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 مقدمه و بيان مسئله

 ،اي توان در سش دوره متفاوت بررسي کرد کش هر يا بش گونـش  تاريخ زندگي بشر را مي
را دگرگون کرده و او را بش سازگاري و هماهنگي با ااتضـائات عصـري     زندگي انسان

ود واداشتش است. دوره نخست، انقالب کشاورزي است کش نزديا بش دو هزار سـال  خ
بش طول انجاميد. دوره دوم، انقالب صنعتي کش تا چند دهش اخير ادامـش داشـت و دوره   

 ،هاي نوين ارتباطي و توليد انبوه اطالعات وريگسترش فناسوم، انقالب فراصنعتي کش 
رتيـب، در دوره کنـوني کـش تبـادل اطالعـات و      ت بش ايـن هاي مهم آن است.  از ويژگي

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

ـ     3کنند. بش نظر کاستلر مي ا نقـاط  ، اين جامعش اطالعاتي، شبيش بـش يـا شـبکش بـزرگ ب
کليدي بسيار زيادي است کش بش شـدت در حـال تغييـر و تحـول اسـت، يـا شـبکش        

اي  کاستلر از جامعـش  .داردبا ابعاد کره خاکي مطابقت  آن حسار از اطالعات کش ابعاد
زنـدگي بشـر در    در پـي خواهـد آورد.  کش تکثـر فرهنگـي را    گويد ميسخن  اي شبکش

، فرهنگـي، سياسـي و اجتمـاعي، بـش     جامعش اطالعاتي، در سـطو  مختلـف ااتصـادي   
اي، توليد و تبادل اطالعات  وري ارتباطات و اطالعات مرتبط است. در چنين جامعشافن

، نقـش و  و بـش ايـن ترتيـب   کننـد.   در زندگي فردي و اجتماعي نقش اساسي ايفا مـي 
المللـي   هاي اجتماعي و بين شود کش زندگي و فعاليت ها چنان پررنگ مي جايگاه رسانش

ها در حال حاضر اهميت  توان تصور کرد. آنچش بش نقش رسانش بدون وجود آنها نمي را
ها در گذر از مرزهاي فيزيکي و جغرافيايي است کـش در   بخشيده است، توانايي رسانش

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

گيرندگان، موجـب ايجـاد انديشـش، رفتـار و      ها با انتقال پيام و اطالعات بش پيام رسانش
. بـش  دهنـد  ميکنترل رفتار و انديشش را در انحصار خود ارار  شوند و حتي گاه ميفرهنگ 

 . ي داردرواا بيشتر« عصر اطالعاتي»بش جاي « اي عصر رسانش»همين دليل، کاربرد عنوان 
با توضيح و تفسير جامعـش اطالعـاتي و ارتبـاطي و نقـش اساسـي اطالعـات در آن       

                                                      

1. Kastler 
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ها در چنين وضعيتي، نقش خطيري بر عهده دارند تا جامعـش   کش رسانش دادتوان نشان  مي
هاي ايـن عصـر، فراوانـي     را براي ورود بش عرصش راابت اطالعاتي آماده کنند. از ويژگي

ي نشر آن است. بنابراين، مخاطب با انبـوهي از اطالعـات   سرعت و گستردگ و اطالعات
دهند تا  مطالب را بش او ميرو خواهد شد کش امکان گزينش آزادانش اخبار و  روبش يو منابع

گيرد، استفاده کند و بش تحليـل و   فقط از آنچش در دسترر ارار مي ديگر مجبور نباشد کش
بخـش بايـد سـطح     و ديگر ابزارهاي آگـاهي ها  گيري بپردازد. در اين ميان، رسانش تصميم

اطالعات و اخبار بش با انتخاب بتواند او را باال ببرند تا  آگاهي و تفکر مخاطب گزينشگر
بنـابراين  هاي پيرامون خود را تفسـير و تحليـل کنـد.     اي درست و شايستش، وااعيت گونش
هند تـا آنـان اـادر    افزايش دند سطح هوشياري و آگاهي افراد جامعش را ا ها موظف رسانش

رو، آنچـش در عصـر ارتباطـات ضـرورت       ايـن  از .عقالني و منطقي رفتار کنند باشند کش
دهي بش افراد است تا از ميان انبـوه اطالعـات و خبرهـا،     بخشي و بصيرت يابد، آگاهي مي

آنچش را وااعيت دارد، تشخي  دهند و بتوانند اطالعات را تحليـل و تبيـين کننـد و بـش     
بش وجود آيد. بـش عبـارت    نترتيب، آگاهي و بصيرت در نهاد آنا بش اين رسند و وااعيت ب
هـاي   وظـايف رسـانش   ءدهي بش افراد جامعش جز و بصيرت بخشي آگاهي الزم استديگر، 
 .ارار گيرد تا با اين سال  وارد عصر اطالعات و ارتباطات شوند گروهي

هاست کش با توجش بـش   اي رسانشبخشي سياسي، يکي از کارکرده  آگاهيدر اين زمينش، 
شرايط داخلي و جهاني زمان حاضـر، اهميـت خاصـي دارد. لـزوم مشـارکت افـراد در       

و جهاني، نياز آنها بش آگاهي و بصـيرت را   ملّييندهاي سياسي و اجتماعي در مقيار افر
روزافزون کرده است. تغيير ماهيـت اـدرت، اهميـت دانـش و آگـاهي در آن، عملکـرد       

جديد با ويژگي فرازماني و فرامکاني و بش وجود آمـدن راابـت اطالعـاتي در    هاي  رسانش
عرصش جهاني، از عوامل حضور مردم و نيازهاي نوين آنها در عرصش سياسي و اجتماعي 

ها با فراگيري و پوشش گسترده، افراد جامعش را بـراي مشـارکت    رو، رسانش  اين است. از
ها بـا تبليغـات و اخبـار سياسـي      برخي موااع، رسانشدر  کنند. آگاهانش و عقالني آماده مي

مختلف کش ممکن است حتي دور از وااعت نيز باشد، سبب آگـاهي سياسـي کـاذب در    
افراد مي شوند کش اين امر ممکن است در نتيجش فعاليت سياسـي افـراد، تـأثير معکـور     

ياسـي هسـتند و   در زمان فعلي کش مردم بيشتر بش دنبـال اخبـار س  داشتش باشد. از اين رو، 
هاي اجتماعي گوناگوني شکل گرفتـش، الزم اسـت نقـش     هاي اعتراضي و جنبش حرکت
ها و تأثير و عملکرد آنها بر آگاهي سياسي افراد، بش دات مورد بررسي ارار گيـرد.   رسانش
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ــارت از ايــن اســت کــش وســايل   ــن امــر، ســؤال پــژوهش حاضــر عب ــش اي ــا توجــش ب  ب
گذارند؟ بر اين اسار، هد  ي سياسي دانشجويان ميارتباط جمعي چش تأثيري بر آگاه 

هاي جمعي بر آگاهي سياسي مردم است. در ايـن زمينـش،   پژوهش نيز بررسي تأثير رسانش
 اند از: اهدا  اصلي پژوهش عبارت

 اي و ابعاد آن در ميان پاسخگويانگيري ميزان مصر  رسانش. اندازه3

 ر ميان پاسخگويانو ابعاد آن دآگاهي سياسي . بررسي ميزان 0

 در ميان پاسخگويانآگاهي سياسي اي و  . بررسي رابطش ميان مصر  رسانش3

 رابطه بين مصرف رسانه و آگاهی سياسی

پندارند؛ بـش ايـن معنـا کـش عوامـل       بعدي مي اي چند پژوهشگران آگاهي سياسي را پديده
ران بـر عـواملي   گيري اين آگاهي دخالت دارند. در اين زمينش، پژوهشگ متعددي در شکل
هـاي   گيـري  هـا و جهـت   پذيري سياسي و فرايندهايي کش طي آن نگـرش همچون جامعش

 0(، اثرات نيرومند خانواده )آلمونـد 0223و همکاران،  3شود )سودارو سياسي آموختش مي
(، محيط اطالعاتي شامل دستيابي بش اطالعـات و کيفيـت آنهـا، جنسـيت     3993، 3و وربا
( 3991 ،1(، سرمايش اجتماعي )پوتنـام 3999، 7و استوکس 9(، )بوتلر0223، 1و مکفري 1)آلورز

کنند. اما يکي ديگر از عـواملي   تأکيد مي (0222و پايگاه اجتماعي ـ ااتصادي )استوکس،  
کش محققان درباره تأثير آن بر آگاهي سياسي، با يکـديگر اخـتال  نظـر دارنـد، وسـايل      

 ارتباط جمعي است. 
دهند، رشـتش بـش    ها ارائش مي ت؛ اخباري و اطالعاتي کش رسانش( معتقد اس0233) 9کارن
آورد و در نهايت، زنجيـره حـوادث و رخـدادهاي     اي از رخدادها را پديد ميهم پيوستش
دهـد و منجـر بـش     بش موضوعات مختلف را شـکل مـي   يافتش، افکار عمومي راجع انعکار
شـود. بـا   تلـف مـي  سازي و افزايش اطالعات سياسـي مخاطـب در موضـوعات مخ    آگاه

هـاي جمعـي، مخاطبـان فرصـت     ها و تفاسير رسـانش  افزايش ارتباطات جمعي و گزارش
تري نسبت بش مسائل سياسي ـ اجتمـاعي داشـتش باشـند. بنـابراين      يابند اضاوت عيني مي

کننـده   حيات سياسي، نيازمند اطالعات است و افکار عمومي يا نيروي سياسـي تعيـين  
                                                      

1. Sodaro       2. Almond        3. Verba 

4. Alvarez       5. Mc Caffery      6. Butler 

7. Stokes        8. Putnam        9. Curran 
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تـوان   ها، را نيـز مـي  شود. در اين ميان، رسانش ي محسوب ميدر حيات سياسي و اجتماع
 بخشي و تغذيش اطالعاتي براي افکار عمومي در عصر حاضر بش شمار آورد. منبع آگاهي
3بورديو

 سياسـي  هاي تقويت آگاهي بش اين دليل در هاي جمعي رسانش کند؛ استدالل مي 
 فـراهم  گـر  بـراي کـنش   ابي عقالنـي بش منظور انتخرا  و فضا شرايط کش شوند مي  مؤثر وااع

 اهميت داراي گران، کنش عمومي فضاي در گزينشي عقالنيت و انتخاب عقالني آورند.مي
عمومي و در نتيجش،  مشارکت افزايش و شخ  بين اعتماد تقويت و سبب است مضاعفي
جمعـي   هاي دستاوردهاي رسانش و ترين کارکردها مهم از برخي .شود هاي جمعي مي آگاهي

 ،اصـول شـهروندي   آمـوزش  ضـروري،  موااـع  در عمـومي  افکـار  هـدايت  از انـد  بارتع
 همگرايـي  تقويت و سرانجام، فرهنگي و سياسي خوداجتماعي،  از حقوق مردم سازي آگاه
 يـا  تقويـت  در جمعـي  هـاي  رسـانش  نقـش  نماياندن دليل براي ترين همچنين واضح. ملّي

 جامعـش  اسـت.  مـدني  جامعـش  گيري شکل در ها کارکرد اين رسانش آگاهي سياسي، تضعيف
را  خـود  توسعش و گيريشکل هاي سياسي و اجتماعي،مناسب آگاهي بستر عنوان بش مدني
 (.  09 ، ص0221جمعي است ) هاي رسانش عملکرد مديون
 بـين  از را ارتبـاطي  موانـع  هاي ديجيتـال اينترنت و ساير رسانش کش چند هر پوتنام، نظر از

 تأثيرات بش نسبت توان کنند، نمي مي ايجاد جديد روابط را براي ديديج هاي شبکش و دنبرمي

 هسـتند کـش   فااد بازخوردهايي و اتفااي خيلي اينترنتي روابط وي، باور بش خوشبين بود. آنها

 را فريـب  احتمال و تضعيف را تعامالت اينترنت آيند. مي دست بش چهره، بش چهره روابط در
 کـش  افـراد  از کوچکي گروه با دارند تمايل شوند،مي اينترنت وارد کش کند. کسانيمي تقويت

 بـش  نسـبت  و کننـد  براـرار  ارتباط دارند، خودشان شبيش عالي  و کنند مي فکر خودشان مانند

 اينترنـت  دهنـد. نمـي  نشـان  مـدارا  و تحمـل  اصـالً  کنندمي فکر ديگر ايگونش بش کش کساني

 دهدمي ارار فرد اختيار در منفي و حرکتبي شخصي هايسرگرمي براي زيادي هايفرصت

 (.31، ص 0222کاهد )هاي سياسي و اجتماعي ميو در نتيجش، از ميزان آگاهي

 پيشينه پژوهش

 شـهروندان  و نترنـت يا ،ياسـ يس يـي گرا مصـر  » عنـوان  در پژوهشي بـا ( 0233) 0وارد
                                                      

1. Bourdieu         2. Ward 
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 عنـوان  بـش  ايـ  ياخالا و ياسيس ليدال بش محصوالت ديخرکش  است اظهار کرده ،«جوان
 از دادن ير  نـر   کـاهش  بـا . است برخوردار ييسزا شب تياهم از ي،اسيس ييگرا مصر 
 در صدد ايجـاد  ياسيس نخبگان ي،اسيس ينهادها در شرکت اي و جوان شهروندان جانب

ــا. برآمدنــد مــردم يزنــدگ ســبا در يراتــييتغ ــ ارتبــاط يبررســپــژوهش، بــا  ني  نيب
بش اين نتيجش دسـت يافـت    نيرآناليغ و نيآنال ياسيس مشارکت و ياسيس ييگرا مصر 

  يـ طر از ژهيبـو  و يسـنت  تاسـ يس عرصـش  در ييسـزا  بش نقش ي،اسيس ييگرا مصر  کش
 .کند يم يباز فناوري از استفاده

 يعـوامل  بـا  ياسـ يس ييگرا مصر  نيب ارتباط يبررس بشپژوهشي  در( 0233) 3داوان
 افتـش ي دسـت  جشينت نيا بش يو. است پرداختش مصر  يها يريگ جهت و ارتباطات مانند
ـ آنال و يمعمـول  اخبـار  از استفاده کش است   يـ طر از ميرمسـتق يغ طـور  بـش  را افـراد  ،ني
بـا ايـن   . کنـد  يمـ   يتشـو  ياسيس ييگرا مصر  بش ي،طيمح ستيز و ياسيس يها بحث
 کـاهش  متسـ  بـش  مضر يها اميپ  يطر از را افراد است ممکن ها رسانش از استفاده حال،
 يهـا  وهيشـ  کـش اسـت   داده نشان پژوهش جينتا. دهد جهت گرانيد از تياحم و ليتما

 مشـارکت  کاهش زين آن يامدهايپ از و گذارد يم تأثير ياسيس ييگرا مصر  بر ارتباطات
 است. جوانان يمدن و ياسيس

0هاي بارانيافتش
 در مـؤثري  عامـل  هـاي چـاپي  رسـانش  کـش  دهـد  نشان مي 3ديويس و 

کنند  هاي خود استدالل مي هستند. آنان بر اسار پژوهش يهاي سياس آگاهي گيري شکل
 بـا  و شـوند  مـي  آشـنا  مشـترک  هـاي ايده و مسائل با هاي چاپي رسانش طري  کش افراد از

 و آگـاهي سياسـي   بررسـي  بـش  آنان در پژوهش خود يابند. ارتباط مي هاي سياسيعرصش
 آگـاهي سياسـي   را بـر  سانشر نوع دو نقش پرداختند و آن بر تأثيرگذار عناصر و متغيرها
بـا آگـاهي    معنـاداري  هاي پخش، رابطشکردند. نتايج پژوهش نشان داد کش رسانش بررسي

اسـت   شـده  مسـائل سياسـي   از مردم آگاهي باعث هاي چاپيرسانش ولي سياسي نداشتش
 (.337، ص 0229)

هـايي کـش دانـش     دهد، انسـان  در سوئيس نشان مي (0229) 1هاي بون فادليپژوهش
هايي کش مقاطع  خوان هستند، نسبت بش انسان اسي کالسيا بااليي ندارند ولي روزنامشسي

                                                      

1. Dhavan         2. Baran       3. Davis 

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

ـ   (0221) 3ويسرز هـاي ديجيتـال بـر آگـاهي     أثير رسـانش در پژوهش خود در زمينـش ت
سياسي دانشجويان مورد مطالعش بلژيکي و کانادايي، با روش گـروه آزمـون و شـاهد بـش     

رسد کش گروه آزمون نسبت بش گروه کنترل، بش لحاظ اطالعاتي و شـناخت،  اين نتيجش مي
 هاي ديجيتال نيز بر آنان بيشتر بوده است. تر هستند و تأثير رسانش اوي

هاي الکترونيکـي و ديجيتـال    دهد کش رسانشنشان مي (0220) 0ميلنرهاي  ين پژوهشهمچن
هـا   در درازمدت باعث کـاهش اـدرت تفکـر و توانـايي تحليـل، تفسـير و تبيـين در انسـان        

کنند. بنـابراين آن دسـتش از    شوند و ادرت تخيل و حافظش را نيز بش مرور زمان تضعيف مي مي
هاي الکترونيکي و ديجيتالي، ارتباط خود را بـا کتـاب و نوشـتار     هايي کش در کنار رسانش گروه

هاي تصـويري و ديجيتـالي ارتبـاط دارنـد، از      اند، بيشتر از کساني کش تنها با رسانش حفظ کرده
 برخوردارند. اجتماعي و سياسيهاي  وري از اطالعات و اندوختش ادرت فراگيري و بهره
هـا و رفتارهـاي    ها، نگرش بررسي آگاهي»عنوان  اي با  گسترده پژوهشدر ايران، گزارش 

دهـد   مـي  نشـان تهيـش شـده کـش    ( 301 ، ص9337)محسـني،   «اجتماعي و فرهنگي در ايران
 سياسي، اجتمـاعي و فرهنگـي   تلويزيون ادرتمندترين رسانش در انتقال اخبار و اطالعات

ز طريـ  ايـن   ند کـش ا ا شاز پاسخگويان اظهار داشت درصد72حدود  ،است. در اين بررسي
ها بش ترتيب اهميت، عبارت بودند  شوند. ساير رسانش  از اطالعات و اخبار آگاه مي ،رسانش

(. طبـ   درصـد 1/1( و گفتگـو بـا ديگـران )   درصـد 9/9(، راديو )درصد3/30از روزنامش )
بـا   3313در سـال  کـش  هاي بررسي ديگـري   با يافتش ياد شدههمين گزارش، مقايسش اراام 

صـورت  ( 3313 ،)اسـدي  «هـاي اجتمـاعي در ايـران    هاي فرهنگي و نگـرش گرايش»عنوان 
 در فاصـلش  ،بش موازات گسترش تلويزيـون و بعضـي عوامـل ديگـر     ،دهدنشان ميگرفتش 
کاستش و بر نقش تلويزيون  ،از اهميت راديو و گفتگو با ديگران 3371تا  3313 هاي سال

( مـردم از تلويزيـون بـش    ددرصـ 03پـنجم )  حدود يـا  3313افزوده شده است. در سال 
 درصـد 72اين نسبت بـش   3371سال در ند ولي ا هکرد  خبر استفاده ميکسب عنوان وسيلش 

 .)بيش از سش برابر( رسيده است
                                                      

1. Vissers       2. Milner 
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 چارچوب نظري

در اين پژوهش، براي شناخت رابطش ارتباطات بـا تحـوالت سياسـي و اجتمـاعي، از نظريـش      
. وي در مـورد دوران  استفاده شده استول تاريخي پرداز ارتباطات در تح ، نظريش3آلوين تافلر

 را در آنهـا پردازي کرده و نقش ارتباطـات   هاي هر يا از اين دوران، نظريش تاريخي و ويژگي
از  ،جايي در اـدرت  کنندگان فرهنگ، موا سوم و جابش شر  داده است. شوک آينده، مصر 

انـدازي   ورانش را در چشـم ارات فنآلوين تافلر در کتاب موا سوم، تغيي .هاي مهم اوست کتاب
سـازد.   دهد و با تأکيد بر ادرت، سش دوره تـاريخي را از هـم مشـخ  مـي     تاريخي ارار مي

موا اول را انقالب کشاورزي، مـوا دوم را انقـالب صـنعتي و مـوا سـوم را تحـوالت و       
 را آنکنـد و   خواند. وي موا سوم را تحول بزرگ بشري توصيف مـي  وري مياانقالب در فن

تـرين روش بـراي    بـش عقيـده وي، مهـم    .شـمرد  آغازگر تمدن نوين پس از تمدن صنعتي مي
انـدازي   در چشـم  ،در عصر حاضـر را ها  ها اين است کش انقالب رسانش شناخت ادرت رسانش

در مـوا اول   .تاريخي ارار دهيم و سش شکل کامالً متفاوت ارتباطات را از هم متمايز سـازيم 
هاي بسيار کوچا، رو در رو و از طريـ    تر ارتباطات در ميان گروهيا جوامع کشاورزي، بيش

و تنها راه براي رساندن يا پيام بش توده شـنوندگان، گـردآوردن    شد برارار ميبش گوش   دهان
تشکيالت وسـيع کليسـا    چنان کش ؛ها بود جماعت بود. جمعيت دروااع، نخستين رسانش توده

شد )ترجمش نـورايي بيـدخت    تلقي ميها  ي ارتباط با تودهدر ارون وسطا نيز ابزار بادوامي برا
 (.199، ص 3372و بهار، 

هـا مبتنـي بـود، بـش      نظام ايجاد ثروت کش بـر توليـد انبـوه کارخانـش    اما در موا دوم، 
موجب پيدايش نظام پست، تلگـرا  و  اين امر نياز داشت.  بيشتري ارتباطات از راه دور

 . ازمنـد بودنـد  هـم نياز  اي نيروي کارگري يکپارچش هاي جديد بش تلفن شد ولي کارخانش
هـا،   فـيلم  ها،  ها، مجلش وري اختراع شدند. روزنامشاهاي همگاني مبتني بر فن رو، رسانش  اين

هـا نفـر    توانستند پيام واحدي را همزمان بش ميليـون  ها کش هر يا مي راديوها و تلويزيون
 .جوامع بدل شدند بش ابزارهاي اصلي تمرکزگرايي در ابالغ کنند، 
بازتاب نيازهاي ااتصادي اسـت کـش پـس از دوران توليـد انبـوه      ، موا سوم سرانجام

                                                      

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

بنـدي متفـاوت سـنتي،     بازارهـاي مختلـف، گـروه    ها،  ظر در ميان تودههاي مورد ن بخش
فرسـتد.   هـاي داراي شـئون زنـدگي خـاص مـي      هاي اـومي و گـروه   گروه و ياها  حرفش

اي مسـتقل از ديگـري عمـل     هاي موا دوم کش هر يا از آنها تـا انـدازه   برخال  رسانش
انـد. ايـن    و در هم ادغام شـده هاي جديد در ارتباط تنگاتنگ با يکديگرند  کرد، رسانش مي

ترتيـب، همـديگر را    بـش ايـن  رد و بـدل و   همتصويرها و نمادها را با   ها، ها، داده رسانش
  (.199ـ  130)همان، ص   کنند تغذيش مي

بريم و ويژگي مـوا سـوم،    انداز تاريخي تافلر، ما در موا سوم بش سر مي بنا بر چشم
شـود. وي تحـوالت اجتمـاعي و     يـاد مـي  « اـدرت »دانايي و دانش است کش از آن با نام 

دانـد کـش تحـولي عظـيم در      آغاز شد، موا سوم مي 3912ورانش را کش در اواسط دهش افن
موا سوم بـش صـنايع جديـدي اشـاره      .هاي زندگي بشر بش دنبال داشتش است همش حوزه

ن شـکل  ، الکترونيا، اطالعـات و بيوتکنولـوژي و ماننـد آ   ها رايانشکند کش بر اسار  مي
نامد. بش نظر آلـوين   مي« ااتصادي»هاي نوين فرماندهي،  ، و اين صنايع را در براگيرد مي

بش نظم نوين سياسي و اجتماعي متناسب با آن نياز دارد و  ،تافلر، نظام نوين توليد ثروت
هاي از باال  هاي افقي است، نش کنترل يابد، کنترل در اين نظم نوين، آنچش بيشتر اهميت مي

)ترجمـش   پايين و الزمش آن، چيزي جز باال بردن دانش و آگاهي عمومي مـردم نيسـت   بش
 (.1، ص 3371خوارزمي، 

موجب ايجاد دگرگوني در سـاختار اـدرت و نيـز     آنهاي  بنابراين، موا سوم و رسانش
وري ارتباطات و دنياي ارتبـاطي عصـر جديـد،    ا. فناند پيدايش تحول در شکل دولت شده

زدايي کردن است کش نتيجش آن، مطـر    گذشتش را از بين برده و در حال انبوهاي  جامعش توده
هـاي همگـاني در    بش نظر آلوين تـافلر، رسـانش   .هاي افراد است شدن انواع نيازها و خواستش

ماهيـت آنهـا   بش طوري کش شبکش تلويزيوني و چند رسانش داشتند،  ياگذشتش فقط چند کانال 
بودنـد. بـش   نو بينندگان و مخاطبـان، داراي اـدرت انتخـاب     سازي و يکدستي بود  رچشيکپا

ها ممکن است داراي محتواي خوب و بد باشـند، ولـي اصـل بـر ايـن       عقيده تافلر، برنامش
. اسـت  عبـارت از وجـود تنـوع    ي جديـد هـا  ترين محتواي همش ايـن برنامـش   است کش مهم
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اـدرت انتخـاب فـراوان،    هاي داراي ح  انتخاب اندک بش حوزه  جايي از حوزه رسانش جابش
 (.123)همان، ص  داردنيز در بر سياسي  يمدهاامدهاي فرهنگي، پياپي عالوه بر

سـزايي در   هاي فراگير و در دسترر مردم، نقش بـش  تلويزيون بش عنوان يکي از رسانش
هاي  اند کش توسعش آگاهي هاي انجام شده ثابت کرده پژوهشآموزش و آگاهي افراد دارد. 

هـاي ارتبـاط جمعـي بـويژه راديـو و       در حال رشد، مرهـون رواا رسـانش  فکري جوامع 
هـاي سياسـي و    ر آموزش و گسـترش آگـاهي  ب تأثير تلويزيون ،تلويزيون است. بش يقين

اجتماعي يا جامعش، انکارناپذير و شايستش تحسين است. اثر آموزشـي ايـن پديـده کـش     
، از هـر  صورت پـذيرد ش درستي ارتباط نزديا را بش رهبري دور تبديل کرده است، اگر ب

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

تر خواهـد کـرد. بنـابراين، امـروزه اسـار آمـوزش و        تر و گسترده اين شناخت را عمي 
انـد کـش بـش وسـيلش تلويزيـون       هاي گوشي و چشمي ارار داده مبناي پديدهپرورش را بر 

پذير است؛ زيرا در مقايسش با ديگر وسايل ارتباط جمعـي، تأثيرگـذاري تلويزيـون،     انجام
چنـد   . هـر (3377)شرام و همکاران، ترجمش حقيقت کاشـاني،   تر است تر و عمي  سريع

هاي هم پيوند بسيار کمتـر اسـت، بـا اـدرت ويـژه خـود        عمر تلويزيون از ديگر پديده
اي را بين افراد يا جامعش ايجاد کند  همبستگي فکري بسيار گسترده ،تواند بش سرعت مي

 ديگر، مشکل است، غني سازد.هاي  راهي کش کسب آن از هاي و آگاهي آنان را در زمينش
دانشمندان معتقدند کش گام برداشتن در مسير رشد و توسـعش، بـدون نيـروي ادرتمنـد     
تلويزيون ممکن نيست. اينان نقش تلويزيون را در پيوند فکري و ذهني بين افراد جامعـش و  

 .)همان( دانند ر با اهميت ميهاي مترايانش بسيا ها و تحول آمادگي براي پذيرش دگرگوني
بخشي  آگاهي در راهنيز بر اسار اين روند بايد  وسايل ارتباط جمعي ترتيب، بش اين

هـاي ديـداري و    دانايي افراد جامعش اادام کنند. بش عقيده کالپر، رسـانش باال بردن سطح و 
غييـر  هـا بـا ت   شوند. رسـانش  شنيداري موجب ايجاد سش نوع تحول در ذهنيت مخاطبان مي
سـازي وضـعيت موجـود     دادن عقيده، تقويت کردن يا وضعيت مشـخ  و دگرگـون  

   (.93، ص 3311)اميني،  توانند ذهنيت مخاطبان را تغيير دهند مي

http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show/id/454/indexId/160950/book_keyword/#book-footnottext-1
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 تعريف عملياتی متغيرها

هـا و ارزيـابي او از    آگاهي سياسي يا فرد در برگيرنده طرز تلقـي  الف(آگاهيسياسي.
فـر،   ياسـي اسـت )داوسـون، ترجمـش جـواهري     ها و حوادث س مسائل خاص، شخصيت

(. در فرهنگ معين، آگاهي متراد  با خبر، اطالع، علـم و معرفـت آمـده    12، ص 3310
ها نسبت بش امور عمومي و سياست است. آگاهي سياسي، شناخت و اطالع افراد يا گروه

ابـل  جامعش است. بش عبارت ديگر، آگاهي سياسي اشاره بش محتواي حافظش فـرد دارد و ا 
بـروز   گيري است؛ آگاهي عالوه بر توانايي دريافت حسي و حفظ خاطره، بش توانايياندازه

(. بـا  97، ص 3371شود )کاظمي،  واکنش انتقادي بش کما انديشش و عمل نيز مربوط مي
توجش بش اهميت آگاهي سياسي، در پژوهش حاضـر، ايـن متغيـر بـر اسـار سـش خـرده        

 ش است:مقيار زير مورد سنجش ارار گرفت
ايـن خـرده مقيـار شـامل سـؤاالتي دربـاره شـناخت        .آگاهيازمفاهيمسياسـي.3

دانشجويان از واژگان گوناگون سياسي از ابيل آزادي، مشروعيت، حزب و ... اسـت )از  
ي آگـاهي  حکـومت هـاي  گيـري  تصـميم بـر   حزب تأثيرگذاري ابيل؛ تا چش حد از کارکرد

دهد کش فرد تا چـش ميـزان از تحـول مفـاهيم      داشتيد؟ و ...(. سؤاالت اين بخش نشان مي
 سياسي آگاهي دارد.

اين خرده مقيـار، حـاوي سـؤاالتي در زمينـش شـناخت      .آگاهيازنهادهايسياسي.3
   .هاي سياسي )اعم از داخلي و خارجي( استها و مؤسسات و نهاددانشجويان از سازمان

اين خرده مقيار، شامل سؤاالتي در زمينش شـناخت   .آگاهيازرويدادهايسياسي.2
ترين رويدادهاي سياسي تاريخ معاصر )داخلي و خارجي( است کش آگـاهي   افراد از مهم

شـان  افراد را نسبت بش پيشينش تاريخي رويدادهاي کشور و تحـوالت خـارا از کشـور ن   
اي ايران با کشورهاي غربـي   دهد )از ابيل؛ تا چش حد اخبار مربوط بش مذاکرات هستش مي

 کنيد؟ و ...(.   را پيگيري مي
متغير مصر  رسانش نيز هماننـد انسـجام اجتمـاعي، مفهـومي چنـد       ب(مصرفرسانه.

بـش   کند کش طـي آن، فـرد  هايي اشاره ميبعدي است. بش طور کلي، مصر  رسانش بش فعاليت
شکلي فعاالنش، هدفمند و آزادانش از وسايل ارتباط جمعي براي آگـاهي پيـدا کـردن دربـاره     

. در اين زمينش، آلن بيرو معتقد است کـش  کندموضوعي خاص، سرگرمي و غيره استفاده مي
هاي چاپي )مانند ميزان استفاده از روزنامش، کتاب و مجلـش(،  ها، سش گونش اصلي رسانشرسانش

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA
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هـاي ديجيتـال )ماننـد    و رسانش (راديو و تلويزيونپخش )مانند ميزان استفاده از  هايرسانش
 (.019، ص 3399گيرند )بيرو، ترجمش ساروخاني،  ميزان استفاده از اينترنت( را در بر مي

 هاي پژوهش يهفرض

 .دارد بر آگاهي از مفاهيم سياسي تأثير ها رسانش مصر 
 .دارد تأثير بر آگاهي از نهادهاي سياسي ها رسانش
 .دارد بر آگاهي از تاريخ سياسي تأثير ها رسانش مصر 

 .داردتأثير  بر کل آگاهي سياسي ها رسانش مصر 

 روش پژوهش

جامعش آماري پـژوهش  . روش تحقي  مورد استفاده در اين بررسي، روش پيمايشي است
رشناسـي، در  هـا، در مقطـع کا   نيز شامل کليش دانشجويان دانشگاه اصفهان از تمامي رشتش

گويـش اسـتفاده شـده اسـت،      09بوده است. در اين پـژوهش از  3392-93سال تحصيلي 
 .انـد  اي براي اين پژوهش انتخاب شده گيري خوشش نفره بش شيوه نمونش 392حجم نمونش 

نفر بش عنوان نمونش اوليـش انتخـاب شـدند و پـس از حـذ        311بش اين ترتيب شيوه کش 
سشنامش بااي ماند. هر دانشکده بش عنوان يـا خوشـش و   پر 392هاي مخدوش  پرسشنامش

هر کالر بش عنوان يا خوشش در نظر گرفتش شـد. ميـانگين و انحـرا  اسـتاندارد سـن      
 بش دست آمد.  07/9و  33/00و براي پسران  31/1و  30/03براي دختران بش ترتيب 

 اند از: پرسشنامش بود کش عبارت 0ابزارهاي سنجش شامل 
اي از نـوع طيـف    براي سنجش مصر  رسانش از پرسشـنامش  مصرفرسانه..پرسشنامه0

گيري از مقيار ليکـرت از سـوي پژوهشـگر    ليکرت استفاده شد. اين پرسشنامش کش با بهره
سـؤال اسـت. بـراي تعيـين روايـي و اعتبـار ابـزار پـژوهش، ابتـدا           9ساختش شـده، داراي  

دان علوم سياسي و علوم اجتمـاعي،  هاي متعددي از جانب چند نفر، متشکل از استا پرسش
سؤال انتخاب شـد و بعـد از ويـرايش الزم و بـش      9طر  و پس از بحث و بررسي، تعداد 

نفري، بـش صـورت آزمايشـي اجـرا      12منظور اطمينان بيشتر، پرسشنامش بر روي يا گروه 
درصـد  99شد. در پژوهش حاضر، ضرايب پايايي اين مقيار بش روش آلفاي کرونبا  برابر 

بر اسار نظريـات درو   مصر  رسانش مطالعش، صحت و دات افزايش منظور بوده است. بش
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هـاي  هـاي پخـش و رسـانش   هاي چـاپي، رسـانش  سش بعد مصر  رسانش ( در0223و ويور )
 .استاين مقيار، ابزاري براي سنجش مصر  رسانش افراد  .شد ديجيتال تقسيم

اي از نـوع   اسي نيز از پرسشـنامش براي سنجش آگاهي سي .پرسشنامهآگاهيسياسي.3
سؤال است، با اسـتفاده از مـدل    37مقيار ليکرت استفاده شد. اين پرسشنامش کش داراي 

( ساختش شد. اين پرسشنامش نيز بش منظور اطمينان بيشـتر  3317آگاهي سياسي مسعودنيا )
نفري بش صورت آزمايشي بش اجـرا درآمـد. ضـرايب پايـايي ايـن       12بر روي يا گروه 

سـش بعـد آگـاهي از     درصد بود. اين پرسشنامش داراي77مقيار بش روش آلفاي کرونبا  
اين مقيـار،   .مفاهيم سياسي، آگاهي از نهادهاي سياسي و آگاهي از تاريخ سياسي است

 .ابزاري براي سنجش آگاهي سياسي افراد است

 هاي پژوهشيافته

  شود: استنباطي بش صورت زير بيان ميهاي  در اين پژوهش ابتدا آمارهاي توصيفي و سپس آماره
 ابعـاد  از يا هر در را شده دانشجو انتخاب جوانان نمرات استاندارد انحرا  3 جدول

بيشترين نمـره بـراي دانشـجويان     .دهدمي هاي ارتباط جمعي نشانرسانش و آگاهي سياسي
ـ  29/9انتخاب شده مربوط بش آگاهي از مفاهيم سياسي است کش انحـرا  معيـار    ش دسـت  ب

هـاي جمعـي، مربـوط بـش وسـايل      هاي رسانش آمده است؛ همچنين بيشترين نمره در مؤلفش
 .بش دست آمده است 13/39 انحرا  استاندارد ارتباطي ديجيتال بوده است.

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

 وآگاهي سياسي جمعي ارتباط

 انحراف معيار متغيرها عيارانحراف م متغيرها

 10/5 چاپي هايرسانه 09/9 آگاهي از مفاهيم سياسي

 27/1 پخش هايرسانه 40/6 ياسيسآگاهي از نهادهاي 

 01/5 ديجيتال هايرسانه 52/4 آگاهي از تاريخ سياسي

 75/29 آگاهي سياسي )کل(
 هاي رسانه

 ارتباط جمعي )کل(
25/4 
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 ابعـاد  بـا  آگـاهي سياسـي را   ابعـاد  از يـا  هـر ( پيرسون) ساده همبستگي 0 جدول
 تمـام  شـود، مـي  مشـاهده  کـش  همـان گونـش   دهـد. مـي  نشـان  هاي ارتباط جمعـي  رسانش

 بـش  مربوط همبستگي، ميزان باالترين. است دار معنا ( > 23/2P) سطو  در ها همبستگي
 و ( > 23/2P و  =13/2r)  آگـاهي از مفـاهيم سياسـي    بـا  وسايل ارتباطي پخش رابطش

 آگـاهي از مفـاهيم سياسـي    وسايل ارتباط ديجيتالي با رابطش بش آن، مربوط ميزان کمترين
(01/2r= 23/2 وP < ) آگـاهي   و کـل  هاي ارتبـاط جمعـي  رسانش بين همبستگي. است

 رابطـش  بررسـي  بـراي  .آمده اسـت  دست بش  =97/2r متوسط مقدار با برابر کل، سياسي
 رگرسـيون  تحليل از آگاهي سياسي، ابعاد از يا هر اب هاي ارتباط جمعي رسانش چندگانش
 .  شده است استفاده چندگانش

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

 متغيرها
آگاهی از 

 مفاهيم سياسی

آگاهی از 

 نهادهاي سياسی

آگاهی از 

 تاريخ سياسی

آگاهی 

 سياسی )کل(
 هـاي  رسـانه مصرف 

 چاپي
**00/0 **79/0 **00/0 **09/0 

 هـاي  رسـانه مصرف 
 پخش

**02/0 **71/0 **71/0 **07/0 

ــرف  ـانهمص ـاي رسـ  هـ
 ديجيتال

**17/0 **56/0 **59/0 **52/0 

ــرف  ـانهمص ـاي رسـ  هـ
 )کل( جمعي

**00/0 **04/0 **02/0 **64/0 

   P < 23/2: معناداري سطح** 

هـاي ارتبـاط جمعـي     انشرسـ مصـر   دهـد، ابعـاد   نشان مي 3همان گونش کش جدول 
هاي آگاهي سياسي هستند. مقدار همبسـتگي چندگانـش   کننده خوبي براي مؤلفش بيني پيش

)R( کـش درصـد اسـت   92هاي ارتباط جمعي بـا آگـاهي از مفـاهيم سياسـي     ابعاد رسانش 
هـاي آگـاهي از مفـاهيم سياسـي از روي ابعـاد      دهنده مقدار اابـل تبيـين واريـانس    نشان
هاي ارتباط جمعـي  رسانش )R(گانش  اط جمعي است. مقدار همبستگي چندهاي ارتب رسانش



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

هـاي   تبيـين واريـانس   اابـل مقدار کش است  درصد11با مؤلفش آگاهي از نهادهاي سياسي 
دهـد. مقـدار    ارتباط جمعي نشان مـي  هاي آگاهي از نهادهاي سياسي را از روي ابعاد رسانش

درصـد  19معي بـا آگـاهي از تـاريخ سياسـي     هاي ارتباط ج رسانش )R(گانش  همبستگي چند
هـاي  از روي ابعاد رسانش ي رااسيس خيتار از يآگاههاي مقدار اابل تبيين واريانس کشاست 

هـاي ارتبـاط جمعـي بـا      رسانش )R(دهد. مقدار همبستگي چندگانش  ارتباط جمعي نشان مي
اي مؤلفـش آگـاهي   هـ  دهنده مقدار اابل تبيين واريانس نشان کشدرصد 72کل آگاهي سياسي 

داري بش دست آمـده بـراي    هاي ارتباط جمعي است. سطح معناسياسي از روي ابعاد رسانش
 دار است. معنا >P 21/2دهد کش تمام ضرايب در سطح  نشان مي Fمقادير 

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

 ي کلآگاهي سياسي و آگاهي سياسمصرف 

 داري اسطح معن R F متغير مالک بين متغير پيش

هاي ارتباط  ابعاد رسانه
 جمعي

 002/0 25/19 60/0 آگاهي از مفاهيم سياسي

 002/0 04/16 02/0 آگاهي از نهادهاي سياسي

 002/0 25/14 09/0 آگاهي ازتاريخ سياسي

 002/0 22/79 40/0 آگاهي سياسي )کل( جمعي )کل( هايرسانه

 از استاندارد را بش ازاي رگرسيون هر بعدغير و ضرايب رگرسيون استاندارد 1ل جدو
هـاي پـژوهش    هاي آگاهي سياسي براي آزمون فرضيشمؤلفش بر هاي ارتباط جمعي رسانش

هـاي  دهند، در تمام ابعاد رسانش دهد. همان گونش کش ضرايب رگرسيون نشان مينشان مي
  Bتـري هسـتند و از وزن   کننـده مهـم   بينـي  پـيش ارتباط جمعي، وسايل ارتباطي چـاپي  

هاي ارتباط جمعي بـا تمـام ابعـاد آگـاهي     باالتري برخوردارند. در مجموع، رابطش رسانش
 >P 21/2هاي ديجيتال بر آگاهي از مفاهيم سياسـي در سـطح   سياسي بش جز تأثير رسانش

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

 هاي آگاهي سياسي مؤلفه بر هاي ارتباط جمعي رسانه از

متغير 

 مالک

 متغير

 بين پيش

 استانداردغير استاندارد

t 
طح س

 B داري امعن
خطاي 

 استاندارد
b 

آگاهي از 
مفاهيم 
 سياسي

 هايرسانه
 چاپي

97/0 12/0 55/0 02/7 002/0 

 هايرسانه
 پخش

26/2 11/0 56/0 10/0 002/0 

 هايرسانه
 ديجيتال

21/0 24/0 07/0 69/0 790/0 

آگاهي از 
نهادهاي 
 سياسي

 هايرسانه
 چاپي

66/0 26/0 52/0 22/7 002/0 

 هايرسانه
 پخش

61/0 24/0 16/0 69/5 002/0 

 هايرسانه
 ديجيتال

50/0 25/0 22/0 67/1 009/0 

آگاهي از 
تاريخ 
 سياسي

 هايرسانه
 چاپي

40/0 24/0 50/0 06/7 002/0 

 هايرسانه
 پخش

67/0 22/0 10/0 05/5 002/0 

 هايرسانه
 ديجيتال

76/0 27/0 11/0 12/5 001/0 

آگاهي 
 سياسي
 )کل(

 هايسانهر
 چاپي

52/1 70/0 52/0 66/0 000/0 

 هايرسانه
 پخش

75/1 71/0 50/0 62/0 002/0 

 هايرسانه
 ديجيتال

90/0 57/0 24/0 44/1 006/0 
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 گيرينتيجه

رسد امروزه با توجش بش افزايش اهميت آگاهي سياسي در شرايط مدرن، چنين بش نظر مي
اسي و فرهنگي بيشتر شده است. بـش عبـارت   هاي اجتماعي، سيمردم بش آگاهي کش عالاش
کش بش عصـر   ندکن در عصري زندگي مي ها در جهان معاصرانسانبا توجش بش اينکش ديگر، 

ميزان دانش و آگـاهي   ،است و هر بيست ماه يا بار  شهرت يافتشارتباطات و اطالعات 
هـاي دولتـي و   سسـات و نهاد ؤم ،هـا  شود، بش هر ميزان کـش سـازمان   ها دو برابر مي انسان

 ،مند بش کسب اطالعـات  حسار و عالاش ،کنجکاو ،ها و افراد پرسشگر غيردولتي با انسان
سويش و با استفاده از ابزار و  طرفش يا دو هاي روابط عمومي بش صورت دو از طري  فعاليت

( بـش ارتبـاط کـش تعريـف     چاپي، پخـش و ديجيتـال  ادوات ارتباطي مختلف و گوناگون )
ـ دلش اطالعات و اخبار بش منظور هدايت رفتار انساني است، بپردازمبا ،خالصش آن د و بـش  ن

  را بـش  بيشـتري پيشـرفت و توسـعش    ،و در نتيجـش  آگـاهي نقش و اهميت آن آشنا باشند، 
بـش عنـوان يکـي از     هاي جمعـي رسانشبر اين اسار، بررسي نقش  دست خواهند آورد.

امـري  سطح آگاهي جامعش داشـتش باشـد،   سزايي در ارتقاي  شتواند نقش ب نهادهايي کش مي
 .ضروري است

هاي چاپي با تمـامي ابعـاد   نتايج پژوهش نشان داد کش رابطش بين ميزان مصر  رسانش
رسد بيشتر کساني کش از وسايل ارتبـاطي  دار و مثبت است. بش نظر ميآگاهي سياسي معنا

ز آگاهي سياسـي بـااليي در   کنند، اچاپي از ابيل کتاب، مجلش، ماهنامش و غيره استفاده مي
هـاي  رسـانش  زمينش نهادهاي سياسي، مفاهيم سياسي و تاريخ سياسي برخوردارند چرا کـش 

ارزاني، فراوانـي، نقـل صـحيح و دايـ       مانندهايي  ويژگي دليل برخورداري ازبش  چاپي،
اي از ااشـار   سـادگي زبـان اادرنـد طيـف گسـترده      يـا  اخبار، اختصار و تنوع مطالـب و 

 دليـل را تحت پوشش اطالعاتي ارار دهند و نيز بـش  ازجملش دانشجويان  ،جامعشمختلف 
هاي مختلف بش ذهن و  وسيلش خوبي براي انتقال آگاهي ،مردم دارندميان مقبوليتي کش در 
ايـن نتيجـش بـا     .ترميم و تصحيح روابط و ضوابط موجود در جامعش باشند خاطر مردم و

هـاي بـاران و    ستقيمي دارد؛ با ايـن تفـاوت کـش يافتـش    هاي باران و ديويس ارتباط م يافتش
دانـد بلکـش    هاي چاپي را بر افراد و آگاهي سياسي آنها مانـدگار نمـي   ديويس تأثير رسانش



11  0373( / پاييز 97)پياپي  3يکم/ شماره  و اطي/ سال بيستهاي ارتب پژوهش 

کند. اين  هاي مشترک فرض مي اي براي در نظر گرفتن ايده هاي چاپي را تنها زمينش رسانش
اي چاپي مانند روزنامش و کتاب را بـر  ه در حالي است کش بون فادلي يا ميلنر، تأثير رسانش

 دانند. هاي ديجيتال مانند تلويزيون مي آگاهي سياسي، بيشتر از رسانش
هاي پخـش نيـز   توان گفت کش رسانشهاي پژوهش ميهمچنين بر اسار نتايج و يافتش

بـر اسـار ايـن    گذارنـد.  تأثير بش نسبت خوبي بر تمامي ابعاد آگاهي سياسي بر جاي مي
جوامـع در حـال رشـد، رواا     سياسـي هـاي  توسـعش آگـاهي  کـي از عوامـل   ، يپژوهش
ر آمـوزش و  ب هااين رسانشتأثير  ،بويژه راديو و تلويزيون است. بش يقين پخشهاي  رسانش

انکارناپذير است. اثر آموزشي امري هاي سياسي و اجتماعي يا جامعش،  گسترش آگاهي
ر تبديل کرده است، اگر بش درستي انجـام  کش ارتباط نزديا را بش رهبري دو هااين پديده

ل ئشناخت واايع و آگاهي از مسـا کش تر است. بديهي است  شود، از هر پديده ديگر مهم
گيري همزمـان  بهره و پذير است حوار ظاهري بويژه گوش و چشم امکانگيري  بهرهبا 

ين، امـروزه  تر خواهد کرد. بنـابرا تر و گستردهاز اين دو حس، آثار اين شناخت را عمي 
از انـد کـش   ارار داده ديداري و شنيداريهاي اسار آموزش و پرورش را بر مبناي پديده

پذير است؛ زيرا در مقايسش با ديگر وسايل ارتبـاط جمعـي،    انجام هاي پخشرسانش طري 
بـا اـدرت ويـژه خـود      هـا  اين رسانش، تر استتر و عمي سريع هااين رسانشتأثيرگذاري 

افـراد يـا جامعـش    در ميـان  اي را همبستگي فکري بسيار گسـترده  ،سرعتند بش نتوا مي
ديگـر، مشـکل اسـت،    هاي  راههايي کش کسب آن از د و آگاهي آنان را در زمينشنايجاد کن
 .دنغني ساز

هـاي ديجيتـال بـا    سرانجام نتايج پژوهش نشان داد کش رابطش بين ميزان مصر  رسانش
دار و مثبت و بـا  نين آگاهي از نهادهاي سياسي معناابعاد آگاهي از تاريخ سياسي و همچ

رسـد کـش ايـن    بنـابراين بـش نظـر مـي    معني بوده اسـت.  بعد آگاهي از مفاهيم سياسي بي
ها و ابـزار سياسـي مهمـي بـراي شـناخت و آگـاهي       کانال ، نيزهاي نوين ارتباطي رسانش

هـاي سياسـي و    شهروندان، نيروهـا و گـروه  بش دهي سياسي، هوشيارسازي، فهم و جهت
گرايـي   . همان گونش کـش وارد نيـز در پـژوهش خـود در مـورد مصـر       اجتماعي هستند

ها در  سياسي از طري  اينترنت، بش نتيجش مشابهي دست يافتش است. در عصر جديد رسانش
هاي نـوين، بـا بـرد     رسانش از طري . سيالب اطالعاتي کش حال توسعش و گسترش هستند

و آنـان را در   خواهد کـرد ش تدريج، تمامي جوامع را در خود غرق ب ،جهاني بش راه افتاده
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اينترنـت، ميزبـان   در اين زمينش، بـويژه   ل سياسي و اجتماعي درگير خواهد ساخت.ئمسا
بـش ايـن   هاي خبـري اسـت.    هاي مستقل، مجالت، راديوها و بش طور کلي رسانش روزنامش
زاب و تشکالت مدني، واايع سياسي، ها، شهروندان را در ارتباط با اح اين رسانشترتيب، 

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

 ازتواننـد شـهروندان را    مـي  سـويش  دوهاي سياسي و اجتماعي بش صورت بحث برگزاري
اينترنتـي و   هـاي  هبا مشاهده مناظر انمخاطب .ل سياسي و اجتماعي آگاه سازندئمساعم  

البتـش بـر اسـار    شوند.  مي مطلعموضوعات مختلف  ازتبادل عقايد سياسي و اجتماعي، 
هـاي ديجيتـال در مقايسـش بـا     توان استدالل کـرد کـش تـأثير رسـانش    هاي پژوهش مييافتش
 است. هاي چاپي و پخش تا حدي کمتر رسانش

 بـش  پيـام را در ارائـش   تلويزيون و راديو بيشتر تأثيرگذاري داليلتوان  در اين زمينش مي
 :برشمرد جامعش سياسي هاي آگاهي افزايش و مخاطبان

 .تري دارند ابعاد گسترده ديگر هاي پديده بش نسبت اجتماعي و سياسي لئمسا .گستردگيـ

. اسـت  الزم سـطو   همـش  و جامعـش  افراد همش براي ها آگاهي گونش اين .عموميتـ
 .دارد تفاوت مختلف افراد وضعيت بش نسبت آن ميزان البتش

 .هستند الزم جامعش اجتماعي و سياسي حيات براي اطالعات اين .حساسيتـ
 افـزايش  تلويزيـون،  و راديـو  ماننـد  جمعي ارتباط وسايل کمّي افزايشکش  دانست بايد
ـ ارا اطالعـات  تنوع و ها کانال  گسـترش  و اجتمـاعي  تغييـرات  بـراي  تنهـايي  بـش  ،شـده  شئ

بـش   بخشـيدن  تـأثير  بـراي  مناسـب  راهکارهـاي  از گيـري  بهره بلکش نيست، کافي مشارکت
 هـاي  آگـاهي  انتقـال  براي مؤثر هاي روش از يکي. ضرورت دارد نيز شده پخش هاي برنامش
 راديـو  يوهاياستود و ها باشگاه در گفتگو و بحث هاي جلسش براراري اجتماعي، و سياسي

 بـش  را امـر  ايـن  مثبت تأثير شده، انجام هاي پژوهش. است افراد خود از طري  تلويزيوني و
و بـش   دهد مي شئارا حلي راه بحث، مورد موضوع براي کس هر ،مثال براي. اند رسانده اثبات

کـش   ليئمسـا  دربـاره  و باشـند  داشـتش  فعـالي  نقش يابند مي فرصت ماشاگراناين ترتيب، ت
 خـود  ابلي، آمادگي بدون تماشاگران ، بينديشند.گذشتند مي آن کنار از اعتنايي بي با نتاکنو
 .  کنند ايفا آن در را خود نقش بايد کش کنند مي احسار و بينند مي درگير اي صحنش در را
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