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پژوهش حاضر ،با هدف بررسی نقش سواد رسانهای در اعتماد سیاسی مردم شهر شاهینشهر انجام شد .این تحقیق از

حیث هدف و ماهیت " ،کاربردی ـ توصیفی" با روش پیمایش��ی ،در قالب یک تحقیق مقطعی در "نیمة نخس��ت سال

محققساخته جمعآوری و جهت احتساب پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و برای سنجش اعتبار آن ،عالوه
بر اعتبار محتوا ،از روش تحلیل عاملی تأییدی نیز استفاده شد .ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ،برای سواد رسانهای،
برابر با  ،0/897برای اعتماد سیاسی برابر با  0/869و برای کل پرسشنامه برابر با  0/914بود .تجزیه و تحلیل دادهها نیز با
روشهای آماری توصیفی و استنباطی انجام گرفت .آن دسته از متغیرها که به صورت اسمی بودند ،با جدولهای توزیع

فراوانی تحلیل شدند و تجزیه و تحلیل آزمون فرضیهها ،با روش تحلیل عاملی تأییدی ،در محیط نرمافزارهای Spssو

 Amosانجام گرفت .یافتههای این تحقیق نشان داد ،با اطمینان 95درصد ،سواد رسانهای و ابعاد آن نقش چشمگیری در

اعتماد سیاسی دارد " .توانایی برقراری ارتباط ،دسترسی و استفاده از رسانهها"" ،توانایی تفکر انتقادی نسبت به محتوای

رسانهها"" ،توانایی درک محتوای پیامهای رسانهها" و "توانایی تحلیل و ارزیابی پیامهای رسانهها" ،به ترتیب مهمترین
میزان تاثیرگذاری را در این رابطة معنادار دارند .در یک تحلیل نهایی ،نتایج تأیید کرد ،اگر سواد رسانهای تقویت شود،
اعتماد سیاسی افزایش مییابد.
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دانش��مندان و صاحبنظ��ران معتقدند سواد رسان��های ،فراتر از اینکه یک مه��ارت الزم برای بقاء
در عص��ر متکث��ر رسانهای اس��ت ،میتواند باعث افزای��ش تعامل و  مش��ارکت در زندگی مدنی و
سیاس��ی شود .همانگون��ه که میهای لیدیس در کتاب سوادرسان��های و شهروند نوظهور استدالل
میکند« :سواد رسانهای راهی برای تعامل مدنی بیش��تر و مشارکت سیاسی افزونتر ،در قرن بیست
و یک��م اس��ت» (.)Mihailidis, 2014: 4در واق��ع ،همانطور که استف��اده از رسانههای نوین ،آزاد
و شبکهه��ای اجتماعی در حال گس��ترش است« ،س��واد رسانهای ،تأثیر مس��تقیمی بر فعالیتهای
اجتماعی و سیاسی شهروندی دارد» ( .)Hobbs, 2010a: 16در حالیکه پژوهشها ،پیرامون حمایت
از نقش سواد رسانهای در اعتماد سیاسی همچنان محدود است ،طرفداران سوادرسانهای و آموزش
آن ،مدتهاس��ت از نقش این نوع سواد در دموکراسی ،مش��ارکت و بهویژه ،اعتماد سیاسی بیش��تر
حمایت میکنند ( .)Masterman, 1997در مقابل ،حتی برخی از آگاهان این حوزه نگران هس��تند،
افزای��ش سوادرسانهای م��ردم ،آنها را به سمت عقبنش��ینی در فعالیتهــ��ای مدنی ،بـدبینی و
بیعالقگـی نسبت به مشارکت سیاسی و عدم اعتماد سیاسی ،نسبت به بدنــة حاکمیت سوق دهــد
( )Jemings & zeitner, 2003و  (.)verbat, schlozman & Brady,1995
  از ای��نرو ،ای��ن مقاله با توجه به اینک��ه کارکرد میانجیگری رسانه و مقول��ة تعامل مدنی و اعتماد
سیاسی ،مفاهیم گستردهای هستند ،میکوشد از طریق تمرکز بر ابعاد نوین سواد رسانهای ـ که بسیاری
از صاحبنظ��ران تأکید دارند میتواند " بر دانش سیاسی ،اعتم��اد سیاسی ،فعالیت و کارایی مخاطب "
اثر بگذارد ـ نقش سواد رسانهای را در اعتماد سیاسی بررسی کند .کما اینکه در دنیا ،بس��یاری از نهادها
و محقق��ان ،ب��ا استناد به اینک��ه ،افراد با سطح سواد باالت��ر ،در موقعیت بهتری ق��رار دارند تا بتوانند به
جریان بیپایان محتوای پیامهای رسانهای بپردازند و با آگاهی و قدرت بیش��تری با رسانهها و محتوای
تولی��دی آنه��ا روبهرو شده و نس��بت به سطح مش��ارکت سیاس��ی و اجتماعیش��ان تصمیم بگیرند
؛()Ashley, Maksl & Craft, 2013؛ (Fleming, 2014؛ )Maksl, Ashley & Craft, 2015؛ ()Mihailidis, 2014

( )Verga, Tully, Kotcher, Smithson & Broec Kelman Post, 2015در حال حمایت از این موضوع هستند.

تبیین مسئله
یک��ی از عواملی که در گونهگونی فرهنگه��ای سیاسی ،به منزلة گ��زارة سیاستساز تأثیرگذاربر
اعتماد سیاسی و مش��روعیت مطرح بوده ،رسانه است ( .)Bäckz & Christensen, 2016همانگونه
که داللتها تعیین میکنند «رسانهها صاحبان قدرت هس��تند و آنها نهتنها رکن چهارم دموکراسی
و مردمس��االری ،که فضای ساختن قدرت سیاسی به حس��اب میآیند» و مهمتر آنکه ،سطح آگاهی
مخاطبان آنهاست که فضایی را ایجاد میکند تا از «خالل آگاهی و توانمندی مخاطبان(کنشگران)،
اعتم��اد سیاسی ایجاد شود ی��ا تنزل یابد و  نظام سیاسیبه سمت ترمیدوری یا همان حرکت دوری
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انقالبهاکش��اندهش��ود» ( .)Brinton,1938از اینرو ،در جامعة متکث��ر و چندرسانهای کنونی که
مرجعی��ت رسانهه��ای جریان اصلیکاهش یافته و نی��ز در دوران رسانههاي جدیدتر از رسانههاي
خیلی جدید ،یا همان رسانههای نوین ( )Levinson, 2009سیاست ،به سیاست رسانهای تبدیل شده
است .در مقابل ،بیش��تر مردم به ارتباطگیرانی مس��تقل تبدیل شدهاند و به واسطة این کنشگری ،در
راهبردهای ایجاد قدرت درگیر و فعالاند ،تا جایی که ممکن است برحس��ب نیاز ارتباطی خود ،نه
قدرت حاکمیتی و تسلط رسانه ،در راستای له یا علیه نظام حاکمیتی قدم بردارند (دارابی.)1395 ،
این��ک دیگر نمیتوان ،از تأثیرگذاری رسانههای جری��ان اصلی ،در کنار نقش رسانههای نوین
و غیر رسمی  (رسانههای آزاد)،بر سیاست ،مش��روعیت و اعتماد سیاسی یک فرمولبندی یکس��ان
داش��ت ،پس نی��از است بهسطح منفع��لنبودن مردم در براب��ر پیامهای ارتباط��ی (امیری و نوری
مرادآبادی )39-63 :1391،توجه بیش��تری شود .مولفهای که با استناد به دیدگاه پتازک که مبتنی بر
نظریهه��ای گوناگون 1است میتوان آن را سواد رسانهای نامی��د (  .)Ptaszek, 2019:1-13نوعی از
ِ
حیث سط��ح و دامنة اجتماعیشدن و
س��واد که ابع��اد و شاخصههایآن برایتمام حکومتها ،از
مش��ارکتپذیری مردم که میتوانند در حوزة سیاسی به کنش��گری سیاسی بیانجامد و میزان اعتماد
سیاسی به بدنة حاکمیت را تحت الش��عاع قرار دهد ،حائز اهمیت است و ایران نیز از آن مس��تثنی
نیس��ت .اعتماد سياس��ي ،امري ذهنی و انتزاع��ی ( )Giddens,1990و برآيند نگرش شهروندان يك 
جامعة سياسي ،نس��بت به ماهيت و رفتار نظام سياسي جامع��ه و پيشبيني آيندة سياسي نظام است
ک��ه بخش قابل توجه��ي از آن ،در فضاي رقاب��ت رسانههای رسمی و غیر رسم��ی شكل ميگيرد
ي��ا دستخ��وش تغيير میشود (اسدی و رض��وی .)1394،اعتماد سیاسی ،در دههه��ای اخیر توأم با
ناکامیهای سیاسی و اقتصادی دولتها ،به طرز قابل توجهی مس��ئلهمند و گاهی به چالش کش��یده
ش��ده اس��ت .برای مثال ،عبدالله��ی و همکارانش ( )1392طی مطالعهای به ای��ن نتیجه رسیدند که
در ایران ،کس��ب و حفظ اعتماد سیاسی که با مش��کل مواجه شده ،دیگر بهراحتی ایجاد نمیشود و
حت��ی ممکن است از بین برود؛ که مدعای تبیینی آن هم اعتراضهای سالهای اخیر (اعتراضهای
دنبالهدار بهویژه اعتراضهای دیماه سال  ،1396اعتراضهای اقتصادی چندماهة ابتدای سال ،1397
اعت��راض به سرنگون��ی هواپیمای اوکراینی و اعتراضهای پر خش��ونت سال  1398در پی واکنش
به افزایش سهبرابری قیمت بنزین) و البتهاستناد به دیگر پژوهشهای تجربی پیش��ین بود .پیمایش
ارزشها و نگرشهای ایرانی��ان ()1379 ،1382و پیمایش ملی فرهنگ سیاسی مردم ایران ()1387
نشان دادند بیشتر مردم تا حدود کمی به دولت و نظام سیاسی اعتماد دارند (ساعی و روشن:1391 ،
 )60-63و ای��ن از عوامل متعددی نش��ئت میگیرد .اما اینکه س��واد رسانهای ،به عنوان یک عامل و
متغیر در روند مسئلهمند شدن اعتماد سیاسی در کشور و بهویژه در شهرهایی با ویژگیهای خاص،
چه نقش��ی دارد ،موضوعی است که تاکنون در ایران مورد بررسی قرار نگرفته است .از این حیث،
ض��رورت انج��ام این تحقیق بر مبنای این سوال شکل گرفت که س��واد رسانهای در اعتماد سیاسی

چه نقش��ی دارد؟ و چون «حفظ اعتماد سیاسی در بین مردم ،بهخصوص در شهرهایی که با تنوع و
تراک��م قومیتی روبهرو هس��تند ،میتواند بهراحتی صورت نگی��رد و حتی از بین برود» (عبداللهی و
همکاران ،)1392 ،شاهینشهر از توابع استان اصفهان ،به عنوان مورد مطالعة این تحقیق ،با استناد به
این دالیل انتخاب شد .شاهینشهر ،شهری ترکیبی از اقشار و گروههای مختلف قومی ،اجتماعی و
فرهنگ��ی با اقلیتهای مذهبی اس��ت؛ وجود و توسعه مراکز آموزش عالی ،عالوه بر رشد جمعیت،
به جوان بودن و ویژگیهای خاص فرهنگی و اجتماعی و سیاسی آن افزوده98 ،درصد جمعیت آن
باسوادند و سطح دسترسی آنها به رسانههای مجازی و غیرملی ،وسیع و باالست و مهمتر آنکه در
پی برخی اتفاقهای سالهای اخیر ،بهویژه در سالهای  1396تا  ،1398مردم آن حضوری پررنگتر
در جریانهای اعتراضی و شبه اعتراضی اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی داشتهاند (خبرگزاریها).
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دامن��ة فراگرد ارتباط��ات ،با متمایز ساختن ارتباطات ف��ردی از ارتباطات اجتماعی حاصل میشود
( .)Schiller, 2007: 18بدین جهت ،ارتباطات جمعی« ،ارتباط میان تودهها و همان انتقال اندیشهها
و اطالع��ات ،در آن واحد  ،ب��ه تعداد زیادی از افراد از طریق رتوری��ک 2کالمی و تصویری است»
( .)Stoetzel, 1968در واق��ع «ارتباطجمعی ،رساندن اطالعات ،ایدهها و برداشتها به تعداد زیادی
از انس��انها ،در ی��ک زم��ان از طریق وسای��ل ارتباطی» است؛ ک��ه این وسایل ارتباط��ی را در یک
صورتبندی کلی میتوان رسانهنامید.
رسانههایی که در حال حاضر« ،مفصلبندی همه شکلهای ارتباطاتی در قالبی مرکب ،تعاملی،
فرامتن��ی و دیجیتالاند» (کاستلز )85 :1399 ،و میتوان آنها را در حالت کلی ،به رسانههای جریان
اصلی و رسانههای جدید و انواع آزاد و خودگردان محتوا ،به لحاظ تولیدو توزیع طبقهبندی کرد.
در این تحقیق ،منظور از رسانههای جریان اصلی ،رسانههای رسمی مانند شبکههای صداوسیما،
مطبوع��ات ،خبرگزاریه��ا و کت��اب است و رسانههای نوی��ن (غیررسم��ی و آزاد) ،آنهایی را در
ب��ر میگیرد ک��ه پس از ظهور فناوری ماه��وارهای و اینترنتی به وجود آمدهان��د و شامل شبکههای
ماهوارهای ،شبکههای اجتماعی ،پیامرسانها و اپلیکیش��نهاییچون تلگرام ،توییتر ،اینس��تاگرام و
نظای��ر آنهاست ()McQuail, 2006که میتوانند بر مخاطبان ی��ا گیرندگان پیام تأثیرهای متفاوتی
بگذارند .منظور «مخاطبانی که به منزلة نش��انگاهی منفعل و پذیرندة پیام و صرف ٌا به منزلة کاال (ابژه)
و موضوع (سوژه) ارتباطی [عمل میکنند] نیس��تند ( )Burnett & Marshall, 2005بلکه«مخاطبانی
اس��ت که میتوانند به طور همزمان فعال و غیر فع��ال عملکنند» ()Neman, 1991: 114؛ در واقع،
توانایی درک فرایند پردازش ،محتوا ،ساختار و ارزشهای تولید ،تفس��یر ،آزمون و به دست آوردن
اطالع��ات ،بدون توجه به ابزار انتقال پیام یا برخی رفتارهای هدفمندومهارت اندیش��یدن انتقادی
را ،برای کش��ف رمزهای پیامهای ارتباطی داشته باشند (پاتر .)313-16 : 1397 ،توانمندیهایی که
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نهادها ،اندیشمندان و صاحبنظران داخلی و خارجی آن را سواد رسانهای مینامند.
پت��ازک در جدیدتری��ن تعریف از س��واد رسانهای یک مخاطب ،آن را مبتن��ی بر« توانایی درک
محت��وای پیامه��ای رسانهها ،توانای��ی تفکر انتقادی ،ب��ه منظور برخورداری از ی��ک مرکز پاالیش
و تصمیمگی��ری عقالن��ی ،توانایی دسترسی ،استف��اده از رسانه و مدیری��ت آن و درنهایت توانایی
تجزی��ه ،تحلی��ل و ارزیابی پیامهای دریافتی» میدان��د (  .,)Ptaszek, 2019او بر مبنای این تعریف،
ابع��اد س��واد رسانهای را نیز ،همین چه��ار بُعد قلمداد میکند که مخاطب برخ��وردار و آگاه از آن،
میتوان��د ،داوریهای مس��تقل و متفاوتی دربارة محتوای رسانهه��ا داشته و مجهز به سالح بینش و
تفس��یر اطالعات باشد .تا آنج��ا که قادر است «به آگاهی از حق��وق دموکراتیک خود دستیابد و
در براب��ر دستکاری رسانهای مجهزترش��ود»()Akus, 2012؛ «پیامهای کانالیزهشدة رسانههای نظام
توتالیت��ری را نپذی��رد» (خوشفر و میرمحله)1396 ،؛ «حامی توسعة جامعة الیتی و مبتنی بر گفتمان
و دموکراسی» باشد (موسویان ،و افراسیابی)1396 ،؛ «به توسعه و افزایش مش��ارکتدر عرصههای
عمومی نوین کمککند»(حس��نزاده و همک��اران )1393 ،و در تقویت یا تضعیف اعتماد سیاسی
نق��ش داشت��ه باشد؛ اعتمادی که ب��ه رابطة دولت و م��ردم میپردازد؛ یک تلقی و تفس��یر عمومی،
انتزاع��ی ،بی��ن االذهانی ،مختص جامعة م��درن و در بردارندة پیشفرضهای ذهن��ی تودة مردم از
عملک��رد پیش��ین و جهتگیری آت��ی دولت است (سیدامام��ی و منتظری مق��دم .)1391 ،در ذات
مفهوم��ی این اعتماد ،نوعی رابطة مبادل��های میان شهروندان و نظام سیاسی حاکم وجود دارد ،بدین
نحو که مردم برای رفع نیازهای خود بهویژه تأمین امنیت ،آسایش و مشارکت در امور جامعه نیاز به
ارتباط با دولت دارند و این نیاز با پیش��رفتهترشدن جوامع ،افزایش تقسیم کار و گسترش نظامهای
انتزاع��ی روزب��هروز بیش��تر میشود؛ به نحوی که جدای��ی کامل از نظام سیاس��ی غیر ممکن است
( Giddens, 1990و از سوی دیگر ،دولتها هم به مشارکت مردم نیاز دارند .بیشتر دولتهای امروزی
منتخب مردم هستند و دوام و بقای آنها وابسته به حمایت و رضایت شهروندان است و تداوم این
رابط��ه بدون وجود اعتماد دشوار است ،تا آنجا ک��ه افزایش اعتماد سیاسی ،تعامل بین شهروندان و
دولت را بیشتر میکند .این تعامل به افزایش مشارکت سیاسی مردم منجر میشود .در مقابل ،کاهش
اعتماد سیاسی ،موجب عدم حمایت مردم از مسؤالن ،کاهش مشارکت سیاسی و بحران مشروعیت
میش��ود ( .)Neman, 2001در واق��ع« ،این نوع اعتماد  در سه سط��ح کیفیت حکمرانی ،کارگزاران
سیاسی و نهاد دولت میتواند سطح و دامنة برخورداری از شاخصة مشروعیت یک نظام سیاسی را  
ن��زد تودة مردم تبیین کند» ( )Abdellatif, 2003و منجر به تقویت یا فروپاشی نظام سیاسی شود ،به
همین دلیل همیشه یکی از کانونهای توجه حاکمان بوده است.
اعتم��اد سیاس��ی ،در سطح نهادی ،مبی��ن اعتماد به اجرای قانون اساس��ی در تأمین حقوق همة
شهرون��دان ،در کن��ار اعتماد به موفقیت اقدامهای دولت است ( .)Borzil, 2008در سطح کنش��گر،
معرف اعتماد به تدبیر ،توانایی فنی و علمی ،آمادگی پذیرش انتقادها ،بهرهوری مناسب از امکانات

موجود ،دلسوزی ،قانونگرایی ،مسئولیتپذیری ،صداقت و راستگویی و رعایت انصاف کارگزاران
سیاسی است ( .)Newton, 1999 & 2001با استناد درشاخصسازی برای حکمرانی خوب مد نظر
کمیس��یون اقتصادی ،اجتماعی آسیا و اقیانوس آرام ،کمیسیون حقوقی سازمان ملل ،مؤسسه لگاتوم
( ،)Legatum Instituteبنی��اد برتلس��من استیفتون��گ ( ،)Bertelsmann Stiftungصن��دوق صلح،
انستیتو صلح و اقتصاد ،مؤسسة کیفیت دولت و اشاره بانک جهانی ،به کیفیت روند تصمیمگیریها
و اجرای تصمیمهای حکومت در عرصة اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی اشاره دارد .در شاخصهای
حق اظهار نظر و پاسخگویی؛  ثبات سیاسی و عدم خش��ونت؛ کارآیی و اثربخشی دولت :کارآمدی
دولت در انجام وظایف محوله ،بار مالی؛ مقررات :مقررات اضافی و هزینههای آن ،حاکمیت قانون،
و کنترل فساد سنجیده میشود (.)Stroud, 2019); (World bank, 2020
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ب��ا توجه به آنچه توضیح داده شد ،دستگاه نظری این تحقیق ،مجموعهای از دیدگاهها و نظریهها را
برای هر دو متغیر ،یعنی سواد رسانهای و اعتماد سیاسی ،در بر میگیرد و اجماع آنها دستگاه نظری
را تبیی��ن کرده و مدل مفهومی را شکل داده است .بدینسان ،از مجموع رویکردهای نظری موجود
و تبیینکنن��دة اعتماد سیاسی ،برای ای��ن تحقیق ،از نظریههای نیوت��ن( ،)Newton, Kennetگیدنز
( ،)Giddens, Anthonyزتومک��ا ( ،)Sztompka, Piotrاوف��ه ( )Offe, Clausو تئ��وری حکمرانی
خ��وب ( )GOOD GOVERNANCEدر کن��ار دیدگاه بریتزر( )Bretzer, Ylva Norénو ایس��تن

( )Easton, Davidاستفاده شده است؛ و در بعد سواد رسانهای ،از اجماع نظریههای سوادرسانهای،
تفکر انتقادی ،استفاده و خش��نودی ،کاشت ،برجس��تهسازی ،نظریة جایگزینی و بس��یج ،به عنوان
مبنایی برای استناددهی نتایج تحقیق و طرح فرضیهها انتخاب شدهاست.
 .1اعتماد سیاسی
اعتم��اد سیاسی ،درک عمومی ناظر بر سیاستها و ارزیابی مردم از چگونگی انجام وظایف دولت،
در مقایس��ه با انتظار آنها از کارایی دولت است ( )Pierce & Hadlock, 2010که برای تبیین آن دو
رویک��رد فرهنگی و نهادی وجود دارد .مدافعان رویک��رد فرهنگی ،اعتماد سیاسی را یک برونزاد،
و دارای منش��أ خ��ارج از حوزة سیاسی ،ارزشهای فرهنگی و باورهای��ی میدانند که افراد ازطریق
جامعهپذی��ری در اوایل زندگی آموختهاند ( .)Wong et. al., 2009: 150-153اما در رویکرد نهادی،
نهادگرایان حمایت از نظام سیاسی را نتیجة ارزیابی شهروندان از عملکرد اقتصادی و سیاسی رژیم
میدانند (.)Mishler & Rose, 2005
در این مقاله ،برای ساختن دستگاه نظری اعتماد سیاسی از رویکرد نهادی استفاده شده است و نظریههای
نیوتن،گیدنز ،زتومکا ،اوفه و تئوری حکمرانی خوب ،در کنار دیدگاه ایستن ،تبیینکنندة آن هستند.
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در دیدگ��اه نیوتن ،اعتماد ،انتظاری است که در ذهن هر فرد نس��بت ب��ه افراد دیگر ،گروهها و
نهادهای��ی که با آنها در ارتباط هس��تند ،شکل میگی��رد()Wahl et. al., 2010؛ به نحویکه وقتی
سخ��ن از اعتماد به میان میآید ،ت��ودة مردم انتظار دارند نهادها و کارگ��زاران با اقدامهای خود در
تعام��ل ب��ا عامة مردم که در ای��ن تعامل  ،تحت تأثیر مؤلفههایی مانند تورم ،بیکاری ،فس��اد سیاسی
ی��ا ناتوانی نظام سیاسی ،پیروزی یا شکس��ت در جنگ ،رشد اقتصادی و می��زان جرم ،عدم اعتماد
وجود دارد ،به انتظارات آنها پاسخ دهند؛ به عبارتی اعتماد به نهادها و کارگزاران دولتی یا سیاسی،
مبتن��ی ب��ر ارزیابی نحوة عملک��رد آنها از سوی تودة م��ردم است و ع��دم پاسخگویی و عملکرد
نامناسب ،به بیاعتمادی عمومی منجر میشود ( ، )Newton & Delhly, 2004; Newton, 2001زیرا
پاسخگویی اصولی و کارآمدی نهادهای سیاسی ،پتانسیل افزایش اعتماد عمومی و سیاسی ،تعهد و
مشارکتپذیری را دارد (.)Lee, 2004
از نظر گیدنز ،اعتماد سیاسی که یک اعتماد انتزاعی ،مدرن و بین االذهانی است ،از یک اطمینان
دوگانه و مبتنی بر روابط تخصصی ،معنا و عاملیت مییابد .او معتقد است ،امروزه منابع مشروعیت
دولتها تغییر کرده ،با داشتن دشمن مش��خص و بیاعتمادی عمومی ،نمیتوان کس��ب مشروعیت
ک��رد و مهم آنکه ،راه کس��ب اعتماد سیاسی از دموکراسی میگذرد .از ای��نرو ،حکومتها باید به
سمت دولت رفاه تغییر رفتار بدهند و از ناکارآمدی پرهیز کند .او تأکید دارد ،دولتهای کنونی برای
کس��ب اعتماد سیاسی ،باید به گونههای متفاوتتری نس��بت به قبل ،عمل کنند و بپذیرند که دیگر
نمیتوان اقتدار را به وسیلة نهادهای سنتی یا گفتن اینکه "همیشه اینگونه بوده است" مشروعیت
بخشید و اعتماد سیاسی را به وجود آورد(گیدنز.)1397، ،
زتومکا پنج علت ساختاری را ت ّعینکننده (عامل بازشناخت و م ّعینگر)ایجاد اعتماد و هنجارها،
قواعد هنجاری ،همچنین ارزشها و تجارب قبلی دربارة اعتماد را زیربنای ساخت فرهنگ حاصل از
اعتماد میداند .1 :انس��جام هنجاری و متضاد آن ،هرج و مرج هنجاری که به تعبیر دورکیم نابسامانی
اس��ت؛  .2پایداری نظم اجتماعی که متضاد آن ،تغییر بنی��ادی است؛  .3شفافیت سازمان اجتماعی و
متضاد آن ،رازداری و پنهانکاری گسترده سازمانی است؛  .4انس و آشنایی ،یا متضاد آن بیگانه بودن
محیطی که مردم در آن دست به کنش میزنند؛  .5پاسخگویی سازمان در قبال مردم یا دیگر نهادها و
سازمانها که در مقابلش ،خودسری و مس��ئولیتناپذیری قرار میگیرد (زتومکا  223 :1386ـ )216
( .)sztompka,1997از نظر زتومکا ،نقض و تخطی از فرهنگ اعتماد و تحقق نیافتن اعتماد پیشبینی
ش��ده در همة زمینهها یک اجتماع ،بیاعتمادی را به بار آورد ( )wewoton & et. al., 2018و در بُعد
سیاست ،گاه نظام حاکم را به سمت فروپاشی میراند.
از نظر اوفه ،توسعه یا ضعف اعتماد سیاسی ،بستگی به عملکرد نهادها دارد که در این زمینه ،قوانین
دموکراتیک از جمله بیطرفی در انتخابات ،پاکدامنی در استفاده از منابع عمومی ،برابری در مقابل قانون
و دسترس��ی برابر به عدالت و تم��ام انتظارات اجتماعی تولیدشده ،بر رابطة شهروندان با حکومت تأثیر
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میگذارد ( .)Borchert & Lessenich, 2016در حقیقت« ،اعتماد سیاسی مبتنی بر انسجام هنجاری نهادها
و نتایج عملکرد نهادها ،عمیق ًا تحت تاثیر میزان ارزیابی شهروندان قرار میگیرد»(.)Moisés, 2007
بريت��زر  اعتم��اد به نهاده��ای سیاسی را با توج��ه به مؤلفهه��ا و عناصر آن قاب��ل معنا میداند
( ،)Rothstein, 2009او اعتم��اد ب��ه خطمش��يهاي حاكميتي و فراينده��اي تصميمگيري ،باور به
موفقيت و توانايي نهادها و نظام سياسي در برآورده ساختن انتظارات ،پاسخگويي بهينه به انتظارات
شهرون��دان ،همچنی��ن قضاوت راجع به نهادها و نظ��ام سياسي را مؤلفهه��ای تأثیرگذار میداند و
عناصر اعتماد به کنش��گران سیاسی را ،وثوق و اطمينان شهروندان به رفتار كنش��گران سياسي ،باور
به هوشمندی ،توانايي ،تعهد و صداقت ،درستكاري ،عمل به وعدههاي دارندگان مناصب حكومتي
سياسي و قضاوت مردم راجع به حاكمان میداند (.)Bretzer, 2017:83-94
ایستن که در تعریفی متمایز از بریتزر ،هر نظام سیاسی را متشکل از سه بخش " اجتماع سیاسی"،
"رژی��م" و"مقامات" میداند ،تأکید میکند اعتماد سیاسی نس��بت به هری��ک از این اجزا قابل تبیین
اس��ت ،گرچه میتوان آن را شامل مؤلفههای دیگری چون اعتماد به نهادهای سیاسی و سازمانهای
دولت��ی در سط��ح کالن ،اعتماد به رهبران سیاسی در سطح خرد ی��ا حتی اعتماد مردم به بازیگران و
کارگ��زاران سیاسی ،اعتماد بازیگران سیاسی به رقیبان سیاسی (نخبگان سیاسی) و اعتماد حکومت
به نظرهای شهروندان نیز دانست (.)Easton, 1975
البت��ه همة ای��ن دیدگاهها و نظریهها در حالی است که ،در نظری��ة " حکمرانی خوب" با تأکید
ب��ر سه جزء ی��ا نهاد اصلی " دول��ت" " ،جامعة مدنی" و " بخش خصوصی" ب��ه نحوی متفاوتتر
دیدگاهه��ای  بریتزر و دیگر نظریهپردازان تکمیل میشود .حکمرانی خوب ،به معنای دولت خوب
نیس��ت ،اما وجود کیفیت در حکمرانی که میتواند منجر به تقویت اعتماد سیاسی شود ،شرط الزم
برای حاکمیت در هر نظامی است؛ که این حکمرانی خوب بر مبنای تعریف کمیس��یون اقتصادی و
اجتماع��ی ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه ( )2004و بانک جهانی( ،)2005چند شاخصة عمده دارد:
مش��ارکت ،اجتماعمحوری ،پاسخگویی ،شفافیت ،مس��ئولیتپذیری ،کارآیی و اثربخشی عادالنه و
فراگیر بودن و در انتها حاکمیت قانون (ساعی و روشن)1391 ،؛ مش��روعیت یک حکومت بر پایة
پذی��رش عمومی حکوم��ت و حاکمان از سوی تودة م��ردم بر پایة معیارهایی چ��ون قانونی بودن
حاکم��ان و تصمیمگی��ری آنهاست و تحقق تمام شاخصههای حکمران��ی خوب ،موجب افزایش
اعتماد سیاسی و رضایت عمومی خواهد شد (.)Cheema & Popovski, 2010
ل��ذا بر مبنای استداللهای مطرحشده ،میتوان دستگ��اه نظری نهادی متناسب با اعتماد سیاسی
برای این تحقیق را اینگونه تبیین کرد که اعتماد سیاسی در دو سطح نهادی و کنش��گر مد نظر قرار
گرفت��ه؛ ب��ه این نحو که سطح نهادی معادل اعتماد به نهاد دولت و سطح کنش��گر معادل کارگزاران
دول��ت (سیاسی) اس��ت و بُعد دیگر ،کیفیت حکمرانی با نظر به شاخصههای قابل سنجش آن را در
بر میگیرد.

 .2سواد رسانهای
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ب��ر مبنای نظریة سواد رسانهای پاتر ،س��واد رسانهای الگویی چند عاملی مش��تمل بر «ساختارهای
دان��ش :منظومة به هم پیچیدهای از دانس��تههای مخاطبان؛ منب��ع شخصی :اهداف و سایق (محرک)
انگیزش��ی مخاط��ب از رسانه؛ وظایف پ��ردازش اطالعات :پردازشکنندگ��ی اطالعات در سه بعد
سیس��تماتیک،؛ گزینش��گری ،همتاسازی معنای��ی و سازهه��ای معنایی و مهارته��ا و تواناییها:
تحلی��ل ،ارزشیاب��ی ،گروهبندی استقراء ،قیاس ،ترکیبو خالصهس��ازی است»  ( )potter, 2010و
( .)Christ & Potter, 2006ب��ه واق��ع ،سواد رسانهای ،نگرشي بازانديش��انه ،مس��ئوالنه ،انتقادي و
خالقانه نس��بت به متون رسانهاي یا هم��ان تلفيقياز مهارتهاي تفكر انتق��ادي با دانش ارتباطي،
پيرامون محتواي رسانهاي است که به قضاوت دقيقتر منجر میشود .با این تأکید که "تفکر انتقادی"
یک��ی از ویژگیه��ای اساسی عصر جدید اس��ت که دست کم سه بعد مه��م از زندگی یعنی افکار،
افعال و اخالق را تحت تأثیر قرار میدهد .شیوهای از اندیش��هورزیاست دربارة مس��ائل پیرامون،
ب��رای یافتن ناکارآمدیها و آگاهی از جامعه ،ایجاد زمینه برای پیش��رفت و نوآوری ،خوداصالحی
نظ��ام سیاسی و تداوم ثبات و اعتم��اد سیاسی ،ازجمله کارکردهای تفکر انتقادی در عرصة سیاست
محسوب میشوند؛ کارکردهایی که بر مبنای نظریة تفکر انتقادی ،قابلیت تبیین بهتری دارند.
در نظری��ة تفکر انتقادی ( )Critical thinkingیا تفک��ر نقادانه ،که جان دیویی()Dewey, John
پدربزرگ آن شناخته میشود ،هنر خوب اندیش��یدن ،دربارةپیامهای رسانهها یا همان تصميمگيري
عاقالن��ه ،اصل اس��ت .این توانایی ،ب��ه مهارته��ای FRISCOیعنی «تمرکز ،است��دالل ،استنتاج،
موقعیتسنج��ی ،شفافیت و نگاه کلی» نی��از دارد ( .)Fisher, 2001مخاطب بهرهمند از این توانایی،
در کن��ار شناخ��ت هرمنوتیک انتقادی ،هنگام دریافت پیام یا اطالع��ات ،سؤالهایی ساختارشکنانه
میپرس��د و بر مبن��ای آنها اقدام به پذیرش یا رد پیام میکن��د (بصیریانجهرمی .)1386 ،در واقع،
ف��رد ه��م عقايد خودش و هم باورها و عقايد عمومي و رايج در جامعه را بررسي كرده و به پرسش
ميكشد .او در عین برخورداري از شهامت فكري و تفكر نقاد ،تا اندازة مورد نياز ،شكاك نيز هست
و ت�لاش ميكند در انبوهي از اطالعات مغش��وش و دستكاريش��ده ،واقعيتها و حقايق را آشكار
كند و مجهز به نوعی سالح در عرصة محتوای رسانهای و چه بس��ا تصمیمگیریهای سیاسی باشد
(عبدالله��ی و همک��اران )1392،مث ًٌ
ال در عرصة سیاسی ،در برابر " سن��درم موسي " 3كه مركز ثقل و
مح��ور سخن ،متك��ي بر وعدههاي ك�لان آرمانگرايانه و جذاب براي تودهه��ا از قبيل خوشبختي،
رستگ��اري ،افتخ��ار و عظمت ملي است  ،بدون ارائة استدالل و منابع اطالعاتي عيني و كافي ،بدون
دورانديش��ي و در نظ��ر گرفتن جوانب ام��ور و اينكه اين وعدهها منجر ب��ه چه فرصتسوزيها و
نتاي��ج جانب��ي منفي خواهد شد ،فرد نقاد  میتواند افكار و سخنان رهبران كاريزماتيك منتش��رشده
از رسانهه��ا را ک��ه مبتنی بر همين تكنيك و سندروم است ،تش��خیص دهد و عاقالنه تصمیمبگیرد
(ذاکر.)1395 ،
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نظریة کاشت یا پرورش ،که مبدع آن گربنر( )Gerbner, Georgeبود ،بر کنش متقابل میان رسانه
و مخاطبان��ی که از آن رسانه استفاده میکنند و نیز چگونگی تأثیرگذاری رسانهها بر مخاطبان تأکید
دارد .ف��رض اساسی نظری��ه این است که بین میزان مواجهه و استفاده از رسانه و واقعیتپنداری در
محتوا و برنامههای آن رسانه ،ارتباط مستقیم وجود دارد ( .)Windahl & et.al., 1942بدینگونه که
ساعته��ای متمادی مواجهه با رسانه ،باعث ایج��اد تغییر نگرشها و دیدگاههای موافق با محتوای
رسانهه��ا میش��ود.گربنر ( )1967ک��ه اهمیت ارتباطات انبوه��ی را روشن کرد ،البت��ه نه با مفهوم
"انبوههها" ،مدعی است ( ،)Mcquail, 2010)، (McLuhan,1980میزان مواجهه با رسانهای خاص،
نتای��ج متفاوت��ی را برای گروههای اجتماعی مختلف در ب��ر دارد و متداولسازی زمانی رخ میدهد
که میزان مواجهه با رسانه ،منجر به تقارن دیدگاهها در گروهها شده و زمانی تش��دید میشود که اثر
کاشت در گروه خاصی از جمعیت بیش��تر شود .بدی��ن معنا که مردم ،به صورت منظم ،یک دیدگاه
انتخابی را از جامعه در همة جنبههای زندگی به نمایش میگذارند؛ دیدگاهی که به این تمایل دارد
ت��ا عقاید و ارزشهای آنها را در یک تناسب شکل ده��د ،اما زمانی که شخص متغیرهای دیگری
چون میزان ،نوع ،مدت و ویژگیهای فردی و اجتماعی را ،همزمان کنترل کند ،اثر باقیمانده که قابل
انتس��اب به رسانهای خاص باشد ،به نس��بت کم است ( .)Mcquail, 2010بنابراین بر اساس نظریة
کاش��ت ،میتوان این فرض را مطرح کرد که میزان ،مدت و نوع مواجهة واقعی تلقی کردن محتوای
پی��ام رسانهای از س��وی مخاطبان میتواند بر افزایش سواد رسان��های آنها نقش داشته باشد ،بدین
ص��ورت ک��ه هرچه مخاطبان رسانهها ،محتوای پیام را واقعیتر تلقی کنند ،بیش��تر از رابطة خود در
ارتب��اط با رسانه ،جهت بازبینی و واکاوی بهره میجویند و نیز هرچه میزان و مدت مواجهة آنها با
رسانهها افزایش پیدا کند ،احتمال افزایش سواد رسانهای برای آنها وجود دارد.
البت��ه این دیدگ��اه در حالی است ک��ه  بر اساس نظریة برجس��تهسازی ،که ش��او و مک کامبز
( )Shaw, Donald & McCombs , Maxواضع��ان آن هس��تند ،رسانهه��ا گرچه عامل اهمیتزایی
موضوعها در ذهن افکار عمومیاند ،ولی لزوم ًا به مخاطب چنین القا نمیکنند که دربارة یک موضوع
چگون��ه فکر کند ،بلکه تنها به الویتبندی موضوعهای��ی میپردازند که پیامها بر اساس آن پوشش
داده میشون��د؛ اولویتهایی که مانهایم ( )Mannheim , Jarol Bآنها را “ رسانه ،عموم و سیاسی”
معرفی میکند (ترابی اقدم و اخگری .)34-36 :1397،بدینسان میتوان استنباط کرد ،اگر مخاطبی
از س��واد رسانهای و آگاهی باالیی برخوردار باشد،مىتوان��د در برابر تابعیت پذیرش موضوعهای
گزینشی و برجسته شدة رسانه مقاومت کند.
نظریههای جایگزینی و بس��یج ،دو نظریة متضاد با هم ،مدت زمان استفادهو گسترة تعاملهای
اجتماع��ی را عامل تأثیرگذار معرفی میکنند .نظریة جایگزینی ،که نقطة مقابل نظریة بس��یج است،
تأکی��د دارد ،اف��رادی که زمان زیادی را ب��رای رسانهها ،بهخصوص رسانهه��ای مجازی و اینترنت
صرف میکنند ،نمیتوانند برای سایر فعالیتهای روزمرة خود زمان داشته باشند؛ چون فعالیتهای

اینترنت��ی مانع از ایجاد تعامله��ای چهرهبهچهره میشود .از سویی فض��ای مجازی در پی همگنی
است ،توسعة ارتباطات را با سوگیری مش��خص ،تنها در بین گروههای همفکر تقویت میکند و به
همین جهت رسانه تأثیر منفی دارد و مانع برخورداری مخاطب از قدرت تجزیه و تحلیل اطالعات
و دادهها و ارتقاء سطح سواد رسانهای او میشود ()Cao & et.al., 2016و( .)Li& et. al., 2017در
حالیکه طرفداران نظریه بس��یج معتقدند ،اگر افراد زمان بیش��تری را در استفاده از رسانهها و بهویژه
شبکههای مجازی صرف کنند ،این توانایی را مییابند که تعاملهای اجتماعی خود را گسترش داده
و از فعالیتهای سیاسی بیشتر پشتیبانی کنند(مرادیفر و همکاران.)114 :1397 ،

فرضیههای تحقیق

فرضیة اصلی
y yسواد رسانهای در اعتماد سیاسی مردم شهر شاهینشهر نقش دارد.

مطالعات پیشین  
نقش سواد رسانهای در اعتماد سیاسی مردم شهر شاهینشهر ،در حالی بررسی شد که جس��توجو
در پژوهشهای پیش��ین برای یافتن تحقیقی مش��ابه پیرامون نقش سواد رسانهای در اعتماد سیاسی
بینتیجه و تنها پژوهشهای جسته و گریختهای پیرامونابعاد این متغیرها انجام شده بود.
پژوهشهای داخلی
یافتههای دارابی( )1395نش��ان داد ،افزایش سواد رسانهای ،تس��ریع و تقویت توسعة سیاسی را به
همراه دارد .او در این تحقیق اثبات کرد ،با توجه به ویژگیهای توسعة سیاسی از یک سو و مؤلفههای
س��واد رسانهای از سوی دیگر ،یکی ازلوازم تقویت فراین��د توسعة سیاسی در جامعة ایرانی ،ارتقاء
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y yتوانایی درک محتوای پیامهای رسانهها ،در  اعتماد سیاسی مردم شهر شاهینشهر نقش دارد.
y yتوانایی برقراری ارتباط ،دسترسی و استفاده از رسانهها ،در اعتماد سیاسی مردم شهر شاهینشهر
نقش دارد.
y yتوانایی تفکر انتقادی نسبت به محتوای رسانهها ،د ر اعتماد سیاسی مردم شهرشاهینشهر نقش دارد.
y yتواناییتحلیل و ارزیابی پیامهای رسانهها،در اعتماد سیاسی مردم شهر شاهینشهر نقش دارد.
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فرضیههای فرعی
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ب��ا توجه به نظریههایی که در چارچوب نظری مقاله مط��رح شدند و همچنین شناسایی عواملی که
بر سواد رسانهای و اعتماد سیاسی تأثیر دارند .فرضیههای اصلی و فرعی این تحقیق مشخص شد.
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سواد رسانهای است .همچنین ارتقاء فهم و سواد رسانهای میتواند بر نقش رسانهها تاثیرگذار بوده
و تسریع و تقویت توسعة سیاسی را به همراه آورد .نتایج مطالعههای ،اسدی و رضوی ( ،)1394نیز
تأیی��د کرد ،سهم عمدهای از شاخص اعتماد سیاسی ،ماهیت رسانهای دارد و مدیریت آن در رقابت
بین رسانههای رسمی و غیر رسمی در چرخش است .همچنین تداوم در ترمیم دامنة اعتبار و سطح
اعتم��اد مخاطبان به رسانههای داخلی الزامی اساسی در ایج��اد اعتماد سیاسی است .بلبلی و تربتی
( )1393ه��م ط��ی مطالعهای روی تمام افراد منطقه یک تهران که  200نفر را شامل میشدند ،به این
نتیجه رسید که بین میزان استفاده از رسانههای نوین و سوادرسانهای رابطة معناداری وجود دارد ،به
نح��وی که شدت رابطه قوی و جهت آن مثبت است .قادی و میرعلی سیدخوندی (  ،)1391نیز در
یک مطالعه میدانی نش��ان دادند ،متغیرهای مدت ،میزان ،نوع استفاده از رسانهها ،واقعی تلقیکردن
محتوای رسانه ،انگیزه و هدف مخاطبان و میزان تحصیالت رابطة معناداری با سوادرسانهای دارند.

پژوهشهای خارجی
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کرافت ،اشلی و ماکس��ل ( ، )Craft & Maksl, Ashley, 2013طی مطالعههایی روی  537دانشجو،
است��دالل کردند که س��واد رسانهای نقش مهم��ی در خودگردانی دموکراتیک ایف��ا میکند ،بهویژه
هنگامی که مخاطب از یافتهه��ای دانشپژوهی موجود ،در مورد محدودیتهای رسانههای خبری
مطل��ع میش��ود .به نظر آنه��ا ،این موضوع حتی در م��ورد رژیمهای غیر دموکراتی��ک نیز میتواند
مص��داق داشته باش��د .آنها ،اما طی تحقیقی دیگ��ر در سال  ،2017روی  537دانش��جوی دیگر ،با
استناد به تحقیق قبلیشان و با تمرکز بر اندازهگیری سوادرسانهای نش��ان دادند که روابط مثبتی بین
س��واد رسانهای و دو اقدام مش��ارکت سیاسی ،یعنی اعتماد سیاس��ی و کارآیی سیاسی ،وجود دارد.
یافتههای آنها نشان داد ،برخی از ابعاد سواد رسانهای با اعتماد سیاسی همراه است و سواد رسانهای
میتواند به تقویت روابط مثبت زندگی مدنی و اعتماد سیاسی کمک کند .فلمینگ و میهای لیدیس
( ،)Fleming, 2014; Mihailidis, 2014نی��ز هر کدام طی مطالع��های جداگانه روی دانشآموزان،
مربی��ان ،والدین و سیاستگذاران اثبات کردن��د ،افرادی با سطح سواد باالتر ،در موقعیت بهتری قرار
دارن��د تا بتوانند به جری��ان بیپایان پیامهای رسانهای بپردازند و با انبوه اخبار و رویدادها ،با قدرت
و آگاهی بیشتری روبهرو شوند .آنها همچنین تأیید کردند،نسل درگیر با رسانه ،بهخصوص آنهاییکه
زندگیشان به طور کامل در فناوری غوطهور است ،ممکن است مهارت بیشتری در استفاده از رسانهها،
بهخصوص رسانههای دیجیتال داشته باشند ،مشارکت سیاسی بین آنها بیشتر باشد و سواد رسانهای این
قابلیت را دارد که فرصتهایی را برای دموکراسی ،مشارکت ،گفتمان و اعتماد به نظام سیاسی در عصر
رسانههای دیجیتال ایجاد کند .تولی و وراگا ()Tully& Vraga, 2020نیز به این نتیجه رسیدند که پیامهای
رسانههایی که در بعد ادراکی سواد رسانهای مخاطبان نقش دارند ،تأثیرهای سیاسی را تعدیل میکنند .در
مطالعة این دو ،که از  2600دانشجو از طریق پست الکترونیکی دعوت به همکاری و از میان آنها 279

نفر سؤالهای پرسشنامه محققساخته را تکمیل کردند ،تمرکز فرضیه و سؤالها بر تجزیه و تحلیل تفاوت
بین کسانی بود که سواد رسانهای باالیی داشتند و کسانی که از سواد رسانهای کمی برخوردار بودند.

روش پژوهش
این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی ـ تبیینی است .که با روش پیمایشی و در
بازه زمانی نیمة دوم سال  1398تا نیمه نخست سال  ،1399در شهر شاهینشهر انجام و اجرا شده است.
نمونه و جامعة آماری
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جامع��ة آماری این پژوهش ،با لح��اظ کردن مؤلفه " بلوغ سیاسی" و"س��ن مناسب برای تفکر و سواد
رسانهای" ،شامل شهروندان باالی  18سال شهر شاهینشهر از توابع استان اصفهان است؛ با این توضیح
ک��ه در ای��ران ،بر اساس بند  ۲مادة  ۲۷قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی ،برای انتخابکنندگان در
روز اخذ رأی  ۱۸سال تمام تعیین شده است .بر همین اساس و چون مرجع سن قانونی برای رأیدهی
نکنندة مشارکت سیاسی ،که نوعی کنش اجتماعی در جهت نشاندادن گرایش،
به عنوان شاخص تعیی 
تمایلها و فرهنگ سیاسی مردمو میزان اعتماد آنها به نهاد دولت ،کارگزاران و کیفیت حکمرانی نظام
و سیس��تم سیاسی حاکم بر جامعه آنهاست ،این سن در نظر گرفته شده .همچنین در عیارسنجی بلوغ
فک��ری وسیاسی از دیدگاه جامعهشناسان و با در نظرگرفتن معیارهایی چون آگاهی سیاسی ،رفتارهای
مدنی ،مشارکت سیاسی ،حساس بودن همزمان به دریافت حقوق سیاسی ـ انجام تکالیف سیاسی و نیز
چرخش آزادانة اطالعات ،فرد از سنی خاص از نادانی سیاسی بیرون میآید و بلوغ سیاسی در او شروع
ب��ه شکلگیری و رشد میکند که این سن میتواند با پای��ان دورة نوجوانی ،با شروع دریافت امتیازهای
قانونی بزرگس��الی و از  ۱۸سالگی شرو ع شود .این شهر ،بر اساس سرشماری نفوس و مسکن  1395و
آم��ار شه��رداری 234 ،هزار و  667نفر جمعیت دارد که از این تعداد 12 ،هزار و  933نفر ،افراد باالی 18
سال آن است؛ لذا با استفاده از فرمول کوکران ،تعداد نمونة مناسب برای آن  373نفر به دست آمد .حجم
نمونه با استفاده از فرمول کوکران به این شرح محاسبه شده است:

در ای��ن پژوهش ،از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای،بر مبنای الگوی جغرافیای شهری،
نشهر ،طبق تحلی��ل جغرافیایی الگوهای شهری ،از طریق
ب��رای تعیین نمونة آماری استفاده شد .شاهی 

در این پژوهش ،از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای ،بر مبنای الگوی جغرافیای شهری ،برای تعیین
نمونة آماری استفاده شد .شاهین شهر ،طبق تحلیل جغرافیایی الگوهای شهری ،از طریق احداث شبکهای از
معابر در فواصل منظم و عمود بر هم شکل گرفته است  .بر مبنای این الگو که اغلب بلوارها اجزای اصلی

احداث شبکهای از معابر در فواصل منظم و عمود بر هم شکل گرفته است  .بر مبنای این الگو که اغلب
بلوارها اجزای اصلی شهر را تشکیل میدهند ،نه خیابانها ،در مرحلة نخست ،شاهین شهر به واسطة بلوار
امام خمینی(ره) در ورودیشهر به دو ناحیة شمالی و جنوبی تقسیم شد که بر اساس تعاریف شهرداری
آن ،ناحیة شمالی ،منطقة  1و ناحیه جنوبی ،منطقة  2نامیده میشود .در مرحلة دوم ،بلوارهای اصلی هر دو
طرف بلوار مرکزی شهر ،انتخاب شدند .سپس ،با نمونهگیری تصادفی ساده 3 ،بلوار از هر دو منطقه ،یعنی
در مجموع  6بلوار انتخاب ،تعداد فرعی آنها مشخص و در مرحلة آخر ،افراد باالی  18سالی که در آن
فرعیها و کوچههای آ نها حضور داشتند ،به عنوان نمونه در این تحقیق شرکت داده شدند.

ابزار تحقیق
 /سال سیویکم  /شمارة / 3
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ب��رای دستیابی به اهداف تحقیق ،پ��س از انجام مطالعة کتابخانهای ،جم��عآوریاطالعات و تبیین
و نگ��ارش ابعاد متغیرها و دستگ��اه نظری (مبانی مفهومی و نظری تحقیق) ،نس��بت به طراحی دو
پرسشنامه بر مبنای ابعاد و گویههای به دستآمده از نظریهها با هدف اثبات فرضیهها در سه بخش
دموگرافی��ک ،سواد رسان��های و اعتماد سیاسی اقدام شد .سپس روای��ی و پایایی گویههای این دو
پرسش��نامه ،مورد بررسی و سنجش قرار گرفت.بدیننحو که آزمون روایی این دو پرسش��نامه ـ که
در مرحلة طراحی نهایی در قالب یک پرسشنامة   45سؤالی با طیف لیکرت ،به پاسخدهندگان داده
ش��د ـ در قالب روایی صوری و محتوایی انجام گرف��ت؛ یعنی ابتدا سؤالها به صورت حضوری و
غیرحض��وری ،در اختی��ار استادان و صاحبنظران حوزة علوم ارتباط��ات و علوم سیاسی قرار داده
شد تا نظر خود را در مورد آنها ارائه کنند .پس از دریافت نظر ایش��ان و اعمال اصالحات الزم ،از
نظر آنها ،روایی پرسشنامه در حد بسیار خوب گزارش شد .برای تعیین پایایی نیز از ضریب آلفای
کرونب��اخ   استف��اده شده که میزان آن نزدیک به 90درصد به دست آمد که این مقدار قابل قبول بود.
برای تجزیه و تحلیل دادهها در این پژوهش از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد.
جدول   .1میزان پایایی متغیرهای پژوهش
ردیف

متغیرها و ابعاد

تعداد گویهها

میزان آلفا

1

توانایی درک محتوای رسانهها

5

0/857

2

توانایی برقراری ارتباط ،دسترسی و استفاده از رسانهها

8

0/787

3

توانایی تفکر انتقادی نسبت به محتوای رسانهها

6

0/833

4

توانایی تجزیه ،تحلیل و ارزیابی پیامهای رسانهها

6

0/750

5

سواد رسانهای

25

0/897

6

اعتماد سیاسی

20

0/869

45

0/914

کل پرسشنامه

تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
سواد رسانهای ،متغیر مستقل ،در قالب چهار شاخص و اعتماد سیاسی ،متغیر وابسته  ،با سه شاخص
در این پژوهش تعریف شده است  .
سواد رسانهای

اعتماد سیاسی

یافتههای توصیفی

یافت هها و نتایج به دستآمده در بخش آمار توصیفی این پژوهش ،مشتمل بر دو قسمت است :یافتههای
توصیفی حاصل از گویهها و سؤالهای پرسشنامه و یافتههای توصیفی منتج از دادههای دموگرافیک و
جمعیتشناختی .بر این مبنا ،یافتههای تجربی این پژوهش در بخش توصیفی  ،نشان دادند که از نظر جنس،
 213نف��ر (57/1درصد) مرد و  159نفر(42/6درصد) زن ،از نظرمقطع تحصیلی 146 ،نفر(39/1درصد)
کارشناسی 102 ،نفر (27/3درصد) کارشناسی ارشد 59 ،نفر (15/8درصد) دیپلم 53 ،نفر (14/2درصد)
فوق دیپلم و  13نفر (3/5درصد) دکترای حرفهای داشتهاند.
آمار توصیفی سؤالهای پرسشنامه ،بر حسب متغیرهای اصلی پژوهش نیز نشان داد اکثر پاسخدهندگان
به گویهها ،باالتر از حد متوسط پاسخ دادهاند .پاسخگویان متغیر "توانایی درک محتوای پیامهای رسانهها"،
با میانگین 4/06درصد و انحراف معیار 0/82درصد ،و "درک محتوای پیامهای رسانهای و انتخاب آگاهانه
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ای��ن متغیر ،در قالب  20گویه از این پرسش��نامة محققساختهاست ک��ه بر اساس گویههایی چون؛
داشتن تدبیر ،صداقت و راستگویی هنگام رفع مشکالت ،بهرهوری سالم و دور از فساد از امکانات
و مناب��ع ،برقراری نظام شایس��تهساالری و تأمین خیر و صالح عموم��ی ،دادن حق اظهار نظر مانند
آزادی بی��ان و مطبوعات ،شفافیت در کنترل فس��اد و رانتخ��واری ،رعایت انصاف بدون توجه به
جنسیت ،قومیت و مذهب ،گرایش سیاسی و طبقة اجتماعی و مالی مردم ،توجه به حاکمیت قانون،
و قانونگرایی و درستکاری ،پاسخگویی و انتقادپذیری و  ...تبیین شده است.

 /سال سیویکم  /شمارة / 3

نمرهای که فرد از پاسخگویی به سؤالهای پرسش��نامه ،در قالب  25گویه اخذ میکند ،تعریف عملیاتی
ی را تبیین میکند .این سؤالها ،شامل شاخصهای توانایی درک محتوای رسانهها ( 5گویه)؛
سواد رسانها 
توانایی برقرای ارتباط ،دسترسی و استفاده از رسانهها ( 8گویه)؛ توانایی تفکر انتقادی نسبت به محتوای
رسانهها ( 6گویه) و توانایی تجزیه ،تحلیل و ارزیابی پیامهای رسان هها ( 6گویه) است .این گویهها مبین،
مجموعه مهارتهایی است که به  فرد کمک میکند تا تس��لیم رسانهها نباشد ،فعال و در تعامل بوده و
بتواند انواع رسانهها و تولیدات آنها را از یکدیگر تشخیص دهد.

 /سال سیویکم  /شمارة / 3
70

یها و انگارهها در تولیدات رسانهها"را با میانگین   3/61و انحراف
آن" را در سطح باال و متغیر "بازنمای 
معیار 1/01درصد در سطح پایین  ارزیابی کردهاند .ارزیایی آنها از متغیر " توانایی تفکر انتقادی نس��بت
به پیامهای رسانه" و "تش��خیص ساختگی بودن و پنهانسازی واقعیت در پیام" با میانگین 4/29درصد
و انحراف معیار  ،0/77در سطح باال و " تش��خیص انگاره س��ازی از زنان و مردان ،قومیتها و نژادهای
مختلف" با میانگین  3/70و انحراف معیار  1/01در سطح پایین بوده است .متغیرهای " توانایی تحلیل و
ارزیابی پیامهای رسانهها" و "ارزیابی پیامهای اخالقی و اهمیت دادن به رعایت حریم خصوصی افراد
در رسان هها" و  "جهتدهی گرایشهای سیاسی به اخبار و میزا"ن تأثیرگذاری آنها" با میانگین مش��ابه
( )4/19در سطح باال ارزیابی شدهاند .ارزیابی پاسخگویان از متغیر " توانایی برقراری ارتباط ،دسترسی و
استفاده از رسانهها" نیز "ضرورت آموزش و یادگیری استفاده اصولی از رسانهها و تحلیل محتوای آنها"
با میانگین  4/31و انحراف معیار 0/95در سطح باال بوده است .در شاخص اعتماد سیاسی نیز " قانونگرا،
ی د ر اشتغالزایی ،کنترل تورم ،تأمین مسکن،
مسئولیتپذیر ،صادق و متعهد بودن کارگزاران" و " کارای 
کاه��ش هزینههای مصرفی مردم ،ایجاد زیرساختها ،امنیت و ع��دم توسل به زور در براب ر مردم و ...به
عنوان اصو ِل مهم حکمرانی خوب" با میانگین  4/66در سطح باال ارزیابی شدهاند  .

نتایج تبیینی یافتهها (آزمون فرضیههای پژوهش)
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ب��رای آزمون فرضیههای پژوهش ،ابتدا الزم است نرم��ال بودن متغیرها مورد بررسی قرار گیرد .در
ای��ن پژوهش ،از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنف ،برای بررسی نرمال بودن سوالهای پرسش��نامه
استف��اده شده تا در صورت برقرار بودن این شرط بتوان از آزمونهای آماری پارامتریک و همچنین
از روش حداکث��ر درستنمایی در معادلههای ساختاری استفاده کرد؛ نتایج این آزمون در جدول 2
آمده است .بر مبنای این جدول ،با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون باالتر از  0/05است ،ادعای
نرمال بودن سؤالهای پرسشنامه پذیرفته شده است.
جدول   .2نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف درنمونه
متغیرها

آماره

سطح معناداری

توانایی درک محتوا

1/067

0/205

توانایی برقراری ارتباط

0/667

0/766

توانایی تفکر انتقادی

1/297

0/069

توانایی تحلیل و ارزیابی

1/343

0/054

سواد رسانهای

1/112

0/085

اعتماد سیاسی

1/551

0/066

البته برای تعیین اینکه شاخصها تا چه میزان برای الگوهای اندازهگیری قابل قبولاند ،الگوهای
اندازهگی��ری که مربوط به متغیرها بودند ،به طور جداگانه م��ورد آزمون قرار گرفتند .شاخصهای
کل��ی برازش الگو برای الگوهای اندازهگیری (تحلیل عاملی تأییدی) در جدول  3آمده است .نتایج
کلی این جدول ،گویای این مهم است که شاخصهای برازش الگوهای اندازهگیری ،در سطح قابل
قبولی قرار دارند و دادهها میتوانند به خوبی حمایتگر الگوها باشند.
جدول   .3شاخصهای کلی برازش الگوهای اندازهگیری
شاخص

خیدو

X2

3733/98 4445/62 597/63 692/39 635/95 757/86

ریشه میانگین
مربعات باقیمانده

RMR

0/033 0/047 0/040 0/037 0/045

0/041

مقدار مطلوب وضعیت

-

-

کمتر از  0/05مطلوب

شاخص نیکویی
برازش مقتصد

PGFI

0/58

0/51

0/53

0/61

ریشه میانگین
مربعات
خطای برآورد

0/54

0/81

بزرگتر از  0/50مطلوب

0/088 0/085 0/072 0/058 0/077 RMSEA

0/062

کمتر از 0/1

مطلوب

2/81

2/95

بین  1تا 3

مطلوب

CMIN/
خیدو بههنجارشده
DF

2/03

1/71

1/92

2/85

آزمون  مدل معادالت ساختاری
ب��ا توجه به اینکه توزیع یافتهها بر مبنای آزمون کولموگروف ـ اسمیرنف نرمال بودهاند؛ با نرمافزار
 ،Amosم��دل معادالت ساختاری تأیی��دی نیز آزمون شد و فرضیهها بر همی��ن مبنا مورد بحث و
موشکافی قرار گرفتند.
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شاخص برازش
افزایشی

IFI

0/95

0/84

0/95

0/93

0/90

مساوی یا بیشتر از
0/97
0/90

مطلوب
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شاخص برازش
تطبیقی

CFI

0/95

0/84

0/95

0/92

0/89

مساوی یا بیشتر از
0/97
0/90

مطلوب

 /سال سیویکم  /شمارة / 3

معادل فارسی

انگلیسی

توانایی توانایی داشتن توانایی
اعتماد
سواد
درک برقراری تفکر تحلیل
رسانهای سیاسی
محتوا ارتباط انتقادی و ارزیابی

مدل معادالت ساختاری تأئیدی نیز آزمون شد و فرضیهها بر همین مبنا مورد بحث و موشکافی قرار
گرفتند.

 /سال سیویکم  /شمارة / 3
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شکل   .1مدل تحلیل عاملی تأییدی سواد رسانهای واعتماد سیاسی

فرضی��ة  .1توانایی درک محتوای پیامهای رسانهها در اعتم��ادسیاسی مردم شهرشاهینشهر نقش
دارد.
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29ی(نتیجه آزمون فرضیه نخست)
جدول   .4ضریب رگرسیون

شماره فرضیه
فرعی نخست

فرضیه
اعتماد سیاسی

توانایی درک محتوا

ضریب
رگرسیونی

مقدار بحرانی

P

نتیجه

0/556

7/156

0/000

تایید

ضریب تاثیر استانداردشده برای فرضیة نخس��ت پژوهش  0/556و مقدار  0/000برای  Pنش��ان از
تأیید این فرضیه دارد .از اینرو با اطمینان 95درصد میتوان گفت که توانایی درک محتوای پیامهای
رسانهها ،در اعتماد سیاسی مردم شهر شاهینشهر نقش دارد.
فرضیة  .2توانایی برقراری ارتباط ،دسترسیو استفاده از رسانهها در اعتماد سیاسی مردم شهرشاهین
شهر نقش دارد.
جدول   .5ضریب رگرسیونی(نتیجه آزمون فرضیه دوم)
شماره فرضیه
فرعی دوم

فرضیه
اعتماد سیاسی

توانایی برقراری ارتباط

ضریب
رگرسیونی

مقدار
بحرانی

P

نتیجه

0/957

2/836

0/005

تایید

ضریب تاثیر استانداردشده برای فرضیة دوم 0/957 ،و مقدار  0/000برای  Pنش��ان از تأیید این
فرضی��ه دارد و میتوان گف��ت توانایی برقراری ارتباط ،دسترسیو استف��اده از رسانهها ،در اعتماد
سیاسی مردم شهر شاهینشهر نقش دارد.
فرضیة  .3توانایی تفکر انتقادی نس��بت به محتوای رسانهها دراعتمادسیاسی مردم شهر شاهینشهر
نقش دارد.
جدول   .6ضریب رگرسیونی(نتیجه آزمون فرضیه سوم)
شماره
فرضیه
اعتماد سیاسی

توانایی برقراری ارتباط

957/0

836/2

005/0

تایید

ضریب تاثیر استانداردشده ،برای این فرضیه هم برابر با   0/647و مقدار  0/000برای  Pنش��ان
از تأیی��د این فرضی��ه دارد .به همین جهت با اطمینان 95درصد ،میتوان مدعی شد که توانایی تفکر
انتقادی نسبت به محتوای رسانهها ،در اعتماد سیاسی مردم شهر شاهینشهر نقش دارد.

شماره فرضیه
فرعی چهارم

فرضیه
اعتماد سیاسی

توانایی تحلیل و ارزیابی

ضریب
رگرسیونی

مقدار
بحرانی

P

نتیجه

0/538

6/362

0/000

تایید

ضریب تاثیر استانداردشده برای این فرضیه  نیز  0/538و مقدار  0/000برای  Pنش��ان از تأیید این
فرضی��ه دارد .بدینسان با اطمینان میتوان ادع��ا کرد که توانایی تحلیل و ارزیابی پیامهای رسانهها،
در اعتمادسیاسی مردم شهر شاهینشهر نقش دارد .

بحث و نتیجهگیری
نتایج کلی این تحقیق ،ضمن آنکه از دستگاه نظری حمایت کرد ،نشان داد ،تمام ابعاد سواد رسانهای،
یعن��ی "توانایی درک محت��وای پیامهای رسانه""،توانایی تفکر انتقادی نس��بت ب��ه پیامهای رسانه"،
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جدول   .7ضریب رگرسیونی(نتیجه آزمون فرضیه چهارم)
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فرضی��ة  .4توانایی تحلیل و ارزیابی پیامهای رسانهها در اعتمادسیاسی مردم شهر شاهینشهر نقش
دارد.
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"توانایی تحلیل و ارزیابی پیامهایرسانهها" و "توانایی برقراری ارتباط ،دسترسی و استفاده از رسانهها"،
قابلیت تاثیرگذاری بر اعتماد سیاسی مردم شهر شاهینشهر را دارد و ضریب تأثیر استانداردشده برای
فرضیة کلی پژوهش با عدد  0/631مؤید آن بود.
این یافتهها در بعد کلی با تحقیقات کرافت ،اشلی و ماکس��ل ( )2017؛ تولی و وراگا ( )2020و
فلمینگ ( )2014و میهای لیدیس ( )2014نیز همسو بود.
ب��ا توجه به اینکه ابعاد سواد رسانهای با اعتماد سیاسی همراه است و سواد رسانهای میتواند به
تقوی��ت روابط مثبت زندگی مدنی و اعتماد سیاسی کمک کن��د ،بهخصوص در جوامعی کهسطح
س��واد و قدرت درک محتوای رسانهای باالست و افراد آن مهارت بیش��تری در استفاده از رسانهها،
بهخص��وص رسانهه��ای نوین دارند؛ به واسطه ق��درت درک ،تفکر منتقدان��ه و توانایی سنجش و
ارزیابی باال ،این امکان وجود دارد که مردم گرایش بیش��تری به مش��ارکت سیاسی داشته باشند .به
واق��ع ،سواد رسانهای این قابلیت را دارد که فرصتهایی را برای دموکراسی ،مش��ارکت ،گفتمان و
اعتماد به نظام سیاسی در عصر جوامع چندرسانهای ایجاد کند.
در ای��ن تحقیق ،از نمونة آماری منتخ��ب 200 ،نفر یعنی بالغ بر 53/6درصداز کل نمونه در ردة
سنی  30تا  40سال بودند و  146نفر ،معادل 39/1درصد باالترین درصد را ،در بحث تحصیالت در
مقط��ع کارشناسی ،به خود اختصاص دادند ،این  ،مبین جوان و باسواد بودن مردم شهر شاهینشهر
و نی��ز مدرنیزاسیون ،به عنوان شاخصة دموکراتیک ،مش��ارکت و اعتماد سیاسی مد نظر گیدنز بود.
میانگین   4/19به دستآمده از پاسخگویی به گویة " آگاهی و فهم آنها از اثرات اجتماعی ،فرهنگی
و سیاس��ی اطالعات و پیامها بر مخاطب" ،در کنار قدرت تش��خیص آنه��ا در " شناخت پیامهای
جهتدار در ایجاد اختالف ،کش��مکش و درگیری میان افراد ،گروهها و کش��ورها" با میانگین 4/06
درصد ،به انضمام باالترین نمرهدهی به سطح  " شناخت و فهم ساختگی بودن پیامها و پنهانسازی
بخ��ش ی��ا تمام واقعی��ت در پیامهای رسانهای" ،با استن��اد به رهیافت فرهنگ��ی و مبتنی بر دیدگاه
فرهنگگرایان حوزة اعتماد سیاسی ،نش��ان میدهد به دلیل اینکه هماهنگ  با تأثیر نگرشهای افراد
بر اعمال آنان ،فرهنگ سیاسی هر ملت نیز ،بر رفتاری که شهروندان و رهبران آن ملت هنگام انجام
اعم��ال سیاس��ی و واکنش در برابر رویدادهای سیاسی از خود نش��ان میدهن��د ،تأثیر میگذارد؛ به
نحویک��ه اعتمادسیاسی ،بیانکنندۀ چگونگی بهرهبرداری شهروندان دارای نگرشهای مش��ارکتی
مختلف از فرصتهایی است که نظام سیاسی و نهادهای آن در اختیار آنها قرار میدهند .به همین
ترتیب ،افرادی که خوب میاندیشند ،آگاه هستند ،هر دادة دریافتی را تجزیه و تحلیل میکنند و البته
اطالعات خوبی در حوزههای آگاهی سیاسی ،احس��اس اثربخش��ی و تعهد مدنی یا ناهمگونیهای
سیاسی دارند ،برای مش��ارکت در امور سیاسی مس��تعدتر هستند و در اعتماد کردن به ابعاد و ارکان
اعتم��اد سیاسی میتوانند بهت��ر عملکنند .در عین حال ،در مقوله " استفاده و دسترسی به رسانهها"،
گویهاستف��اده از رسانههای غیررسمی مانند شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای مجازی(تلگرام،
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توییتر ،اینستاگرام و  )...در کنار " پیگیری اخبار محلی ،منطقهای و بینالمللی بهروز" درصد فراوانی
 4/02و  ،4/08نش��ان داد که با وجود فیلتربودن بس��یاری از شبکههای مج��ازی ،میزان دسترسی و
استفادة مردم این شهر از این شبکهها بسیار بیشتر از رسانههای داخلی است؛ در عین حال میانگین
پایی��ن 2/75درص��دی استفاده از کتاب ،مجله و روزنامه بیش��تر صحه گذاشت ب��ر اینکه مردم این
شهر اطالعات و اخبار مورد نیاز خود را بیش��تر از طری��ق اینترنت ،رسانههای مجازی و شبکههای
اجتماعی تأمین میکنند .این در حالی است که طبق نظریة بسیج ،چون شبکههای اجتماعی مجازی،
عالیق عمومی را ایجاد میکنند و گروههای مجازی را گس��ترش میدهند ،شبکههایی مانند تلگرام،
اینس��تاگرام ،توییت��ر ،فیسبوک و  ، ...نهتنه��ا تعاملهای اجتماعی را بی��ن مخاطبان و مردم کاهش
نمیدهند ،بلکه آن را افزایش نیز میدهند .در واقع روابط بر خط ،ابتدا اعتماد تعمیمیافته را در میان
استفادهکنندگان افزایش میدهد؛ به عالوه این فضای مجازی از طریق بهبود منابع سیاسی ،افراد را به
مشارکت سیاسی ترغیب میکند و  آنانی که به بلوغ سیاسی رسیدهاند ،رسانههای نوین را ،به عنوان
مهمتری��ن منابع اطالعات سیاس��ی مالحظه میکنند .در نتیجه ،استفادة قابل توجه جامعه آماری این
تحقیق از شبکههای اجتماعی و رسانههای نوین ،نشان از سطح دانش سیاسی و نوع گرایش آنها به
فعالیتهای سیاسی دارد که میتواند منجر به تقویت سیاسی یا تنزل جایگاه سیاسی حاکمیت شود.
م��ازاد بر آن ،پاسخدهندگان در این تحقیق ،با میانگین 4/29درصد ،تأیید کردند که تبادل اطالعات،
یادگیری ،تعامل و مشارکت اجتماعی در شبکههای مجازی بیشتر و میانگین 3/73درصد پاسخدهی
آنه��ا نش��ان داد ،حضور آنها در شبکهه��ای اجتماعی مبتنی بر مهارت فن��ی قبلی و آگاهی است.
همچنین باالترین میانگین به دستآمده از میان گویههای شاخص درک محتوای پیامهای رسانهها،
" درک و انتخاب آگاهانه پیامهای رسانه" با عدد 4/06درصد و" تشخیص و فهم منبع فرستنده پیام
و اهداف تولیدکنندگان آن" با میانگین 3/99درصد ،تبیین کردند که مصرفکنندة پیامهای رسانهای
در ای��ن شهر از قدرت تصمیمگیری و انتخاب باالیی برخوردار است .لذا با استناد به دستگاه نظری
تحقی��ق و  این یافتهها میت��وان اینگونه استنباط کرد که پاسخدهندگ��ان این تحقیق ،درک عمیقی
از طیف گس��تردهای از مس��ائل و قواعد رسانهای مانند سازوکارهای تولی��د ،ساختارهای روایی و
الگوهای شخصیت دارند ،با تجربیات این صنعت و انگیزشها در آن آشنا هستند ،از تأثیر رسانهای
بر خود و دیگران آگاهاند و یک آگاهی خودکنترلگری دارند که ذهن پردازشگرشان را در اطالعات
دریافت��ی ،برای انتخ��اب بهترین و مناسبترین پیام و تجزيه و تحلي��ل رسانهها کنترل میکند .این
کنترلگ��ری آنه��ا را به مواجهة آگاهانه و تحليلي با محت��واي رسانهها و در نتيجه کمک به تقويت
ساختارهاي دموکراتيک جامعه میرساند.
در واق��ع ،ب��ه عنوان ی��ک مخاطب توانمن��د در درک و فهم محتوا و شناخت پی��ام و رسانهها،
میتوانند به مشروعسازی گزینههای سالمترکمک کنند و در ایجاد تغییرهای اجتماعی نقش مثبت
داشته باشند؛ به همینسان چون تس��ریع و بهبود فرایند اعتم��اد سیاسی ،میتواند از راه تقویت قوه
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ادراک و توانای��ی تجزیه و تحلیل رسانهای مخاطبان از محتوای رسانهها و راه رشد و افزایش درک
محتوایی و رسانهای هر مخاطب از بستر نهادهای مدنی و مردممحور که از نشانگان اعتماد سیاسی
در تم��ام ابعاد است ،سواد رسانهای آنها میتوان��د منجر به تقویت اعتماد سیاسی شده یا به عاملی
علی��ه آن مبدل شود .همچنین ،چون از میان گویههای توانای��ی تحلیل و ارزیابی پیامهای رسانه در
پرسش��نامه ،دامن��ه میانگین در باالتری��ن سطح خود ( 3/78تا4/19درص��د) در تأیید و پاسخ به این
گویهها بود" فردی که سواد رسانهای دارد ،پیامهای رسانه را بهخوبی ارزیابی میکند "،معانی را در
مییابد" " ،به رعایت حقوق فردی و اجتماعی افراد اهمیت میدهد" « .ضمن تشخیص سوگیریها
و گرایشه��ای سیاس��ی ،از اثرگذاری هر پیام بر خود آگاه است» و «متوجه واقعیت حاد و بازنمایی
رسانهه��ا از واقعیته��ا ش��ده و برای باور اطالع��ات پرتناقض به مالکه��ا و استانداردها مراجعه
میکن��د" و همچنین میانگین 4/66درصد برای گویة  33پرسش��نامه؛ " قانونگرا ،مس��ئولیتپذیر،
ص��ادق و متعهد بودن خدمتگزار"4/41 ،درصد ب��رای گویههای " اجرای قانون اساسی برای تأمین
حقوق تمامی شهروندان"" ،اطالعرسانی ،قابل اجرا بودن تعهدات و قراردادها ،پیگیری و مدیریت
سنجی��ده منابع "،میانگین 4/66درص��د در پی پاسخدهی به " کارای��ی دراشتغالزایی ،کنترل تورم،
تامین مس��کن ،کاهش هزینههای مصرفی مردم ،ایجاد زیرساختها ،امنیت و عدم توسل به زور در
براب��ر مردم (دادن آزادیهای اجتماعی) به عنوان اص��ول مهم حکمرانی خوب"4/62 ،درصد برای
"کنترل فس��اد اداری ـ مالی چون رانتخواری ،اختالس ،رشوه ،خویشاوندگرایی و حامیپروری"
و میانگی��ن 4/61درصد بر گوی��ة "شفافیت در بودجه ،استفاده از هزینههای عمومی و وضع قوانین
و لوای��ح جدی��د" ،به دست آمد ،نش��ان داد که فرد برخوردار از توانایی تجزی��ه و تحلیل ،به عنوان
ف��ردی آگاه ،زمانی پذیرای سیس��تمهای سیاسی حاکم بر جامعه خ��ود خواهد بود و بدانها اعتماد
میکند که پذیرا شود این سیس��تمها باز و منصفانه هس��تند؛ دولت باثبات و پایاست؛ سیاستمداران
پاسخگو هس��تند؛ دولت بهخوبی بر اساس خطمش��یها عمل میکند؛ سیس��تم سیاسی با منافع او
سازگار است و البته آزادیهای اجتماعی حفظ میشود .آزادی اجتماعی یکی از شاخصهای اصلی
کیفی��ت مردمساالری در جامعه است .در جامع��های که یکی از اصلیترین حقوق شهروندی ،یعنی
آزادیهای اجتماعی از شهروندان سلب میشود ،آنان نس��بت به حاکمیت مردمساالری حقیقی در
جامع��ة خود دچار تردید میشوند .در حقیقت نبود آزادی تمامی آنچه را مردمساالری داعیهدار آن
اس��ت ،به محاق تکساالری میبرد ،هزینه ورود به عرصة سیاسی را افزایش میدهد و بیاعتمادی
سیاس��ی را دامن میزند و بیاعتمادی ،منجر به احس��اس ناکارآمدی سیاس��ی میشود ،چراکه این
تفک��ر شک��ل میگیرد که دولت حقیقت را کتمان و آنچیزی را مطرح میکند که در راستای منفعت
خود است .بنابراین ،حضور در عرصة سیاسی کمرنگ و اعتماد سیاسی مخدوش میشود؛ تا جایی
ک��ه به اعت��راض و اعتصابهای اجتماعی منجر میشود .رویکرد فضای آزاد به مش��ارکت سیاسی
نی��ز بیانکنندة همین حقیقت است که فضای آزاد به افزای��ش زمینههایی که شهروندان از طریق آن
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Primack, 2009; Jenkins, Clinton, Purushotma, Robison & Weigel 2006 & UNESCO, 2013.

2 .2رتوریک ارتباطی از اشکال نوین علم رتویک یا همان شیوة بهکارگیری ابزارهای اقناع به شمار میآید و رتوریک
ارتباطی ـ رسانهای از مظاهر مهم گفتمان ارتباطی است.
3 .3اصطالح سندرم موسی را ،منوچهرذاکر ،در تفهیم تفکر نقاد به کار برده است .به اعتقاد او تفکر باید نقاد ،جامعهنگر،
مستدل ،آزاداندیش ،رها از خودمحوری و برخوردار از فضایلی همچون تواضع ،شهامت و استقالل فکری باشد؛ در غیر
این صورت ،مرعوب و مقهور جزمیگری ،تعصب کورکورانه و کوتهبینی میشود که به نوبة خود ،خطرات سیاسی و
ایدئولوژیک به همراه دارد .او در تبیین موانع اندیشه انتقادی ،چهار اصطالح را به کار میبرد که بارزترین آنها سندرم موسی
است .او توضیح میدهد :سندرم موسی در افکار و سخنان رهبران کاریزماتیک به وفور یافت میشود .با همین تکنیک
استدالل سخنوری ،آدولف هیتلرکاری کرد که تقریب ًا تمام آلمانی هاوعدة او را برای عظمت ملت و نژاد و آلمان بپذیرند.

منابع

اسدی ،عباس و سیدمهدی رضوی" .1394 .اعتماد سیاسی در جامعه چند رسانهای با تأکید بر نقش رسانه ملی در
اعتماد سیاسی شهروندان جمهوری اسالمی ایران" .فصلنامه پژوهشهای انقالب اسالمی .انجمن علمی انقالب
اسالمی ایران .دوره   .4شماره .14

آسیه اسدپور ()55-81

1.

نقش سواد رسانهای در اعتماد سیاسی

پینوشتها
& Hobbs, 2010; potter, 2014; Celot, 2009; Calvani, Fini, artelli & Ranieri, 2008; Hallaq, 2016; Arke

 /سال سیویکم  /شمارة / 3

میتوانند در دموکراسیها چهرهبهچهره مش��ارکت کنند ،کم��ک میکند و درون این فضاهای آزاد،
اعض��ای جامع��ة بزرگتر تبدیل به شهروندان فعال��ی میشوند که عزت نفس آنه��ا بهبود یافته و
هنجارهای مردمساالرانه و مش��ارکتی را میآموزند و بیش��ک احزابی که دارای کارکردهایی چون
کارکردهای انتخاباتی و کارکردهای اجتماعی ـ  آموزشی هستند ،رونق میگیرند.
لذا با نظر به تمامی آنچه در این مقاله آمد و با استناد به ریزدادههای مشروح ،هرگاه سطح سواد،
آگاهی و دانش رسانهای برای مردم ،به عنوان کسانی که در معرض پیامها و دادههای متعدد هستند،
در درج��ه باالیی قرار داشته باشد ،سطح اعتماد آنها به بدنة حاکمیت ،کارگزارن و نحوة حکمرانی
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