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مقدمه

جامعهپذیري سیاسي ،فرایني مستمر یادفیريهایي است که بهموج
آشنا شين با نرام سیاسي از طریق کس

آن ،افراد ضمن

اطالعات و حجربیـات ،بـه وظـایف ،حيـوق و

نيشهاي خویش ،بهویژه وظایف سیاسيشان ،در جامعه پي مـيبرنـي .در ایـن فراینـي،
ارزشها ،ایستارها ،نهادها ،اعتيادات ،آدار ورسوم و مسائل سیاسي ،از نسـلي بـه نسـل
دیگر انتيال ميیابي و امکان دارد در جریان ایـن انتيـال ،حرییـرات یـا حعـيیلهـایي نیـز
صورت پذیرد .جامعهپذیري جوانها از نرر سیاسي عبارت است از حقصیل و اکتسـار
حيریجي هنجارها ،فرایشها و رفتار مورد پذیرش و معمول نرام سیاسي موجود (نامي،
 .)8312مفهوم جامعهپذیري سیاسي در سط خرد ،عبارت از رونيي است کـه طـي آن
افراد ،هنجارها ،عيایي و ارزشهاي جامعهاي را که در آن عضو هستني ،یاد ميفیرني .در
این دیيفاه ،در مورد عيایي اشخا

 ،نقوه برخورد آنان با نرام سیاسي و اطالعاتشـان

در مورد نرام پژوهش ميشود .در سط کالن جامعهپذیري سیاسي ،نتایج و کارکردهاي
آن مورد حوجه قرار ميفیرد؛ یعني پژوهش در مورد نقوه انتيال ارزشهاي سیاسـي کـه
جهتفیريهاي افراد را در ميابل نرام سیاسي موج

ميشود .در سط کالن ،بر «نرـام

سیاسي» بهعنوان متریر مستيل حأکیي ميشود و اسـتمرار یـا اسـتمرار نیـافتن رژیـمهـاي
سیاسي به همراه حوسعه رفتارهاي مشارکتي ناشي از روني جامعهپـذیري سیاسـي مـورد
بررسي قرار ميفیرد.
کارکرد جامعهپذیري سیاسي در درجه اول ،حربیت افراد جامعه در بستر ارزشهـاي
سیاسي رایج است .ارزشهاي رایج مربوط بهنرام سیاسي ،بهحيریج ،به هر شخصي اليـا
ميشوني و او را قادر ميسازد با نرام سیاسي رابطه برقرار کني ،انترار رفتارهـاي معینـي
از دولت داشته باشي و آنچه را از او انترار ميرود ،فرابگیرد .براي مثال ،رعایت قـوانین،
فعالیت در امور مقلي و شرکت در انتخابات.
در درجه دوم ،جامعهپذیري سیاسي با ایجاد شرایط مناس

و آموزش اعضاي نرـام،

آنان را به اطاعت از قوانین و ایفاي نيش کامل خود واميدارد و با این کار ،بـه اسـتمرار
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و بياي نرام سیاسي کمک ميکني .این امر درواقع ،بهمنزله ایجاد ثبات در جامعه است و
در نهایت ،موج

ميشود که حرییرات و حقوالت سیاسي ،بهآرامـي صـورت بگیـرد .در

مواردي ،برخالف نرر ميامات یک نرام سیاسي ،کارفزاران جامعهپذیري سیاسي کـه در
کنترل دستگاه حکومتي نیستني ،افراد را بهصورحي جامعهپذیر ميکنني که در عمل ،منجر
به حضعیف سیستم سیاسي ميفردد (نامي.)8312 ،
ازجمله عواملي که به حقکیم فرایني جامعه پذیري سیاسي جوانـان کمـک مـيکننـي،
رسانهها هستني اما از سوي دیگر ،همین رسانهها ميحوانني عـاملي بـراي سسـت کـردن
بنیان خانوادهها باشني .افر ابزار رسانه ،به نقوي نادرست و یا با سوءنیت بهکـار فرفتـه
شود ،ميحواني بـهصـورت نیرویـي ویـرانکننـيه درآیـي .بنـابراین ،داشـتن اطالعـات و
آفاهيهاي الزم در زمینه بهرهمنيي از پیامهاي رسانهاي ،اسـتفاده افـراد از رسـانههـا را
مــؤثرحر ،پویــاحر و ل ـذتبخــشحــر مــيســازد حــا بــهراحتــي ،حقــت حــأثیر ارزشهــا و
ایيئولوژيهاي خا

رسانهاي قرار نگیرني (صالقي امیري و رجبي.)83 :8317 ،

امروزه رسانهها ،حمام ابعاد زنيفي انساني را حقت حأثیر خود قرار دادهاني و بـه همـه
عرصهها و حتي حریم خصوصي افراد رسوخ کردهاني حا جایي کـه انسـانهـاي فعـال و
خالق ،به حماشاچیاني منفعل حبيیل شيهاني .حـا زمـاني کـه فاصـله بـین حولیيکننـيفان،
کنترلکننيفان رسانهها و شبکههاي ارحباطي با حوده مردمي که مصـرفکننـيه ایـن ابـزار
هستني ،در حال افزایش باشي ،نیاز به حأمین دانش و افزایش سط آفـاهي در خصـو
مصرف رسانهاي ،از نیازهاي ضروري عصر حاضر بـه شـمار مـيرود« .در صـورحيکـه
مخاطبان رسانه ،از حالت منفعل و بیننيه صرف و حقت کنترل رسانهها خـارج شـوني و
فعاالنه با پیامها برخورد نماینـي و بـهصـورت مخاطـ

انتخـابگر و فزینشـگر درآینـي،

«سواد رسانهاي» بهعنوان یکي از مهمحرین پيیيههاي عصر اطالعات ظهور ميکني حا بـه
مخاط

کمک کني سط اطالعات و دانش خود را باال ببرد و سعي کني از روي عـادت

و صرفاً براي سرفرمي و حفری از رسانهها استفاده نکني ،بلکه با بینش و آفاهي الزم بـه
حولیي و حفسیر پیامها بپردازد» (نصیري.)8311 ،
افراد داراي سواد رسانهاي ،در برابر اطالعات رسانهاي ،آسی پذیري کمتـري دارنـي
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زیرا پیامهایي را که بهمنرور حأثیرفذاري بر آنها طراحـي و ارسـال مـيشـود ،شناسـایي
ميکنني .با آفاهي یافتن نسبت به چگونگي ایجاد اطالعات از طریق رسانهها و بـهویـژه
اینترنت ،حتي کودکان نیز قادر خواهني بود در دنیایشـان ،خودمختـاري بیشـتري داشـته
باشني .معلمان و استاداني که مهارتهاي سواد رسانهاي را کس

ميکنني ،ميحواننـي بـه

اشاعهدهنيفان اطالعاحي حأثیرفذار حبيیل شوني و فاصـله میـان برنامـههـاي آموزشـي و
برنامه هاي اجتماعي را از میان بردارني .حا در نهایت ،به مصرفکننيفان و مخاطبان منتيي
و حیزبینحري حبيیل شوني (آنجل.)1 :2773 ،8
ضرورت مطالعه رسانه به سبک انتيادي و منسجم در سالهاي اخیر بيیهي شـيه اسـت،
زیرا رسانهها موقعیت مرکزي زنيفي فرهنگي و سیاسي مـا را در برفرفتـهانـي و دانشـجویان
بهعنوان قشري که به دلیل نیاز و نیز دسترسي و حعامل بیشتر با انواع رسانههـا و شـبکههـاي
اجتماعي مجازي ،در معرض بیشترین و متنوعحرین پیامهـاي رسـانهاي قـرار دارنـي ،از ایـن
طریق ،بخشي از جامعهپذیري سیاسي خود را ميفذرانني .به همین دلیل ،شـکلفیـري نگـاه
انتيادي و بهرهمنيي از سواد رسانهاي ميحواني آنان را در فزینش رسانهها و پیامهـاي خـا
به شکلدهي نوع خاصي از جامعهپذیري سیاسي هيایت کني.
در حقلیل مسائل مربوط به جامعهپذیري بهطور عام و جامعهپذیري سیاسي بـهطـور
خا

 ،نيش نهادهایي مانني ميرسه ،دانشگاه ،فروههاي رسمي یا غیررسمي و رسانههـا

اهمیت خاصي دارد .عوامل فونافوني موج

آسی

دیين فرایني جامعهپذیري سیاسـي

ميشوني و از این طریق ،انسجام اجتماعي و سیاسي جامعه را بـه مخـاطره مـيانيازنـي.
یکي از عوامل اثرفذار بر این فرایني ،فسترش سریع رسانههاي جمعي و آفـاه نبـودن از
چگونگي استفاده از این رسانهها و همچنـین اسـتفاده افراطـي از آنهاسـت .رسـانههـاي
جمعي بهخصو

رسانههاي دیجیتال ،اینترنت و شبکههاي اجتماعي مجازي ،بـه دلیـل

کارکرد متنوع خود و ایجاد حرییرات پیوسته ،بهحيریج ،جاي ارحباط بـین فـردي ،از نـوع
چهره به چهره را فرفتهاني و از این طریق ،فضاي انفرادي را جایگزین فضاي اجتمـاعي
1. Angel
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در حعامل هاي اجتماعي افراد کردهاني .مسئله بسیار مهمي کـه جوامـع امـروز درفیـر آن
هستني ،صرف شين زمان زیادي از اوقات روزمره افراد مختلـف بـهویـژه جوانـان پـاي
رسانهها و استفاده افراطي از آنهاست در حالي که مـيتزمـان کوحـاهي را بـه برقـراري
ارحباط با دیگران و بهویژه اعضاي خانواده خود اختصـا

مـيدهنـي .ایـن اخـتالف و

حفاوت در استفاده درست یا نادرست از رسـانههـا ،ضـرورت یـادفیري فـن و مهـارت
استفاده بهینه از رسانهها یا «سـواد رسـانهاي» را بـهخـوبي نشـان مـيدهـي« .از دیـيفاه
دانشمنيان علوم ارحباطي ،در عصر نوین ،سواد رسانهاي به کلیه رسانهها اختصا
از دیيفاه سواد رسانهاي ما به عنوان مخاط

دارد.

همواره خود را در معرض رسـانههـا قـرار

دادهایم و از مفاهیم پیامهایي که از طریق رسانه با آن مواجه ميشویم ،حفاسیري را ارائـه
مي دهیم (پاحر ،حرجمه کاوسي .)81 :8313 ،در دنیاي امروز ،رسـانههـا یکـي از اجـزاي
اساسي انتيال فرهنگ در جوامعاني و بر ایـن اسـاس ،سـواد رسـانهاي شـامل پـژوهش،
حقلیل ،آموزش و آفاهي از حأثیرات رسانهها (رادیو ،حلویزیون ،فیلم ،موسـیيي ،روزنامـه
مجله ،کتار و اینترنت) بر افراد و جوامع است.
دغيغه امروز صاحبنرران علوم اجتمـاعي ،نـوع پیـامهـا و الگوهـاي ارائـه شـيه در
رسانهها در حکم نهادهاي اثرفذار و غیررسمي آموزش در عرصههاي مختلف و بهطـور
خا

 ،آموزشهاي سیاسي است .شکسته شين مرزهاي فرهنگي در انتيال پیام ،فرآینـي

جامعه پذیري را از شکل متياول آن خارج کرده و فاه موج

بروز شکافهاي مختلـف

بین نسلها در جوامع شـيه اسـت (رضـایي باینـير و احمـيي .)82 :8392 ،در جهـان
معاصر ،طي فرایني جامعهپذیري و شکلفیري رفههاي شخصیتي کودکان در زمینههـاي
مختلف حقول شگرفي رخ داده است .این حقول بر نقوه جامعهپذیري سیاسـي جوانـان
و نسل جيیي ،همچنین میزان همراهي و همسویي آنان با نرام سیاسي اثر فذاشته است.
خانوادهها ،ميارس ،دانشگاهها و سایر نهادهاي اجتماعي ،با آموزش نقـوه اسـتفاده
درست از رسانههـا و افـزایش اطالعـات ،آفـاهيهـا و مهـارتهـاي افـراد در زنـيفي
اجتماعي ،ضمن یاد دادن مهارتهـاي زنـيفي ،جوانـان را در مسـیر کسـ

ارزشهـا،

  011پژوهشهاي ارتباطي /سال بيستوششم /شماره ( 3پياپي  / )99پایيز 0391

هنجارها و رویههاي جاري مطر در فرهنگ سیاسي جامعه قرار ميدهني و از بیگـانگي
سیاسي آنان جلوفیري ميکنني .چراکه نتیجه مستيیم جامعـهپـذیر نشـين سیاسـي افـراد
جامعه ،بیگانگي سیاسي آنان خواهي بود.
درجه نفوذ رسانهها در جوامع و حأثیرات آنها به حيي است که «آمـوزش رسـانه» را
به امري اجتنارپذیر حبيیل کرده است .با حوجـه بـه نيـش رسـانههـا در جامعـهپـذیري
کودکان و جوانان ،نقوه استفاده و یادفیري آنان از رسانه بـا والـيینشـان حفـاوت دارد.
آنان بین جهان واقعي و جهان رسانهاي حفاوت چنياني قائل نميشوني و در بهکـارفیري
رسانه بسیار راحتحر از واليین خود عمل ميکنني« .به نرر ميرسي بهتـرین راه ممکـن
براي بيا در این شبکه اطالعاحي که در سراسر مقـیط فرهنگـي جوامـع ریشـه دوانیـيه،
حفظ استيالل ،اجتنار از انفعال ،بهـرهمنـيي از حفکـري منتييانـه و بـهعبـارت دیگـر،
افزایش حوانایي فزینش ،انتخار و چالش با این موج فرافیـر اسـت کـه حنهـا از طریـق
حکامل سواد رسانهاي میسر ميشود .سواد رسانهاي نهحنها به کودکان ،بلکه به بزرفساالن
مهارتهاي الزم را براي برقراري ارحباطي متفکرانه و آفاهانه با رسـانههـا مـيآمـوزد و
نگاهي دقیق و دیيفاهي نياد و حقلیلي نسبت به پیامهاي رسانهاي نوشتاري ،دیـياري و
شنیياري فراهم ميآورد» (ببران.)832 :8312 ،
در پژوهش حاضر سعي شيه است حـا رابطـه سـواد رسـانهاي و مصـرف رسـانهاي
بهعنوان متریرهاي مرحبط با فرایني جامعهپذیري سیاسـي دانشـجویان ،بـهعنـوان قشـري
اجتماعي که در معرض بیشترین استفاده از رسانههاي جمعـي ،بـهخصـو

اینترنـت و

شبکههاي اجتماعي قرار دارني ،بررسي و حقلیل جامعهشناختي شـود حـا از ایـن طریـق،
میزان جامعه پذیري سیاسي این فروه و نیز میزان ارحباط این متریـر بـا متریرهـاي سـواد
رسانهاي و مصرف رسانهاي مورد حقلیل قرار فیرد و در نهایت همسـویي میـزان سـواد
رسانهاي دانشجویان و نیز میزان مصرف رسانهاي آنان بـا میـزان نهادینـهسـازي عناصـر
فرهنگ و ساختار سیاسي جامعه در این فروه که به میزان جامعـهپـذیري سیاسـي آنـان
منتهي ميفردد ،مورد بررسي قرار فیرد.

بررسي رابطه مصرف رسانهاي با جامعهپذیري سياسي دانشجویان 011  ...

پژوهش حاضر درصيد پاسخ به پرسشهاي زیر طراحي شيه است:

 آیا بین سواد رسانهاي و مصرف رسانهاي دانشجویان دانشگاه آزاد اسـالمي واحـي
حبریز با جامعهپذیري سیاسي آنان رابطه وجود دارد؟

 میزان سواد رسانهاي دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمي واحي حبریز در چه حيي است؟

 میزان مصرف رسانهاي دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمي واحي حبریز در چه حيي است؟

 میزان جامعهپذیري سیاسي دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمي واحـي حبریـز در چـه

حيي است؟
ادبيات نظري پژوهش

جامعهپذیري سیاسي را ميحوان فرایني انتيال ارزشهاي سیاسي و فرهنـگ سیاسـي از
نسلي به نسل دیگر حليي کرد که بهحبع نرام سیاسي حاکم ،نوع انتيال نیز حفاوت مـيیابـي.
نرریه جامعهپذیري سیاسي که از سوي «ریچارد داوسن» 8و «کنت پرویـت» 2بسـط یافتـه،
بهعنوان ابزاري نرري در حبیین و حوضی حفاوت میان نرامهاي سیاسي بـهکـار مـيرود .از
نرر فتقي آشتیاني «از طریق فرایني جامعهپذیري سیاسي است کـه نسـلهـاي قـيیميحـر،
فرهنگ سیاسي جامعه را به نسلهاي جيیيحر منتيل ميکنني و با حوجه بـه چنـین انتيـالي
است که هر جامعهاي موفق ميشود ،فرهنگ سیاسي خود را استيرار بخشي» (.)12 :8311
«جامعه پذیرى سیاسى در عین اشتراک با سایر فونه هاى جامعهپذیرى و جامعهپذیرى
به معناى عام در اصطال جامعه شناختي ،از جهاحى نیز متمایز است .جامعه پذیرى سیاسـى
نیز فرایني آشناسازى افراد با نرام سیاسـى جامعـه خـود و حعیـین یـابى نسـبى ادراکـات و
واکنشهاى آنها نسبت به پيیيههاى سیاسى اسـت» (مطهـري.)93 :8371 ،از مهـمحـرین
آثار جامعه پذیري سیاسي این است که در رفتارهاي فونافون سیاسي و اجتمـاعي ،اعـم
از رأي دادن ،حمایت از احزار سیاسي ،مبارزات انتخاباحي ،حبلیرات سیاسي ،شرکت در
مجامع منفي و جز آن مشاهيه ميشود (قوام.)71 :8319 ،
2. Kent Pruitt

1. Richard Dawson
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«هس» 8و «حورني» 2جامعهپذیري سیاسي را از زاویه یادفیري ارزشها ،نگـرشهـا و
رفتارها مينرر قرار دادهاني .حورني در پژوهش خـود بـه ایـن نتیجـه رسـیيه اسـت کـه
حمایالت و آمادفيهاي رواني الزم براي یادفیري سیاسـي حـا سـنین  82یـا  83سـالگي
بهخوبي در افراد حثبیت ميشود .آنان  1ميل را براي جامعهپذیري سیاسي ارائـه دادهانـي:
ميل انباشت ،ميل هماننيي ،انتيال نيش و ميل شناختي -رشـيي .ایـن  1مـيل بیـانگر
فراینيهایي هستني که در شرایط خـانواده ،مقـیط ميرسـه و بـهطـور کلـي جامعـه ،بـر
اکتسار دانش سیاسي و نگرش ميني افراد حأثیر ميفذارني (اخترشـهر.)72–17 :8311 ،
فرهنگ از طریق جامعهپذیري به عامالن انتيال ميیابي و حوسط آنـان درونـي مـيشـود؛
امري که عامل مهمي در انگیزش رفتار اجتماعي آنـان بـه شـمار مـيرود .ایـن کـارکرد
بهطور عميه در خانواده و در نرام آموزشي متمرکز ميشود؛ هرچني رسانههاي فروهي،
احقادیهها و احزار سیاسي نیز کارکرد و نيش آموزشـي دارنـي (حوسـلي.)237 ،8319 ،
فرهنگ سیاسي بهعنوان مهمحرین عامل انتيال عناصر ساختاري نرـام سیاسـي ،از طریـق
جامعهپذیري سیاسي به نسل جوان انتيال ميیابي و میزان دروني شـين عناصـر فرهنـگ
سیاسي نزد افراد ،بستگي زیادي به ابزارهاي انتيال این مفاهیم و معاني دارد .رسانههـاي
جمعي و نقوه بهرهفیري از پیامهاي رسانهاي که بستگي حام با میزان مصرف رسانهاي و
نیز میزان برخورداري از سواد رسانهاي دارد ،بر نقوه جذر و درونيسازي این مفـاهیم
و معاني در میان جوانان و به ویژه دانشجویان که در معرض بیشترین استفاده از پیامهاي
رسانهاي قرار دارني ،حأثیرفذار است.
با جامعهپذیري سیاسي ميحوان بر کانـالهـاي انتيـال فرهنگـي جامعـه مسـلط شـي و
ارزشهایي را که به ثبات و استقکام سیاسي جامعه کمک ميکنني ،حيویت کرد حـا جلـوي
آن «دسته از هنجارهایي که به وحيت جامعه لطمه وارد ميسازني و خطر ازهـمپاشـیيفي
فرهنگ سیاسي را افزایش ميدهني» فرفته شود (راش ،حرجمه صبوري.)8377 ،
براي جامعهپذیري سیاسي ،ميحوان نيشهاي بسیار مهمـي را در زمینـههـایي چـون
2. Thorney

1. Hess
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آشنایي یک نسل با فرهنگ سیاسي خود ،حشخی

دالیل بيثباحي در یک نرـام سیاسـي

و استمرار حیات فرهنگ سیاسي یـک جامعـه ،برشـمرد .در یـک جامعـه معـیّن ،افـراد
ميحوانني با حکیه بر فرایني جامعهپذیري سیاسي ،با نرام و فرهنـگ سیاسـي خـود آشـنا
شوني و حا انيازه قابـل حـوجهي ،ادراکشـان از سیاسـت و واکـنشهایشـان نسـبت بـه
پيیيههاي سیاسي حعیین فردد (همـان .)872 :از طریـق فراینـي جامعـهپـذیري سیاسـي
نسلهاي قيیميحر ،فرهنگ سیاسي جامعه را به نسلهـاي جيیـيحر منتيـل مـيکننـي و
همین انتيال است که باعث مي شود یک جامعه بتواني فرهنگ سیاسي خـود را اسـتمرار
بخشي و حیات سیاسياش را حفظ کني.
از کارفزاران اولیه جامعهپذیري سیاسي ميحوان به نهاد خـانواده و فـروه همسـاالن،
مقله و اجتماع اشاره کرد اما کـارفزاران ثانویـه جامعـهپـذیري سیاسـي عبـارتانـي از:
ميرسه و نهادهاي آموزشـي ،دسـتگاههـاي حعلـیم و حربیـت و وسـایل و دسـتگاههـاي
ارحباطات جمعي؛ مانني رادیو و حلویزیون  ،مـاهواره ،مطبوعـات و نشـریات ،اینترنـت و
همچنین احزار سیاسي و(...نامي.)8312 ،
به نرر مي رسي امروزه بخش بزرفي از درونيادهاي فکري افراد در زمینه شکلفیري
نوع نگرش آنان نسبت به مسائل مختلـف اجتمـاعي و سیاسـي از طریـق رسـانههـا در
اختیارشان قرار مي فیرد و آنان آفاهانه یا ناآفاهانه در موضعفیريهاي خود ،بـر اسـاس
همین آموزه هاي دریافتي از طریق رسانه عمل ميکنني .بخش قابل حـوجهي از مقتـواي
پیامهاي دریافتي از رسانهها ،بهطور مستيیم بر جوانان و به ویژه دانشجویان ،جهتفیري
سیاسي آنان و پذیرش یا رد عناصر فرهنگ سیاسي موجود در جامعه و ساختار سیاسـي
اثر مي فذارد .با حوجه به این امر ،چگونگي اخذ و حقلیل و پاالیش پیـامهـاي رسـانهاي
نزد این مخاطبان که حا حيود زیادي در حثبیت یـا حرییـر ارکـان فرهنـگ سیاسـي مـؤثر
هستني و از نوعي پیشتازي سیاسي در میان دیگـر اقشـار اجتمـاعي برخوردارنـي ،لـزوم
مطالعه میزان سواد رسانهاي آنان را بـهعنـوان ابـزاري بـراي خـروج از انفعـال مصـرف
رسانهاي پيیيار ميسازد .به این حرحیـ  ،حوجـه بـه سـواد رسـانهاي ،از ضـرورتهـاي
پرداختن به میزان جامعهپذیري سیاسي به نرر ميرسي.
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برخي کارشناسان حوزه ارحباطات سواد رسانهاي را «حوانایي دستیابي ،حجزیهوحقلیل،
نيي ،ارزیابي و ایجاد پیامهاي رسانهاي به فونههاي مختلف» حعریف ميکنني .کارشناسان
ارحباطات معتييني که فرد بامهارت سواد رسانهاي قادر اسـت بـهطـور منتييانـه ،دربـاره
آنچه در کتار ،روزنامه ،مجله ،حلویزیون ،رادیو ،فـیلم ،موسـیيي ،حبلیرـات ،بـازيهـاي
ویيیویي ،اینترنت و ...ميبیني ،ميخواني و ميشنود ،فکـر کنـي .فروهـي از دانشـمنيان
سواد رسانهاي را «حيویت حجارر رسـانهاي» حعبیـر مـيکننـي (بـراون ،حرجمـه ایـزدي،
 .)8313مارین بارون ،8سواد رسانهاي را جزء مؤلفههاي باسوادي ميپنيارد و مينویسي،
امروزه باسوادان بایي از حوانایي رمزفشایي ،درک ،ارزیابي و کار با اشکال مختلف رسانه
برخوردار باشني .بتوانني متن ،صيا و حصویر یا حرکیبـي از ایـن عناصـر را داشـته باشـني
(قاسمي.)17 :8313 ،
آموزش سواد رسانهاي در جامعه آمیزهاي از فنون و حکنیکهاي بهرهبرداري مـؤثر از
حولیيات رسانه اي و نوعي کس

بینش و نگرش براي حشخی

این است که «در عصـر

رقابت رسانهاي امروز ،کيامیک از این وسایل ارحباط جمعي ميحوانني اطالعات سودمني
و ضرورتمنيي را براي افکار عمومي آمـاده کننـي» .بـر ایـن اسـاس «انسـانشناسـان،
جامعهشناسان ،زبانشناسان ،مورخان ،دانشمنيان ارحباطات و درواقع ،حمامي رشـتههـایي
که در بار چگونگي ارحباط افراد و فروهها جهـت ادامـه حیـات ،بهـروزي و پیشـرفت
مطالعه ميکنني ،ميتهاست به این نتیجه رسیيهاني که فذار انسان از فرهنگ شفاهي بـه
فرهنگ مکتور ،منجر به افزایش حوانـایي او در کنتـرل زنـيفي و مقـیط پیرامـونياش
فشته است (باکینگهام ،حرجمه سرفراز.)81 :8319 ،
از نرر الیزابت حامن 2و همکارانش ،سواد رسانهاي مانني فیلتري داوريکننـيه اسـت؛
به این معنا که جهان متراکم از پیام است و بایي ایـن پیـامهـا از الیـههـاي فیلتـر سـواد
رسانهاي عبور کنني حا شکلي موجه و معنادار به خـود بگیرنـي .حـامن معتيـي اسـت «بـا
عمیقحر شين الیهها ،سواد رسانهاي مخاطبان بیشتر ميشود .در الیه اول ،مخاط
2. Elisabeth thoman

خـود

1. Marin Bron
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را ملزم ميکني حا در استفاده از رسانه ،جیره مصرف داشته باشي و در الیه دوم ،با حوجـه
به ویژفيهاي پیامدهنيه ،برخي پیامها که مطلور مخاط

است ،برفزیـيه مـيشـوني و

به دیگر پیامها حوجه نميشـود .در الیـه سـوم نیـز پیـامهـاي رسـانهاي نيـي مـيشـوني
(سلطانيفر .)13-11 :8317 ،عالوه بر این «شـناخت حيـایق و جنبـههـایي از پیـام کـه
حذف شيه در این الیه اهمیت دارد .بهعبـارت دیگـر ،فهـم مخاطـ

از مـتن ،در فـرو

شناسایي ابعاد جا افتاده پیام است (کوراچ 8و روزنستایي .)33 :2772 ،2این بعي از سـواد
رسانهاي بهانيازهاي اهمیت دارد که هابز 3آن را «فهم سط باالحر» مينامي .از نرـر هـابز
این جنبه از سواد رسانهاي ميحواني بـه شـکلي قـوي ،نیازهـا و انترارهـاي مخاطبـان را
پیشبیني کني» (هوبا 1و فروست.)317-313 :2773 ،3
«هيف اصلي سواد رسانهاي مي حواني این باشي که بر اساس آن بتـوان دیـي آیـا بـین
مقتواي یک رسانه ـ بهمثابه مقصول نهایي ـ با عيالت اجتماعي رابطهاي وجود دارد یا
خیر .بهعبارت بهتر ،خواننيه ،بیننيه یا شنونيه یک مضمون رسانهاي بهتر است رابطـه و
نسبت مقتواي یک رسانه با عيالت را در نرر فیرد و نزدیکـي یـا دوري مقتـواي یـک
رسانه از عيالت را مورد حوجه قرار دهي حا همیشه در ارحباط با رسـانه ،بـهجـاي حسـلیم
بودن و یا حسلیم شين به رابطه یکسویه و انفعالي ،رابطه اي فعالحر و حعامليحـر داشـته
باشي» (شکرخواه .)8311 ،بر اساس نرر رابـرت انـیس 1سـواد رسـانهاي یـک جـزء از
مهارت ذهني و حوانایيهایي است که شخ
عاقالنه ميکني و شامل ارزشهایي مانني :حعيی

را وادار به فرفتن حصمیمات و انجام امور
حيیيت ،عيلوانصاف ،خودمختـاري و

انتياد شخصي ميشود .سواد رسانهاي برخورداري از حفکـري انتيـادي اسـت کـه سـعي
دارد نیازهاي رسانهاي ما را برآورده سازد.
با وجود اینکه قيمت سواد رسانهاي در جهان ،به بیش از سه دهه ميرسـي ،از ورود
آن به ایران زمان زیادي نميفذرد و به همین دلیـل ،مبقـث کـامالً جيیـيي مقسـور
3. Hobbs

2. Rosenstied

1. Korach

6. Robert H. Ennis

5. Frost

4. Hobba
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ميشود که عمر آن حنها به  1الي  3سال ميرسي .در همین زمان کوحاه ،این مبقـث حنهـا
شامل نگارش و حرجمه حعيادي مياله یا چني مصاحبه با اسـتادان رشـته ارحباطـات بـود.
کماليپور معتيي است که وضعیت جامعـه مـا در ایـران در زمینـه سـواد رسـانهاي هـم
نگرانکننيه و هم امیيوارکننـيه اسـت .در زمینـه آمـوزش ،نهادهـاي آموزشـي در هـی
سطقي ،به اهمیت سواد رسانهاي حوجه الزم را نيارني و هر یک به این مهم بـهصـورحي
مينگرني .از طرفي ،رسانههاي کشور و بهویژه روزنامهنگـاران بـا چـالشهـاي بسـیاري
روبهرو هستني که نیاز به چارهانيیشي و دورنگري دارني .افر ما فيط یکي از ففتـههـاي
بسیار عمیق در فرهنگ پربار خودمان را که ميفویي« :حوانا بود هر که دانا بـود» در نرـر
بگیریم ،درميیابیم که در دنیاي بهشيت رقـابتي و در حـال حقـول ،وظیفـه هـر اسـتاد،
پژوهشگر یا خبرنگار ایراني اسـت کـه مـردم را در همـه حـوزههـاي علمـي ،سیاسـي،
اجتماعي و بینالمللي آفاه و بهروز نگاه دارد (موسوي انزهابي و همکاران.)83 :8398 ،
در زمینه سواد رسانهاي در داخل و خارج از کشور ،به مطالعات حجربـي فونـافوني
نیز اقيام شيه است .از میان مطالعات صورت فرفتـه در خـارج از کشـور مـيحـوان بـه
پژوهشي اشاره کرد که در کانادا از سوي آژانس پـژوهشهـاي پیشـرفته دفـاعي بـا نـام
«سواد رسانهاي جيیي» انجام شيه است .در این پژوهش ،نمونهها طي دورهاي ،آمـوزش
سواد رسانهاي دیيهاني و قبل از دوره آموزش سواد رسانهاي ،پرسشنامهاي به نمونه داده
شيه و در پایان دوره هم پرسشنامهاي حوزیع شيه است .در نهایت ،یافتهها نشان ميدهي
که بیشترین استفاده از رسانه ،به حرحی  ،از ایمیل ،مسنجر ،بازيهاي آنالین ،دانلود فـیلم
و موسیيي ،وبالگنویسي و سـرچ بـوده اسـت .همچنـین ورسـایتهـاي فـیسبـوک،
یوحیور ،ویکي پيیا و ماي اسپیس در صير استفاده از ورسایتها قرار داشتهاني.
پییت 8و فیروکس 2در سال  2778در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتهانـي کـه
افر آموزش رسانهاي به عنوان یک رشته آموزشي خبره مطر باشـي ،بایـي بـهصـراحت
بنیانهاي نررياش را ارائه کني ( )19و آموزش نیز وابسـتگي زیـادي بـه نرریـه پایـيار
2. Giroux

1. Piette
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رسانهاي داشته باشي .این نویسنيفان حفاوتهاي فسترده در رویکردهاي نرـري جـاري
با ارحباطات جمعي را یادآور شيهاني و حأکیي کردهاني که «دو رویکـرد سـودمني در ایـن
زمینه وجود دارد؛ یکي ،شیوهاي که در آن نرریههاي رسانهاي ،حأثیر رسانههـا را بـرآورد
ميکنني و دیگري ،شیوهاي که در آن نرریهها ،ماهیـت مخاطـ
ميدهني» (

را مـورد بررسـي قـرار

.)97

ومییر 8در سال  2777به «ضرورت هـمحـرازي میـان جنـبش سـواد رسـانهاي حـودهفـرا و
فعالیتهاي دانشگاهي مرحبط با مطالعات رسانهاي انتيادي» ،اشاره کرد .وي خاطر نشان ساخت
که« :حوجهات نرري عميه ،کنکاشي جيیـي در عرصـه رشـتههـاي اطالعـاحي روانشناسـانه و
زیستشناسانه نرریه ارحباطات جمعي پيیيآورنيه و شناخت دانشگاهي درباره رسانهها ،جامعه
و فرهنگ را در میانه قرن نوزده در ایاالتمتقيه موج شيه است» (

.)91

سلطانيفر ( )8317در پژوهشي خود بـا حوجـه بـه رویکـرد حـامن ،وضـعیت سـواد
اینترنتي را در میان سه فروه ،مورد ارزیابي قرار داده است .نتایج پژوهش وي نشان داده
است که میزان استفاده دانشآموزان از اینترنت ،بیشتر از مربیان آنهاست .حفـاوت سـط
سواد اینترنتي در میان این سه فروه حاکي از آن است که واليین و مربیان نميحوانني در
مورد چگونگي استفاده از اینترنت ،آموزشهاي الزم را به دانـشآمـوزان ارائـه دهنـي و
مرجعي براي نوجوانان به شمار آیني.
اســکنيري ( )8392در پژوهشــي بــا عنــوان «مطالعــه حطبیيــي عوامــل مــؤثر بــر
جامعهپـذیري سیاسـي» ،خـانواده ،وسـایل ارحبـاط جمعـي ،ميرسـه و همسـاالن را در
جامعهپذیري سیاسي افراد مؤثر ميداني .متریرهاي دوستان سیاسي ،خانواده ،رسـانههـاي
جمعي ،مذه  ،دانشگاه و رشته حقصیلي ،به حرحی  ،بیشـترین میـزان همبسـتگي را بـا
جامعهپذیري سیاسي نشـان دادهانـي و در میـان دانشـجویان دانشـگاه آزاد ،بـه حرحیـ ،
خانواده سیاسي ،دوستان سیاسي ،دانشگاه ،رسانههاي جمعي ،مذه

و رشـته حقصـیلي

بیشترین میزان همبستگي را داشتهاني.
1. Wehmeyer
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مييسي ( )8398در پژوهش به بررسي نيش رسانه ملي (رادیـو و حلویزیـون) جمهـوري
اسالمي ایران در جامعهپذیري سیاسي ایران در طول دهـه  8317پرداختـه اسـت .بـر اسـاس
نتایج ،رسانه ملي در جامعهپذیري سیاسي افراد نيش مـؤثري دارد .همچنـین پـژوهش نشـان
داده است با اینکه مردم روستا در طول شـبانهروز ،از برنامـههـاي رادیـو و حلویزیـون ایـران
استفاده بیشتري ميکنني و بخش عميه دانش سیاسي خود را از این طریق کسـ

مـيکننـي،

شيت جامعهپذیري سیاسي در میان مردم روستایي و شهري ،حفاوت معناداري نيارد.
عباسيقادي و سیيآخونيي ( )8398در ميالهاي بـا عنـوان «سـواد رسـانهاي مخاطبـان
رسانههاي نوشتاري در حهران» از نرریـه جیمـز پـاحر ،8نرریـههـاي اسـتفاده و خشـنودي،
همچنین نرریه کاشت استفاده کردهاني .یافتههاي به دست آميه از پژوهش میـياني حـاکي
از آن است که افر انگیزه و هيف مخاطبان در استفاده از رسـانههـا ،ابـزاري و جهـتمنـي
باشي ،سواد رسانهاي آنان افزایش ميیابي و برعکس .نتـایج همچنـین نشـان مـيدهـي کـه
متریرهاي ميت ،میزان ،نوع استفاده از رسانهها ،واقعي حليي کردن مقتواي رسـانه ،انگیـزه
یا هيف مخاطبان و میزان حقصیالت ،رابطه معناداري با میزان سواد رسانهاي دارني.
کوثري ( )8313در پژوهشي با عنوان «سواد رسانهاي و زنـيفي در عرصـه عمـومي
نوین» با طر مفهوم عرصه عمومي نوین (دیجیتال/مجازي) که با فسترش فناوريهـاي
جيیي ارحباطي -اطالعاحي در جوامع اسالمي در حال حکوین است ،به یکي از مهمحـرین
الزامات مشارکت در این عرصه ،یعني سواد رسانهاي پرداخته است .بر اساس نتـایج ،در
ایران با اینکه طي چني دهه اخیر فناوريهـاي ارحبـاطي ــ اطالعـاحي رشـي چشـمگیري
داشتهاني هنوز افق روشني از این فناوريها به چشم نميخورد .پـیششـرط رسـیين بـه
سواد رسانهاي ،دسترسي به رسانه است.
تعريف نظري مفاهيم

سواد رسانهاي :از نرر الیزابـت حـامن و همکـارانش ،سـواد رسـانهاي ماننـي فیلتـري
1. Potter
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داوريکننيه است؛ به این معنا که جهان متراکم از پیام است ،این پیامها بایي از الیههـاي
فیلتر سواد رسانهاي عبور کنني حا شکل موجـه و معنـادار بـه خـود فیرنـي .در پـژوهش
حاضر حعریف حامن از «سواد رسانهاي» مبناي کار قرار فرفته است.
مصرف رسانهاي :میزان مصرف رسانهاي عبارت است از وضعیتي که فرد یـا فـروه،
به ميحي خا

 ،در معرض رسانههاي جمعي مانني حلویزیون ،رادیو ،مـاهواره ،اینترنـت،

نشریات و مجالت قرار ميفیرد و از آنها ،حس

نیازمنيي و عالقهمنيي خـود اسـتفاده

ميکني (اسکارد بل و دیتمار 2782 ،به نيل از دکانيار و همکاران.)8398 ،
جامعهپذیري سیاسي :رونيي آموزشي اسـت کـه بـه انتيـال هنجارهـا و رفتارهـاي
پذیرفتني نرام سیاسي مستير ،از نسلي به نسل دیگر کمک ميکني .بر این اساس ،هـيف
جامعهپذیري سیاسي ،حربیت یا پرورش افراد بهصورت است که اعضاي کارآمـي جامعـه
سیاسي باشني .بر اساس حعریف آلموني 8و پاول ،2جامعهپذیري سیاسي ،رونـي حفـظ یـا
دفرفوني فرهنگهاي سیاسي است .بر اساس ایـن رونـي ،افـراد وارد فرهنـگ سیاسـي
ميشوني و سمتفیريهایشان نسبت به هيفهاي سیاسي شکل ميفیرد .جامعهپـذیري
سیاسي را ميحوان در دو سط جامعه و فرد مورد بررسي قرار داد:
الف) جامعهپذیري در سط جامعه :عبارت است از انتيـال فرهنگـي از نسـلي بـه نسـل
دیگر .ملل ،فروهها ،قبایل و اقوام مختلف ،معیارها ،استانياردها و ارزشهاي سیاسي خـود را
از طریق فرافرد جامعهپذیري و بهصورت الگوهـاي فکـري ،عيیـيحي و رفتـاري ،بـهمنرـور
حياوم آن به نسل جيیي منتيل ميسازني .ازاینروست کـه خصوصـیات سیاسـي مـردم یـک
سرزمین در طي سالهاي متمادي ،در مجموع ثابت ميماني و حرییرات مهمـي در آن پيیـيار
نميشود .حياوم استمرار ارزشها و معیارهاي سیاسي دریک جامعه ،شخصیت بـارز و قابـل
شناختي به فرهنگ سیاسي مـردم آن مـيبخشـي و دلیـل ثبـات ایـن شخصـیت سیاسـي در
درازميت ،همان انتيال ارزشهاي فرهنگ سیاسي از نسلي به نسل دیگر است.
ر) جامعهپذیري در سط فرد :جامعه پذیري سیاسي همچنین در سط فرد صورت
2. Pavel

1. Almond
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ميپذیرد و منرور از آن ،فرافردي است که بر اساس آن ،شخ
سیاسي جامعه خود را کس

 ،مجموعه دیيفاههـاي

ميکني .این دو دیيفاه؛ یعني جامعهپذیري بهعنـوان انتيـال

فرهنگي در سط جامعه و جامعه پذیري سیاسي در سط فـردي ،مکمـل یکيیگرنـي و
مطالعه هر یک از آنها ،براي درک و شناخت دیگري الزم است.
تعاريف عملياتی مفاهيم و متغيرهاي پژوهش

سوادرسانهاي 

از دیيفاه «الیزابت حامن» در جریان سواد رسانهاي ،سه مرحله وجود دارد :اوليناليـه،
بسیار ساده و بيیهي است؛ اینکه اهمیت رژیم رسانهاي را مورد حوجه قرار دهیم و در ایـن
زمینه قيرت انتخار داشته باشیم؛ همچنین قـادر باشـیم اوقـاحي را کـه صـرف رسـانههـا
ازجمله حلویزیون ،ویيئو و بازيهاي رایانهاي ميکنیم ،بهطـور آفاهانـه ،کـاهش دهـیم یـا
حنریم کنیم .دوميناليه،برخورداري از مهارت و دیيفاه انتيادي یا نقـوه حجزیـهوحقلیـل
پیامهاست .در این مرحله ،بهراحتي ميحوانیم با شناخت چارچور رسانهها به ساختار پیام
آنها پي ببریم .سوميناليه ،شامل موضوعاحي فراحر از چارچورها ميشـود؛ یعنـي بـيانیم
برنامههایي را که در رسانهها ميبینیم ،چه کسي حولیي مـيکنـي؟ بـه چـه منرـوري حولیـي
ميشوني و چه کسي از آنها نفع یا زیان ميبرد؟ و چه کسي حصمیمفیري ميکني؟ در ایـن
مرحله ،نوعي از حجزیهوحقلیل اجتماعي ،سیاسي و اقتصادي صورت مـيفیـرد کـه نشـان
ميدهي افراد در هر جایگاه اجتماعي ،چگونه حجربههاي رسانهاي خود را حفسیر ميکنني و
در عین حال ،رسانههاي فروهي چگونه الگوي مصـرف جهـاني را شـکل مـيدهنـي .بـر
اساس حعریف حامن ،با عمیقحر شين الیهها ،میزان سواد رسانهاي افراد افزایش مـيیابـي و
وضعیتي به وجود ميآیي که مخاط

ميحواني از حالت انفعالي خارج شود و به وضـعیت

فعال و خود بیانگر برسي (بیگيلي و نصیري.)877 :8392 ،
بر این اساس ،در پژوهش حاضر با استفاده از شاخ

هـاي عینـي حعیـینفـر بـراي

سنجش سه مؤلفه  )8آفاهي یا رژیم رسانهاي )2 ،حقلیل پیامهاي رسانهاي و  )3دیـيفاه
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انتيادي رسانهاي «سواد رسانهاي» که از رویکرد نرري الیزابت حامن اسـتخراج شـيهانـي،
به سنجش این متریر پرداخته شيه است .بنابراین ،داشـتن سـط بـاالحري از آفـاهي در
انتخار رژیم رسانهاي و داشتن سط باالحري از قيرت حقلیل پیامهاي رسانههـا و نیـز
داشتن دیيفاه انتيادي نسبت به مقتواي رسانهها ،در مجموع بـه معنـاي برخـورداري از
سط باالحري از سواد رسانهاي فرد در نرر فرفته شيه است.
مصرف رسانهاي :در حعریف عملیاحي مصرف رسانهاي ،میـزان اسـتفاده دانشـجویان در
یک شبانهروز از انواع رسانه که آلن بیرو آنها را به سه نوع چاپي (مانني روزنامـه ،کتـار و
مجله) ،الکترونیک (ماننـي رادیـو و حلویزیـون) و دیجیتـال (ماننـي اینترنـت و شـبکههـاي
اجتماعي مجازي) حيسیمبنيي کرده ،بررسي شيه است (حرجمه ساروخاني.)219 :8311 ،
جامعهپذیري سیاسي :براي سنجش متریر وابسته (جامعهپذیري سیاسي) با حوجـه بـه
ابعاد پنجگانه متریر جامعه پذیري سیاسي ،از پنج بعي مشارکت سیاسي ،اعتمـاد سیاسـي،
اثربخشي سیاسي ،عالقه سیاسي و بردباري سیاسي و براي هـر بعـي ،از چنـي شـاخ
عیني و عملي استفاده شيه است.
مشارکت سیاسي :میزان شرکت دانشجویان در فعالیتهـاي سیاسـي مختلـف؛ ماننـي
انتخابات ،راهپیمایيها و ...
اعتماد سیاسي :میزان اعتماد دانشجویان به اجزا و نهادهاي نرام سیاسي
اثربخشي سیاسي :میـزان احسـاس اثربخشـي در دانشـجویان نسـبت بـه فعالیـت و
دخالت در امور سیاسي
عالقه سیاسي :میزان احساس عالقه در دانشجویان نسبت بـه فعالیـت و دخالـت در
امور سیاسي
بردباري سیاسي :میزان حقمل دانشجویان نسبت به افراد و فروههاي داراي افکـار و
فرایشهاي سیاسي مختلف
روششناسی پژوهش

روش پژوهش حاضر ،پیمایشي بوده که طي آن ،دو متریر میـزان سـواد رسـانهاي و
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میزان مصرف رسانهاي با میزان جامعه پذیري سیاسـي از طریـق ابـزار پرسشـنامه مـورد
سنجش قرار فرفته است.
جامعه آماري پـژوهش را دانشـجویان دانشـگاه آزاد اسـالمي واحـي حبریـز حشـکیل
مي دهني که شـامل  27777دانشـجویي مـيشـوني کـه در سـال حقصـیلي  91 – 97در
رشته هاي حقصیلي مختلف این دانشگاه در ميـاطع کـارداني و کارشناسـي ،کارشناسـي
ارشي و دکترا مشرول به حقصیل بودهاني .از ایـن حعـياد  177دانشـجوي ایـن دانشـگاه
به عنوان نمونه آماري بر اساس جيول مورفان انتخار شيهاني که متناس

بـا جنسـیت،

ميطع و رشته حقصـیلي و پرسشـنامه پـژوهش بـر روي آنهـا اجـرا شـيه اسـت .روش
نمونهفیري در این پژوهش ،روش حصادفي طبيهاي ،متناس

با حجم هر یک از طبيـات

(حعياد دانشجویان هر رشته و ميطع حقصیلي) بوده است.
ابزار جمع آوري اطالعات در این مطالعه ،شامل سه پرسشنامه مربوط بـه سـنجش
سواد رسانه اي ،مصرف رسانه اي و جامعه پذیري سیاسي دانشجویان بوده که متناسـ
با حعاریف مفهومي و عملیاحي متریرهاي مـذکو ر حهیـه شـيه اسـت .پرسشـنامه سـواد
رسانه اي ،متشکل از سه پرسشـنامه آفـاهي یـا رژیـم رسـانه اي ،شـامل  81سـؤال بـا
پاسخ هاي پنج فزینه اي ،پرسشـنامه حقلیـل پیـامهـاي رسـانهاي ،شـامل  23سـؤال بـا
پاسخ هاي پنج فزینه اي ،پرسشنامه نيي پیام یـا دیـيفاه انتيـادي رسـانه اي ،شـامل 81
سؤال با پاسخ هاي پنج فزینه اي و نیـز پرسشـنامه میـزان مصـرف رسـانهاي ،شـامل 3
سؤال با پاسخ هاي پنج فزینه اي و پرسشنامه جامعه پذیري سیاسي ،شامل  81سؤال بـا
پاسخ هاي پنج فزینهاي بوده است.
اعتبار پرسشنامه هاي پژوهش با استفاده از اعتبار صوري و نرر داوران متخص
در زمینه جامعه شناسي و علوم ارحباطات ،با حذف فویه هاي داراي اعتبـار پـایین و
اضافه کردن فویه هاي مينرر داوران ،همچنـین اجـراي پرسشـنامه در یـک مطالعـه
مييماحي ،مورد حأییي قرار فرفته است .پایایي ابزار انـيازه فیـري نیـز بـا اسـتفاده از
حکنیک آلفاي کرونباخ برآورد شيه است.

بررسي رابطه مصرف رسانهاي با جامعهپذیري سياسي دانشجویان 011  ...
جدول  .1مقادیر آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش

متغير
سیاد رسانهای
آگاه یا رژیم رسانهای
تحلیل پیامهای رسانهای
دیدگاه انصقادی رسانهای
مارف رسانهای
جامعهپذیری سیاس

ضريب آلفاي کرونباخ
./856
./798
./835
./814
./863
./857

سيماي پاسخگويان

 891نفر ( 19درصي) از پاسخگویان مرد و  271نفر ( 38درصي) زن بودهاني 299 .نفـر
از افراد نمونه ،کمتر از  37سال 17 ،نفر بین  38-17سال و  31نفر بین  18-37سـال سـن
داشتهاني 12 .نفر ( 83/3درصي) از پاسـخگویان در روسـتا و  331نفـر ( 11/3درصـي) در
شــهر ســاکن بــودهانــي 21 .نفــر از پاســخگویان در ميطــع کــارداني 277 ،نفــر در ميطــع
کارشناسي 832 ،نفر در ميطع کارشناسي ارشي و  33نفر در ميطع دکترا حقصیل کـردهانـي.
 837نفر از رشتههاي فني مهنيسي ( 32/3درصي) 31 ،نفر علوم پایه ( 83/3درصـي)897 ،
نفر علوم انساني ( 17/3درصي) و  21نفر هنر معماري ( 1/3درصي) بودهاني.
يافتههاي پژوهش

میانگین آفاهي یا رژیم رسانهاي دانشجویان  37/71بـه دسـت آمـي .در ایـن متریـر،
پایینحرین نمره میزان آفاهي رسانهاي  33و باالحرین نمره  79بوده است .میانگین میـزان
حقلیل پیامهاي رسانهاي دانشجویان  19/72به دست آمـي .در ایـن میـان ،حـياقل نمـره
میزان حقلیل پیامهاي رسانهاي  21و باالحرین نمره  871بوده است .میـانگین میـزان نيـي
پیامهاي رسانهاي دانشجویان  31/73به دست آمي .در این میان ،حياقل نمره میـزان نيـي
پیامهاي رسانهاي  21و باالحرین نمره  12بـوده اسـت .میـانگین میـزان سـواد رسـانهاي
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دانشجویان  837/28به دست آمي .در این میان ،حياقل نمره میزان سواد رسـانهاي  39و
باالحرین نمره  211بوده است .میانگین مصرف رسـانهاي دانشـجویان  87/12بـه دسـت
آمي .در این میان ،حياقل نمره میزان مصرف رسانهاي  3و باالحرین نمره  28بوده اسـت.
میانگین میزان جامعهپذیري سیاسي دانشـجویان  12/31بـه دسـت آمـي .در ایـن میـان،
حياقل نمره میزان جامعهپذیري سیاسي  81و باالحرین نمره  77بوده است.
نتايج آزمون فرضيههاي پژوهش

فرضيهاول:بین میزان سواد رسانه اي با میـزان جامعـهپـذیري سیاسـي دانشـجویان
دانشگاه آزاد اسالمي واحي حبریز رابطه وجود دارد .
براي آزمون رابطه سواد رسانهاي با میزان جامعهپذیري سیاسي دانشجویان از آزمـون
همبستگي پیرسون استفاده شي .سـط معنـاداري  7/777بـا همبسـتگي -7/117

ضری

بهدست آمي .بنابراین ،رابطهاي معنادار و منفي بین دو متریر وجود دارد.
جدول  .6ضریب همبستگی پیرسون رابطه میزان سواد رسانهای با میزان
جامعهپذیری سیاسی





متغير
میزان جامعهپذیری سیاس

سواد رسانهاي
ضریب همبسصگ -1/447
سطح معناداری 1/111
تعداد پاسگگییان 411


درفرضيهدوم :رابطه سه زیر شاخ

سواد رسانهاي بهطور مجزا با جامعـهپـذیري

سیاسي بررسي شيهاني که در ادامه ،این نتایج به حفکیک آورده شيه است:
الف) بین میزان آفاهي (رژیم رسانهاي) با میزان جامعهپـذیري سیاسـي دانشـجویان
دانشگاه آزاد اسالمي واحي حبریز رابطه وجود دارد.
بــراي آزمــون رابطــه میــزان آفــاهي یــا رژیــم رســانهاي ســواد رســانهاي بــا میــزان

بررسي رابطه مصرف رسانهاي با جامعهپذیري سياسي دانشجویان 019  ...

همبسـتگي پیرسـون اسـتفاده شـيه

جامعهپذیري سیاسي دانشجویان از آزمـون ضـری

است .همانفونه که در جيول  3مشاهيه ميشود ،سط معناداري  7/787بـا همبسـتگي
 -7/829به دست آميه است .بنابراین رابطه معنادار و منفي بین دو متریر حأییي ميشود.
جدول  .۸ضریب همبستگی پیرسون رابطه آگاهی یا رژیم رسانهای با جامعهپذیری سیاسی
متغیر

میزان آگاهی یا رژیم رسانهای

میزان جامعهپذیری سیاس

ضریب همبسصگ -1/129
سطح معناداری 1/111
تعداد پاسگگییان 411

ر)بین میزان حقلیل پیامهاي رسانهاي با میزان جامعـهپـذیري سیاسـي دانشـجویان
دانشگاه آزاد اسالمي واحي حبریز رابطه وجود دارد.
بـراي آزمــون رابطــه میــزان حقلیــل پیــامهــاي رســانهاي ســواد رســانهاي بــا میــزان
همبسـتگي پیرسـون اسـتفاده شـيه

جامعهپذیري سیاسي دانشجویان از آزمـون ضـری

است .همانفونه که در جيول 1مشاهيه ميشود ،سط معناداري  7/777بـا همبسـتگي
 -7/371به دست آميه است .بنابراین ،رابطه معنادار و منفي بین دو متریر حأییي ميشود.
جدول  .4ضریب همبستگی پیرسون رابطه تحلیل پیامهای رسانهای با جامعهپذیری سیاسی
متغیر

ميزان تحليل پيامهاي رسانهاي

میزان جامعهپذیری سیاس

ضریب همبسصگ -1/516
سطح معناداری 1/111
تعداد پاسگگییان 411

ج)بین میزان دیيفاه انتيادي رسانهاي با میـزان جامعـهپـذیري سیاسـي دانشـجویان
دانشگاه آزاد اسالمي واحي حبریز رابطه وجود دارد .
براي آزمون رابطه میزان دیيفاه انتيادي رسـانهاي بـا میـزان جامعـهپـذیري سیاسـي
دانشجویان از آزمون ضری

همبستگي پیرسون استفاده شيه اسـت .همـانفونـه کـه در
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جيول  3مشاهيه ميشود ،سط معناداري  7/777با همبستگي  -7/22بـه دسـت آمـيه
است .بنابراین ،رابطه معنادار و منفي بین دو متریر حأییي ميشود.
جدول  .5ضریب همبستگی پیرسون رابطه دیدگاه انتقادی رسانهای
با جامعهپذیری سیاسی
متغیر

ديدگاه انتقادي رسانهاي

جامعهپذیری سیاس

ضریب همبسصگ -1/222
سطح معناداری 1/111
تعداد پاسگگییان 411

فرضيهسوم :بین میزان مصرف رسانهاي با میزان جامعهپـذیري سیاسـي دانشـجویان
دانشگاه آزاد اسالمي واحي حبریز رابطه وجود دارد.
براي آزمون رابطه میزان مصرف رسانهاي با میزان جامعهپذیري سیاسـي دانشـجویان
از آزمون ضری

همبستگي پیرسون استفاده شـيه اسـت .همـانفونـه کـه در جـيول 1

مشاهيه ميشود ،سط معناداري  7/777بـا همبسـتگي  - 7/13بـه دسـت آمـيه اسـت.
بنابراین رابطه معنادار و منفي بین دو متریر حأییي ميشود.
جدول  .۱ضریب همبستگی پیرسون رابطه مصرف رسانهای با جامعهپذیری سیاسی
متغیر

مصرف رسانهاي

جامعهپذیری سیاس

ضریب همبسصگ -1/452
سطح معناداری 1/111
تعداد پاسگگییان 411

فرضيهچهارم:بین میزان سواد رسـانهاي دانشـجویان دانشـگاه آزاد اسـالمي واحـي
حبریز برحس

رشته حقصیلي حفاوت وجود دارد.

براي آزمون معناداري حفاوت میانگینهاي سواد رسانهاي دانشجویان برحس

رشـته

حقصیلي آنان از آزمون (Fحقلیل واریانس یک طرفه) استفاده شيه اسـت .نتـایج آزمـون

بررسي رابطه مصرف رسانهاي با جامعهپذیري سياسي دانشجویان 010  ...

سط معناداري  7/777را نشان ميدهي .به این معنا که حفاوت معناداري در کل میـانگین
سواد رسانهاي دانشجویان برحس

رشته حقصیلي آنان دیيه ميشود.

جدول  .7آزمون تفاوت میانگین و تحلیل واریانس یکطرفه ()ANOVA

میان گروه
درونگروه
مقدار کل

مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات
11839/386
195884/124
216723/511

آزادي
3
396
399

مجذورات
3613/129
494/657

مقدار F
7/314

سطح
معناداري
1/111

براي حعیین اینکه کيام فروه بیشترین حفـاوت را بـا سـایر فـروههـا دارد ،از آزمـون
 LSDاستفاده شيه است.
جدول  .۳نتایج آزمون تعقیبی  LSDبه تفکیک رشته تحصیلی (دانشکده)

فنی و مهندسی

علوم پايه

فن و مهندس
علیم پایه
علیم انسان
هنر معماری

*
*

-

علوم انسانی

(دانشکده)

هنر معماري

رشته تحصيلی

*
-

*
-

-

همانفونه که در جيول  9مالحره ميشود ،بیشترین حفاوت بین دانشجویان فـروه فنـي
ـ مهنيسي با سایر فروهها دیيه ميشود .بر اساس ميایسه سواد رسانهاي با حکحک رشـتههـا
و با حوجه به سط معناداري به دسـت آمـيه ،دانشـجویان هنـر و معمـاري ،داراي بیشـترین
میانگین سواد رسانهاي و دانشجویان فني ـ مهنيسي ،داراي کمترین میانگین بودهاني.
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جدول  .9آمار توصیفی میانگین سواد رسانهای برحسب رشته تحصیلی (دانشکده)
رشته تحصيلی

سطح

انحراف

معناداري

استاندارد
22/49678

ميانگين

تعداد

فن و مهندس

151/4154

131

1/166

علیم پایه

155/4174

54

1/166

22/22571

علیم انسان

161/4115

191

1/111

22/12733

هنر معماری

164/3177

26

1/114

21/79682

جمع

157/2151

411

-

22/76191

(دانشکده)

فرضيهپنجم:بین میزان جامعهپذیري سیاسي دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمي واحي
حبریز برحس

رشته حقصیلي حفاوت وجود دارد.

براي آزمون معناداري حفاوت میانگین جامعهپذیري سیاسي دانشـجویان برحسـ

رشـته

حقصیلي آنان از آزمون (Fحقلیل واریانس یکطرفه) استفاده شيه است .نتایج آزمـون سـط
معناداري  7/777را نشان ميدهي .به این معنا که حفاوت معناداري در میانگین جامعـهپـذیري
سیاسي دانشجویان برحس

رشته حقصیلي آنان دیيه ميشود .

جدول  .11آزمون تفاوت میانگین و تحلیل واریانس یکطرفه ()ANOVA

میان گروه
درونگروه
مقدار کل

مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات
4196/189
43878/471
47974/561

آزادي
3
396
399

مجذورات
1355/353
111/814

مقدار F
12/322

سطح
معناداري
1/111

با حوجه به نتایج جيول  LSDجامعهپذیري سیاسي دانشجویان فروه علوم انسـاني
بیشترین حفاوت میانگین را با سایر فروهها دارد.

بررسي رابطه مصرف رسانهاي با جامعهپذیري سياسي دانشجویان 013  ...
جدول  .11نتایج آزمون تعقیبی  LSDبه تفکیک رشته تحصیلی (دانشکده)

فنی و مهندسی

فن و مهندس
علیم پایه
علیم انسان
هنر معماری

علوم پايه
-

*
-

*
-

علوم انسانی

(دانشکده)

هنر معماري

رشته تحصيلی

*
*

*

*

همچنین اطالعات جيول  82نشان مـي دهـي کـه دانشـجویان فـروه علـوم انسـاني
بیشترین میانگین جامعهپذیري سیاسي را در میان سایر فروهها داشتهاني .
جدول  .16آمار توصیفی میانگین جامعهپذیری سیاسی برحسب رشته تحصیلی (دانشکده)

رشته تحصيلی
(دانشکده)
فن و مهندس
علیم پایه
علیم انسان
هنر معماری

ميانگين

تعداد

41/6923
38/1481
45/7684
37/6154

131
54
191
26

سطح

انحراف

معناداري
1/136
1/135
1/111
1/174

استاندارد
11/16595
9/26631
11/91424
11/81196

فرضيهششم:بین میزان سواد رسانهاي دانشجویان زن و مرد دانشـگاه آزاد اسـالمي
واحي حبریز حفاوت وجود دارد.
براي آزمون معناداري حفاوت میانگین میزان سواد رسـانهاي دانشـجویان بـه حفکیـک
جنس ،از آزمون  Tاستفاده شيه اسـت .نتـایج آزمـون سـط معنـاداري  7/73را نشـان
ميدهي .به این معنا که حفاوت معناداري در میـانگین سـواد رسـانهاي دانشـجویان زن و
مرد وجود دارد (جيول  .)81اطالعات جيول  83نیز نشان ميدهي کـه مـردان از سـواد
رسانهاي باالحري نسبت به زنان برخوردارني.
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جدول  .1۸مقایسه توصیفی سواد رسانهای دانشجویان مرد و زن

تعداد
196
214

جنس
مرد
زن

ميانگين
159/72
154/81

انحراف معيار
22/37
22/92

خطاي معيار ميانگين
1/59
1/61

جدول  .14آزمون تفاوت میانگین و یکنواختی واریانسهای سواد رسانهای
دانشجویان مرد و زن

آزمون لون براي همگنی واريانسها آزمون  Tبراي برابري ميانگينها
مقدار F
1/415

سطح
معناداري
1/237

مقدار t
2/171

درجه

سطح

آزادي
398

معناداري
1/131

فرضيههفتم :بین میزان جامعهپذیري سیاسـي دانشـجویان زن و مـرد دانشـگاه آزاد
اسالمي واحي حبریز حفاوت وجود دارد.
براي آزمون معناداري حفاوت میانگین میزان جامعـهپـذیري سیاسـي دانشـجویان بـه
حفکیک جنس از آزمون  Tاستفاده شيه است .نتایج آزمـون سـط معنـاداري  7/777را
نشان مي دهي .به ایـن معنـا کـه حفـاوت معنـاداري در میـانگین جامعـهپـذیري سیاسـي
دانشجویان زن و مـرد وجـود دارد (جـيول  )81و بـا حوجـه بـه اطالعـات جـيول 83
جامعهپذیري سیاسي مردان بیشتر از زنان بوده است.
جدول  .15مقایسه توصیفی جامعهپذیری سیاسی دانشجویان مرد و زن

جنس
مرد
زن

تعداد
196
214

ميانگين
46/55
38/72

انحراف معيار
11/79
9/71

خطاي معيار ميانگين
1/77
1/67
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جدول  .1۱آزمون تفاوت میانگین و یکنواختی واریانسهای جامعهپذیری سیاسی
دانشجویان مرد و زن

آزمون لون براي همگنی واريانسها آزمون  Tبراي برابري ميانگينها
مقدار F
1/745

سطح
معناداري
1/388

مقدار t
7/63

درجه

سطح

آزادي
398

معناداري
1/111

بحث و نتيجهگيري

رسانههاي جمعي ابزاري هستني که شبکه روابط اجتماعي را حسـهیل مـيکننـي و در
نتیجه ،وابستگي فرد به زمان و مکان را از بین مي برني و امکـان ارحباطـات آزادانـه حـر و
بيون کنترل دیگران را براي وي فـراهم مـي آورنـي .رویکردهـاي فناورانـه رسـانههـاي
جمعي ،نيش رسانه هاي جيیي را در روابط و حبعات اجتماعي آن حعیین کننيه ميدانني و
در بررسي نهایي ،فناوري را شکل دهنيه روابط اجتماعي و شکل هـاي حقـول آن حليـي
ميکنني .اسکوبار بر همخواني فناوري هاي رایج ،مانني اینترنت ،با انيالر هـاي فرهنگـي
موجود ،مباني فرهنگي غربي و حوسعه فناوري حأکیي ميکني .از نرر معین فر «رسانه هـاي
فروهــي بــا راهیــابي فراینــي ميرنیزاســیون بــه جامعــه ایــران بــه یکــي از عوامــل مهــم
جامعه پذیري حبيیل شيه اني و در حال حاضر نیز حـأثیر آنهـا روز بـه روز رو بـه افـزایش
است .رادیو وحلویزیون ،مطبوعات ،ماهواره ،اینترنت و سـایر وسـایل ارحبـاط جمعـي در
جامعه کنوني ایران ،رابطه حنگاحنگي با فرایني مزبور دارني .رسانههاي مختلـف از طریـق
دادن اطالعات و اخبار به افراد ،شکل دادن به افکار عمومي و در سطقي بـاالحر ،شـکل
دادن به نگرش هاي سیاسي افراد جامعه ،حأثیر عمیيي بر رفتار سیاسي آنان مـي فذارنـي».
وسایل ارحباط جمعي به لقاظ ویژفي منقصربهفردي که دارني ،در صورحي که بهدرستي
بهکار فرفته شوني ،ميحوانني همانني ميرسه و دانشگاه ،در حربیت و آموزش افراد جامعه
بهخوبي عمل کنني .رسانهها حتي از جهاحي نسـبت بـه ميرسـه و دانشـگاه از امتیـازاحي
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برخوردارني .ميرسه و دانشگاه از آغاز حا پایان ،مقـيودیت زمـاني دارنـي؛ یعنـي فيـط
سال هایي چني از حیات کودک یا جوان را به خود مشرول ميدارني ،اما وسـایل ارحبـاط
جمعي ،بيهی مقيودیتي ،در حمامي مراحل زنيفي با انسانها هستني و از آغاز حا پایان
عمر را ميپوشانني .رسانههاي ارحباط جمعي چه مکتور (روزنامه ،مجالت ،کتـار و)...
و چه غیرمکتور (رادیو ،حلویزیون ،اینترنت ،ماهواره و  )...بزرگحرین سهم را در انتيال
میراث فرهنگي و فکري بشر بر عهـيه فرفتـهانـي و حعـالي فرهنـگ انسـاني را موجـ
ميشوني .رسانههاي جمعي موج

آفاهي سریع مردم از اوضاع یکـيیگر و حـوادث و

رویيادهاي جهان ميشوني .بنابراین نرام ارحباط جيیـي ،عهـيهدار اداره کـردن ،سـازمان
دادن و حفظ رابطه متعادل بین دو نیروي علم و فناوري در جامعه است ،بهفونـهاي کـه
جامعه با حفظ استمرار و پایياري خود ،حوانایي انطباق و دفرفوني را هم داشـته باشـي.
از نرر فتقي آشتیاني «از طریق فرایني جامعهپذیري سیاسي است که نسلهاي قيیميحر،
فرهنگ سیاسي جامعه را به نسلهاي جيیيحر منتيل ميکنني و با حوجه به چنین انتيـالي
است که هر جامعهاي موفق ميشود ،فرهنگ سیاسي خود را استيرار بخشـي» .بـه ففتـه
هوستن راني در همه کشورهاي داراي فناوري ارحباطات جمعي ،رسانهها در شکل دادن
به سمتفیري هاي اصلي و نیز افکار خا

مردم ،نيش مستيیم دارني .لوسین پاي حأکیي

ميکني که رسانههاي جمعي ،مناس حرین روش موجود بـراي جامعـهپـذیري هسـتني و
عامل قاطع نوسازي به شمار ميروني .از نرر صـاحبنرران یونسـکو ،آمـوزش رسـانهاي
به مثابه راهکاري مناس  ،حوان جبران نابرابري اطالعاحي میان کشورهاي شمال و جنور
را دارد و پیشرفت مهارتهاي فردي بهمنرور حفسیر و حقلیل پیـامهـاي رسـانهاي میـان
مخاطبان ،حنها راهـي اسـت کـه مـيحوانـي قـيرت اسـتفادهکننـيفان از رسـانههـا را در
کشورهاي جنور افزایش دهي و آنان را از وضعیت انفعال صرف خارج سازد.
بنابراین رسانههاي جمعي از مهمحرین ابزارها براي حوسـعه جامعـهپـذیري سیاسـي
هستني .ومییر بهضرورت همترازي میان جنبش سواد رسانهاي حـودهفـرا و فعالیـتهـاي
دانشگاهي مرحبط با مطالعات رسانهاي انتيادي اشاره کرده و خاطر نشان ساخته است که
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«حوجهات نرري عميه ،کنکاشي جيیي در عرصه رشتههـاي اطالعـاحي روانشناسـانه و
زیستشناسانه نرریه ارحباطات جمعي پيیيآورنيه و شناخت دانشگاهي درباره رسانهها،
جامعه و فرهنگ را در میانه قرن نـوزده در ایـاالتمتقـيه موجـ
مخاط

شـيه اسـت» .فهـم

از متن ،در فرو شناسایي ابعاد جا افتاده پیام است .این بعـي از سـواد رسـانهاي

بهانيازهاي اهمیت دارد که هابز آن را «فهم سط باالحر» مينامي .از نرر هابز ،ایـن جنبـه
از سواد رسانهاي ميحواني به شکلي قوي ،نیازها و انترارهاي مخاطبان را پیشبیني کنـي.
مهارت سواد رسانهاي نوعي حوانایي دسترسي ،اسـتفاده ،حقلیـل و ارحبـاط بـا حولیـيات
مختلف رسانههاي جمعي است .طبق نرر انیس ،سواد رسانهاي یک جزء از مهارتهـاي
ذهني و حوانایيهایي است که شخ
ميکني و شامل ارزش هایي مانني :حعيی

را وادار به فرفتن حصمیمات و انجام امور عاقالنه
حيیيت ،عيل و انصاف ،خودمختاري و انتيـاد

شخصي ميشود .همچنین سواد رسانهاي یک حس قوي حفکر انتيادي اسـت کـه سـعي
دارد نیازهاي رسانهاي ما را برآورده سازد.
همانفونه که ميایسه یافتههاي پژوهش با پیشینه مطالعـاحي و نرریـات مطـر شـيه نیـز
نشان داده است ،همه فرضیههاي پژوهش بهجز فرضیههاي حفاوت میـزان مصـرف رسـانه از
نرر رشته حقصیلي و ميطع حقصیلي دانشجویان حأییي شيهاني ولي بـرخالف انترـار ،شـکل
رابطه بین سواد رسانهاي و ابعاد سهفانه آن با جامعهپذیري سیاسـي ،معکـوس اسـت؛ یعنـي
حرییرات این دو متریر در راستاي هم نیست و رابطه عکس با یکيیگر دارني.
این امر با دو دلیل مي حواني مورد حبیین قرار فیـرد .الـف) بـا حوجـه بـه اینکـه رشـي
رسانههاي جمعي جيیي و شبکههاي اجتمـاعي در جامعـه ایـران ،طـي دهـه فذشـته از
سرعت بسیار باالیي برخوردار بوده و نرارت کافي بر حولیي مقتوا و نقوه ارائه ،شـکل،
قال

و فردش کار بسیاري از این رسانهها اعمال نشـيه اسـت؛ همچنـین بخـش قابـل

حوجهي از مقتواي پیـامهـاي انتيـال داده شـيه در ایـن رسـانههـا همسـو بـا آمـوزش،
دروني سازي و انتيال مفاهیم مورد قبول نرام سیاسي نبوده و به همین دلیل هی کمکـي
به مخاطبان در خصو

پذیرش عناصر مورد وفاق در جامعهپذیري سیاسي نکرده و از
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سوي آنان مورد حردیي قرار فرفته است و ر) با حوجه به مقتواي پیامهـاي رسـانههـاي
جيیي و بهویژه شبکه هاي اجتماعي که از حالت مشارکتي در حولیي ،انتشار و بازحابنيفي
پیام برخوردارني و اغل

از سوي نسل جوان مورد حوجه و برجستهسازي قرار ميفیرني

و بنا به اقتضاي سني این قشر ،حـاوي انتيـاد ،اعتـراض و بازانيیشـي در مـورد بخـش
بزرفي از مباني فکري و روشي بسیاري از عملکردها و رویههاي سیاسي هستني ،به نرر
ميرسي که دستکم ،در بخش قابل حوجهي از پیامهاي رسانهاي ،بازحـاردهنـيه نـوعي
نبود پذیرش حام و یا درخواست بازنگري و بازانيیشي در این موارد باشني و این خـود،
نوعي از ناهمراستایي را بین مصرف رسانهاي ،سواد رسانهاي و جامعهپذیري سیاسي بـه
نمایش ميفذارد.
بر اساس فرضیه هاي اول و دوم پژوهش ،بین سواد رسانهاي و ابعاد سهفانـه آن ،بـا
جامعه پذیري سیاسي رابطه وجود دارد ولي این رابطه ،منفي و جهت آن معکوس است.
به این معني که حرییرات این دو متریر در راستاي هم صـورت نمـيفیـرد و افـزایش در
یکي ،همراه با کاهش در دیگري است .افر سواد رسانهاي بهعنوان متریر مستيل در نرـر
فرفته شود ،افزایش در میزان سواد رسانهاي دانشجویان ،موجبـات افـزایش در پـذیرش
شاخ

هاي مختلف جامعهپذیري سیاسـي را بـراي آنـان فـراهم نمـيکنـي .ایـن یافتـه

پژوهش با نتایج به دست آميه از پژوهش هاي دیگر حا حي زیـادي مرـایر اسـت .شـایي
یکي از دالیل این امر ،وجود شکافي ذهني یا عیني ،بین انترارات سیاسي دانشـجویان و
مقتواي پیامهاي حولیيشيه در رسانههاي مختلف باشي که طبیعتـاً چـه از نرـر مقتـوا و
چه از نرر شکل و چه به لقاظ اهياف اجتمـاعي و سیاسـي ،در یـک جهـت نیسـتني و
جهتفیريهاي سیاسي متفاوحي را در افراد و مخاطبان ایجاد ميکنني.
بر اساس نتیجه فرضیه چهارم پژوهش ،میزان سواد رسانهاي دانشـجویان رشـتههـاي
مختلف با یکيیگر متفاوت است و دانشجویان رشتههاي علوم انسـاني و هنـر ،از سـواد
رسانهاي باالحري نسبت به دانشجویان علوم پایه و فني و مهنيسي برخوردارني .بـه نرـر
ميرسي آشنایي دانشجویان رشته هاي علوم انساني و هنر بـا مبـاني و روشهـاي حفکـر
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انتيادي به این دلیل است که در دروس و نرریههاي مختلفي که بنا به ضرورت بـا آنهـا
آشنا ميشوني ،موجبات باال رفتن حوانایي حجزیهوحقلیل و نيي پیامهاي رسانهاي را بـیش
از دیگر رشتههاي دانشگاهي فراهم ميآورني.
بر اساس نتیجه فرضیه پنجم پـژوهش ،میـزان جامعـهپـذیري سیاسـي دانشـجویان
رشته هاي مختلف با یکيیگر متفاوت است و دانشـجویان رشـتههـاي علـوم انسـاني از
جامعهپذیري سیاسي باالحري نسبت به دانشجویان هنـر ،علـوم پایـه و فنـي و مهنيسـي
برخوردارني .به نرر ميرسي با حوجه به اینکه بخشي از مقتـواي دروس ارائـه شـيه در
کالسها و کتارهاي درسي رشته هاي علوم انساني ،از مباني فکري ،فلسـفي و ارزشـي
ایراني و اسالمي برخوردارني و در جهتفیري فکري و سیاسي دانشجویان این رشتههـا
حأثیرفذار هستني ،امکان پذیرش عناصر و مؤلفههاي جامعهپذیري سیاسي جامعه ایرانـي
را براي این دانشجویان بیش از دانشجویان دیگر رشتهها که کمتر در معرض این مبـاني
قرار دارني ،فراهم ميآورني.
بر اساس نتیجه فرضیههاي ششم و هفتم پـژوهش ،میـزان سـواد رسـانهاي و میـزان
جامعهپذیري سیاسي دانشجویان مرد و زن باهم متفاوت است و دانشجویان رشـتههـاي
مــرد از ســواد رســانهاي و جامعــهپــذیري سیاســي بــاالحري نســبت بــه دانشــجویان زن
برخوردارني .به نرر مي رسي که فضاي مردانه حاکم بر نرام و فرهنگ سیاسي ،همچنـین
فضاي رسانهاي کشور ،امکان حسلط مردان را بهطور کلي ،بـر همـه عرصـههـا ،بـهویـژه
حولیي ،انتشار و ميیریت رسانهاي کشور فراهم کرده و بر مؤلفـههـاي مردانـه حـاکم بـر
فرهنگ سیاسي دامن زده است ،به همین دلیل نیـز زنـان و بـهویـژه دانشـجویان زن ،از
آشنایي و حسلط کمتري بر عناصر این فضا برخوردار هستني.
پيشنهادهاي کاربردي

 سازمان هاي مـرحبط بـا رسـانه هـا ،ماننـي صياوسـیما ،نشـریات و ...بـا فنجانـين
برنامههاي متنوع و مطابق با سلیيه مصرف رسانهاي جوانان در مـتن برنامـههـاي خـود،
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بهویژه برنامههایي که حاوي دغيغهها ،خواستهها و نگرانيهـاي قشـر جـوان هسـتني و
سخن آنان را بیان ميکنني ،مخاطبان را به استفاده بیشـتر از رسـانههـاي جمعـي داخلـي
حرغی

کنني و از طریق حولیي و ارائه مقتواهاي سازنيه و متنـوع ،در راه ارحيـاي میـزان

مصرف رسانهاي ،بهویژه مصرف داخلي جوانان قيم بردارني.

 سازمانهاي رسانه اي داخلي ،با خارج ساختن الگـوي حولیـي خـود از مقتواهـاي

سنتي و مرسوم که حالتي حکراري و مضـموني مردسـاالرانه و مردمقورانـه دارنـي یـا از
حوجه به نیازها و مطالبات زنان جامعه غفلت کردهاني و همچنان از ژانرها و شـکلهـاي
حولیي سنتي در حولیي و انتيال پیام و مقتوا بهره ميفیرني ،مـيحواننـي پوشـش مخاطبـان
خود را از نرر جنسیتي ،به زن و مرد و از نرر حیپ مخاطبان ،به همه اقشار فکري ،سني
و سلیيه اي فسترش دهني و با این کار ،همه مضامین و مؤلفههـاي اجتمـاعي و سیاسـي
خود را در اختیار مخاطبان قرار دهني و مانع از ایجاد خ و شکاف در دریافت پیامهاي
رسانهاي نزد مخاطبان ایراني شوني.

 با حوجه به فرایني سریع حقوالت جهاني ،رسانههاي داخلي خود را با این فراینيها

هماهنگ سازني و با استفاده از فناوريهاي ميرن ،براي مثال ،طراحي بازيهـاي آنالیـن
در دنیاي مجازي و طراحي مسابيات رسانهاي با جوایز مرحبط با نیاز روز جوانان ،زمینـه
استفاده از رسانههاي داخلي و فذرانـين جریـان جامعـهپـذیري سیاسـي جوانـان را بـا
مقتواي بومي رسانه ها فراهم آورني .براي مثال ،بر اساس دیيفاههـاي مخاطبـان برنامـه
طنز خنيوانه ،مسابيه «بخون و ببر» در این برنامه ،با حرغی

مردم به مطالعه کتـارهـاي

الکترونیکي معرفي شيه ،عالوه بر اینکه بیننيفان را به مطالعـه کتـار حرغیـ

مـيکنـي،

بهطور غیرمستيیم باعث باال رفتن سواد عمومي آنان ميشود.

 رسانههاي مختلف داخلي ،اهياف و برنامههاي خود را با در نرر فـرفتن نیازهـاي

عمومي جامعه حنریم و ارائه کنني حا مردم به ویژه نسل جوان ،به اسـتفاده از رسـانههـاي
داخلي حرغی

شوني .حا زماني که افراد به رسانههاي داخلي حوجه چنياني نشان نيهنـي،

نميحوان امیيوار بود که برنامههاي آموزشي و انتيادي آنهـا بـراي بهبـود جامعـهپـذیري
سیاسي ،نتایج موفيیتآمیزي در پي داشته باشي.

بررسي رابطه مصرف رسانهاي با جامعهپذیري سياسي دانشجویان 010  ...

منابع

اخترشهر ،علي .)8311( .مؤلفههايجامعهپذيريسياسيدرحکومتديني .حهران:
پژوهشکيه فرهنگ و انيیشه اسالمي.
اسکنيري ،علي .)8392( .مطالعهتطبيقيعواملمؤثربـرجامعـهپـذيريسياسـي
(مطالعهموردي:دانشجويانرشتههايانسانيدانشگاهآزاداسالميودولتيشـيراز).
پایاننامه کارشناسي ارشي جامعهشناسي ،دانشکيه علوم اجتماعي دانشگاه شیراز.
آموزشرسانهاي:يادگيري،سوادرسـانهايوفرهنـگ

باکینگهام ،دیویي.)8319( .
معاصر (حرجمه حسین سرفراز) .حهران :دانشگاه امام صادق (ع).
ببران ،صيیيه .)8312( .سواد رسانهاي در برخورد بـا خشـونت رسـانهاي .روزنامـه
ايران.2179 ،
براون ،جیمز .)8313( .رویکردهاي سواد رسانهاي (حرجمه پیروز ایزدي) .رسانه.)1( 87 ،
بیرو ،آلن .)8311( .فرهنگعلوماجتماعي (حرجمه باقر ساروخاني) .حهران :کیهان.
بیگيلي ،زاهي و نصیري ،ماریا .)8392( .حقلیل وضعیت سواد رسـانهاي دانشـجویان
کارشناسي ارشي مجموعه رشتههاي علوم انساني شهر اهواز بـر اسـاس رویکـرد نرـري
روانشناسياجتماعي.)29( 1 ،
حامن .
پاحر ،جیمز .)8313( .حعریف سواد رسانهاي (حرجمه لیيا کاوسي) .رسانه.11 ،
هايجامعهشناسي .حهران :سمت.


نظريه
حوسلي ،غالمعباس.)8319( .
دکانيار ،مقمي؛ علمي ،مقمود و صباغ ،صمي .)8398( .بررسيرابطـهبـينمصـرف
رسانهايوالگوگزينيفرهنگي-اجتماعيدانشجوياندانشگاهآزاداسالميشهرسـتان

بوکان .پایاننامه کارشناسي ارشي جامعهشناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحي حبریز.
راش ،مایکـل .)8377( .جامعهوسياست:مقدمـهايبـرجامعـهشناسـيسياسـي
(حرجمه منوچهر صبوري) .حهران :سمت.
رضایي باینير ،مقميرضا و احميي ،ثریا .)8392( .حلویزیون در کانون خـانواده :نگـاهي
به اثرفذاري مثبت و منفي حلویزیون بر کارکردهاي خانواده .رسانهوخانواده.2 ،

  011پژوهشهاي ارتباطي /سال بيستوششم /شماره ( 3پياپي  / )99پایيز 0391

سلطانيفر ،مقمي )8317( .حقلیل سواد رسانهاي دانشآموزان سـال سـوم دبیرسـتان
شهر حهران  8313-8311در ميایسه با مربیان و واليین آنها .نوآوريآموزشي.)27( 7 ،
شکرخواه ،یونس .)8311( .مفاهیم :سواد رسـانهاي چیسـت؟ .روزنامـههمشـهري
آنالين 21 ،خرداد.
صالقي امیري ،سیيرضا و رجبي ،سیيمسـعود .)8317( .ضـرورت سـواد رسـانهاي.
پژوهشنامهپژوهشکدهپژوهشهاياسـتراتژيک،گـروهپـژوهشهـاياجتمـاعيو
فرهنگي .حهران :مجمع حشخی

مصلقت نرام.

عباسي قـادي ،مجتبـي و سـیيآخونيي ،زینـ  .)8398( .سـواد رسـانهاي مخاطبـان
رسانههاي نوشتاري در شهر حهران .مطالعاتفرهنگـارتباطات.)27( 83 ،
برروانشناسيسياسي.حهران :بعثت .

مقدمهاي

فتقي آشتیاني ،علي.)8311( .
قاسمي ،طهمورث .)8313( .سواد رسانهاي رویکردي جيیي به نرارت .مطالعـاتو
پژوهشهايوسايلارتباطجمعي.)1(87 ،

قوام ،عبيالعلي .)8319( .درآميي بر جامعهپذیري سیاسـي.نامـهعلـوماجتمـاعي
دانشگاهتهران.2 ،
کــوثري ،مســعود .)8313( .ســواد رســانهاي و زنــيفي در عرصــه عمــومي نــوین.
نامهپژوهش.9 ،
بررسيتطبيقينقشرسانهمليدرجامعهپـذيريسياسـي

مييسي ،اکبر.)8398( .
جامعهشهريوروستاييايراندردهه(3222موردمطالعهمـردمبـاالي32سـال
شهرساريوروستايپوروا) .پایاننامه کارشناسي ارشي جامعهشناسي ،دانشکيه علـوم
اجتماعي و روانشناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحي حهران مرکزي.
مطهري ،مرحضي .)8371( .تعليموتربيتدراسالم .چاپ  .21حهران :صيرا.
موسوي انزهابي ،سیيهمهيیه ،رحمانزاده ،سیيعلي و کاووسـي ،اسـماعیل.)8398( .
بررسيتأثيرميزانسوادرسانهايدبيرانآموزشوپـرورشبـرتوسـعهمـدلتفکـر
انعکاسي .پایاننامه کارشناسي ارشي علوم ارحباطات اجتماعي.

013  ... بررسي رابطه مصرف رسانهاي با جامعهپذیري سياسي دانشجویان

. خرداد81 ، روزنامهاعتماد. جامعهپذیري سیاسي چیست؟.)8312( . داود،نامي
 ميزان بررسي نظرات متخصصان علم ارتباطات پيرامـون.)8311( . بهاره،نصیري
 دانشگاه، پایاننامه کارشناسي ارشي علوم ارحباطات اجتماعي.رسانهايدر جامعه

سواد
.آزاد اسالمي واحي حهران شمال
Angell, H. M. (2005). What Music Videos Teach At-Risk
Adolescent Girls: Making a Case for Media Literacy Curriculum.
A Doctoral Dissertation of Philosophy. University Of Florida.
Hobba,

R.

&

Frost,

R.

(2003).

Measured

Multi-Modal

Comprehension & Analysis of Treatment & Control Groups of Grade
11 Concord High School. Education Media International.
Korach, B. & Rosenstied, T. (2002). The elements of Journalism:
WhatNews People Should know & the Public Shoud Expect,
Newyork.
Piette, J. & Giroux, L. (2001). The Theoretical Foundations of
Media Education Programs. In R. Kubey (Ed.), Media Literacy in
The Information Age: Current Perspectives (89-134). New Brunswick,
NJ: Transaction.
Thoman, E. (1995). 3 Stages of Media Literacy, Founder and
President, Center for Media Literacy, Los Angeles, CA, U.S.A.
Wehmeyer, J. (2000). Critical Media Studies and the North American.
Media Literacy Movement. Cinema Journal, 39(4), 94-101.

