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Abstract
One of the key variables in democracies is the political efficiency of citizens',
which requires various factors such as media literacy. Media literacy, while
increasing the legitimacy and political stability of systems, enables their
governments to pursue their domestic and foreign policies with greater power.
Accordingly, the main purpose of this study is the role of political media literacy
and mass media in students' political efficiency. The approach used in this article
is quantitative and in doing so, the survey method was used. The data collection
tool was a questionnaire. The statistical population of this study includes
students of the Shahid Chamran University of Ahvaz. The sample size was 373
people who were selected by the stratified random sampling method. For data
processing, SPSS software and Pearson correlation test were used to test the
hypotheses and multiple regression was used to test the experimental model of
the research. Based on the research results between the dimensions of political
media literacy (access to mass media (r = 0.176), analysis and evaluation of
political content of mass media (r = 0.261) and activity in mass media (r =
0.513)) with There is a significant correlation between political efficiency. There
is also a significant relationship between the use of print media and political
efficiency (r = 0.136). It can be argued that political media literacy enables
citizens to distinguish between true and false information and news, thus
ensuring the health of civil society and increasing a sense of political efficiency.
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چکیده
کارایی سیاسی شهروندان یکی از متغیرهای اساسی در نظامهاای ماردمساارر اساک کا
مستلزم عوامل مختلفی همچون سواد رسان ای اسک ک ضمن افزایش مشروعیک و ثباا
سیاسی این نظامها ،باعث می شود تا دولکهای آنها با قدر و توان بیشتری سیاسکهای
داخلی و خارجی خود را پیش ببرند .بر این اساس ،هدف اصلی این پژوهش ،نقاش ساواد
رسان ای سیاسی و رسان های ارتباط جمعی در کارایی سیاسی دانشجویان اسک .رویکارد
مورداستفاده در این مقال  ،کمّی اسک و در انجام آن از روش پیمایش اساتفاده با عمال
آمد .ابزار گردآوری داده ها پرسشنام بود ،جامع آماری این پاژوهش شاامل دانشاجویان
دانشگاه شهید چمران اهواز اسک .حجم نمون  373نفار باود کا باا روش نمونا گیاری
تصادفی طبق ای انتخاب شدند .برای پردازش داده ها ،از نرم افزار  SPSSو آزماون آمااری
همبستگی پیرسون برای آزمون فرضی ها و رگرسیون چندگان برای آزمون ماد تجربای
پژوهش استفاده شد .بر اساس نتایج تحقیق ،بین ابعاد سواد رسان ای سیاسی (دسترسای
ب رسان های جمعی ( ،)r =0/176تحلیل و ارزیابی محتوای سیاسای رساان هاای جمعای
( )r=0/261و فعالیک در رسان های جمعی ( ))r =0/513با کارایی سیاسی ارتباط معناادار
وجود دارد .همچنین بین استفاده از رسان های چاپی و کارایی سیاسی ( )r =0/136رابط
معنادار وجود دارد .می توان استدر کرد ک سواد رسان ای سیاسای ،شاهروندان را قاادر
ساخت تا اطالعا و اخبار درسک و نادرسک را از هم تشخیص داده و بدینترتیب سالمک
جامع مدنی را تضمین کرده و احساس کارایی سیاسی را افزایش دهند.
واژههای کلیدی :سواد رسان ای ،کارایی سیاسی ،رسان های چاپی ،رسان های غیرچاپی
تاریخ دریافت 99/11/29 :تاریخ بازبینی 99/12/15 :تاریخ پذیرش99/12/28 :
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مقدمه
یکی از مؤلفههای مهم در فرایند جامعهپذیری سیاسی ،کسب دانش در مورد جامعهه،
شهروندی و نظام سیاسی است .در یک حکومت مردمساالر ،انتظار بر این اسهت کهه
شهروندان به طور فعال در فرایند سیاسی مشهارکت کننهد .بها ایهن وجهود مشهارکت
فعال ،شهروندان را ملزم می کند که به توانایی خود در تأثیرگذاری بر رونهد سیاسهت
اعتقاد داشته باشند ،به عبارت دیگر ،از نظر سیاسی احساس کهارایی کننهد بنهابراین،
افزایش باورهای کنترلی و تمایل به اقدام سیاسی میتواند به عنهوان زمینههههای مههم
آموزش مدنی و شهروندی تلقی شهود .سهح بهاالیی از کهارایی در بهین شههروندان
معموالً برای ثبات حکومت به طور عام و ثبات دموکراسی به طور خها ،،محلهو
تلقی میشود ،زیرا همانطور که رایهت )1981( 1مهیگویهد «در جامعهه دموکراتیهک
مدرن ،شهروندان باید احساس کنند که از قدرت تأثیرگذاری بر عملکرد دولت خهود
برخوردار هستند» .شهروندانی که از داشتن این توانایی اطمینهان دارنهد ،بهه احتمهال
زیاد از نظام سیاسی خود حمایهت مهیکننهد .بهه مهوازات افهزایش کهارایی سیاسهی
شهروندان و حمایت آنها از نظام سیاسهی ،حکومهتهها نیهز از مشهروعیت بیشهتری
برخوردار بوده و با قدرت و توان بیشتری میتوانند سیاستههای داخلهی و خهارجی
خود را (حتی با موفقیت بیشتر) پیش ببرند .کارایی سیاسی همچنین نقهش مهمهی در
درک ما از رفتار سیاسی افراد دارد.

)(Wright, 1981

در این بین ،یکی از عوامل مهمی که نقش بسهیار مهمهی در کهارایی سیاسهی
شهروندان دارد ،داشتن سواد رسانهای سیاسی است که از طریق رسانههای جمعهی
1. Wright
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حاصل میشود .رسانهها تأثیرات شهگرفی بهر تمهامی جنبههههای زنهدگی فهردی هه
اجتماعی گذاشتهانهد (محمهدی عبهدالرحمانی & مظفهری  )1٢8 .، 1٣9٧و
هدف آن ها به طور کلی جریهان انتقهال و برقهراری ارتبهات و تعامهل بهوده اسهت
(روحانی  )1٠ .، 1٣8٦طی یک دوره زمانی ،تغییرات مختلفهی را پشهت سهر
گذاشته و به تدریج در زمانه کنونی از اهمیت و نفوذ جدیدی برخوردار شهده انهد.
در گذشته تعداد آنها کم و تحت کنترل شدید دولتهای اقتهدارگرا بهرای «کنتهرل
افکار عمومی» بود اما امروزه رسانههای جمعی طیف وسیعی از رسانهها (ماهواره،
اینترنت ،شبکه های اجتماعی و  )...را در بر گرفته و دولتها ماننهد قبهل قهادر بهه
کنترل شدید و تأثیرگذاری آن بر افکار عمومی نیستند .امهروزه رسهانههها قهادر بهه
تسخیر ذهن و قلب مردم هستند و در تمامی جنبههای زندگی شخصهی و عمهومی
ما رسوخ کردهاند و به روشهای مختلهف سهبب تقویهت سهرمایهههای اجتمهاعی
جامعه شدهاند (دارابهی  .)189 .، 1٣9٥یکهی از کارکردههای اصهلی رسهانههها
افزایش آگاهی سیاسی و سواد سیاسی به افراد جامعه است .داشتن سهواد رسهانهای
سیاسی درک عمیق تری از فرایند سیاسی ایجاد می کند که این امر منجر بهه دانشهی
گسترده از وقایع جاری و افزایش مشارکت سیاسهی و سهحو بهاالتری از کهارایی
سیاسی میشود .عالوه بر این ،سواد رسانهای نقش حیاتی در پیشبرد تعامهل مهدنی
آگاهانه و مؤثر دارد ،ظهور سیاست های مشارکتی را تسهیل  ،به شناسایی خهود بهه
عنوان یک شهروند ،توسعه حساسهیت جمعهی و شهناخت واکهنش متقابهل کمهک
میکند و از طریق آن افراد یا گروهها میتوانند تأثیر خهود را در مووهوعات مهورد
توجه عموم اعمهال کننهد .داشهتن سهواد رسهانهای فرصهتههایی را بهرای تعامهل
اجتماعی فشرده تر در جوامع فراهم می کند زیرا شرکت کنندگان به یکدیگر مشاوره
میدهند ،همکاری میکنند و اطالعات و دیدگاههای سیاسهی خهود را بهه اشهتراک
می گذارند .از طرف دیگر ،اگر سواد رسانهای سیاسی خو

و کافی وجود نداشهته

باشد ،ممکن است شهروندان درگیر شایعات شوند و اظهارنظرهای نامناسبی داشته
باشند که برای نظام سیاسی هزینههایی در پی داشته باشد.
دانشگاه یکی از نهادهای مهم اجتماعی است که همواره مهورد توجهه جامعهه و

نقش سواد رسانهای سیاسی و رسانههای ارتباط جمعی در کارایی سیاسی و ارائه راهکارهای عملیاتی

39

حکومت بوده است زیرا این نهاد بخش بزرگی از گروه نخبه یا افراد تحصهیلکرده را
تولید کرده و مرتباً نیروی انسانی را برای اداره آینده کشهور تربیهت مهیکنهد لهذا بها
توجه به نقش مهم دانشجویان در فرایند توسعه جامعهه و تأثیرگهذاری زیهاد آنهها بهر
رفتار آحاد جامعه ،بررسی میزان کارایی سیاسهی آنهها از اهمیهت شهایانی برخهوردار
است چرا که افزایش احساس کارایی سیاسی در حفه ،،ثبهات و مشهروعیتبخشهی
نظامهای سیاسی حاکم ،نقش مهمی دارد .زمانی که شهروندان و به ویژه دانشهجویان
احساس عدم کارایی سیاسی یا اثربخشهی سیاسهی پهایینی داشهته باشهند ،ایهن مسه له
میتواند منجر به بیتفاوتی سیاسی و رویگردانی آنها از نظام حاکم شده و حتی آنهها
را به سمت رفتارهای سیاسی غیرمتعارف ،خشونتآمیز و وهدیت بها نظهام سیاسهی
حاکم سوق دهد .با توجه به چنین دغدغهای ،هدف اصهلی پهژوهش حاوهر ،نقهش
سواد رسانه ای سیاسی و رسانه های ارتبهات جمعهی در کهارایی سیاسهی دانشهجویان
است .عالوه بر هدف اصلی ،اهداف فرعی زیر نیز در این پژوهش مدنظر هستند:
 نقش سواد رسانهای سیاسی دانشجویان در میزان کارایی سیاسی داخلی نقش سواد رسانهای سیاسی دانشجویان در میزان کارایی سیاسی خارجی نقش سواد رسانهای سیاسی دانشجویان در میزان کارایی سیاسی دولتی نقش میزان استفاده از رسانهههای جمعهی (چهاپی و غیرچهاپی) در کهاراییسیاسی دانشجویان.
 .1پیشینه پژوهش
محالعات صورتگرفته در زمینه پژوهش حاور ،درک عمیقتری از مووهو مهورد
محالعه به دست میدهد که میتواند به غنیتر شدن محتهوای مقالهه حاوهر کمهک
کند .در جدول زیر این محالعات به صورت خالصه مورد بررسی قرار گرفتهاند.
جدول  .1پیشینه مطالعات داخلی و خارجی صورتگرفته
نویسنده[گا]،

سال پژوهش

رستااری و
دیارا،

1398

ابراهیمیکیاپی

1397

عنوا ،پژوهش
پیامدهای جامعسشناختی سواد
رسانسای بر گاهی از حلوق
شهروندی و دموکراسیخواهی
مشارک سیاسی و عوامل اجتماعی

نتایج پژوهش
بی سواد رسانسای و گاهی از حلوق شهروندی و دموکراسیخواهی رابطس
معناداری وجود دارد.
انواع مشارک سیاسی با احساس اثربخشی سیاسی ،کسب منفع و عزت
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مؤثر بر ،

و دیارا،

1396

مأثیر شبکسهای اجتماعی بر
مشارک سیاسی با موجس بس
متغیرهای میان ی بجث سیاسی،
اثربخشی سیاسی و فرهنگ سیاسی

2020

مشارک دموکراسی :سواد رسانسای
سیاسی و فناوری اطالعات و
ارمباطات

2019

کارایی سیاسی نالی و مشارک
سیاسی

2018

رویکرد روشهای مرکیبی برای
بررسی رابطس بی سواد رسانسای
خبری و کارایی سیاسی

2017

سواد رسانسای اخبار و معامل
سیاسی :چس ارمباطی وجود دارد؟

2015

مأثیر رسانسهای اجتماعی بر کارایی
سیاسی و قصد رأی داد،

6

2013

منابع ،کارایی سیاسی و عملکرد
سیاسی :مشارک سیاسی در
فیسبوک

7

2010

نلش گفتاوهای خبری در ای اد
کارایی سیاسی در بی جوانا،

رهبرقاضی و
دیارا،

پنده

چ

1

2

و

دیارا،
مو ی و وراگا

4

اشلی و
دیارا،
5

موفیل و
دیارا،

هارل

احمِد

3

اجتماعی رابطس معناداری دارند .میزا ،مأثیرگذاری احساس اثربخشی
سیاسی بر انواع مشارک سیاسی بیشتر از میزا ،مأثیرگذاری متغیر کسب
منفع بر متغیرهای وابستس مذکور اس .
فعا ی در شبکسهای اجتماعی و واقعی مللی کرد ،مجتوای ،ها با ای اد
مأثیرات مثب بر افزایش بجث سیاسی ،اثربخشی سیاسی و فرهنگ
سیاسی باعث بهبود وضعی مشارک سیاسی فعاالنس در جامعس میشود.
رسانس های جمعی و شبکس های اجتماعی میموانند از مشخصات شهروندا،
برای مغییر افکار عمومی بس نفع یم فرد یا حزب سیاسی استفاده کنند؛
بنابرای سواد دی یتا ی مورد نیاز اس ما شهروندا ،از نجوه استفاده از
مرجیجات خود موسط سازما،های مختلف مطلع شوند.
مأثیر استفاده اطالعامی از رسانسهای اجتماعی بر مشارک سیاسی از
طریق کارایی سیاسی نالی کاربر با واسطس مثب اس و ای اثر
میان یاری فلط در مورد مشارک سیاسی نالی قابلموجس اس .
رابطس پیچیدهای بی سواد رسانسای خبری و اثربخشی سیاسی وجود دارد
کس درک کامل و بینش عمیلی را در مورد انواع مداخالت سواد رسانسای
خبری ارائس میدهد کس میمواند با استفاده از یافتسهای معتبر نظری و
م ربی مأیید شود.
سواد رسانسای خبری ارمباطی با فعا ی سیاسی ندارد ،اگرچس برخی ابعاد
سواد رسانسای خبر با سطح پایی مری از اعتماد سیاسی همراه اس  .نتایج بس
معریف اجزای مهم سواد رسانسای کمم میکند و نشا ،میدهد کس ای
مؤ فسها بس ملوی روابط مثب با زندگی مدنی و سیاسی کمم میکنند.
رسانسهای اجتماعی مأثیر بسیار شدیدی در موسعس ،اصالح و مغییر کارایی
سیاسی و در نهای قصد رأی داد ،دارند .نتایج همچنی نشا ،داده اس
کس مردا ،دارای مأثیر سیاسی بیشتری نسب بس زنا ،هستند و کارایی
سیاسی بر وضعی انتخاب رأیدهندگا ،مأثیر میگذارد.
فیسبوک هزینسهای مشارک را بس طرز چشمایری کاهش نمیدهد و
شهروندانی کس در فیسبوک بس سیاس میپردازند زوماً مصور نمیکنند
کس فعا ی هایشا ،باعث مغییر سیاس میشود .با ای حال ،شهروندانی
کس مشارک سیاسی خود را در فیسبوک ان ام میدهند ،ممک اس
احساس باالیی از مأثیرگذاری سیاسی داخلی داشتس باشند و از فیسبوک
نس برای مغییر سیاس دو بلکس بس عنوا ،یم ابزار بسیجکننده و بس
عنوا ،مرحلسای برای نمایش یم ایده سیاسی ایده ل استفاده کنند.
برنامس گفتاوی خبری نلش مهمی در کارایی سیاسی فرد دارد ، .دستس
از پاسخاویانی کس اخبار گفتاوی ملویزیونی را مماشا میکنند نسب بس
افرادی کس مماشا نمیکنند دارای معامل اجتماعی بهتری هستند.

1. Pande
2. Chen
3. Tully & Vraga
4. Ashley
5. Tufail
6. Harel
7. Ahmed

نقش سواد رسانهای سیاسی و رسانههای ارتباط جمعی در کارایی سیاسی و ارائه راهکارهای عملیاتی

41

در جمعبندی محالعات صورتگرفته میتوان گفت کهه هرچنهد سهواد رسهانهای و
کارایی سیاسی طی پژوهش هایی به طور مستقل تها حهدودی مهورد بررسهی قهرار
گرفته اند اما پژوهشی که به طور خا ،بهه بررسهی ایهن مووهو بزهردازد ،انجهام
نگرفت ه است و هرکدام از این محالعات تنها بُعد یا ابعادی از محالعه حاور را مورد
بررسی قرار داده اند .از نکات بدیع این محالعه آن است که اوالً نسبت به محالعهات
انجامشده درک عمیقتری از تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسهته را نشهان مهیدههد
ثانیاً خود مووو پژوهش یعنی رابحه بین سهواد رسهانهای سیاسهی و رسهانهههای
ارتبات جمعی با کارایی سیاسی نیز تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است.
 .2مباحث نظری
 .1-2کارایی سیاسی

1

مفهوم کارایی سیاسی اولین بار توسط کمزبل 2و همکارانش محر شد کهه آن را بهه
عنوان احساسی که عمل سیاسی فرد مهیتوانهد بهر فراینهد سیاسهی تهأثیر بگهذارد،
تعریف کردند ) .(Campbell, G, & W.E., 1954, p. 187از آن زمان ،ایهن مفههوم بهه
عنوان شاخص احتمالی افرادی که در سیاست مشارکت دارند و به عنوان راهنمهای
افزایش مشارکت سیاسهی مهورد بررسهی قهرار گرفهت

)(Almond & Verba, 1963

)(Niemi, Craig, & Mattei, 1991) (Bandura, 1982) (Milbrath & Goel , 1977

امروزه از آن به عنوان شاخصی برای سالمت جامعه مدنی استفاده می شهود .احمِهد
( )٢٠1٠کارایی سیاسی را یهک نگهرش و پدیهدهای از زمینهه سیاسهی ه اجتمهاعی
تعریف میکند که احساسات مردم را در مورد دولت توصیف و بررسی میکند کهه
آیا مردم احساس می کنند ،جدی گرفته می شوند یا خیر .برخی از افهراد بهه شهدت
احساس کارایی سیاسی میکنند اما برخی دیگر فاقد چنهین احساسهی هسهتند کهه
همه اینها بیشتر ناشی از تجربیات افراد است

).(Ahmed, 2010, p. 3

برخی از محققان ،کهارایی سیاسهی را بهه کهارایی سیاسهی داخلهی و کهارایی
1. Political Efficacy
2. Campbell
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سیاسی خارجی تقسیم کردند .بالچ ،1کارایی سیاسی داخلی را به عنوان «اعتقاد فهرد
مبنی بر اینکه ابزار تأثیرگذاری برای وی در دسترس است» (اثربخشی شخصهی) و
کارایی سیاسی خارجی را به عنوان «اعتقاد به اینکه مقامات یا رژیم هها پاسهخگوی
تالشهای تأثیرگذار هستند» (پاسخگویی سیستم) ،تعریهف کهرد

(Balch, 1974, p.

) .24از دیدگاه گروسهکورت 2و همکهاران نیهز منظهور از کهارایی سیاسهی داخلهی
«اعتقاد به اثربخشی سیاسی شخص است» و کارایی سیاسی خارجی به «اعتقهاد بهه
پاسخگویی سیستم سیاسی در برابر نگرانیهای شهروندان» اشاره دارد

(Groskurth,

) Nießen, Rammstedt, & Lechner, 2021, p. 1این یک سهازه سیاسهی بسهیار مههم
است زیرا زیرشاخه ها ،بهه عنهوان مثهال ،مشهارکت سیاسهی یها اعتمهاد سیاسهی را
پیشبینی میکنند.
رابحه بین کارایی داخلی و خارجی به طور معمول وعیف است زیرا این دو
مؤلفهی کارایی سیاسهی ،منهابع متفهاوتی دارنهد :خهود (در مهورد کهارایی سیاسهی
داخلی) و سیاستمداران و نهادهای سیاسهی (در مهورد کهارایی سیاسهی خهارجی)
) .(Miller & Traugott, 1982) (Craig & Maggiotto, 1982یافتههای قبلی نشهان داده
است که کارایی سیاسی داخلی و خارجی در زمینهه ههای دموکراتیهک بها یکهدیگر
ارتبهات مثبهت

دارنهد)(Niemi, Craig, & Mattei, 1991) (Morrell, 2003

امها در

رژیمهای اقتدارگرا تا حهد زیهادی مسهتقل از یکهدیگر هسهتند) . (Muller, 1970از
طریق جامعهپذیری ،افراد در رژیمهای دموکراتیک یاد میگیرند که بهه پاسهخگویی
دولتهای خود باور داشته باشند .وجود هنجار پاسخگویی رژیم ،مردم را ترغیهب
می کند تا مهارت های خود را رشد داده و بر این اساس ،خودباوری کنند تا بتواننهد
بر تصمیمات دولت تأثیر بگذارند .در مقابل ،افراد در رژیم ههای اسهتبدادی ممکهن
است در روند جامعه پذیری خود ناپیوستگی در پاسخگویی رژیم را تجربه کنند که
این امر آنها را از دستیابی به یک هنجار سیاسهی پایهدار از پاسهخگویی رژیهم بهاز
می دارد .اگرچه افراد در رژیم های استبدادی ممکن است دارای مهارت ها و اعتقهاد
1. Balch
2. Groskurth
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راسخ به تأثیرگذاری بر سیاست باشند ،اما مهارتها و اعتقهادات آنهان بها واقعیهت
محابقت ندارنهد .بهه دلیهل اقتدارگرایانهه بهودن رژیهم ،مهردم قهادر بهه اسهتفاده از
مهارت های سیاسی خود نیستند .آنها نمهی تواننهد از نفهوذ سیاسهی اسهتفاده کننهد
دولت به نگرانی های آنها پاسخ نمهی دههد بنهابراین ،قهدرت ارتبهات بهین کهارایی
سیاسی داخلی و خارجی با توجه به نو رژیهم متفهاوت اسهت

(Muller, 1970, p.

) .799اعتقادات در مورد کارایی سیاسهی خهارجی نیهز بهه عنهوان تهابعی از زمینهه
سیاسی و عملکرد رژیم متفاوت است .بهه عنهوان مثهال ،ملتهی کهه دارای سیسهتم
دموکراتیک کارکردی است ،برداشتی قهوی از کارآمهدی سیاسهی خهارجی را دارد.
کارایی سیاسی خارجی نیز با اعتمهاد سیاسهی ارتبهات نزدیکهی دارد .میلهر ()19٧4
بی اعتمادی سیاسی را اعتقاد به عدم عملکرد سیستم سیاسی تعریف کرد کهه در آن
نتایج سیاسی از منافع عمومی دور می شوند بنابراین ،معقهول اسهت کهه مهردم بهه
دولت خود اعتماد داشته باشند به شرطی که اطمینان یابند که دولت به نگرانیههای
آنها پاسخ می دهد یعنی تا زمانی که مردم از کارایی سیاسی خارجی اطمینهان کهافی
داشته باشند .در مقابل ،تمایل زیاد به اعتهرا

سیاسهی بها کهارایی سیاسهی پهایین

خارجی همراه است که ممکن است به دلیل نتایج ناامیدکننهده ای باشهد کهه در آن
خواستههای شههروندان معتهر

بهرآورده نشهده اسهت

& (Serek, Machackova,

).Macek, 2017, p. 354

گیل ده زیگا 1و همکارانش ( )٢٠1٧معتقدند که تقسیم کارایی سیاسهی بهه دو
بُعد داخلی و خارجی دارای یکسری کاستیها است بنابراین یک معیار جداگانه بهه
نام «کارایی دولتی» را به تقسیمبندی فوق اوافه کردند که به گفته آنها ارزیابیههای
بهتری از کارایی سیاسهی خهارجی بهه دسهت مهیدههد.
)2017

(Zúñiga, H., & Ardévol-

Abreu,از دیدگاه آنها کارایی دولتی ،به طور خا ،بر درک چگهونگی بیهان

ادعاها و خواسته های دولت از شهروندان برای تأمین آنچهه مهورد نیهاز و شایسهته
آنهاست ،متمرکز است بنابراین کارایی دولت با احساسی که عمل سیاسهی فهردی
بر فرایند سیاسی تأثیرگذار است یا می تواند داشته باشد ،پیونهد نزدیکهی دارد و بهه
1. Gil de Zúñiga
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همین دلیل است که ممکن است به عنوان زیرمجموعه کارایی سیاسی قلمداد شود
بنابراین ،اگرچه ممکن است بهین ایهن دو مفههوم همزوشهانی و وابسهتگی متقابهل
وجود داشته باشد ،اما کارایی دولت به طور خا ،،عملکرد دولهت را در کهار بهه
نفع همه ،تصهمیم گیهری بهر اسهاس خواسهته ههای شههروندان و نماینهدگی همهه
شهروندان مشخص میکند.
 .2-2سواد رسانهای سیاسی

1

مفهوم سواد نه تنها از نظر موووعات مربوت به توانایی شهروندان برای کسب دانهش
مفید ،یعنی از نظر ابزاری ،بلکه از طریق رابحه بین سواد ،قضاوت و عمل سیاسی ،بهه
طور پیچیدهای از اهمیت سیاسی برخوردار است ) .(Graff, 1991, p. 184هرچه سهواد
رسانه ای بیشتر باشد ،مخاطبان (و ارائه دهندگان اطالعهات) در رمزگشهایی پیهام هها و
شناخت ارزش و اعتبار آمادگی بیشتری دارند .امروزه اصحال سواد رسانه ای بیشهتر
در زمینه های محالعات رسانه ای و ارتبهاطی و در آمهوزش اسهتفاده مهی شهود .سهواد
رسانه ای شامل درک نحوه استفاده از فضای رسانه ای به سرعت در حال تغییر اسهت.
این امر به ویژه در عصر رسانههای اجتمهاعی و در حهال توسهعه فنهاوری رسهانههها
بسیار حائزاهمیت است .سواد رسانهای به عنوان یک مهارت اصلی بهرای شههروندان
در هر سنی که در جوامع رسانه ای و دیجیتالی شده امروزی زندگی می کننهد ،تصهور
مهیشهود ).(Petranova, 2013) (Livingstone, Papaioannou, Pérez, & Wijnen, 2012
مهارت های به دست آمده از طریق سواد رسانه ای شامل تفکر انتقهادی ،حهل مسه له،
استقالل فردی و مهارتههای اجتمهاعی و ارتبهاطی اسهت ).(Tornero, 2008, p. 105
سواد رسانهای توانایی دستیابی ،تحلیل ،ارزیابی و ایجاد پیام به اشکال مختلهف اسهت
) .(Christ & Potter, 1998این چهار مؤلفه -دستیابی ،تحلیل ،ارزیابی و ایجاد محتوا -
در مجمو رویکردی مبتنی بر مهارت در زمینه سواد رسانه ای را تشهکیل مهی دهنهد.
هریک از این مؤلفهها به عنوان بخشی از یک فراینهد یهادگیری پویها و غیرخحهی ،از
دیگر مؤلفهها پشتیبانی میکنند :یادگیری برای ایجاد محتوا به فرد کمهک مهیکنهد تها
1. Political Media Literacy
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آنچه را به طور حرفه ای توسط دیگهران تولیهد شهده اسهت ،تجزیهه و تحلیهل کنهد
مهارت در تحلیل و ارزیابی ،درها را برای استفادهههای جدیهد از اینترنهت ،گسهترش
دسترسهی و مهوارد دیگهر بهاز مهیکنهد

(Livingstone S. , Media literacy and the

)of new information and communication technologies, 2004, p. 5

.challenge

ادبیات دانشگاهی سه زمینه اصلی زیهر را کهه سهواد رسهانه ای در آن هها نقهش دارد،
مشخص مهی کنهد :الهف) دموکراسهی ،مشهارکت و شههروندی فعهال

) انتخها ،

رقابت پذیری و اقتصاد دانش بنیان و ج) یادگیری مادام العمر ،بیان فرهنگی و روهایت
شخصههی

(Livingstone, Van Couvering, & Thumim, Adult media literacy: A

) .(Rasi, Vuojärvi, & Rivinen, 2021) review of the research literature, 2005همهه
این موارد به نوعی با حکومت دموکراتیک مرتبط است .با این وجهود ،در حهالی کهه
برای توسعه حرفه ای رسانه هها و تشهویق بهه اسهتقالل رسهانه هها در زمینهه توسهعه،
تالش های قابل توجهی انجام شده است ،لزوماً در مورد تهالش بهرای افهزایش سهواد
رسانهای سیاسی نمیتوان چنین گفت.
 .3-2رابطه رسانههای جمعی و سواد رسانهای با کارایی سیاسی

از دیدگاه بسیاری از متفکران اجتماعی ،کارآمدی سیاسهی بها ارتباطهات سیاسهی و
استفاده از رسهانههها در ارتبهات اسهت ).(Kevin Wenyuan & LEUNG, 2012, p. 9
وی 1و ل ونگ ( )1998به نقش رسانههای جمعی در جامعهپذیری سیاسی در چهین
و تایوان پی بردند و دریافتند که میزان توجه به رسانه ها به شدت با کارایی سیاسی
ارتبههات دارد .وانههگ )٢٠٠٧( 2بهها تجزیههه و تحلیههل دادههههای نظرسههنجی تغییههرات
اجتماعی در تایوان دریافت که استفاده سیاسهی از اینترنهت باعه

افهزایش عالقهه

سیاسی و احساس اعتماد و کارایی می شود و باع

می شود فرد بتواند در کارزارها

و سیاستها شرکت کند .از آنجا که رسانهها باع

ایجاد شناخت و آگاهی سیاسی

شهروندان میشود ،سواد رسانهای میتواند یک عامل کاتهالیزور در شهکلگیهری و
پویایی جامعه مدنی قلمداد

شود(Wang, 2007).

همچنین سهواد رسهانهای فراتهر از
1. Wei
2. Wang
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مهارت الزم برای بقا در عصر دیجیتال ،می تواند باع

افزایش تعامل و فعالیهت در

زندگی سیاسی و مدنی شود ) .(Ashley, Maksl, & Craft, 2017, p. 79میهایلیهدی
در کتا

1

خود سواد رسهانهای و شههروند نوظههور اسهتدالل مهیکنهد کهه «سهواد

رسانهای مسیری به سوی تعامل مدنی بسهیار قهوی و فعهال در قهرن بیسهتویکهم
اسههت»

)2014, p. 4

 .(Mihailidis,در بررسههیهههای گیههرس 2و همکههاران ()٢٠٢٠

مشخص شد که سواد رسانهای به طور قابل مالحظهای کارایی سیاسی دانشهجویان
را افزایش می دهد و آنها را قادر می سازد تا در زندگی مدنی مشارکت فعال داشهته
باشند که این مس له نیز در نهایت ممکن است منجر به افزایش دانش آنها در مهورد
رسانهها و سیاسهت

شهود(Geers, Boukes, & Moeller, 2020).

وراگا سواد رسانهای در بدترین حالت ،میتواند باع
مسائل سیاسی و باع

از دیهدگاه تهولی و

بدبینی و بیتفاوتی نسبت به

شود افراد کمتر درگیر اخبار یا مسائل مربهوت بهه سیاسهت

شوند اما در بهترین حالت ،میتواند شهروندی انتقهادی و مشهارکت جهو را ارتقها
بخشد که در آن ،شهروندان اخبار را ارزیابی و از آنها برای آگاهی از نگهرشهها و
رفتارههای مهدنی و سیاسهی خهود اسهتفاده کننهد

)(Tully & Vraga, 2018, p. 782

بنابراین در عصر حاور ،با یک نگاه خوش بینانه مهیتهوان گفهت کهه رسهانهههای
جمعی با ارائه دانش و آگاهی سیاسی به مخاطبان خود روحیه بخشیده و آنها را به
انتخا

دولت بر اساس سالیق فکری خود ترغیب کردهاند .به این ترتیب ،مردم بها

استفاده از سوادی رسانهای خود و با کمک رسانهها میتوانند تصهمیمات نادرسهت
مقامات دولتی را به آنها گوشزد کرده و حتی باع

تغییر رویکرد آنها شوند.از ایهن

دیدگاه رسانه های جمعی منبع تأثیرگذاری بهر مهردم بهرای مشهارکت در سیاسهت
هستند و این یکی از مهمترین منابع ایجاد آگاهی در شهروندان است.
 .4-2چارچوب نظری

چارچو

نظری این پژوهش ،نظریه جبرگرایی فناورانه 3است .جبرگرایی فنهاوری
1. Mihailidis
2. Geers
3. Technological determinism

نقش سواد رسانهای سیاسی و رسانههای ارتباط جمعی در کارایی سیاسی و ارائه راهکارهای عملیاتی

47

بر این اعتقاد است که فناوری آغازگر اصلی تحول جامعه است .ظهور ایهن نظریهه
به جامعه شناس آمریکایی ،تورستین وبلن ،1نسبت داده شده است که پیوند علّهی و
معلولی بین فناوری و جامعه برقرار می کند .به گفته طرفداران جبرگرایهی فنهاوری،
هرگونه تغییر اجتماعی توسط فناوری ،توسعه فناوری ،فناوری ارتباطهات و رسهانه
کنترل میشود .جامعه اطالعاتی مدرن در نتیجه توسهعه نهوآوریهها ،فنهاوریههای
جدید و پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن ها به وجود آمده است .نظریه جبرگرایهی
فناوری در اوایل قرن بیستم ،به دو شاخه مختلف تقسیم شدند :جبرگرایی رادیکال
(سخت) فناوری و جبرگرایی متوسط (نرم) فناوری .بر اسهاس دیهدگاه رادیکهالی،
فناوریها پیششرت تغییر جامعه هستند و هیچ تغییری در جامعه بدون فنهاوریهها
ایجاد نمیشود .دیدگاه نرم ،فناوری را فقط به عنهوان یهک عامهل کلیهدی در نظهر
میگیرد که ممکهن اسهت بهه معنهای تغییهر باشهد یها نباشهد ).(Hauer, 2017, p. 1
جبرگرایان فناوری از فناوری به طور کلی و از فناوری های ارتباطی به طور خها،
به عنوان اساس جامعه در گذشته ،حال و حتی آینده تعبیر می کنند .آنها مهی گوینهد
که فناوریهایی مانند نوشتن ،چها ،،تلویزیهون یها کهامزیوتر جامعهه را تغییهر داده
است .در شدیدترین شکل خود ،کل صورت بندی جامعهه توسهط فنهاوری تعیهین
می شود :فناوریهای جدید ،جامعهه را در ههر سهح  ،از جملهه نهادهها ،تعهامالت
اجتماعی و افراد دگرگون میکنند

)(Pande, 2020, p. 49

بنابراین جامعه باید خهود

را با فناوریها و نوآوریهای جدید سازگار و تحبیق کنهد .از دیهدگاه جبرگرایهان،
پیامدهای منفی توسعه فناوری در نتیجه استفاده نادرست و وهعیف توسهط مهردم
است ،نه از ماهیت فناوری ) .(Hauer, 2017, p. 1بر اسهاس ایهن دیهدگاه مهیتهوان
گفت که امروزه رسانههای جمعی اساساً ساختار جامعه را تغییر میدهند .گسهترش
رایانهها ،شبکهها و اینترنت ،بسیاری از جنبههها را نههتنهها در ارتباطهات انسهانی،
بلکه زندگی کل جامعه را نیز کامالً تغییر داده است.

1. Thorstein Veblen
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مدل  .1مدل تحلیلی پژوهش

 .3فرضیههای پژوهش
 .1-3فرضیه اصلی

بین میزان سواد رسانه ای سیاسی دانشجویان با کارایی سیاسی رابحه معنادار وجهود
دارد.
 .2-3فرضیههای فرعی

بین سواد رسانهای سیاسی دانشجویان با میزان کارایی سیاسی داخلی رابحه معنهادار
وجود دارد.
بین سواد رسانهای سیاسی دانشجویان با میزان کارایی سیاسی خهارجی رابحهه
معنادار وجود دارد.
بین سواد رسانه ای سیاسی دانشجویان با میزان کارایی سیاسهی دولتهی رابحهه
معنادار وجود دارد.
بین میزان استفاده از رسانههای جمعی (چاپی و غیرچاپی) با کهارایی سیاسهی
رابحه معنادار وجود دارد.
 .4روش پژوهش
روش مورد استفاده در این پهژوهش پیمهایش اسهت و گهردآوری دادههها از طریهق
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پرسشنامه صورت گرفت .جامعه آماری ایهن پهژوهش ،دانشهجویان دانشهگاه شههید
چمران اهواز بودند که بنا بر آمار رسمی اداره آمهوزش (در سهال  )1٣9٧تعهداد آنهها
 1٣18٧نفر بودند .حجم نمونه در این مقاله بر اساس فرمول کوکران  ٣٧٣نفر تعیهین
شد .برای انتخا

این تعداد ،از روش نمونهگیری تصادفی طبقههای اسهتفاده شهد بهه

این صورت که هر دانشکده یک طبقهه در نظهر گرفتهه شهد و متناسهب بها جمعیهت
دانشکدههای مختلف دانشگاه ( 1٦دانشکده) ،نمونه مشخص شد و در مرحله بعد بها
روش تصادفی منظم ،نمونههای مهدنظر از هرکهدام از دانشهکدههها انتخها
جهت تجزیه و تحلیل

دادهها از نرمافزارSPSS

شهدند.

استفاده به عمل آمد .برای روایی ابهزار

پژوهش از اعتبار صوری استفاده شد .در این روش پ

از طراحی گویههای مربهوت

به هر متغیر و طراحی پرسشنامه ،پنج نسهخه از آن در اختیهار پهنج نفهر از اسهاتید و
متخصصین رشته جامعهشناسی و علوم سیاسی در دانشگاهها قرار گرفت و گویههای
غیرمرتبط از پرسشنامه حذف شدند و در نهایت گویههای مورد اجما و توافهقنظهر
آنها برای سنجش هر متغیر ،به اعتبار صوری ابزار پژوهش منجر شهد .بهرای بهرآورد
پایایی ابزار تحقیق نیز از تکنیک آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج آن برای متغیرها
و ابعاد آنها در جدول  ٢بیان شده است.
 .5تعریف عملیاتی متغیرها
سواد رسانه ای :سواد رسانه ای توانایی دستیابی ،تحلیهل ،ارزیهابی و ایجهاد پیهام بهه
اشکال مختلف است .برای سنجش این متغیهر از مقیهاس سهواد رسهانهای کهوک و
بروت )٢٠1٦( 1استفاده شد که مهورد هنجاریهابی قهرار گرفتهه اسهت .آنهها سهواد
رسانهای را در چهار بُعهد مصهرف کهارکردی ،مصهرف انتقهادی ،تولیدهه مصهرف
کارکردی و تولیده مصرف انتقادی موردسنجش قهرار دادنهد
)839

(Koc & Barut, 2016,

 .p.در پژوهش حاور این چهار بُعد به طور سادهتهر در سهه بُعهد دسترسهی،

تحلیل و ارزیابی و فعالیت مورد سنجش قرار گرفت .دسترسی اشاره دارد به اینکهه
افراد باید مهارت دسترسی به اطالعات سیاسهی را بهه طهور مهؤثر در رسهانه ههای
اجتماعی (ثبتنام ،ورود به سیستم و پیامهای ارسالی) و همچنین مههارت اسهتفاده
1. Koc & Barut
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از رسانههای اجتماعی داشته باشند (بارگذاری فیلمها ،ویرایش عک هها و غیهره).
تحلیل و ارزیابی اشاره دارد به توانایی تعیین اینکه آیا محتوای اطالعات سیاسی در
رسانههای اجتماعی در مقایسه با اطالعات سیاسی از رسهانهههای اجتمهاعی دیگهر
دارای تمامیت اخالقی است .فعالیت نیز به بارگذاری اطالعهات سیاسهی ،اخبهار و
مقاالت برای به اشتراک گذاشتن با کاربران اینترنتی اشاره دارد .سؤاالت ابعاد سواد
رسانهای در قالب طیف لیکرت موردسنجش قرار گرفتند.
کارایی سیاسی :کارایی سیاسی به احساس تأثیرگذاری فهرد در یهک سیسهتم
سیاسی اطالق میشود .این متغیر با استفاده از تحقیقهات خهارجی پیشهین په

از

هنجاریابی گویه های آنها در سه بُعد مورد سنجش قرار گرفت :بُعد کارایی سیاسهی
داخلی ،بُعد کارایی سیاسی خارجی و بُعد کارایی سیاسهی دولتهی .سهؤاالت ابعهاد
کارایی سیاسی در قالب طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفتند.
رسانههای جمعی :به تکنولوژیهایی گفته میشود که پیامها را در نقهات مختلهف
یک منحقه ،کشور یا جهان به مخاطبان انتقال میدهنهد (الفهی  .)9 .، 1٣94در ایهن
پژوهش رسانهها به دو بخش رسانههای چاپی (کتا  ،روزنامه و مجلهه) و رسهانهههای
غیرچاپی (تلویزیون ،رادیو ،ماهواره ،اینترنت و شهبکهههای اجتمهاعی) تقسهیم شهده و
میزان و نو استفاده پاسخگویان از آنها مورد سنجش قرار گرفته است.
جدول  .2میزان آلفای کرونباخ متغیرهای اصلی پژوهش و ابعاد آنها
ملیاس

سواد رسانسای
سیاسی

خرده ملیاس با ذکر رفرنس
دسترسی
(کوک و بروت)2016 ،
مجلیل و ارزیابی
(کوک و بروت)2016 ،
فعا ی
(کوک و بروت)2016 ،
کارایی داخلی
1

(گریم و دیارا1982 ،،؛ شو ز )2005 ،
کارایی سیاسی

کارایی خارجی
(گریم و دیارا1982 ،،؛ شو ز)2005 ،
کارایی دو تی
(گیلدهزیاا و دیارا)2017 ،،

معداد گویس

نوع طیف

فای خرده ملیاس

7

یکرت

0/85

7

یکرت

0/87

6

یکرت

0/93

8

یکرت

0/72

11

یکرت

0/82

7

یکرت

0/92

فای کل

0/86

0/84

1. Schulz
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 .6یافتههای تحقیق
 .1-6مشخصات توصیفی پاسخگویان

بر اساس نتایج توصیفی پژوهش حاور بیشترین درصد فراوانی بهه رده سهنی -٢٢
 18و کمترین درصد فراوانی به رده سنی  ٣8سال به باال مربوت اسهت .بهر حسهب
جنسیت ٧٥/٦ ،درصد از نمونه پژوهش را زنان و  ٢4/4درصهد را مهردان تشهکیل
دادهاند ٧٣/٢ .درصد پاسخگویان مجرد و  ٢٦/8درصد متأههل بهودهانهد .از لحها
ووعیت تحصیلی ،بیشترین درصد فراوانی مربوت بهه دانشهجویان لیسهان

بها ٦٧

درصد و کمترین درصد مربوت به دانشجویان دکتری با  ٢/1درصد بود.
جدول  .3سیمای توصیفی پاسخگویان
جنسی

رده سنی
18-22

23-27

28-32

37-33

41/6

35/9

12/9

5 /9

 38بس
باال
3 /8

میزا ،مجصیالت

وضعی مأهل

مرد

ز،

م رد

متأهل

فوقدیپلم

یسانس

فوق یسانس

دکتری

24/4

75/6

73/2

26/8

21/7

67/0

9 /1

2 /1

دادههای ارائهشده در جدول  ،4آمارههای توصیفی متغیرههای پهژوهش اسهت .بهر
اساس دادههای جدول ،میانگین دسترسی به رسانههای جمعهی ،تحلیهل و ارزیهابی
محتوای سیاسی رسانههای جمعی و فعالیت در رسانهههای جمعهی از حهد وسهط
طیف پایین تر است .به طور کلی میانگین سواد رسانهای سیاسی پاسخگویان از حد
وسط طیف پایین تر اسهت .ایهن بهدان معناسهت کهه پاسهخگویان از سهح سهواد
رسانهای سیاسی پایین تر از حد انتظار (حد وسط طیف) برخوردار هستند .میانگین
استفاده از رسانههای چاپی نیز از حد وسط طیف پهایینتهر اسهت ،ایهن در حهالی
است که میانگین استفاده از رسانههای غیرچاپی کمهی بهاالتر از حهد وسهط طیهف
است .این بدان معناست که پاسخگویان از رسانههای غیرچاپی بیشتر از رسانهههای
چاپی استفاده میکنند .بر اساس دادههای حاصل از جدول میانگین کارایی سیاسهی
داخلی ،خارجی و دولتی و همچنین بهطور کلی کارایی سیاسی دانشجویان پایینتر
از حد وسط طیف است .این بدان معناست که دانشجویان احساس کارایی سیاسهی
پایینتری از حد انتظار دارند.
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جدول  .4توصیف متغیرهای وابسته و مستقل پژوهش

سواد
رسانسای
سیاسی
استفاده از
رسانسها
کارایی
سیاسی

متغیرهای پژوهش

میانای

دسترسی بس رسانسهای جمعی
مجلیل و ارزیابی مجتوای سیاسی
رسانس های جمعی
فعا ی در رسانس های جمعی
سواد رسانسای سیاسی (کلی)
رسانس های چاپی
رسانس های غیرچاپی
کارایی سیاسی داخلی
کارایی سیاسی خارجی
کارایی سیاسی دو تی
کارایی سیاسی (کلی)

17/94

انجراف
استاندارد
5/28

27/97

19/85

5/51

30/42

7

19/54
57/34
1/31
21/98
21/36
25/41
24/08
70/86

4/76
13/28
2/07
6/66
4/30
4/16
6/55
11/32

22/69
176/371
4/32
44/47
18/54
17/30
43/00
128/161

6
20
1
5
8
9
7
24

واریانس

کمینس
ملدار
7

بیشینس
ملدار
33

حد وسط
طیف
26

33

26

30
92
11
39
38
37
35
100

24
72
11
34
30
28
28
76

 .2-6آزمون فرضیهها

برای سنجش همبستگی بین سواد رسانهای سیاسهی و کهارایی سیاسهی ،از آزمهون
همبستگی دوسویه پیرسون استفاده شده است .بهر اسهاس دادهههای جهدول سهواد
رسانهای سیاسی با کارایی سیاسی داخلی و کارایی سیاسهی خهارجی دارای رابحهه
معنادار است اما با کارایی سیاسی دولتی رابحهه معنهاداری نهدارد .بهدینمعنهی کهه
هرچه میزان سواد رسانهای سیاسی پاسخگویان بیشتر باشد ،آنهها احسهاس کهارایی
سیاسی داخلی و خارجی بهاالتری دارنهد .همچنهین از بهین ابعهاد سهواد رسهانهای
سیاسههی ،تحلیههل و ارزیههابی محتههوای سیاسههی رسههانههههای جمعههی و فعالیههت در
رسانهها ی جمعهی بها تمهام ابعهاد کهارایی سیاسهی دارای رابحهه معنهادار هسهتند.
بدینمعنی که هرچه افراد دسترسی بیشتری به رسانههای جمعی داشته باشند ،بهتهر
میتوانند به تحلیل و ارزیابی محتوای سیاسی رسانهها بزردازند و احسهاس کهارایی
سیاسی داخلی و خارجی بیشتری داشته باشند اما بهین دسترسهی بهه رسهانهههای
جمعی و کارایی سیاسی دولتی رابحه معناداری وجود نداشت.
جدول  .5ضریب همبستگی پیرسون بین سواد رسانهای سیاسی و کارایی سیاسی
کارایی سیاسی
سواد رسانسای
سیاسی
دسترسی بس

داخلی
ضریب
همبستای
0/429

خارجی

معنیداری
0/000

ضریب
همبستای
0/175

دو تی

معنیداری
0/001

ضریب
همبستای
-0/088

کل

معنیداری
0/089

ضریب
همبستای
0/176

معنیداری
0/001
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رسانسهای جمعی
مجلیل و ارزیابی
مجتوای سیاسی
رسانسهای جمعی
فعا ی در
رسانسهای جمعی
کل
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0/468

0/000

0/192

0/000

0/021

0/681

0/261

0/000

0/536

0/000

0/337

0/000

0/319

0/000

0/513

0/000

0/557

0/000

0/271

0/000

0/088

0/089

0/363

0/000

جدول  ٦رابحه بین میزان استفاده از رسهانه ههای جمعهی (چهاپی و غیرچهاپی) بها
کارایی سیاسی و ابعاد آن را نشان می دهد .نتایج حاصل از جدول نشان میدهد که
به طور کلی بین میزان استفاده از رسانههای چاپی با کارایی سیاسی رابحهه معنهادار
وجود دارد .بدین معنی که هرچه افراد از رسانهههای چهاپی بیشهتر اسهتفاده کننهد،
احساس کارایی سیاسی بیشتری دارند اما بین میزان استفاده از رسانههای غیرچاپی
با کارایی سیاسی رابحه معنادار وجود ندارد.
جدول  .6ضریب همبستگی پیرسون بین میزان استفاده از رسانهها با کارایی سیاسی
نوع رسانس

رسانسهای
چاپی

رسانسهای
غیرچاپی

کتاب
م لس
روزنامس
کل
ملویزیو،
رادیو
ماهواره
ملف
همراه
شبکسهای
اجتماعی
کل

کارایی سیاسی داخلی
ضریب
معنیداری
همبستای
0/257
0/059
0/210
0/065
0/260
0/058
0/109
0/083
0/393
-0/044
0/607
-0/027
0/012
0/131

کارایی سیاسی
کارایی سیاسی دو تی
کارایی سیاسی خارجی
ضریب
ضریب
معنیداری
معنیداری
همبستای
همبستای
0/014
0/127
0/007
0/140
0/605
0/027
0/104
0/084
0/074
0/093
0/542
0/032
0/033
0/110
0/036
0/109
0/442
-0/040
0/313
-0/052
0/063
-0/096
0/046
-0/103
0/355
-0/048
0/255
0/059

کل
ضریب
همبستای
0/147
0/071
0/087
0/136
-0/059
-0/104
0/044

0/004
0/169
0/092
0/009
0/254
0/045
0/401

0/024

0/642

0/050

0/339

0/001

0/991

0/028

0/593

-0/046

0/378

0/058

0/261

0/121

0/020

0/074

0/154

-0/015

0/768

0/041

0/431

0/058

0/266

0/043

0/411

معنیداری

 .3-6رگرسیون چندمتغیره

نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان میدهند که سهه معادلهه رگرسهیونی بهرای متغیهر
کارایی سیاسی و ابعاد سهگانه آن (داخلی ،خارجی و دولتی) بیان شده است .اولین
مدل مربوت به بُعد داخلی از کهارایی سیاسهی اسهت .در اینجها دو متغیهر فعالیهت
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پاسخگویان در رسانههای جمعی و دسترسی آنها به رسانههای جمعی وارد معادلهه
رگرسیونی شده است .مقدار  Tبرای فعالیت در رسهانهههای جمعهی ( )T= ٦/٠٠و
برای دسترسی بهه رسهانهههای جمعهی ( )T= ٢/9٦اسهت کهه بها خحهای (٠/٠٠٠
= )Sig.Tمورد پذیرش است .دومین مدل مربوت به بُعد خارجی از کارایی سیاسهی
است .در اینجا فعالیت در رسانههای جمعی وارد معادلهه رگرسهیونی شهده اسهت.
مقدار  Tبرای آن برابهر ( )T= 4/٧4و وهریب معنهیداری ( )Sig.T=٠/٠٠٠اسهت.
سومین مدل مربوت به بُعهد دولتهی از کهارایی سیاسهی اسهت .در اینجها دو متغیهر
فعالیت پاسخگویان در رسانههای جمعی و دسترسی آنها به رسانههای جمعی وارد
معادله رگرسیونی شده است .مقدار  Tبرای فعالیت در رسانهههای جمعهی (٦/1٦٧
= )Tو برای دسترسی به رسهانهههای جمعهی ( )T= -4/٢4٢اسهت کهه بها خحهای
( )Sig.T= ٠/٠٠٠موردپذیرش است .با ورود این متغیر میزان وهریب تعیهین برابهر
با  R 2 =٠/18٠به دست آمد.
جدول  .7تحلیل متغیرهای مستقل جهت پیشبینی متغیر وابسته (میزان کارایی سیاسی) و ابعاد آن
مدل اول :متغیر کارایی
سیاسی در بُعد داخلی

نام متغیر
فعا ی در رسانسهای جمعی
دسترسی بس رسانسهای
جمعی

B

Beta

t-test

…Sig

R²

0/387

0/428

6/00

0/000

0/282

0/171

0/211

2/96

0/003

0/311

Constant1/853 =Durbin-Watson

مدل دوم :متغیر کارایی
سیاسی در بُعد خارجی

مدل سوم :متغیر کارایی
سیاسی در بُعد دو تی

F

Sig.

42/308

0/000

F

Sig.

=11/929

نام متغیر
B
0/290
فعا ی در رسانسهای جمعی
Constant1/99 =Durbin-Watson
نام متغیر
t-test
Beta
B
6/167
0/481
0/663
فعا ی در رسانسهای جمعی
دسترسی بس رسانسهای
-4/242 -0/331 -0/242
جمعی
Constant1/860 =Durbin-Watson
Beta

t-test

0/332

4/74

…Sig

0/000

R²

22/50 0/110
=19/76

…Sig

R²

0/000

0/098

0/000

0/180

F

19/85

0/000
Sig.

0/000

=15/670

نتیجهگیری
رسانه ها به عنوان جزئی از یک سیستم نمادین وسیع تر که دانش اجتماعی در مورد
سیاست را ایجاد و توزیع می کند ،به شکل بسیار پیچیهده ای بهه سهاخت و کیفیهت
شهروندی مربوت میشوند ،واقعیتی که بح ههای دانشهگاهی بهیپایهانی را ایجهاد
کرده است .شهروندان آگاه از نظر سیاسی می توانند بهرای ههر ملتهی یهک سهرمایه
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باشند .سواد رسانه ای سیاسهی احتمهاالً پاسهخی بهرای داشهتن شههروندان مشهتاق
دموکراسی دارد .سواد رسانهای سیاسی ،شهروندان را قهادر مهیسهازد اطالعهات و
اخبار درست و نادرست را از هم تشهخیص داده و بهدینترتیهب سهالمت جامعهه
مدنی را تضمین کرده و احساس کارایی سیاسی را افزایش میدهد .بر ایهن اسهاس
هدف اصلی این پژوهش شناخت رابحه سواد رسانهای سیاسی بها کهارایی سیاسهی
دانشجویان بود.
نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که به طهور کلهی بهین سهواد رسهانهای
سیاسی و کارایی سیاسی رابحهای معنادار وجود دارد .این نتیجهه بها پهژوهشههای
رستگاری و دیگران (رستگاری نوا

& حزباوی  )1٣98چن و دیگران

(Chen,

) ،Bai, & Wang, 2019تولی و وراگا ) (Tully & Vraga, 2018و توفیهل و دیگهران
) ، (Tufail, Baneen, Akram, & Sajid, 2015تا حدودی همسو اسهت .همچنهین بهر
اساس نتایج پژوهش ،بین میزان استفاده از رسانههای چاپی و کارایی سیاسی رابحه
معناداری وجود دارد اما بین رسانه های غیرچاپی با کارایی سیاسی رابحهه معنهادار
وجود ندارد .این نتهایج بها محالعهات اشهلی و دیگهران
) 2017و هههارل

)2013

(Ashley, Maksl, & Craft,

 ،(Harel,همسههو و بهها محالعههات رهبرقاوههی و دیگههران

(رهبرقاوههی معتمههدی & شهههریاری  )1٣9٦پنههده

)2020

 (Pande,و احمههد

) (Ahmed, 2010ناهمسو است .نتایج این پژوهش بر مبنای ادبیات نظهری پهژوهش
نیز قابل تفسیر است .از دیدگاه اشلی و دیگران ) (Ashley, Maksl, & Craft, 2017و
میهایلیدی

)2014

 (Mihailidis,سواد رسانهای ،میتواند باع

افهزایش کهارایی در

زندگی سیاسی و مدنی شود .از دیدگاه تولی و وراگا ) (Tully & Vraga, 2018سواد
رسانه ای ،می تواند شهروندی انتقادی و درگیر را ارتقا بخشد کهه در آن شههروندان
اخبار را ارزیابی کنند و از آنهها بهرای آگهاهی از نگهرش هها و رفتارههای مهدنی و
سیاسی خود استفاده کنند .جبرگرایان فناوری نیز از فناوری های ارتباطی به عنهوان
اساس جامعه در گذشته ،حال و حتی آینده تعبیر میکننهد و بهر ایهن اعتقادنهد کهه
فناوریهای ارتباطی مانند روزنامه ،تلویزیون و اینترنت جامعه را تغییر داده است و
در شدیدترین شکل خود ،کل صورت بندی جامعه توسط فناوری تعیین مهی شهود.
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فناوری های جدید ،جامعه را در هر سح  ،از جمله نهادهها ،تعهامالت اجتمهاعی و
افراد دگرگون می کنند .بنابراین امروزه الزم اسهت در فضهای خبهری و پیچیهده در
حال تحول ،دسترسی ،درک و کاربرد سواد رسانه ای نیز تکامهل یابهد تها افهراد بهه
مهارت در ارتبات انتقادی با اخبار و مشارکت در زندگی عمومی و سیاسهی دسهت
یابند و اسیر اخبار جعلی و دروغین نشوند چرا کهه انتشهار اطالعهات نادرسهت و
اخبار جعلی نظام های سیاسی را با چالش های جدی روبرو می کند .بر این اسهاس،
پژوهش حاور جهت ارتقای سواد رسهانهای سیاسهی و افهزایش حه

کهارایی و

اثربخشی سیاسی دانشجویان ،راهکارهای زیر را ارائه میکند:
 با توجه به اینکه بر اساس نتایج پژوهش ،میهانگین واقعهی سهواد رسهانهایسیاسی دانشجویان ( )1٧/94از میانگین مورد انتظار ( )٢٦پایینتر است ،الزم اسهت
آموزش و تقویت سواد رسانه ای سیاسی دانشجویان در دستور کار مسه ولین قهرار
گیههرد .در ایههن زمینههه ایجههاد فرصههتهههای یههادگیری رسههمی و غیررسههمی بههرای
دانشجویان از طریهق برگهزاری کارگهاهههای آموزشهی ،کرسهیههای آزاداندیشهی،
نشستهای سیاسی و گنجاندن سواد رسانهای سیاسی در برنامه درسی دانشهجویان
می تواند جهت افزایش و تقویت سوادی رسانهای سیاسی دانشهجویان مهؤثر واقهع
شود.
 بر اساس یافته های پژوهش ،میهانگین واقعهی کهارایی سیاسهی دانشهجویان( )٧٠/8٦از میانگین مورد انتظار ( )٧٦پهایین تهر اسهت .در ایهن زمینهه الزم اسهت
ریشه ها و دالیل پایین بودن احساس کهارایی سیاسهی در میهان دانشهجویان مهورد
بررسی عمیق قرار گیرد تا راهکارهای مناسب با آن در دستور کهار قهرار گیهرد .در
این زمینه تشویق دانشجویان به مشارکت در فعالیتههای سیاسهی جههت تقویهت
ح

کارایی سیاسی آنها میتواند مؤثر واقع شود.
 -بر اساس نتایج حاصل از پژوهش ،میزان استفاده دانشجویان از رسهانهههای

چاپی نسبت به رسانههای غیرچاپی بسیار پایینتر از حد انتظار است و ایهن نشهان
می دهد که دانشجویان از رسانههای غیرچاپی یا دیجیتالی بیشتر استفاده میکننهد و
بیشتر اطالعات و اخبار سیاسی خود را از این رسانهها دریافت مهیکننهد ،بنهابراین
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الزم است نظارت بیشتری بهر محتهوای رسهانهههای غیرچهاپی صهورت بگیهرد تها
دانشجویان در دام اخبار و اطالعات سیاسی کذ

و جعلی رسهانهههای دیجیتهالی

اسیر نشوند.
همچنین این پژوهش بر اساس نتایج به دست آمده ،پیشنهادهای زیر را بهرای
سایر محققین جهت انجام تحقیقات علمی در آینده در زمینه پژوهش حاوهر ارائهه
میدهد:
 پیشنهاد می شود مشابه این تحقیق در میان سایر گروهههای اجتمهاعی ماننهدکارمندان ،کارگران ،روستاییان ،زنان و غیره انجام شود و نتهایج آنهها بها همهدیگر
مورد مقایسه قرار گیرد تا از این رهگذر مشهخص شهود کهدامیهک از گهروههها و
طبقات اجتماعی احساس کارایی سیاسی پایین تری دارند تا راهکارهای الزم بهرای
ارتقای کارایی سیاسی آنها در دستور کار مسه ولین امهر جههت برنامههریهزی قهرار
گیرد.
 در راستای پیشنهاد فوق همچنین توصهیه مهیشهود میهزان سهواد رسهانهایسیاسی سایر گروههای اجتماعی موردبررسی قرار گیرد تا گروهههایی کهه از سهواد
رسانه ای سیاسی پایینی برخوردار هستند ،شناسهایی شهوند و بهرای ارتقهای سهح
سواد رسانهای سیاسی آنها اقدامات الزم صورت گیرد.
 از آنجایی که امروزه در عصر اطالعات و ارتباطات به سر میبریم و میهزاناستفاده مردم از رسانه های دیجیتالی و ارتباطی ،شبکههای اجتماعی و ماهوارهای و
فضههای مجههازی روز بههه روز در حههال افههزایش اسههت و بخههش قابههلتههوجهی از
شهروندان ،اخبار و اطالعهات سیاسهی خهود را از طریهق ایهن رسهانههها پیگیهری
میکنند ،پیشنهاد می شود که محققان اوالً میزان درستی و نادرستی سهواد رسهانهای
سیاسی شهروندان را مورد آزمون قرار دهند تا از این رهگذر مشخص شهود ،چنهد
درصد شهروندان دارای سواد رسانهای سیاسی نادرسهت هسهتند و کهدام گهروههها
بیشتر تحت تأثیر ایهن اخبهار و اطالعهات سیاسهی قهرار مهیگیرنهد و ثانیهاً بیشهتر
تحتتأثیر کدامیک از رسانهها قرار میگیرند تا برنامهریزیها و راهکارهای الزم از
طریق نتایج این پژوهشها در دستور کار مس ولین قرار گیرد.
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