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چکید�ه
در عصر کنوني، رفتار سیاسي شهروندان تحت تأثیر رسانه ها و فناوري هاي جدید 
رفتارهاي سیاسي شهروندان، مشارکت  از مهم ترین  دارد. یکي  قرار  ارتباطي 
سیاسي و رفتار رأي دهي آنان است، که بیش از هر چیز دیگري، متأثر از تبلیغات 
وسایل ارتباط جمعي و رسانه های جدید و اجتماعی است. پژوهش حاضر تالش 
دارد رابطه میان مصرف رسانه اي، سواد رسانه اي و مشارکت سیاسي شهروندان 
منطقه یک را بررسی کند. روش پژوهش توصیفی پیمایشی و ابزار گردآوري 
نوع  از  نیز پرسشنامه است. همچنین روش تحلیل داده هاي پژوهش  داده ها 
همبستگي است. با استفاده از فرمول کوکران 383 نفر به عنوان حجم نمونه 

انتخاب شدند.
نتایج این پژوهش نشان داد میان متغیرهاي مشارکت سیاسي و سواد رسانه اي 
اما میان متغیرهاي میزان مصرف رسانه اي و سواد  رابطه معنادار وجود دارد، 
رسانه اي و نیز میان متغیرهاي میزان مصرف رسانه اي و مشارکت سیاسي یک 
رابطه معنادار وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد بین تحصیالت شهروندان 
تهرانی با سطح سواد رسانه اي و میزان مشارکت سیاسی و میزان مصرف رسانه ای 

آن ها رابطه معنی داری وجود دارد. 
بین سن شهروندان منطقه یک تهران و سطح سواد رسانه اي آن ها و میزان 
مشارکت سیاسی آن ها رابطه معنی داری وجود دارد، اما بین سن شهروندان منطقه 

یک تهران و میزان مصرف رسانه ای آن ها رابطه معنی داری وجود ندارد.
واژگان�کلیدی

سواد رسانه اي، مصرف رسانه اي، مشارکت سیاسي، شهروندان منطقه یک تهران.
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مقدمه
اگرچه عموما مشارکت سیاسي در دهه هاي اخیر 
توسعه جهانی پیدا کرده است، اطالق چنین 
عنواني هرگز به معناي تعمیم گونه اي خاص 
از مشارکت در میان تمام ملت ها نیست. نکته 
مشترک در همه شکل هاي مشارکت سیاسي،  
عالقه مندي افراد به مسائل سیاسي و تمایل آنان 
نسبت به انجام فعالیت  و عمل سیاسي است؛ خواه 
این عالقه مندي و تمایل به زعم مارکسیست ها 
نظر  به  باشد و خواه  آگاهي طبقاتي  از  ناشي 
آلموند و وربا به فرهنگ و جامعه پذیري افراد 
ارتباط یابد یا به اعتقاد روانشناسان مبتني بر 
ویژگي هاي روانشناختي باشد )باتامور، 1384: 
43(. اگر یک انقالب سیاسي در سراسر جهان 
در حال وقوع باشد، آن انقالب چیزي جز انفجار 
تمامي کشورهاي جدید  در  نیست.  مشارکت 
جهان این عقیده که انسان هاي عادي باید با 
سیاست در ارتباط باشند، به این معنا که شخص 
باید درگیر امور سیاسي باشد، امري رایج شده 

است )میلبراث و گویل،  1386: 196(
اساسي  ویژگي هاي  از  یکي  دیگر،  سوی  از 
که  است  مجراهایي  آوردن  فراهم  ارتباط، 
جریان مداوم اطالعات سیاسی را از حکومت 
سازمان های  میان  نیز  و  بالعکس  و  مردم  به 
مختلف حکومتي تأمین مي کند )ساروخاني، 
نوین  رسانه هاي  میان،  این  در   .)92  :1395 
آگاهي  و  براي شناخت  ابزار مهمي  ارتباطي، 
و  نیروها  شهروندان،  جهت دهي  و  سیاسي 
گروه هاي سیاسي و اجتماعي هستند. سیالب 
برد  با  نوین  رسانه هاي  توسط  که  اطالعاتي 
جهاني راه افتاده، به تدریج، تمامي جوامع را 
در خود غرق کرده و آنان را در مسائل سیاسي 
چگونگي  ساخت.  خواهد  درگیر  اجتماعي  و 
اندیشه  بر  ارتباط جمعي  وسایل  تأثیرگذاري 
جامعه پذیري  همان  که  شهروندان  سیاسي 
سیاسي نام دارد و عبارت است از فرایند مستمر 
یادگیري که به موجب آن،  افراد با نظام سیاسي 
از طریق کسب اطالعات و تجربیات آشنا شده 
و به وظایف، حقوق و نقش هاي خویش، به ویژه 

وظایف سیاسي در جامعه پي مي برند. در این 
از  سیاسي  آداب  و  اعتقادات  ارزش ها،  فرایند 
نسلي به نسل دیگر انتقال مي یابد و امکان دارد 
در جریان این انتقال، تغییرات و تعدیل هایي نیز 
صورت پذیرد )قوام،1396: 207( و همین طور 
چگونگي تأثیرپذیري شهروندان از این وسایل 
که در قالب مشارکت سیاسي شهروندان یا عدم 
جامعه  عرصه حیات سیاسي  در  آنان  حضور 
تبلور مي یابد و نیز مکانیسم هاي این اثرگذاري 
از جمله مهم ترین مسائل در حوزه تأثیرگذاري 
رسانه ها بر مشارکت سیاسي محسوب مي شود، 
که لزوم توجه بیش از پیش و ویژه به آن را 
آشکار، و اهمیت پرداختن به آن را بر ما نمایان 
مي کند. در واقع، رسانه هاي ارتباط جمعي با 
تقویت و تعدیل برخي از ارزش ها و نگرش ها،  
استمرار  را  سیاسي  شدن  اجتماعي  فرایند 
جایگاه  و  نقش  این  به  توجه  با  مي بخشند. 
رسانه ها در فعالیت سیاسی شهروندان است که 

سواد رسانه ای مورد توجه قرار می گیرد. 
برنامه ریزی  اهمیت سواد رسانه اي و ضرورت 
برای ارتقای آن سال ها است که در کشورهاي 
پیشرفته مورد توجه قرار گرفته است و نهادهاي 
دولتي و مدني براي آموزش و گسترش آن بین 
برخي  مي کنند.  تالش  جامعه  مختلف  اقشار 
سواد  بومي سازي  براي  را  تمهیداتي  کشورها 
رسانه اي اندیشیده اند و به مطالعاتي تطبیقي با 
وضعیت جوامع خود روي آورده اند. در کشور ما 
نیز چند سالي است که به این مبحث پرداخته 
جوان  جمعیت  به  توجه  با  اما  است،  شده 
جامعه و آسیب پذیر بودن آنان در برابر تأثیرات 
منفي رسانه ها، باید در این زمینه تالش هاي 
بهره مندي  با  و  گیرد  صورت  گسترده تري 
از مطالعات انجام شده در کشورهاي دیگر و 
استفاده از تجارب آن ها، اهداف و رویکردهاي 
نیازهاي جامعه  با  متناسب  را  سواد رسانه اي 
آن همت گمارد.  آموزش  به  و  مشخص کرد 
مدني،   آموزشي،  نهادهاي  منظور،   این  براي 
صنفي و رسانه اي باید به این امر کمک کنند. با 
توجه به جایگاه سواد رسانه ای در توانمندسازی 
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شهروندان در مصرف رسانه ای که تأثیر جدی 
هدف  دارد،  شهروندان  سیاسی  مشارکت  در 
این مقاله پژوهشی بررسي رابطه میان مصرف 
رسانه اي، سواد رسانه اي و مشارکت سیاسي در 
میان شهروندان منطقه یک شهر تهران است. 

هدف پژوهش
سیاسی  مشارکت  میزان  بین  رابطه  شناخت 
شهروندان تهرانی و میزان مصرف رسانه اي و 

سطح سواد رسانه ای آن ها.
سؤاالت تحقیق

سؤال اصلی
آیا بین میزان مصرف رسانه اي، سطح سواد . 1

رسانه اي و میزان مشارکت سیاسي شهروندان 
تهراني رابطه معناداري وجود دارد؟

سؤاالت فرعی
آیا بین سن شهروندان تهرانی و سطح سواد . 1

رسانه ای آن ها رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین میزان تحصیالت شهروندان تهرانی . 2

و سطح سواد رسانه ای آن ها رابطه معناداری 
وجود دارد؟

سطح . 3 و  تهرانی  شهروندان  سن  بین  آیا 
معناداری  رابطه  آن ها  سیاسی  مشارکت 

وجود دارد؟
آیا بین میزان تحصیالت شهروندان تهرانی . 4

رابطه  آن ها  سیاسی  مشارکت  سطح  و 
معناداری وجود دارد؟

میزان . 5 و  تهرانی  شهروندان  سن  بین  آیا 
معنی داری  رابطه  آن ها  رسانه ای  مصرف 

وجود دارد؟
آیا بین تحصیالت شهروندان تهرانی و میزان . 6

معنی داری  رابطه  آن ها  رسانه ای  مصرف 
وجود دارد؟

فرضیه هاي اصلی پژوهش
شهروندان . 1 سیاسی  مشارکت  میزان  بین 

تهرانی و میزان سواد رسانه اي آن ها رابطه 
معنی داری وجود دارد.

بیـن میـزان مصـرف رسـانه ای شـهروندان . 2
تهرانی و میزان سـواد رسـانه ای آن ها رابطه 

معنی داری وجـود دارد.

شهروندان . 3 رسانه ای  مصرف  میزان  بین 
آن ها  سیاسی  مشارکت  میزان  و  تهرانی 

رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه های فرعی پژوهش. 4
تهران . 5 یک  منطقه  شهروندان  سن  بین 

رابطه  آن هــا  رسانه اي  ســواد  سطح  و 
معنی داری وجود دارد.

یک . 6 منطقه  شهروندان  تحصیالت  بین 
تهران و سطح سواد رسانه اي آن ها رابطه 

معنی داری وجود دارد.
تهران . 7 یک  منطقه  شهروندان  سن  بین 

رابطه  آن ها  سیاسی  مشارکت  میزان  و 
معنی داری وجود دارد.

یک . 8 منطقه  شهروندان  تحصیالت  بین 
آن ها  سیاسی  مشارکت  میزان  و  تهران 

رابطه معنی داری وجود دارد.
تهران . 9 یک  منطقه  شهروندان  سن  بین 

رابطه  آن ها  رسانه ای  مصرف  میزان  و 
معنی داری وجود دارد.

یک . 10 منطقه  شهروندان  تحصیالت  بین 
تهران و میزان مصرف رسانه ای آ ها رابطه 

معنی داری وجود دارد.
سواد رسانه ای از نظر جیمز پاتر

از نظر جیمز پاتر، سواد رسانه ای الگویی چند 
»منبع  دانش«،  »ساختارهای  و  است  عاملی 
و  اطالعات«  ــردازش  پ »وظایف  شخصی«، 
»مهارت ها و توانایی ها« عامل های مدل سواد 
پاتر،  دیدگاه  اساس  بر  هستند.  وی  رسانه ای 
نه  )و  حلزونی  و  فضایی  عوامل،  این  ارتباط 
از  یکی  عرضی،  برش  هر  در  است؛  سطحی( 
عوامل سواد رسانه ای قرار دارند و از این رو هر 
یک از عوامل، عامل دیگر را پشتیبانی می کنند. 
در ادامه به هر یک از این عوامل اشاره می شود:

ساختارهاي دانش
مدل  از  تحقیق  این  در  به جامعیت  توجه  با 
چارچوب  شد.  استفاده  دانش  ساختارهای 
سواد رسانه ای از ترکیب پنج دانش یا شناخت 
ساخته می شود. این پنج شناخت عبارت اند از:

شناخت محتوای رسانه ها، صنایع رسانه ای، تأثیرات 
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رسانه ها، اطالعات جهان واقعی و خویشتن.
هرچه اطالعات مردم در این حوزه ها دقیق تر 
و استادانه تر پی ریزی شده باشد، سواد رسانه 
را  چیزی  اطالعات  این  البته  دارند.  باالتری 
تضمین نمی کند، بلکه تنها فرد را توانمندتر 

می کند.
تصمیم گیری  مرکز  از سوی  باید  توانایی  این 
شخصی قابل شناسایی باشد، به این معنا که 
مخاطب باید از این دانش بهره گیرد. اگر شخصی 
از مرکز تصمیم گیری شخصی خود به  طور کامل 
بهره گیرد، می تواند از اطالعات درون ساختار 
دانش شخصی خود سود جسته و با کمک این 

اطالعات دست به گزینشگری مناسبی بزند. 
محتوای رسانه ها شامل شکل محتوا و نمونه 
مجموعه ها و ارزش های درون محتوا می شود. 
صنایع رسانه ای به گسترش صنایع رسانه ای، 
رسانه ها  کنترل  و  مالکیت  رسانه ها،  اقتصاد 
شناخت  برای  می پردازد.  پیام ها  بازاریابی  و 
ویژگی  سه  به  باید  رسانه ای  تأثیرات  درست 
از  کالن  و  گسترده  دیدگاه  داشــت:  توجه 
تأثیرات رسانه، چگونگی فرایند تاثیرگذاری و 

عوامل مؤثر در فرایند تأثیرگذاری بر مخاطب.
در مورد جهان واقعی باید گفت که مردم به 
از  که  دارند،  نیاز  توانمندی  دانش  ساختار 
ساخته  رسانه ها  نه  و  واقعی  جهان  اطالعات 
از شناخت ها در مورد  باشد. یکی دیگر  شده 
سواد  داشتن  برای  مردم  است.  خویشتن 
آنان  بشناسند،  خوب  را  خود  باید  رسانه ای 
اهداف خود در زندگی، نقاط ضعف و قوت و 
چند و چون دانش خود را نخواهند شناخت 

مگر آنکه شناخت خوبی از خود داشته باشند.
به عبارت دیگر، ساختارهاي دانش منظومه به 
هم پیچیده اي از دانسته هاي مخاطبان است، 
این  که  آن  نخست  دارد.  خاصي  ویژگي  که 
از  منظومه، توده اي بي شکل و درهم و برهم 
اطالعات نیست و مخاطبان در شکل دهي به 
آن، وضعیت فعال دارند. دوم آن که دانسته ها 
و  برابر  ارزش  پیچیده،  هم  به  بافت  این  در 
یکسان ندارند. برخي اطالعات مهم تر هستند 

و برخي ارزش کمتري در وضعیت ساختارهاي 
عنوان هاي  دانستن  مثال  براي  دارند.  دانش 
برنامه هاي تلویزیون و مضامین و هنرپیشه ها 
و به طور کلي، اطالعاتي که در پاسخ به عنصر 
اهمیتي  کم  اطالعات  مي شوند،  ارائه  »چه« 
اطالعات  هستند.  دانش«  ساختارهاي  »در 
ارزشمندتر، دانسته هایي هستند که در پاسخ به 
پرسش هاي »چرا« و »چگونه« مطرح مي شوند.

جالب توجه آن است که در سه جزء محتواي 
رسانه اي،  صنایع  و  رسانه اي  تأثیر  رسانه اي، 
قرار  توجه  مورد  »رسانه«  مستقیم  طور  به 
ترتیب که در مؤلفه صنایع  این  به  مي گیرد. 
رسانه اي، به رساننده پیام و ویژگي هاي فناورانه 
آن، در مؤلفه محتواي رسانه اي، به درون مایه و 
محتوای رسانه و در تأثیر رسانه اي به پیامدهاي 
رسانه اي شامل: جنبه هاي آسیب رسانه اي و 

سالمت رسانه اي توجه مي شود. 
در حالي که دو بعد دیگر، به بنیادهاي منظومه 
دانش فرد مربوط مي شود، چنان که در یک سو، 
جهان واقعي قرار دارد؛ جهاني که پیام نسبتي با 
آن دارد هرچند از منظر نظریه سازه گرایي، نسبت 
این ارتباط آیینه وار نیست به این معنا که رسانه ، 
تصویر آیینه واري از واقعیت ایجاد نمي کند و پیام 
رسانه اي، ما به ازاي یک به یک، با جهان واقعي 
ندارد. در سوي دیگر، مخاطب قرار گرفته است. 
مخاطبي که تنها بخشي از جهان واقعي به تور 
فهم او در مي آید و هر کدام از مخاطبان، واقعیتي 
از جهان واقعي را تجربه مي کنند. به همین دلیل، 
است،  یکپارچه  جهاني  واقعي،  جهان  هرچند 
واقعیت پیوند خورده با جهان واقعي،  چندگانه 
است. بر این مبنا، »خود گزارش دهی« انسان ها 
از جهان واقعي متفاوت است و نکته جالب تر آن 
است که رسانه ها، واقعیت جهان واقعي را براي 
که  ترتیب  این  به  مي کنند؛  پیچیده تر  انسان 
در نقش میانجي گري در نسبت بین واقعیت و 
جهان واقعي ابهام بیشتري ایجاد مي کنند )پاتر، 

.)102 - 123 :1393
سطوح مختلف مشارکت سیاسی

اخیر  دهه هاي  در  سیاسي  مشارکت  چه  اگر 
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چنین  اطالق  اما  کرده،  پیدا  جهاني  توسعه 
عنواني هرگز به معناي تعمیم گونه اي خاص از 
مشارکت در بین تمام ملت ها نیست. ملت هاي 
جهان بنا به لوازم و الزامات تاریخي،  فرهنگي،  
دیني،  محیطي و تجربه زیسته اي که دارند،  هر 
کدام راه ویژه اي از مشارکت سیاسي را انتخاب 
کرده و الگوي خاصي را تجربه مي کنند. پس 
بدین ترتیب مرزها و حدود مشارکت،  راه ها و 
شیوه هاي مشارکت افراد و عناصر شرکت کننده 
در هر نظام سیاسي مبتني بر شرایط فرهنگي، 
ارزشي،  محیطي،  تجربه زیستي و هنجارهاي 

اجتماعي مردم و آن نظام سیاسي است.
اگر بخواهیم به صورت پدیدارشناسانه کیفیت و 
میزان تحقق مشارکت سیاسي را در جامعه اي 
مشخص کنیم،  به ناچار باید مواردي را به عنوان 
مصادیق و نمونه هاي عیني مشارکت سیاسي 
نام ببریم که در ترتیب و تنظیم خاصي، همان 
سطوح  هستند.  سیاسي  مشارکت  سطوح 
مشارکت سیاسي عالوه بر معین کردن میزان 
شدت و ضعف مشارکت سیاسي مي توانند در 
بررسي هاي آماري تا اندازه قابل قبولي مباحث 
انتزاعي حوزه علوم اجتماعي و سیاسي را به 
صورت کاربردي تبدیل کنند. از جمله محققاني 
که در مورد سطوح مشارکت سیاسي سخن 
گفته اند مک کالوسکي است که این سطوح 
را در یازده مورد برشمرده که عبارت هستند از: 
1. رأي دادن؛ 2. کسب اطالعات سیاسي؛ 3. 
سیاسي؛  مسائل  و  موضوعات  مورد  در  بحث 
و محافل سیاسي؛ 5.  4. شرکت در جلسات 
کمک مالي به فعالیت هاي سیاسي؛ 6. گفتگو 
و مذاکره با نمایندگان؛ 7. عضویت در احزاب 
تبلیغ  افراد و  سیاسي؛ 8. شرکت در ثبت نام 
براي احزاب سیاسي؛ 9. نوشتن مقاالت و ارائه 
سخنراني هاي سیاسي؛ 10. شرک در رقابت ها 
منظور  به  رقابت   .11 سیاسي؛  مبارزه هاي  و 
انتخاب شدن براي پست هاي سیاسي حزبي. 
البته محققان و عالمان دیگر علوم سیاسي هر 
کدام در رتبه بندي هاي خاص خود مواردي را 
ذکر مي کنند که از پایین ترین سطوح مثل رأي 

دادن و عالقه مندي نسبت به مسائل سیاسي 
آغاز مي شود و تا دخالت جدي در پست هاي 
سیاسي و احیانا تغییرات بنیادین در ساختار 
به علت مشابهت  ادامه مي یابد که  حاکمیت 
زیاد مفهومي این سطوح با مواردي که از مک 

کالوسکي نقل شد، ذکر آن ها الزم نیست.
در یک جمع بندي اگر بخواهیم مهم ترین موارد 
سطوح مشارکت سیاسي را برشمریم، به ترتیب 
اهمیت، از پایین ترین تا باالترین سطوح مشارکت 

سیاسي در پنج سطح عبارت هستند از: 
رأي دادن و شرکت در گزینش و انتخاب . 1

مسئوالن سیاسي و اجتماعي؛
بیان و شرکت در تشکل هاي فعال . 2 آزادي 

نهادها،  عملکرد  ارزیابي  و  نقد  و  سیاسي 
مسئوالن و ساختار حکومتي؛

و . 3 سیاسي  کرسي هاي  و  پست ها  نامزدي 
فعالیت آزاد انتخاباتي؛

دخالت و مشارکت در تغییرات و اصالحات . 4
درون ساختاري؛

اقدام و عمل براي تغییرات بنیادین نهادها و . 5
ساختارهاي نظام حکومتي.

در ارزیابي این سطوح باید گفت که از لحاظ 
تأثیرگذاري،   میزان  نیز  و  اهمیت  و  اولویت 
پراهمیت ترین  و  تأثیرگذارترین  پنجم  سطح 
سطح است، ولي از لحاظ پراکندگي، بیشترین 
میزان مشارکت سیاسي در سطح اول وجود 
دارد. بنابراین احتمال رخداد سطح پنجم که 
مي تواند منجر به تغییر نظام شود در مقایسه 
با چهار سطح دیگر کمتر است. به بیاني دیگر، 
مي توان گفت هر چه میزان فعالیت سیاسي 
مشارکت  میزان  از  پذیرد  شدت  و  رفته  باال 
افراد کاسته مي شود. یعني میان سطح فعالیت 
سیاسي و شدت آن با میزان مشارکت سیاسي 

رابطه اي معکوس برقرار است.
سلسله مراتب مشارکت سیاسی راش

متغیر وابسته این مقاله میزان مشارکت سیاسی 
شهروندان تهرانی منطقه یک شهر تهران است. 
در این مطالعه برای سنجش میزان مشارکت 
مشارکت  مراتب  سلسله  الگوی  از  سیاسی 
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است.  شده  استفاده  راش  مایکل  سیاسی 
مایکل راش سلسله مراتب مشارکت سیاسی 
را به شکل زیر ترسیم می کند: )عبداللهیان و 

حقگویی: 1388: 41، به نقل از راش، 1377(

y داشتن مقام سیاسی یا اداری
y جست و جوی مقام سیاسی یا اداری
y عضویت فعال در یک سازمان سیاسی
y عضویت فعال در یک سازمان شبه سیاسی
y  مشارکت در اجتماعات عمومی، تظاهرات

و غیره
y عضویت انفعالی در یک سازمان سیاسی
y  شبه سازمان  یک  در  انفعالی  عضویت 

سیاسی
y مشارکت در بحث های سیاسی غیررسمی
y جست و جوی اطالعات سیاسی
y اندکی عالقه به سیاست
y رای دادن

شکاف آگاهی 
تیکنور، دونوهو و اولین به عنوان واضع نظریه 
شکاف آگاهی، مفهوم »شکاف« را چنین تعریف 
می کنند: »به موازات افزایش انتشار اطالعات در 
جامعه توسط رسانه های جمعی، آن بخش هایی 
اقتصادی اجتماعی  از جامعه که دارای پایگاه 
با بخش های دارای  باالتر هستند، در مقایسه 
تمایل  پایین تر،  اجتماعی  اقتصادی  پایگاه 
بیشتری به دریافت اطالعات در کوتاه ترین زمان 
دارند. لذا، شکاف آگاهی بین این دو بخش، به 

جای کاهش، افزایش می یابد.« 

دالیل شکاف آگاهی
تیکنور، دونو هوو اولین )1970( پنج دلیل برای 

شکاف آگاهی ارائه کردند:
توانایی ارتباطی کسانی که پایگاه اقتصادی- . 1

اجتماعی باال دارند با توانایی ارتباطی افرادی 
که پایگاه اقتصادی- اجتماعی پایین دارند، 
متفاوت است. معموال سطح تحصیالت افراد 
متفاوت است و تحصیالت، شخص را برای 

انجام کارهای اساسی پردازش اطالعات مثل 
خواندن، درک کردن و به یاد آوردن آماده 

می کند.
آگاهی . 2 یا  شده  ذخیره  اطالعات  میزان 

قبال کسب شده متفاوت است. کسانی که 
پایگاه اقتصادی- اجتماعی باال دارند، ممکن 
است از قبل به خاطر تحصیل و آموزش، از 
موضوعی اطالع داشته باشند یا ممکن است 
به دلیل مواجه قبلی با رسانه ها، راجع به آن 

بیشتر بدانند.
اجتماعی . 3 اقتصادی-  پایگاه  دارای  افراد 

باالتر ممکن است تماس و تعامل اجتماعی 
مناسب تری داشته باشند. یعنی ممکن است 
با افراد آگاه از مسائل عمومی و اخبار علمی 
این  درباره  آن ها  با  و  باشند  داشته  رابطه 

موضوعات گفتگو کنند.
انتخابی . 4 حفظ  و  درک  استفاده،  مکانیسم 

ممکن است در این امر دخیل باشد. افراد 
پایین تر  اجتماعی  اقتصادی-  پایگاه  دارای 
مسائل  به  مربوط  اطالعات  است  ممکن 
عمومی یا اخبار علمی را سازگار با ارزش ها 
است  ممکن  یا  دانند،  خود  نگرش های  یا 
عالقه ای به این نوع اطالعات نداشته باشند.

ماهیت نظام رسانه های جمعی به گونه ای . 5
است که برای افراد دارای پایگاه اقتصادی- 
اجتماعی باالتر بیشتر قابل استفاده است. 
عمومی  موضوعات  و  مسائل  اخبار  بیشتر 
منتشر  نوشتاری  رسانه های  در  علمی  و 
با منافع و  می شود، و رسانه های نوشتاری 
همسویی  باالتر  پایگاه  دارای  افراد  سلیقه 
 :1381 تانکارد،  و  )سورین  دارد  بیشتری 

 .)367 – 361
تیکنور، دونوهو و اولین )1975( در مطالعات 
و پژوهش های بعدی، برخی از شرایطی را که 
تأثیر آن ها شکاف آگاهی ممکن است  تحت 
کاهش یابد یا از میان برود، بررسی کردند. بر 
رابطه  به  مربوط  پیمایش های  تحلیل  اساس 
میان آگاهی و متغیرهای دیگر از پانزده اجتماع 
محلی در »مینه سوتا«، آن ها اصالحات زیر را 
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در مورد فرضیه پیشنهاد کردند:
تعارض . 1 محلی  موضوعی  در  که  هنگامی 

شکاف  دارد  احتمال  باشد،  داشته  وجود 
آگاهی کاهش یابد.

در . 2 آگاهی  شکاف  گسترش  احتمال 
اجتماعات متکثر که در آن ها منابع اطالعات 
متعدد است، بیشتر است تا در اجتماعات 
ارتباطی غیر  همگون که در آن ها مجاری 

رسمی ولی رایج وجود دارد.
هنگامی که موضوعی اثر محلی فوری و قوی . 3

دارد، احتمال دارد شکاف آگاهی کاهش یابد.
در کل، این مطالعه حکایت از آن دارد که یک 
متغیر مهم در ایجاد شکاف آگاهی این است 
که تا چه اندازه موضوعی موجب ایجاد انگیزه 
و عالقه در مردم می شود )سورین و تانکارد، 

.)373 :1381
پیشینه تحقیق

با  مطالعه اي   )1392( همکاران  و  ابراهیمي 
هدف بررسي رابطه میان شبکه هاي اجتماعي 
و رفتار انتخاباتي در میان دانشجویان دانشگاه 
با  پژوهش،  این  در  ــد.  دادن انجام  اصفهان 
تقسیم بندي شبکه هاي اجتماعي به سه بعد 
شبکه هاي عمودي، افقي و کیفیات شبکه هاي 
اجتماعي و نیز به همراه در نظر گرفتن چهار 
ذهني،  ابعاد  یعني  مشارکت سیاسي  از  وجه 
شد  مشخص  عیني  و  رسمي  غیر  رسمي، 
که شبکه هاي افقي بیشتري تأثیر و کیفیت 
شبکه هاي اجتماعي کمترین تأثیر را بر روي 

مشارکت سیاسي دانشجویان داشته اند. 
سردار آبادي و دیگران )1382( در تحقیقي به 
بررسي تأثیر رسانه هاي جمعي، فناوري هاي نوین 
ارتباطات فردي بر آگاهي سیاسي  ارتباطي و 
دانشجویان مقطع کارشناسي دانشگاه تهران و 
نیز ارتباط یا همبستگي بین اعتماد پاسخگویان 
به هر یک از این منابع با سطح آگاهي سیاسي 
که  رسیدند  نتیجه  این  به  و  پرداختند  آنان 
و  جمعي  رسانه هاي  کیفي  و  کمي  گسترش 
فناوري هاي ارتباطي، در افزایش آگاهي سیاسي 
مخاطبان و )گرایش به مشارکت سیاسي آن ها( 

تأثیر به سزایي داشته  است. 
نتایج مطالعه قبادي و جعفري )1391( که با 
هدف بررسي نقش رسانه هاي جمعي در مشارکت 
سیاسي )مطالعه موردي: شهروندان شهر کرج( 
انجام شد،  نشان مي دهد که بین میزان مشارکت 
از روزنامه،  تلویزیون  با میزان استفاده  سیاسي 
دارد.  وجود  معناداري  همبستگي  ماهواره  و 
بدین صورت که با افزایش مصرف رسانه ماهواره، 
مشارکت کاهش مي یابد. در ضمن بین میزان 
مصرف اینترنت و مشارکت سیاسي– اجتماعي 

همبستگي معناداري مشاهده نشد. 
نیري )1389( در مطالعه اي با عنوان شبکه هاي 
اجتماعي اینترنتي و مشارکت سیاسي، تأثیرگذاري 
شبکه هاي اجتماعي اینترنتي بر مشارکت سیاسي 
کاربران در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوري 
نتایج  ایران را مورد بررسي قرار داده است.  در 
پژوهش نشان مي دهد که شرکت تعداد زیادي 
از افراد به ویژه جوانان و نوجوانان در انتخابات 
دوره دهم ریاست جمهوري تا حد زیادي متأثر 
از شبکه هاي اجتماعي اینترنتي مانند فیس بوک 

و توییتر بوده است.
دانش و مهدیان )1393( را روش پیمایش و 
دیدگاه هاي  پرسشنامه  تکنیک  از  بهره گیري 
500 نفر از شهروندان تهراني در مورد رسانه هاي 
مورد سنجش  را  و مشارکت سیاسي  مجازي 
قرار دادند. آزمون فرضیه هاي این تحقیق نشان 
داد که با سطح اطمینان 95 درصد، بین متغیر 
آثار رسانه مجازي(  مستقل پژوهش )نقش و 
به  دسترسي  میزان  قبیل  از  شاخص هایي  با 
اینترنت، میزان کامل تر بودن اخبار سیاسي در 
وبالگ ها یا سایت خبري، میزان استفاده از رسانه 
مجازي براي کسب اخبار سیاسي،  متغیرهاي 
جمعیتي و میزان دسترسي به سایت هاي خبري 
براي کسب  فیلترشکن  از  استفاده  با  سیاسي 
خبر و متغیر وابسته پژوهش )میزان مشارکت 
سیاسي شهروندان( رابطه معناداري وجود دارد.

روش تحقیق
نوع  و  کاربردي  هدف  نظر  از  حاضر  تحقیق 
آن توصیفي پیمایشی است و به لحاظ روش 
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تحلیل آماري از نوع همبستگي است.
جامعه آماری و روش نمونه گیری

پژوهش شهروندان ساکن  این  آماری  جامعه 
با  برابر  که  هستند  تهران  شهر  یک  منطقه 

223557 نفر هستند. 
حجم  تعیین  در  پرکاربرد  روش های  از  یکی 
نمونه فرمول کوکران است. فرمول کوکران به  

صورت زیر است:

حجم نمونه با در نظر گرفتن سطح اطمینان 
 z محاسبه گردید. مقدار )α=0/05( 95 درصد
یا t در فرمول کوکران با سطح اطمینان 95 
مقدار   شد.  گرفته  نظر  در  برابر 1/96  درصد 
در  یا کمتر  یا 0/20  را 0/2  مجاز(  d)اشتباه 
نظر گرفته مي شود تا توان آزمون از 80 درصد 
کمتر نشود که در اینجا مقدار d )0/05( در 
نظر گرفته شد. مقادیر p و q به منظور محاسبه 
حداکثر حجم نمونه 0/5 در نظر گرفته شدند. 

روایی و پایایی ابزار پژوهش 
طور  به  پرسشنامه  روایی  و  اعتبار  روایی: 
صوری بررسی شد به این ترتیب که نظرات 
کارشناسی اساتید خبره در این حوزه گرفته 
شد. همچنین تعداد 30 پرسشنامه در میان 
از آن ها خواسته  جامعه آماری پایلوت شد و 
شد تا گویه های نامفهوم را مشخص کنند که 

ابهامی در پرسشنامه دیده نشد.
پایایی: برای محاسبه پایایی از ضریب آلفای 
 spss کرونباخ استفاده شد. به کمک نرم افزار

ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد: 

جدول شماره 1. آزمون آلفای کرونباخ برای بررسی 
پایایی پرسشنامه ها

آزمون آلفای کرونباخ
مقدار آلفا تعداد سؤاالت پرسشنامه

.873 20 سواد رسانه ای

.849 10 مشارکت سیاسی

.711 7 مصرف رسانه ای

که  می کنیم  مشاهده  باال  به جدول  توجه  با 
پرسشنامه ها  این  برای  کرونباخ  آلفای  میزان 
بیشتر از 0.7 شده است. این خود بدان معنا 
پایایی  از  نظر  مورد  پرسشنامه های  که  است 

باالیی برخوردار هستند.
یافته های تحقیق 

جدول شماره 2. آزمون کلوموگراف اسمیرنف برای 
بیان نرمال یا عدم نرمال بودن داده های مربوط به 

متغیرها

آزمون کلوموگراف اسمیرنف

سواد 
رسانه ای

مشارکت 
سیاسی

میزان 
مصرف 
رسانه ای

384384384فراوانی
3.29753.43592.8793میانگین
انحراف 
74650.88487.47499.استاندارد

1.0421.1383.196آماره آزمون
سطح 

228.1500.000.معناداری

با توجه به آزمون کلوموگراف اسمیرنف مشاهده 
می کنیم که در سطح خطای کمتر از 5 درصد، 
تمامی  برای  آزمــون  این  معناداری  سطح 
متغیرها )به جز متغیر میزان مصرف رسانه ای( 
بیشتر از 5 درصد است، که این خود نشان از 
نرمال بودن داده های مربوط به تمامی متغیرها 
)به جز متغیر میزان مصرف رسانه ای( است. از 
این  رو برای تحلیل استنباطی داده ها )به جز 
آزمون های  از  متغیر میزان مصرف رسانه ای( 

پارامتریک استفاده می کنیم.
بررسی فرضیه های پژوهش

میزان  بین  اصلی شماره یک:  فرضیه  بررسی 
مشارکت سیاسی شهروندان منطقه یک تهران 
و میزان سواد رسانه اي آن ها رابطه معنی داری 

وجود دارد.
H0: بین میزان مشارکت سیاسی شهروندان 
منطقه یک تهران و میزان سواد رسانه اي آن ها 
رابطه معنی داری وجود ندارد )0.05 ≥ سطح 
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معناداری(.
میزان مشارکت سیاسی شهروندان  بین   :H1

منطقه یک تهران و میزان سواد رسانه اي آن ها 
رابطه معنی داری وجود دارد )0.05 ≤ سطح 

معناداری(.
آزمون ضریب همبستگی پیرسون

به دلیل نرمال بودن داده های مربوط به متغیر 
آزمون  از  رسانه ای  سواد  و  سیاسی  مشارکت 

ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود.

جدول شماره 4. آزمون همبستگی پیرسون در 
بین متغیر های مشارکت سیاسی و سواد رسانه ای

همبستگی ها
سواد رسانه ایمتغیر ها

مشارکت 
سیاسی

**643.همبستگی پیرسون
000.سطح معناداری

384فراوانی

با توجه به آزمون ضریب همبستگی پیرسون 
مشاهده می کنیم که در سطح خطای کمتر از 5 
درصد، میان متغیر های مشارکت سیاسی و سواد 
رسانه ای، یک رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. 
پس فرض H0 تحقیق مبنی بر عدم معناداری 
و  سیاسی  مشارکت  متغیر های  میان  رابطه 
مبنی  تحقیق   H1 فرض  و  رد  رسانه ای  سواد 
رابطه میان متغیر های مشارکت  بر معناداری 
از  پذیرفته می شود.  رسانه ای  و سواد  سیاسی 

این رو فرضیه مورد نظر تأیید می شود.

بررسی فرضیه اصلی شماره دو: بین میزان 
مصرف رسانه ای شهروندان منطقه یک تهران 
و میزان سواد رسانه ای آن ها رابطه معنی داری 

وجود دارد.
شهروندان  رسانه ای  مصرف  میزان  بین   :H0

منطقه یک تهران و میزان سواد رسانه ای آن ها 
رابطه معنی داری وجود ندارد )50.0 ≥ سطح 

معناداری(.
شهروندان  رسانه ای  مصرف  میزان  بین   :H1

منطقه یک تهران و میزان سواد رسانه ای آن ها 
رابطه معنی داری وجود دارد )0.05 ≤ سطح 

معناداری(.
آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن

به دلیل عدم نرمال بودن داده های مربوط به 
متغیر میزان مصرف رسانه ای از آزمون ضریب 

همبستگی اسپیرمن استفاده می شود.

جدول شماره 5. آزمون همبستگی اسپیرمن در 
بین متغیر های مصرف رسانه ای و سواد رسانه ای

همبستگی ها
سواد رسانه ایمتغیر ها

میزان مصرف 
رسانه ای

**168.همبستگی اسپیرمن
640.سطح معناداری

384فراوانی

با توجه به آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و با 
کمک جدول باال مشاهده می کنیم که در سطح 
خطای بیشتر از 5 درصد، میان متغیر های میزان 
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انحراف مدمیانهمیانگین 
دامنه واریانساستاندارد

مجموعماکزیمممینیممتغییرات

سواد 
3.29753.35003.65.74650557.3.701.104.801266.25رسانه ای

مشارکت 
3.43593.40003.20.88487783.3.801.205.001319.40سیاسی

میزان 
مصرف 
رسانه ای

2.87933.00003.17.47499226.2.331.333.671105.67

جدول شماره 3. مشخصات آماری مربوط به متغیرها
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رابطه  یک  رسانه ای،  سواد  و  رسانه ای  مصرف 
معنادار و مثبت با مقدار ).168(، وجود دارد. پس 
فرض H0 تحقیق مبنی بر عدم معناداری رابطه 
میان متغیر های میزان مصرف رسانه ای و سواد 
رسانه ای پذیرفته می شود و فرض H1 تحقیق 
مبنی بر معناداری رابطه میان متغیر های میزان 
مصرف رسانه ای و سواد رسانه ای رد می شود. از 

این  رو فرضیه مورد نظر تأیید نمی شود.
بررسی فرضیه اصلی شماره سه: بین میزان 
مصرف رسانه ای شهروندان منطقه یک تهران و 
میزان مشارکت سیاسی آن ها رابطه معنی داری 

وجود دارد.
H0: بین میزان مصرف رسانه ای شهروندان منطقه 
یک تهران و میزان مشارکت سیاسی آن ها رابطه 
معنی داری وجود ندارد )0.05 ≥ سطح معناداری(.

H1: بین میزان مصرف رسانه ای شهروندان منطقه 
یک تهران و میزان مشارکت سیاسی آن ها رابطه 
معنی داری وجود دارد )0.05 ≤ سطح معناداری(.

آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن
به دلیل عدم نرمال بودن داده های مربوط به 
متغیر میزان مصرف رسانه ای از آزمون ضریب 

همبستگی اسپیرمن استفاده می شود.

جدول شماره 6: آزمون همبستگی اسپیرمن در بین 
متغیر های مصرف رسانه ای و مشارکت سیاسی

همبستگی ها
مشارکت سیاسیمتغیر ها

میزان 
مصرف 
رسانه ای

.570**همبستگی اسپیرمن
.610سطح معناداری

384فراوانی

با توجه به آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن 
مشاهده می کنیم که در سطح خطای بیشتر 
مصرف  میزان  متغیر های  میان  درصد،   5 از 
رسانه ای و مشارکت سیاسی، یک رابطه معنادار 
و مثبت با مقدار ).570(، وجود دارد. پس فرض 
H0 تحقیق مبنی بر عدم معناداری رابطه میان 
متغیر های میزان مصرف رسانه ای و مشارکت 
سیاسی پذیرفته می شود و فرض H1 تحقیق 

مبنی بر معناداری رابطه میان متغیر های میزان 
مصرف رسانه ای و مشارکت سیاسی رد می شود. 

از این رو فرضیه مورد نظر تأیید نمی شود. 
بررسی فرضیه فرعی شماره یک: بین سن 
سواد  میزان  و  تهران  یک  منطقه  شهروندان 

رسانه اي آن ها رابطه معنی داری وجود دارد.
H0: بین سن شهروندان منطقه یک تهران و 

معنی داری  رابطه  آن ها  رسانه اي  میزان سواد 
وجود ندارد )0.05 ≥ سطح معناداری(.

H1: بین سن شهروندان منطقه یک تهران و 

معنی داری  رابطه  آن ها  رسانه اي  میزان سواد 
وجود دارد )0.05 ≤ سطح معناداری(.

آزمون ضریب همبستگی پیرسون
جدول شماره 7. آزمون همبستگی پیرسون در 

بین متغیر های سن و سواد رسانه ای

همبستگی ها
سواد رسانه ایمتغیر ها

سن
**-.499همبستگی پیرسون

.000سطح معناداری
384فراوانی

با توجه به آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن 
مشاهده می کنیم که در سطح خطای کمتر 
سواد  و  سن  متغیر های  میان  درصد،   5 از 
رسانه ای، یک رابطه معنادار و منفی با مقدار 
).499(، وجود دارد. پس فرض تحقیق مبنی 
بر عدم معناداری رابطه میان متغیر های سن 
و سواد رسانه ای رد و فرض H1 تحقیق مبنی 
بر معناداری رابطه میان متغیر های سن و سواد 
رسانه ای پذیرفته می شود. از این رو فرضیه مورد 

نظر تأیید می شود.
بین  دو:  شماره  فرعی  فرضیه  بررسی 
تحصیالت شهروندان منطقه یک تهران و میزان 
سواد رسانه اي آن ها رابطه معنی داری وجود دارد.

H0: بین تحصیالت شهروندان منطقه یک تهران 

و میزان سواد رسانه اي آن ها رابطه معنی داری 
وجود ندارد )0.05 ≥ سطح معناداری(.

H1: بین تحصیالت شهروندان منطقه یک تهران 
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و میزان سواد رسانه اي آن ها رابطه معنی داری 
وجود دارد )0.05 ≤ سطح معناداری(.

آزمون ضریب همبستگی پیرسون
جدول شماره 8. آزمون همبستگی پیرسون در 

بین متغیر های تحصیالت و سواد رسانه ای

همبستگی ها
سواد رسانه ایمتغیر ها

تحصیالت
**839.همبستگی پیرسون

.000سطح معناداری
384فراوانی

با توجه به آزمون ضریب همبستگی پیرسون 
مشاهده می کنیم که در سطح خطای کمتر از 
5 درصد، میان متغیر های تحصیالت و سواد 
رسانه ای، یک رابطه معنادار و مثبت با مقدار 
تحقیق   H0 فرض  پس  دارد.  وجود   ،)839.(
مبنی بر عدم معناداری رابطه میان متغیر های 
 H1 فرض  و  رد  رسانه ای  سواد  و  تحصیالت 
تحقیق مبنی بر معناداری رابطه میان متغیر های 
تحصیالت و سواد رسانه ای پذیرفته می شود. از 

این رو فرضیه مورد نظر تأیید می شود.
بررسی فرضیه فرعی شماره سه: بین سن 
شهروندان منطقه یک تهران و میزان مشارکت 

سیاسی آن ها رابطه معنی داری وجود دارد.
H0: بین سن شهروندان منطقه یک تهران و 

میزان مشارکت سیاسی آن ها رابطه معنی داری 
وجود ندارد )0.05 ≥ سطح معناداری(.

H1: بین سن شهروندان منطقه یک تهران و 

میزان مشارکت سیاسی آن ها رابطه معنی داری 
وجود دارد )0.05 ≤ سطح معناداری(.
آزمون ضریب همبستگی پیرسون

جدول شماره 9. آزمون همبستگی پیرسون در 
بین متغیر های سن و مشارکت سیاسی

همبستگی ها
مشارکت سیاسیمتغیر ها

سن
**0.398-همبستگی پیرسون

.000سطح معناداری
384فراوانی

با توجه به آزمون ضریب همبستگی پیرسون 
مشاهده می کنیم که در سطح خطای کمتر 
از 5 درصد، میان متغیر های سن و مشارکت 
با مقدار  رابطه معنادار و منفی  سیاسی، یک 
تحقیق   H0 فرض  پس  دارد.  وجود   ،).839(
مبنی بر عدم معناداری رابطه میان متغیر های 
سن و مشارکت سیاسی رد و فرض H1 تحقیق 
مبنی بر معناداری رابطه میان متغیر های سن 
و مشارکت سیاسی پذیرفته می شود. از این  رو 

فرضیه مورد نظر تأیید می شود.
بین  چهار:  شماره  فرعی  فرضیه  بررسی 
و  تهران  یک  منطقه  شهروندان  تحصیالت 
میزان مشارکت سیاسی آن ها رابطه معنی داری 

وجود دارد.
H0: بین تحصیالت شهروندان منطقه یک تهران 
و میزان مشارکت سیاسی آن ها رابطه معنی داری 

وجود ندارد )0.05 ≥ سطح معناداری(.
H1: بین تحصیالت شهروندان منطقه یک تهران 
و میزان مشارکت سیاسی آن ها رابطه معنی داری 

وجود دارد )0.05 ≤ سطح معناداری(.
آزمون ضریب همبستگی پیرسون

جدول شماره 10. آزمون همبستگی پیرسون در 
بین متغیر های تحصیالت و مشارکت سیاسی

همبستگی ها
مشارکت سیاسیمتغیر ها

تحصیالت
**652.همبستگی پیرسون

.000سطح معناداری
384فراوانی

با توجه به آزمون ضریب همبستگی پیرسون 
مشاهده می کنیم که در سطح خطای کمتر 
و  تحصیالت  متغیر های  میان  درصد،   5 از 
مشارکت سیاسی، یک رابطه معنادار و مثبت 
 0H فرض  پس  دارد.  وجود   ،).652( مقدار  با 
میان  رابطه  معناداری  عدم  بر  مبنی  تحقیق 
متغیر های تحصیالت و مشارکت سیاسی رد 
و فرض H1 تحقیق مبنی بر معناداری رابطه 
میان متغیر های تحصیالت و مشارکت سیاسی 
از این  رو فرضیه مورد نظر  پذیرفته می شود. 
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تأیید می شود.
بررسی فرضیه فرعی شماره پنج: بین سن 
شهروندان منطقه یک تهران و میزان مصرف 

رسانه ای آن ها رابطه معنی داری وجود دارد.
H0: بین سن شهروندان منطقه یک تهران و 
میزان مصرف رسانه ای آن ها رابطه معنی داری 

وجود ندارد )0.05 ≥ سطح معناداری(.
1H: بین سن شهروندان منطقه یک تهران و 
میزان مصرف رسانه ای آن ها رابطه معنی داری 

وجود دارد )0.05 ≤ سطح معناداری(.
آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن

جدول شماره 11. آزمون همبستگی اسپیرمن در 
بین متغیر های سن و مصرف رسانه ای

همبستگی ها
مصرف رسانه ایمتغیر ها

سن
-.634**همبستگی اسپیرمن

.710سطح معناداری
384فراوانی

با توجه به آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن 
مشاهده می کنیم که در سطح خطای بیشتر 
مصرف  و  سن  متغیر های  میان  درصد،   5 از 
رسانه ای، یک رابطه معنادار وجود ندارد. پس 
فرض H0 تحقیق مبنی بر عدم معناداری رابطه 
میان متغیر های سن و مصرف رسانه ای قبول 
می شود و فرض H1 تحقیق مبنی بر معناداری 
رابطه میان متغیر های سن و مصرف رسانه ای 
پذیرفته نمی شود. از این  رو فرضیه مورد نظر 

تأیید نمی شود. 
بین  شش:  شماره  فرعی  فرضیه  بررسی 
و  تهران  یک  منطقه  شهروندان  تحصیالت 
میزان مصرف رسانه ای آن ها رابطه معنی داری 

وجود دارد.
یک  منطقه  شهروندان  تحصیالت  بین   :H0
رابطه  آن ها  رسانه ای  مصرف  میزان  و  تهران 
سطح   ≤  0.05( ــدارد  ن وجــود  معنی داری 

معناداری(.
یک  منطقه  شهروندان  تحصیالت  بین   :1H
رابطه  آن ها  رسانه ای  مصرف  میزان  و  تهران 

سطح   ≥  0.05( دارد  وجــود  معنی داری 
معناداری(.

آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن 
جدول شماره 12. آزمون همبستگی اسپیرمن در 

بین متغیر های تحصیالت و مصرف رسانه ای

همبستگی ها
مصرف رسانه ایمتغیر ها

تحصیالت
.863**همبستگی اسپیرمن 

.000سطح معناداری
384فراوانی

با توجه به آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن 
مشاهده می کنیم که در سطح خطای کمتر از 
5 درصد، میان متغیر های تحصیالت و مصرف 
رسانه ای، یک رابطه معنادار و مثبت با مقدار 
تحقیق   0H فرض  پس  دارد.  وجود   ،)863.(
مبنی بر عدم معناداری رابطه میان متغیر های 
 1H تحصیالت و مصرف رسانه ای رد و فرض 
تحقیق مبنی بر معناداری رابطه میان متغیر های 
تحصیالت و مصرف رسانه ای پذیرفته می شود. از 

این  رو فرضیه مورد نظر تأیید می شود. 
نتیجه گیری

نتایج تحقیق نشان داد که بنا بر جدول شماره 
شهروندان  سیاسی  مشارکت  میزان  بین   4
رابطه  آن ها  رسانه اي  سواد  میزان  و  تهرانی 
معنی داری وجود دارد. این سخن به این معنی 
است که هر چه سطح سواد رسانه ای شهروندان 
باالتر باشد، میزان مشارکت سیاسی آن ها نیز 
باالتر است. به دیگر سخن می توان گفت هرچه 
مسائل  از  آن ها  و شناخت  آگاهی شهروندان 
در  را  خود  بیشتر  آن ها  باشد،  بیشتر  جامعه 
برابر جامعه مسئول می بینند و میزان مشارکت 

سیاسی بیشتری دارند. 
از آنجا که طبق جدول شماره 5 فرضیه وجود رابطه 
بین میزان مصرف رسانه ای شهروندان منطقه یک 
و میزان سواد رسانه ای آن ها رد شد می توان گفت 
این که صرفا داشتن مصرف رسانه ای باال به معنای 
داشتن سواد رسانه ای باال نیست. به تعبیر دیگر، 
نباید به مصرف باالی رسانه ای شهروندان دلخوش 
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بود و آن را حمل بر داشتن سواد رسانه ای باال 
و  مصرف  بین  معنی داری  رابطه  که  چرا  کرد 
سواد رسانه ای وجود ندارد. آنچه مهم است دادن 
آموزش برای تفکر انتقادی به شهروندان است تا 

سواد رسانه ای شان ارتقا یابد. 
بنابر جدول شماره 6 بین میزان مصرف رسانه ای 
شهروندان منطقه یک تهران و میزان مشارکت 
سیاسی آن ها رابطه معنی داری وجود ندارد. در 
واقع هرچه مصرف رسانه ای بیشتر می شود به 
این معنا نیست که مشارکت سیاسی نیز بیشتر 
می شود. در اینجا شاید نوع رسانه ای که مصرف 
می شود متغیر کلیدی باشد. پیشنهاد می شود 

محققین بعدی بر این متغیر تأکید کنند. 
از شش فرضیه فرعی پژوهش سه فرضیه مربوط 
به  مربوط  فرضیه  سه  و  تحصیالت  متغیر  به 
متغیر سن است. هر سه فرضیه مربوط به متغیر 
تحصیالت تأیید شدند، یعنی »بین تحصیالت 
شهروندان تهرانی و سطح سواد رسانه اي آن ها 
رابطه معنی داری وجود دارد«، »بین تحصیالت 
سیاسی  مشارکت  میزان  و  تهرانی  شهروندان 
»بین  و  دارد«،  وجود  معنی داری  رابطه  آن ها 
تحصیالت شهروندان تهرانی و میزان مصرف 
رسانه ای آن ها رابطه معنی داری وجود دارد.« در 
واقع هرچه تحصیالت شهروندان بیشتر باشد هم 
میزان مشارکت سیاسی شان بیشتر و هم مصرف 
رسانه ای  آن ها بیشتر و هم سطح سواد رسانه ای 
آن ها بیشتر است. این نتایج تحقیق نظریه شکاف 
آگاهی را تأیید می کند که تحصیل کرده های 
جامعه معموال مصرف رسانه ای بیشتری دارند. 
دارند.  هم  بیشتری  سیاسی  مشارکت  آن ها 
تحصیالت  افزایش  گفت  می توان  جرأت  به 
مشارکت  افزایش  باعث  کشور  در  دانشگاهی 
آگاهانه سیاسی و در واقع تقویت و تسریع روند 

دموکراسی در کشور می شود.
فرعی مرتبط  در مورد متغیر سن دو فرضیه 
سن  »بین  یعنی  شدند.  تأیید  سن  متغیر  با 
سواد  سطح  و  تهران  یک  منطقه  شهروندان 
رسانه اي آن ها رابطه معنی داری وجود دارد«، و 
»بین سن شهروندان منطقه یک تهران و میزان 

مشارکت سیاسی آن ها رابطه معنی داری وجود 
بیشتر  شهروندان  سن  هرچه  واقع  در  دارد« 
می شود هم سواد رسانه ای بیشتر و هم مشارکت 
اما جدول شماره 11  سیاسی بیشتری دارند، 
نشان داد که »بین سن شهروندان منطقه یک 
رابطه  آن ها  رسانه ای  مصرف  میزان  و  تهران 
معنی داری وجود ندارد.« لذا باال رفتن سن به 

معنای باال رفتن میزان مصرف نیست. 
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