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 رابطه سواد رسانه ای دیجیتال و رضایتمندی
 سیاسی شهروندان تهرانی


■ زهرازمانی1،حسنمالئکه2،منصورحقیقتیان3

چکیده
گاهـی افـراد را افزایـش داده و  بهره گیـری صحیـح و مناسـب از فناوری هـای نویـن اطاع رسـانی، سـطح آ
باعـث تغییـر در توقعـات آنـان از زندگـی و در نتیجـه عملکـرد دولت می شـود؛ بنابراین سـطح رضایتمندی 
اجرایـی  شـیوه های  و  عملکردهـا  در  تغییـر  زمینه هـای  می توانـد  و  می کنـد  تغییـر  زندگـی  از  شـهروندان 
نظـام سیاسـی را به وجـود آورد. هـدف ایـن پژوهـش، مطالعـه ارتبـاط میـان سـواد رسـانه ای دیجیتـال 
مؤلفه هـای  بـر  دیجیتـال  رسـانه ای  سـواد  تأثیـر  اسـت.  تهرانـی  شـهروندان  سیاسـی  رضایتمنـدی  و 
نظـام  سـاختارهای  و  کارگـزاران  موجـود،  وضعیـت  شـامل  سیاسـی  نظـام  از  شـهروندان  رضایتمنـدی 
سیاسـی بـا اسـتفاده از روش هـای دلفـی، اسـنادی و پیمایشـی مطالعـه شـد. جامعه آماری را شـهروندان 
کـه تعـداد آنهـا 6559171 نفـر اسـت. حجـم  کن شـهر تهـران تشـکیل می دهنـد  ایرانـی بـاالی 18 سـال سـا
خوشـه  ی  نمونه گیـری  روش  از  اسـتفاده  بـا  پرسشـنامه ها  و  تعییـن  نفـر   385 کوکـران  روش  بـه  نمونـه 
تصادفـی توزیـع و داده هـای الزم جمـع آوری شـدند. بر اسـاس یافته هـای پژوهش، معنا داری بین سـواد 
تهرانـی، وجـود نداشـته و به رغـم سـطح متوسـط سـواد  رسـانه ای و رضایتمنـدی سیاسـی شـهروندان 
رسـانه ای دیجیتـال، رضایتمنـدی سیاسـی شـهروندان تهرانـی بسـیار انـدک اسـت. در ادامـه به منظـور 
بهره مندی مناسـب از رسـانه های دیجیتال در سیاسـتگذاری های نظام سیاسـی، پیشـنهادهایی برای 

سیاسـتگذاران و مدیـران حوزه هـای رسـانه ای ارائـه شـده اسـت.
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 مقدمه
اهمیت روزافزون افکار عمومی و ظهور و بروز آن ناشی از رسانه های سنتی تا فضای مجازی و 
جهان سایبر، همگی موجب حساسیت دولت ها در مورد اثرگذاری افکار عمومی شده است. در 
چنین شرایطی پرداختن به اهمیت و نقش قابل توجه رسانه های دیجیتال بر سیاست گذاری 

کمیتی محسوب می  شود. دولت ها، به عنوان چالشی جدید در حوزۀ حا
 .)Fisk, 2006: 176( رسانه  ها اغلب مجراها، محدوده ها یا سرعت ارتباطات را گسترش می دهند
مستقل  صداهای  وجود  رسانه ای،  فناوری های  پیشرفت  و  جامعه  در  اطاعات  اهمیت 
خـدمات  انجام  و  اطاعـات  پـردازش  یـادگیری  ضرورت  نشان دهنده  متفاوت،  تصاویر  و 

اطاع رسانی به عنوان هسـته اصـلی بهره وری در هر جامعه است )نصیری و همکاران، 1391(.
ج شده نیست، بلکه نماد  به عبارت دیگر نقش رسانه ها در سیاست، تنها انتشار مطالب در
که در سکوت پنهان می مانند )کاستلز، 1385: 32(. امروزه فرد تصمیم  همه آن چیزهایی است 
دستورالعمل  طبق  جهانی،  رسانه های  بلکه  کند،  اداره  را  خود  زندگی  چگونه  که  نمی گیرد 
کمپانی های اقتصادی و سرمایه داری نظام سلطه برای تغییر ذائقه مخاطبان خود برنامه ریزی 
می کنند )سیفی، 1389: 64(. از یک  سو ارتباط مخاطبان با رسانه ها پیچیده تر شده و از سوی 
دیگر روش های اثرگذاری رسانه ها بر مخاطبان ظریف تر، غیرقابل فهم تر و نامحسوس تر شده 
گیری مهارت های تشخیص و پردازش اطاعات هستند  است؛ بنابراین شهروندان نیازمند فرا
گفته می شود. سواد امری فراتر از برون دادهای زندگی اجتماعی است  که به آن سواد رسانه ای 

.)Herman, 2007: 313( گاه امکان پذیر می شود که دستیابی به آن از طریق فرایندی خودآ
سواد رسانه ای، نوعی مهارت و درِک شناختی و معرفتی است که با یادگیری آن، مخاطبان، 
را برای دستیابی  شیوه های تفکیک، تمایز و شناسایی تولیدات مختلف رسانه های جمعی 
کینگهام1، 1389: 82(. یونسکو سواد رسانه ای را توانائی فهمیدن،  به حقیقت می آموزند )با

.)Moller, 2011( ارزیابی و استفاده از رسانه ها می داند
کــه نحــوۀ ارســال اطاعــات آنهــا بــر  برخــی از اندیشــمندان معتقدنــد تمــام رســانه هایی 
ــاس  ــر اس ــد. ب ــرار دارن ــال ق ــانه های دیجیت ــرۀ رس ــت، در زم ــک( اس ــر و ی ــی )صف ــای دیجیتال مبن
کشــور، رســانه های دیجیتــال  تعریــف ارائــه شــده از ســوی مرکــز اطاعــات و رســانه های دیجیتــال 
ــه  کمــک ابزارهــای مجهــز ب ــه  ــا انتشــار محتــوا در آنهــا، تنهــا ب ــه تبــادل ی ک رســانه هایی هســتند 
پردازشــگر دیجیتــال میســر باشــد. از جملــه رســانه های برخــط مبتنــی بــر شــبکه )نظیــر شــبکه 
جهانــی اینترنت(، ســرویس های مخابراتــی از قبیــلMMS وSMSو ســایر اشــکال شــبکه های 
تبــادل داده ماننــد بلوتــوث و همچنیــن رســانه های مبتنــی بــر حامل هــای فیزیکــی دیجیتــال از 

1. Buckingham



9

شمارهپنجاهوسوم
ســــالبیـستودوم

بهــار1400

.)www.saramad.ir( ...قبیــل بســته های نرم افــزاری رســانه ای، بازی هــای رایانــه ای و
پرکاربردترین رسانه های دیجیتال شامل وب سایت ها،  از  نمونه  ما سه  پژوهش،  این  در 
گی عمده این  نام بردیم. ویژ انتقال پیام  ابزار  وب پورتال ها و شبکه های اجتماعی به عنوان 
رسانه ها، بهره گیری از آنها هم در تعامات اجتماعی ـ  سیاسی میان شهروندان و هم تعامات 
کاربران را  کارگزاران و مسئوالن با شهروندان است. همچنین این رسانه ها بیشترین  سیاسی 

به خود اختصاص داده اند.
یکـی از عوامـل مؤثـر در حفـظ ارزش هـای نظـام جمهـوری اسـامی ایـران و تحکیـم تعامـات 
و  سـاختار  بـا  عمومـی  دیدگاه هـای  و  توقعـات  میـان  نزدیکـی  ایجـاد  نظـام،  کارگـزاران  و  مـردم 
اقدامـات نظـام سیاسـی اسـت، بنابرایـن هـدف ایـن پژوهـش مطالعـه رابطـه سـواد رسـانه ای 
که سـواد  دیجیتـال بـا رضایتمنـدی سیاسـی شـهروندان تهرانی اسـت. پرسـش اصلی این اسـت 
رسـانه ای دیجیتال در میزان رضایتمندی سیاسـی شـهروندان تهرانی از عملکرد قوای سـه گانه 

و نیروهـای نظامـی و انتظامـی چـه نقشـی دارد؟

پیشینهپژوهش
 )1396( چشمه  ده  فدایی  و  قاضی  رهبر  کشور  داخل  در  شده  انجام  پژوهش های  حوزۀ  در 
در پژوهشی با عنوان »نقش شبکه های مجازی بر تصورات، اختیارات و توانائی های افراد در 
شبکه های  از  استفاده  میزان  متغیر  سه  مطالعه  به  سیاسی«  و  اجتماعی  فرایندهای  تعیین 
کردن محتوای شبکه  اجتماعی مجازی، مدت عضویت در این شبکه ها و میزان واقعی تلقی 

اجتماعی مجازی و محتوای پیام ها در مصرف گرایی سیاسی افراد می پردازند.
مجازی  اجتماعی  شبکه های  در  »عضویت  عنوان  با  دیگر  پژوهشی  در   )1396( طاری 
را  متعدد  مجازی  اجتماعی  شبکه های  در  عضویت  غیرمجازی«  عمومی  عرصه  در  فعالیت  و 

کاهش میزان فعالیت افراد در عرصه های عمومی می داند. موجب 
کافی )1396( در پژوهشی با عنوان »آینده شناسی دولت و رسانه« به مطالعه  مظاهری و 
این  در  است.  پرداخته  دنیا  روز  فرهنگی  و  فناورانه  تحوالت  بستر  در  دولت  آینده شناسی 
کنترل رسانه ها از سوی دولت با استفاده از روش سناریو  پژوهش رویکردهای مختلف و توان 
باز  بازیگران دولتی و غیردولتی، جامعه سلسله مراتبی و جامعه  نویسی در حوزه رقابت بین 

محتمل و مطلوب دانسته شده است.
سبکتگین ریزی و همکاران )1395( در پژوهشی با عنوان »رضایتمندی و مشارکت سیاسی 
و  اقتصادی  اجتماعی،  عوامل  مطالعه  به  ج«  کر شهر  شهروندان  موردی:  مطالعه  اجتماعی  ـ 
مشارکت  میزان  پژوهش  این  در  پرداخته اند.  اجتماعی  ـ  سیاسی  مشارکت  بر  مؤثر  سیاسی 

رابطهسوادرسانهایدیجیتالورضایتمندیسیاسیشهروندانتهرانی
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اجتماعی  ـ  اقتصادی  پایگاه  وقتی  دارد،  همبستگی  سیاسی  رضایتمندی  با  شهروندان 
شهروندان، نقش مهمی در میزان مشارکت نداشته است.

ـ ملی در  قبادی و جعفری )1393( در پژوهش خود تحت عنوان »رضایتمندی سیاسی 
ـ ملی  بر رضایتمندی سیاسی  و درون مرزی  فرامرزی  تأثیر رسانه های  بازکاوی  پهنه جهانی- 
ایدئولوژی های  و  اهداف  پیشبرد  ابزار  عنوان  به  رسانه  مطالعه  به  جهانی شدن«  عصر  در 
جهانی  و  ملی  سطح  در  سیاسی  رضایتمندی  با  آن را  رابطه  و  پرداخته  جهانی  قدرت های 
اشاره می کنند. نتایج نشان می دهد از بین چهار رسانۀ جمعی، میزان مصرف اینترنت، رابطۀ 
معناداری با متغیر رضایت ندارد، اما تلویزیون، شبکه تلویزیونی ماهواره و روزنامه، به ترتیب 

بهترین پیش بینی کننده میزان رضایتمندی سیاسی ملی هستند.
رفیعی بهابادی و حاجیانی )1392( در پژوهشی با عنوان »بررسی رضایت از زندگی و عوامل 
مؤثر بر آن« به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر رضایت از زندگی پرداختند. نتایج این پژوهش 
پایگاه  قدرت،  نداشتن  احساس  اجتماعی،  اعتماد  آینده،  به  امید  عوامل  می دهد  نشان 
کسب  را در  تأثیر  کمترین  تا  ترتیب بیش ترین  به  توزیعی  افراد و عدالت  اقتصادی  ـ  اجتماعی 

رضایت از زندگی افراد دارند.
میزان  مطالعه  به  مکان«  چندین  کلمه،  »یک  عنوان  با  خود  پژوهش  در   )2010( دافی1   
از  نفر   1000 بامطالعه  وی  می پردازد.  محلی  دولتهای  عملکرد  از  شهروندان  رضایتمندی 
که محیط محلی زندگی مردم، بیشترین  کشور از تمامی قاره ها نشان داده است  شهروندان 20 
که دو مقوله  کیفیت زندگی روزانه آنان دارد. نتایج این تحقیق بیانگر این نکته است  تأثیر را بر 

رضایت از عملکرد دولت های محلی و رضایت از محل زندگی رابطه بسیار زیادی با هم دارند.
اهمیت  نهادها  آیا  دمکراسی:  از  »رضایت  عنوان  با  پژوهشی  در   )2008( توماسن2  و  آرتز 
عملکرد  از  آنها  درک  به  اول  وهله  در  دمکراسی  از  مردم  رضایت  که  می دهند  نشان  دارند؟« 
که  افرادی  همچنین  دارد.  بستگی  نظام  پاسخگویی  عملکرد  به  بعد  درجه  در  و  نمایندگی 
از  از عملکرد نمایندگی و پاسخگویی در نظام های دمکراسی راضی هستند به طورکلی  نسبتًا 

دمکراسی ابراز رضایت دارند.
و  نســبی  محرومیــت  »تنهایــی،  عنــوان  بــا  خــود  پژوهــش  در   )2006( نــان3  و  کــس  کا دما
کــه میــان تنهایــی و رضایــت از زندگــی یــک رابطــه مســتقیم  رضایــت از زندگــی« نشــان داده انــد 
ــد، ســطح  ــه احســاس تنهایــی و محرومیــت بیشــتری دارن ک ــرادی  ــه اف ــه  طوری ک وجــود دارد؛ ب

1. Duffy
2. Kees Aarts & Jacques Thomassen
3. Demakaks & Nunn
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پایین تــری از رضایــت دارنــد.
گنر و همکاران1 )2003( در پژوهشی با عنوان »رضایتمندی تضمین نمی شود - نهادها  وا
گرچه سطح  و رضایت از دمکراسی در اروپای غربی« نشان می دهند یک سیستم اجتماعی، 
رضایت را در جامعه ارتقا می دهد، اما بر شهروندان تأثیرات متفاوتی دارد. ایشان با تمرکز بر 
نهادهای غیررسمی و قوانین بازی در جوامع اروپایی، مشارکت و حزب گرایی را عامل افزایش 
کشورهایی با نابرابری درآمدی باال زندگی  که در  سرمایه اجتماعی دانسته و معتقدند افرادی 
کمیت قانون نیست. کمتری دارند؛ اما این یافته ها نشانگر عدم اعتماد و حا می کنند، رضایت 
گرفتـه در حـوزه رسـانه نظیـر سـبکتگین ریزی و همـکاران  بخشـی از پژوهش هـای صـورت 
رویکـرد عوامـل  بـا  بهابـادی و حاجیـان )1392(  رفیعـی  و  نیـازی و همـکاران )1395(   ،)1395(
از  گـروه  ایـن  پرداخته انـد.  نویـن  رسـانه های  از  بهره بـرداری  مطالعـه  بـه  بیرونـی  و  محیطـی 
از  شـده  منتشـر  پیام هـای  مختلـف  انـواع  اثرگـذاری  در  را  محیطـی  عوامـل  نقـش  پژوهشـگران 

کرده انـد. قلمـداد  مؤثـر  و  پررنـگ  نویـن،  رسـانه های 
بر  مؤثر  عوامل  بر  کشور  از  ج  خار یا  داخل  در  انجام شده  پژوهشهای  از  دیگری  بخش 
خارجی،  پژوهشگران  شده اند.  متمرکز  سیاسی  نظام  یا  دولت  از  شهروندان  رضایتمندی 
رضایتمندی سیاسی را بستگی به رضایتمندی اجتماعی ـ روان شناختی افراد از زندگی دانسته 
و به عواملی چون تنهایی، پایگاه های اقتصادی ـ اجتماعی، عدالت توزیعی، عملکرد دولت به 

کرده اند. ویژه در حوزه عمومی و عواملی از این دست اشاره 

مبانینظریپژوهش
در تعاریف مختلِف بیان شده از رضایتمندی، مؤلفه های زیر مشترک است: به حالت یا شرایط 
که با ارزیابی و انتظار هر فرد از ارضاء نیاز، انتظارات، آرزوها و امیال خود روی  روان شناختی 
نادری،  Simon, 1982؛  )Milan & Stephan, 2004؛  می شود  گفته  رضایتمندی  می دهد، 
1383(. فراتر از منظر فردی، رضایت با شرایط اجتماعی- سیاسی نیز ارتباط مستحکمی دارد. 
کارآیی نظام سیاسی دارد، زمینه ساز تحقق اهداف  که خود بستگی به  تحقق اهداف جمعی 

فردی، ارضاء نیازها و ایجاد امنیت اجتماعی است.
اغلب نارضایتی به دلیل وجود شکاف بین آنچه شهروند از دولت دریافت می کند و درک 
 Boukaert & walle, 2003;( می آید  به وجود  داشته،  انتظار  دولت  عملکرد  از  شهروند  آنچه 
 Dehoog et al. 1990; Meier & Favero, 2013; Morgeson, 2014; O’toole & Meier, 2015;

.)Van Ryzin,2006

1. Wagner at el.
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مقاله علمی _ پژوهشی

از  آید.  به شمار  این شکاف  گسترش  یا  ایجاد  ابزارهای  از  یکی  عملکرد رسانه ها می تواند 
سوی دیگر بایرگرسونز1 )1975( معتقد است ارتقاء ارائه خدمات از سوی دولت، سطح توقعات 

کاهش خواهد داد. شهروندان را افزایش داده و درعوض میزان رضایتمندی آنان را 
کارگزاران در آلمان، نشان داد سرمایه اجتماعی باالتر  ک2 )1999( با مطالعه عملکرد  کوشا
کارگزاران و نخبگان سیاسی، موجب افزایش سرمایه اجتماعی و رضایت بیشتر شهروندان  در 
از عملکرد دولت خواهد شد. هر چه مشکات بین مردم شایع تر باشد، عموم مردم از عملکرد 

کارگزاران عمومی و دولتی ناراضی تر خواهند بود.
گی هــای اجتماعــی شــهروندان، در  یکــی از مشــکات روش شــناختی در مطالعــه تأثیــر ویژ
ــادی و  ــل اقتص ــه عوام ــب در مطالع ــت. اغل ــتقیم آنهاس ــتقیم و غیرمس ــرات مس ــن تأثی ــز بی تمای
بــه نگرش هــا  تأثیــرات مســتقیم متمرکــز اســت و  اجتماعــی رضایتمنــدی، نتیجه گیــری روی 
عوامــل  و  رضایتمنــدی  بیــن  مداخله گــر  عوامــل  عنــوان  بــه  شــهروندان  برداشــت های  و 
 DeHoog et al. 1990:826; Lolle, 2000:23; Van( نمی شــود  توجهــی  اجتماعی اقتصــادی 
گــر دولتــی قــادر بــه ارائــه خدمــات اساســی نباشــد، بی کفایتــی و غیرقابــل  Ryzin et al. 2004(. ا
کــه هیچ کــس نمی توانــد درتصمیم گیــری ایــن مقامــات  کارگــزاران از ایــن منظــر  اعتمــاد بــودن 
 Holmberg,(.کــه منجــر بــه نارضایتــی افــراد خواهــد شــد اثرگــذار باشــد، اولیــن برداشــتی اســت 
ــطح  ــر س ــات ب ــی خدم ــت ارزیاب ــد اس ــد بعی ــوکارت و وال3 می گوین ــه ب Urban, 1998 ;1999(  البت
عمومــی  خدمــات  کــه  دمکراســی  سیســتم های  در  کــه،  چرا باشــد؛  تأثیرگــذار  افــراد  اعتمــاد 
بی عیــب و نقــص عمــل می کننــد، نارضایتــی همچنــان وجــود دارد. از ســوی دیگــر معمــواًل مــردم 
کاملــی دربــاره سیاســت های عمومــی ندارنــد، بــه همیــن دلیــل ممکــن اســت یــک  اطاعــات 
کــی ایجــاد شــود )Bouckaert & Walle, 2003: 334(. در یــک جامعــه دموکراتیــک،  شــکاف ادرا
کیفیــت خدمــات عمومــی و مــورد نظــر شــهروندان را ارزیابــی  کارگــزاران دولتــی بایــد سیاســت ها و 

.)Kelly & Swindell, 2002; Boyn, 2009( کــرده و پاســخگو باشــند
خدمات  از  شهروندان  رضایت  سنجش  چگونگی  درباره  توافقی  هیچ  که  کرد  توجه  باید 
به نوعی خدمات  رفتارهای سیاسی شهروندان و  و  از محققان، شرایط  گروهی  وجود ندارد. 
کارگزاران، ایجاد  گروه دیگر خدمات عمومی نظیر آموزش، تماس با  کردند و  شخص را مطالعه 
 Baldersheim et(کردند مطالعه  را   ... و  استادیوم  خیابان ها،  مانند  عمومی  زیرساخت های 

.)al.2003; Benton & Daly,1992; DeHoog et al. 1990; Roch & Poister, 2006

1. Barpersons
2. Cusack
3. Bouckaert & Walle
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بخش اعظم تحقیقات انجام شده، بر رضایت به عنوان سازه نظری، پیش بینی کننده و 
 Stagner, 1970; Hatrey & Blair,1976; Stipak,1979; Brow &(مستقل متمرکز شده است

 .)Coulter,1983; Lyons,1992
در یک دهه اخیر الگوی افشاء1 از حوزه بازاریابی، به حوزه تحقیق رضایتمندی وارد شده 
است )Van Ryzin et al. 2004; jortskov,2016(. بر این اساس رضایت در درجه اول تحت تأثیر 
گر انتظارات تأیید شود یا فراتر  اهداف یا انتظارات شهروندان با برداشت های متفاوت است. ا
 Oliver, 1980; Van Ryzn et al. 2004; Roch &( رود، شهروندان به احتمال زیاد رضایت دارند

.)Poister, 2006; James, 2009; Poister & Thomas, 2011; Morgeson, 2013
کل زندگی  گذشته خود از یک برند، شغل، دولت و حتی  مردم اغلب قضاوت درباره تجربه 
که اغلب جمع آوری آن بسیار آسان تر  خود را با رضایت یا نارضایتی ابراز می کنند. این داوری ها 
از داده های عینی است، توسط محققان حوزه های روان شناسی، علوم سیاسی و اقتصادی 
برای توصیف خوشبختی، نتایج انتخابات یا پیش بینی وضعیت اقتصادی و حتی خرید مکرر 

از یک برند استفاده می شود.
افزایش  باعث  لزومًا  درآمد  افزایش  اینکه  بر  مبنی   )1974،1995( ایسترلین2  مشاهدات 
 Veenhoven,( سعادت همگان نمی شود، نشان می دهد که سودمندی عملکردی نسبی است
یا  شخصیت  مانند  ذهنی  و  درونی  عوامل  از  ناشی  را  رضایتمندی  روان شناسان   .)1996
فرایندهای سازگاری و مقابله با یکدیگر و نیز عوامل بیرونی و عینی مانند تجربه حوادث دلپذیر 
تحصیات،  جنس،  سن،  همچون  جمعیت شناختی  و  اجتماعی  متغیرهای  و  ناخوشایند  یا 

.)Diener et al. 1999( درآمد و وضعیت زناشویی می دانند
گرایــش چشــم گیری  وینهــاوون می گویــد: افــراد راضــی، اغلــب برون گــرا و اهــل تجربــه هســتند و 
کنتــرل داخلــی دارنــد، درحالی کــه افــراد ناراضــی، احســاس می کننــد اســباب بــازی سرنوشــت  بــه 
ــرد  ــط ف ــط توس ــرل محی کنت ــی در  ــاف توانای ــانگر اخت ــی نش ــت از زندگ ــای رضای ــتند. یافته ه هس
کــه مشــخص  کان، نــرخ بیــکاری و تــورم  اســت )Veenhoven,1996: 27(. به طــور مثــال در ســطح 
کنتــرل فردی و نشــانگر ســهمیه بندی شــغل اســت.  شــده بــر خوشــبختی تأثیــر منفــی دارد، فراتــر از 
کمتــر خوشــحال هســتند در حالی کــه  کــه شــغل خــود را از دســت داده انــد،  در ســطح ُخــرد، افــرادی 
 Clark & ســعی می کننــد درآمــد و ســایر صفــات فــردی را ثابــت نگــه  دارنــد، ابــراز رضایــت نمی کننــد

)Oswald, 1994; Gerlach & Stephan, 1996; Winkelman, 1998
نظام  یک  ساختارهای  چارچوب  در  را  سیاسی  رضایتمندی  محققین،  از  دیگری  گروه 

1. Obvious
2. Easterlin
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از دموکراسی و ثبات  با حمایت  را  برنوار و واتر1 )2011( رضایتمندی  کرده اند.  سیاسی مطالعه 
گلینیو3  و  بلیس  و   )2012( همکاران2  و  کورینی  حالیکه  در  می دهند،  پیوند  دموکراتیک  رژیم 
به  که  می دانند  یافته  استقرار  سیاسی  رژیم  مشروعیت  از  ناشی  را  رضایتمندی  این   )2007(
هنجارها و رویه های رژیم اشاره دارد و یک جهت گیری عاطفی نیست. سن4 می گوید: آزادی 
که  انتخاب به احتمال زیاد نقشی اساسی در رضایت از زندگی دارد، حداقل به همان اندازه 
تمام  واسطه  به  است  ممکن  آزادی  است.  درآمد  رشد  اصلی  تعیین کننده  اقتصادی  آزادی 
که عامل رضایتمندی  گسترده باشد  تجلیاتش مهم ترین عامل تعیین کننده توسعه به معنای 

.)Sen, 1999( است
بر اساس نظریه استفاده و خشنودی، با رویکرد مبتنی بر وابستگی الگوی رسانه و مخاطب 
کاربران اطاعات  فعال، افراد به دنبال احساس نیاز به رسانه روی می آورد و رسانه متناسب با 
بخشی  گاهی  آ نوع  بر  مخاطبان  رضایتمندی  بنابراین  می دهد؛  قرار  آنها  دراختیار  را  الزم 
گر مخاطب از اطاعات دریافتی خود رضایت نداشته باشد، سعی در  رسانه ها تأثیر می گذارد و ا
کوایل، 1383(؛ به  گزینش اطاعات از سایر بخش ها یا رسانه های دیگر خواهد داشت )مک 
کاربران و هم به متغیرهای مؤثر در فرایند »ارتباط- اثر«  عبارت دیگر این نظریه هم به نیازهای 

توجه می کند.
گی های این نظریه توجه به انگیزه ها و رضایت حاصل از بکارگیری  یکی دیگر از مهمترین ویژ
که منجر به تغییر پیام های رسانه ای از سوی مخاطبان می شود. این نظریه بیشتر  رسانه است 
به مقاصد دریافت کنندگان پیام توجه دارد تا مقاصد فرستندگان پیام و یک رویکرد مخاطب 

محور دارد.
بـر سـواد  فنـاوری عـاوه  و  بـا پیشـرفت علـم  سـواد رسـانه ای5 دیجیتـال )متغیـر مسـتقل(: 
خوانـدن و نوشـتن، مهارت هـای دیگـری نیـز بـرای بهره گیـری از اطاعـات یـا حضـور در جهـان 
ارتباطـات و تعامـل پویـا بـا افـراد و رسـانه های مبتنـی بر فنـاوری اطاعات، الزم و ضروری اسـت. 
این گونـه مهارت هـا در عبـارات »سـواد دیجیتـال« یـا »سـواد رسـانه ای« خاصـه می شـود. فـرد 
کاربـردی،  نرم افزارهـای  رایانه هـا،  تـا  اسـت  قـادر  اطاعـات،  فنـاوری  نظـر  از  رسـانه ای  باسـواد 
گـون مربـوط بـه تحصیـل، حرفـه  گونا پایگاه هـای داده و فن آوری هـای دیگـر را بـرای انجـام امـور 

1. Bernauer and Vatter
2. Curini et al
3. Blais & Gélineau
4. Sen 
5. Media literacy
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کلـی  گیـرد. بـر اسـاس نظـر الیزابـت تومـن1 سـواد رسـانهای یـك واژه  و امـور شـخصی خـود بـکار 
کـه منجـر بـه توانمندسـازی سـواد رسـانه ای میگـردد را شـامل  کـه سـه مرحلـه پیوسـته  اسـت 
کـه انبوه پیام هـای موجود در جهان  میشـود. وی سـواد رسـانه ای را بـه مثابـه فیلتـری می داند 
بـا مخاطـب، معنـادار می شـود. مرحلـه اول، اهمیـت  از ایـن فیلتـر، در رویارویـی  از عبـور  پـس 
کـه مخاطـب  برنامهریـزی شـخصی در نحـوه و میـزان اسـتفاده از رسـانه ها اسـت. بـه ایـن معنـا 
توجـه بیشـتری بـه انتخـاب اسـتفاده از انـواع مختلـف برنامه هـا دارد. در مرحلـه دوم مخاطـب 
بـه یادگیـری مهارت هـای ویـژه اسـتفاده، نـگاه انتقـادی، یادگیـری بـا هـدف تحلیـل و پرسـیدن 
سـوم؛  مرحلـه  در  می پـردازد.  اسـت،  ممکـن  چیزهایـی  چـه  و  چگونـه  قالـب  در  سـؤال هایی 
مخاطـب بـه جنبه هـای نامحسـوس  رسـانه ای توجه می کنـد. مخاطب بـه موضوع های عمیقی 
 .)Thoman, 1995: 2(ماننـد سـازندگان، فرسـتندگان، اهـداف و سـود یـا زیان پیام هـا می پـردازد
کـه شـهروندان بـرای  سوادرسـانه ای بـه زبـان سـاده عبارت اسـت از مجموعـه مهارت هایـی 
بیاموزنـد.  از جملـه شـبکه های اجتماعـی مجـازی، الزم اسـت  بـا رسـانه های جدیـد  مواجهـه 
کمـک بـه تغییـر یافتـن افـراِد یـک جامعـه از یـک مصرف کننـدِه فرهیخته  هـدف سـواد رسـانه ای، 
زمـان خویـش اسـت  فنـون  و  از علـوم  گاهـی  آ بـه معنـای دریافتـن  یـک شـهروند فرهیختـه  بـه 
)بصیریـان جهرمـی، حقگویـی و صوفـی، 1389: 36(. پاتـر2 سـواد رسـانه ای را آمیـزه  ای از دانـش 
ارتبـاط  بـه وسـایل  انتقـادی  نـگاه  رایـج اسـت. وی  مـردم  بیـن  کـه  توأمـان می دانـد  و مهـارت 
گاهـی و دانـش مخاطبـان در  جمعـی، پـردازش و تحلیـل پیامهـای رسـانه ای، بـاال رفتـن سـطح آ

 .)Potter, 2008: 89( برابـر انبـوه اطاعـات را سـواد رسـانه ای می دانـد
با  دیجیتال،  سواد  مؤلفه  پژوهش،  این  مستقل  متغیر  و  اهداف  به  بهتر  دستیابی  برای 
کاربری دیجیتال و انتقال دیجیتال مطابق  استفاده از سه بخش شامل شایستگی دیجیتال، 

جدول 1 در تهیه پرسشنامه ها استفاده شده است )توحیدی، 1391(.
رضایتمنــدی3 سیاســی )متغیــر وابســته(: در ایــن پژوهــش منظــور از رضایتمنــدی، همــان 
گرفتــه میــان وضعیــت موجــود و انتظــارات  کاربــران از تناســب شــکل  برداشــت مبتنــی بــر رضایــت 
کمــان و  گزینــه رضایــت از وضعیــت سیاســی موجــود، رضایــت از حا کــه شــامل ســه  آنــان اســت 
مســئوالن و رضایــت از نهادهــا و ســازمان های دولتــی مطابــق جــدول 2 می باشــد و بــه روش 

دلفــی و بــا اســتفاده از نظرهــای اســاتید و خبــرگان ایــن حــوزه برگزیــده شــده اســت.

1. Elizabeth Thoman
2. Potter 
3. Satisfaction

رابطهسوادرسانهایدیجیتالورضایتمندیسیاسیشهروندانتهرانی
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جدول1.مؤلفههایسوادرسانهایدیجیتالشهروندان

شاخصهامؤلفه

ی
تال

جی
دی

ی
تگ

س
شای

ها(
ش

گر
ون

م
هی

فا
،م

ها
ت

هار
)م

توانمندی استفاده از یک رسانه هوشمند

کلی با سخت افزارهای رسانه ای آشنایی 

توانایی تایپ، ویرایش و ارسال یک متن

کاری برنامه های دیجیتال آشنایی با محیط 

آشنایی با پایگاه داده

میزان تسلط در ارائه یک مطلب دیجیتال

توانائی استفاده از اینترنت

ی
تال

جی
دی

ی
ربر

کا
ی(

ها
حرف

و
ی

غل
ش

رد
ارب

)ک

استفاده از سیستم تبادل دیجیتال

استفاده از تعامات اینترنتی

خرید آناین

دریافت اطاعات از طریق موتورهای جست وجو

بررسی اینترنتی قبل از اقدام

بهره گیری از اینترنت و رسانه های دیجیتال در حل مشکات

ی
تال

جی
دی

ال
نتق

ا
ی(

آور
نو

تو
القی

)خ


کز ارائه دهنده خدمات آناین استفاده از مرا

 استفاده از کتاب آدرس الکترونیکی برای ذخیره آدرس ایمیل فردی و گروهی

شرکت در ویدئوکنفرانس، چت آناین و...

بهره گیری از مرورگرهای مناسب برای دستیابی به اسناد و اطاعات موردنیاز

آشنایی با نحوه دسترسی به منابع محدودشده

نحوه جست وجوی داده ها با استفاده از موتورهای جست وجو

آشنایی با طراحی در فضای وب
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جدول2.مؤلفههایرضایتمندیشهروندانازنظامسیاسی

فه
سؤاالتشاخصهامؤل

ود
وج

یم
اس

سی
ت

ضعی
و

احترام نظام سیاسی به آزادی برگزاری تجمعات
برگزاری  آزادی  درمورد  فعلی  سیاسی  نظام  آیا 

تجمعات و نشست ها احترام می گذارد؟

کشور آیا اجرای قانون در کشور برای همه یکسان است؟اجرای یکسان قانون در 

تبعیض قائل شدن در میان مردم
کم، بین مردم تبعیض قائل   آیا نظام سیاسی حا

نمی شود و عدالت را رعایت می کند؟

الن
ئو

س
وم

ن
ما

اک
ح

قائل ارزش قائل شدن مسئوالن نظام ارزش  مردم  نظر  برای  کشور  مسئوالن  آیا 
هستند و به آن اهمیت می دهند؟

تاش مسئوالن برای حل مشکات مردم
آیا نهادها و سازمان های تقنینی، دولتی، قضایی 
مردم  خواسته های  برابر  در  انتظامی  و  نظامی  و 

پاسخگو هستند؟

ی
وم

عم
یو

ولت
ند

زما
سا

پاسخگویی نهادها و سازمان های دولتی
کشور، تاش خود را صرف حل  آیا مسئوالن 

مشکات مردم می کنند؟

رشوه و ارتشاء  بین نهادها و ادارات دولتی
آیا رشوه و فساد اداری بین نهادها و سازمان های 
تقنینی، دولتی، قضائی و نظامی و انتظامی وجود 

دارد؟

 
روشپژوهش

رویکــرد ایــن پژوهــش ترکیبــی از روش هــای پژوهشــی دلفــی، اســنادی و پیمایشــی اســت. بــا 
گرفتــه اســت و از  کشــور صــورت  توجــه بــه اینکــه پژوهــش پیــش رو دربــارۀ موضوعــات عینــی و روز 
کاربــردی محســوب می شــود. کــرد، یــک پژوهــش  نتایــج آن می تــوان بــه صــورت عملــی اســتفاده 

بـا توجـه بـه تدویـن اولیـه پرسشـنامه ها بـر پایـه منابـع علمـی معتبـر و اصـاح نهایـی آنهـا 
کارشناسـان حـوزه علـوم سیاسـی و رسـانه ها،  بـر اسـاس نتایـج حاصـل از نظرهـای خبـرگان و 
گرفته شـده اسـت و  کـه از اعتبـار محتوایـی بـرای تعییـن روایـی پرسشـنامه، بهره  گفـت  می تـوان 
اعتبـار محتوایـی ایـن پرسشـنامه ها توسـط افـراد متخصـص و خبـره در زمینـه موضـوع پژوهـش 
گردیـده اسـت. بنابرایـن در ایـن پژوهش، روایـی صوری )ظاهری( بر اسـاس نظر همتایان  تائیـد 
و پایـان نامه هـا و مقـاالت مـورد اسـتفاده و روایـی محتوایـی )غنـای اطاعـات( بـر اسـاس نظـر 
کرونباخ با  اسـاتید فن، رعایت شـده اسـت. برای برآورد پایایی پرسشـنامه از روش ضریب آلفای 
کرونباخ محاسـبه  توجـه بـه چندگزینـه ای بودن پرسشـنامه اسـتفاده شـده اسـت. ضریب آلفای 

رابطهسوادرسانهایدیجیتالورضایتمندیسیاسیشهروندانتهرانی
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92درصـد  پژوهـش،  ایـن  در  اسـتفاده  مـورد  پرسشـنامه  بـرای   SPSS نرم افـزار  طریـق  از  شـده 
به دسـت آمـده اسـت؛ بنابرایـن پاسـخ های به دسـت آمـده تصادفـی نبـوده، بلکـه به دلیـل ارزش 

گرفتـه اسـت. کـه مـورد آزمـون قـرار  متغیـری اسـت 

جدول3.سازههاوپرسشهایپژوهش

کرونباختعدادمؤلفهدستهبندیردیف آلفای

30/949سواد رسانه ای1

30/898رضایتمندی2

کل پرسشنامه  60/923

در این پژوهش، داده ها و اطاعات به دست آمده از طریق توزیع پرسشنامه ها، مبنایی 
از  با استفاده  افزار SPSS و  کمک نرم  را برای مقایسه تطبیقی فراهم می کند. این داده ها به 
روش آمار توصیفی و استنباطی، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. آزمون نرمال بودن داده ها 
که توسط نرم افزار  )کولموگراف اسمیرنوف(، آزمون همبستگی، مقایسه میانگین ها و رگرسیون 

SPSS انجام می شوند، در زمره روش های مورد استفاده در این پژوهش هستند.
که  کن تهران می باشد؛   جامعه آماری این پژوهش، جمعیت باالی 18 سال شهروندان سا
بر اساس آمار ارائه شده در سایت مرکزآمار و اطاعات ایران )1398( این جمعیت، طبق آمار 
سرشماری سال 1395 تعداد 6559171 نفر می باشد. این افراد دارای تابعیت ایرانی هستند. 
کوکران با سطح اطمینان 95درصد و ضریب خطای 0/05 درصد  نمونه آماری بر اساس فرمول 

به حجم نمونه 385 نفر می باشد.
 به دلیل محدودیت های پژوهش از جمله محدودیت های مکانی، زمانی، هزینه ای و ...، 
گانه شهر تهران را به صورت پنج  خوشه شامل شمال، شرق، غرب، جنوب  محقق، مناطق 22 
و مرکز تقسیم بندی نموده و از میان نواحی مزبور به شیوه تصادفی 2 یا 3 منطقه به عنوان 
کم جمعیت در هر ناحیه پرسشنامه ها توزیع شده است.  خوشه  انتخاب شده و بر اساس ترا
ارزیابی و مقایسه  گزینه ای(، به عنوان مقیاس  لیکرت )7  همچنین مقیاس فاصله ای طیف 

نتایج استفاده شده است.)جدول 4(

جدول4.طیفلیکرت

موافقموافقکاماًلموافق
ً
مخالفنظریندارمنسبتا

ً
کاماًلمخالفمخالفنسبتا

کمدر حد متوسطنسبتًا زیادزیادخیلی زیاد کمکمنسبتًا  خیلی 

7654321
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یافتههایپژوهش
کل پاسخگویان )385 نفر( از 

 200 نفر یعنی 51/9درصد »مرد« و 185 نفر یعنی 48/1 درصد »زن« بوده اند.
تا 30  نفر یعنی 28/6درصد »بین 20  تا 20 سال«، 110  نفر یعنی 6/5درصد »بین 18   25
سال«، 124 نفر یعنی 32/2درصد »بین 30 تا 40 سال«، 90 نفر یعنی 23/4درصد »بین 40 تا 

50 سال« و 36 نفر یعنی 9/4درصد »بیشتر از 50 سال« بوده اند.
28/3درصد  یعنی  نفر   109 دیپلم«،  از  »کمتر  3/6درصد  یعنی  نفر   14 تحصیات  میزان   
»دیپلم«، 39 نفر یعنی 10/1درصد »کاردانی«، 139 نفر یعنی 36/1درصد »کارشناسی« و 84 

نفر یعنی 21/8درصد »تحصیات تکمیلی« بوده است.
142 نفر یعنی 36/9درصد »مجرد« و 243 نفر یعنی 63/1درصد »متأهل« بوده اند.

276 نفر یعنی 71/7درصد »شاغل« و 109 نفر یعنی 28/3درصد »غیر شاغل« بوده اند.
28/3درصد  یعنی  نفر   109 میلیون«،   1 از  »کمتر  18/4درصد  یعنی  نفر   71 درآمد  میزان 
یعنی  نفر  تا 4 میلیون« و 43  یعنی 42/1درصد »بیشتر 2  نفر  تا 2 میلیون«، 162   1 »بیشتراز 

11/2 درصد »بیشتر از 4 میلیون« بوده است.
کمترین فراوانی مربوط به منطقه  بیشترین فراوانی مربوط به منطقه 4 با 14/8درصد و 

12 با 5/7 درصد بوده است.
کاربری دیجیتال و استفاده از رسانه های  جدول شمارۀ 5 بیانگر بیشترین آمار در مولفه 
الکترونیک درزمینۀ شغلی و حرفه ای است. به  طورکلی میانگین سواد رسانه ای بین جامعه 

که نزدیک به میانگین پژوهش )عدد 4( است. نمونه این پژوهش، 2 رقم 3/780 می باشد 
جدول5.آمارههایتوصیفیمتغیرمستقلسوادرسانهای

میانگینبیشترینمقدارکمترینمقدارتعدادمتغیرهایتحقیق

3851/0007/0004/096شایستگی دیجیتال   )مهارت ها، مفاهیم(

3851/0007/0004/442کاربری دیجیتال )کاربرد شغلی(

3851/0007/0002/897انتقال دیجیتال )خاقیت و نوآوری(

3851/0007/0003/780سواد رسانه ای

کولموگروف اسمیرنوف برای میزان رضایتمندی مردم از عملکرد  مقدار معنی داری آزمون 
نظام سیاسی 0/078 است. به عبارتی با توجه به این آزمون فرض نرمال بودن داده ها تأیید 
اینکه  با توجه به  با استناد به قضیه حد مرکزی،  نمی شود؛ اما برای مطالعه فرضیه  پژوهش 

گرایش دارد. حجم نمونه بیشتر از 30 نفر است، توزیع میانگین داده ها به توزیع نرمال 

رابطهسوادرسانهایدیجیتالورضایتمندیسیاسیشهروندانتهرانی
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جدول6.نتایجآزمونtتکنمونهایمتغیرهایتحقیق

عواملمؤثر

مقدارآزمون=4

t مقدار میانگینآماره
معناداری

اختاف 
میانگین با 

عدد 4

بازه اطمینان 95درصد برای 
اختاف میانگین با عدد 4

حد باالحد پایین

0/091-0/349-0/220-3/3503/7800/001-سوادرسانهای

0/728-1/002-0/865-12/4133/1350/000-میزانرضایتمندیمردم

کافی بزرگ و مقدار معناداری متناظر  برای متغیرهای پژوهش، قدر مطلق آماره t به اندازه 
عدد  با  عوامل  این  میانگین  که  معنی  این  به  است.  آمده  به دست   0/05 از  کوچکتر  آن،  با 
آمده،  به دست   4 از  پایین تر  متغیرها  میانگین  اینکه  به  توجه  با  و  دارد  معناداری  اختاف   4

کرده اند. کمتر از 4 را انتخاب  گزینه های   کثر پاسخگویان  گفت در پاسخ به سؤاالت، ا می توان 
میزان  متغیر  فقط  وابسته  متغیرهای  بین  از  همبستگی  ضرایب  ماتریس  به  توجه  با 
خطی  ارتباط  رسانه ای،  سواد  مستقل  متغیر  با  سیاسی  نظام  عملکرد  از  مردم  رضایتمندی 

ندارد. چون مقدار سطح معناداری برای آنها بیشتر از 0/05 به دست آمده است.

جدول7.ماتریسضرایبهمبستگیمتغیرهایتحقیق

رضایتمندیمردمسوادرسانهایمتغیرهایتحقیق

سوادرسانهای
ضریب همبستگی پیرسون

1/000
0/074

0/147سطح معناداری

میزانرضایتمندیمردماز
عملکرددولت

0/074ضریب همبستگی پیرسون
1/000 0/147سطح معناداری

و  سه گانه  قوای  عملکرد  از  مردم  رضایتمندی  میزان  و  رسانه ای  سواد  بین  پژوهش:  فرضیه 
نیروهای نظامی و انتظامی، رابطه معناداری وجود دارد.

جدول8.آزمونمعناداریمدلرگرسیونیاستانداردبرایمتغیرمیزانرضایتمندیمردم

سطحمعناداریآمارهFمیانگینمجذوراتمجموعمجذوراتمدلرگرسیونمتغیروابسته

میزان
رضایتمندی

مردم

3/9453/945رگرسیون

2/1150/147 714/4611/865باقیمانده

718/406کل
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F برابر  با توجه به جدول 8 سطح معناداری بزرگتر از 0/05 )0/147( و مقدار آماره آزمون 
2/115 است، پس مدل رگرسیونی برازش داده شده، معنادار نیست. در جدول 9 ضریب تعیین 
که یعنی سواد رسانه ای  بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته 0/005 به دست آمده است 
تنها 0/5 درصد از واریانس میزان رضایتمندی مردم از عملکرد قوای سه گانه و نیروهای نظامی 

و انتظامی را بیان می کند.

جدول9.ضرایبمدلرگرسیونیاستانداردبرایمتغیرمیزانرضایتمندیمردم

مدلرگرسیون
ضریباستانداردضریباستانداردنشده

tمقدارمعناداریآماره Bخطای معیارBeta

2/8370/21613/1270/000مقدارثابت

0/0790/0540/0741/4540/147سوادرسانهای

برای  است.  شده  آزمون  رگرسیونی  ضرایب  یا  رسانه ای  سواد  اثر  معناداری   9 جدول  در 
با  مرتبط  به مقدار معناداری  توجه  با  که  آمده  به دست  برابر 1/454   t آماره  رسانه ای،  سواد 
که سواد رسانه ای، بر میزان  که مقداری بزرگتر از 0/05 است، نشان می دهد  آن یعنی 0/147 
رضایتمندی مردم از عملکرد قوای سه گانه و نیروهای نظامی و انتظامی، اثر معناداری ندارد؛ 

بنابراین فرضیه پژوهش رد می شود.
در تحقیقات گذشته عمده توجهات بر میزان تأثیرگذاری رسانه ها به ویژه شبکه های اجتماعی 
مجازی بر انتخابات به عنوان بارزترین وجه مشارکت سیاسی یا حضور و بروز بحرانها و شورش های 
گون به ویژه در خاورمیانه، از سوی پژوهشگران داخلی و  داخلی در ادوار مختلف در کشورهای گونا
خارجی بوده است. پژوهشگرانی چون رهبر قاضی، عوامل محیطی ازجمله مدت عضویت، میزان 
استفاده و فعالیت در این رسانه ها و تغییرات اجتماعی- سیاسی را به عنوان عناصر مهم تأثیرگذاری 
شبکه های اجتماعی بر مخاطبان برشمرده اند. چون سواد رسانه  ای نسبتًا متوسط شهروندان 
تهرانی، تأثیر 0/5 درصدی و تقریبًا ناچیزی در میزان رضایتمندی افراد داشته است، می توان گفت 
یافته های این پژوهش با تحقیقات مبتنی بر عوامل اجتماعی و اقتصادی نظیر رفیعی بهابادی و 

کس )2006( هم سویی دارد. کا حاجیانی )1392(، نیازی و همکاران )1395( و دما
میزان  و  رسانه ای  سواد  بین  معناداری  رابطه  پژوهش،  این  یافته های  اینکه  به  توجه  با 
 10 جدول  در  شده  اشاره  وزنی  سهم  نداده،  نشان  را  سیاسی  نظام  از  شهروندان  رضایتمندی 
گاهی ایشان از مسائل سیاسی  که ناشی از آ کی شهروندان  که قضاوت های ادرا کی از آن است  حا

روز است، بر میزان رضایتمندی آنان تأثیر بسزایی داشته است.

رابطهسوادرسانهایدیجیتالورضایتمندیسیاسیشهروندانتهرانی
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جدول10.میانگینآمارهرضایتمندیسیاسیمردم

میانگینشاخصهامؤلفه

وضعیتسیاسیموجود

احترام نظام سیاسی به آزادی برگزاری تجمعات

2/913 کشور اجرای یکسان قانون در 

تبعیض قائل شدن در میان مردم

کارگزارانومسئوالن
ارزش قائل شدن برای مسئوالن نظام

2/838
تاش مسئوالن برای حل مشکات مردم

نهادهاوسازمانهای
دولتیوعمومی

پاسخگویی نهادها و سازمان های دولتی به خواسته های مردم
3/760

رشوه و ارتشاء در بین نهادها و ادارات دولتی

کــم بــر بخش هــای  کــی شــهروندان را ناشــی از شــرایط حا بنابرایــن می تــوان قضاوت هــای ادرا
اقتصــادی  سیاســی-  تحریــم  شــرایط  اســت  بدیهــی  دانســت.  جامعــه  سیاســی  ـ  اقتصــادی 
ایــران منجــر بــه بــروز محرومیت هــای اقتصــادی و تضعیــف پایگاه هــای اقتصــادی تعــدادی از 
شــهروندان شــود. ایــن محرومیت هــا می توانــد میــان داشــته ها و تصــورات مــردم شــکافی ایجــاد 
گــردد. میــزان ایــن نارضایتــی بســتگی بــه  کــه از دیــدگاه روان شــناختی منجــر بــه نارضایتــی  نمایــد 

میــزان ناخشــنودی ایجــاد شــده نســبی دارد.
کــه  گــردد   از ســوی دیگــر عامــل اقتصــادی  منجــر بــه شــکاف طبقاتــی شــدید در جامعــه 
موجبــات ناســازگاری موقعیت هــای اجتماعــی را نیــز فراهــم نمایــد. بــر اســاس نظریــات ارائــه 
ک، ون ریزیــن، می یــر، مورگســون، رینــی، اتللــو و ... شــرایط به وجــود آمــده  کوشــا شــده از ســوی 
کشــور بــه ســمت تهیــه مــواد اولیــه و ضــروری،  ناشــی از تحریم هــا، بــه دلیــل ســوق دادن منابــع 
کاهــش توجــه مســئوالن دولتــی و عمومــی بــه امــور عمومــی و رفــع مشــکات آنهــا می شــود  ســبب 
بتــوان  مــی آورد. شــاید  را در میــان شــهروندان به وجــود  از بی کفایتــی مســئوالن  برداشــتی  و 
ــه افزایــش ســطح بی اعتمــادی و در نهایــت نارضایتــی  گفــت شــرایط سیاســی تحریم هــا منجــر ب

شــهروندان شــده اســت.
سیاســی  ســاختارهای  از  مــردم  رضایتمنــدی  می گــردد  ماحظــه   10 جــدول  در  چنانچــه 
کارگــزاران سیاســی بیشــتر اســت؛ بنابرایــن نظرهــا، ســن، برنــوار و  درمــورد وضعیــت موجــود و 
گلینــو درخصــوص اســتقرار رژیــم دمکراتیــک، مشــروعیت سیاســی و  کورینــی، بلیــس و  واتــر، 
ــه اینکــه مهــارت ســواد رســانه ای در  ــا توجــه ب آزادی در ایــن تحقیــق جایــگاه چندانــی نــدارد. ب
میــان شــهروندان در ســطح متوســط اســت و رابطــه بســیار اندکــی بــا جلــب رضایتمندی سیاســی 
شــهروندان تهرانــی دارد، بــه نظــر می رســد افــراد تــا حــدودی تحــت تأثیــر اطاعــات و اخبــار 
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گرفته انــد. چنانچــه شــهروندان  دریافتــی بــدون توجــه بــه مقصــد ارســال کنندگان پیــام قــرار 
کافــی در اختیــار نداشــته باشــند، بــر اســاس نظــر بــوکارت و وال، همیــن امــر باعــث  اطاعــات 
گردیــده و نارضائــی را در میــان شــهروندان افزایــش داده اســت. برداشــتی متفــاوت از واقعیــت 
ــر  ــه اســتفاده و خشــنودی ظاهــرًا پیام هــای رســانه ای در فراینــد ارتبــاط ـ اث ــر اســاس نظری ب
ــوده اســت. شــاید عــدم تائیــد فرضیــه  ــر ب کــی شــهروندان مؤث ــا حــدودی در قضاوت هــای ادرا ت
کارکردهــای منفــی رســانه های دیجیتــال بــر  ایــن پژوهــش نشــان دهنده تأثیرگــذاری ابعــاد و 
رضایتمنــدی سیاســی شــهروندان  باشــد. بــا توجــه بــه اینکــه ســطح ســواد رســانه ای شــهروندان 
کارکردهــای منفــی رســانه های دیجیتــال بــر  نزدیــک بــه متوســط بــرآورده شــده اســت، اثرگــذاری 
ــر  ــز ارســال غی ک ــه حجــم انبــوه پیام هــا و مرا ــا توجــه ب ــی ب ــزان رضایتمنــدی شــهروندان تهران می

ــق پیام هــا، دور از ذهــن نیســت. ــر موث گاه غی ملــی و 

بحثونتیجهگیری
گرفتــه  کــه ممکــن اســت در مســیر دموکراســی بــکار  رســانه های دیجیتــال بــه همــان انــدازه 
گرایش هــای منفــی و غیردموکراتیــک بــرای  شــود، بــه همــان انــدازه ممکــن اســت مــورد اســتفاده 
ــوع  ــن موض ــه ای ــا را ب ــه م ــت توج ــن واقعی ــرد. ای ــرار بگی ــی ق ــی و سیاس ــارت اجتماع ــرل و نظ کنت
کــه فناوری هــای نویــن ارتباطــات، پدیده هایــی اجتماعــی و فرهنگــی هســتند  جلــب می کنــد 
کــه بســتر رشــد آنهــا را فراهــم  گرفتــن چارچوب هــای اجتماعــی و فرهنگــی  کــه بــدون درنظــر 

کــرد. می آورنــد، نمی تــوان تبعــات آنهــا را مطالعــه 
کــه شــهروندان تهرانــی بــا میانگیــن 3/780  کــی از آن اســت  یافته هــای ایــن پژوهــش حا
به طــور متوســط دارای مهــارت ســواد رســانه ای هســتند و بــا میانگیــن 3/135 رضایتمنــدی 
ــه اینکــه ضریــب تعییــن بیــن متغیرهــای  ــا توجــه ب ــد. همچنیــن ب نســبی از نظــام سیاســی دارن
مســتقل و متغیر وابســته 0/005 به دســت آمده اســت، از این ر و ســواد رســانه ای تنها 0/5درصد 
از واریانــس میــزان رضایتمنــدی مــردم از عملکــرد قــوای ســه گانه و نیروهــای نظامــی و انتظامــی 
گفــت تقریبــًا هیــچ رابطــه معنــاداری میــان ســواد رســانه ای و  را بیــان می کنــد؛ بنابرایــن می تــوان 

کشــور وجــود نــدارد. میــزان رضایتمنــدی شــهروندان تهرانــی از نظــام سیاســی 
کــه رضایتمنــدی شــهروندان تهرانــی، لزومــًا تابــع  گفــت  بــا نگاهــی واقع بینانــه می تــوان 
ــی  ــرز تلق ــرش و ط ک، نگ ــوه ادرا ــع نح ــه تاب ــت، بلک ــال نیس ــانه ای دیجیت ــواد رس ــق س ــدر مطل ق
ک عــاوه بــر رســانه های  کشــور اســت. در همیــن راســتا، ادرا کــم بــر  کلــی حا شــهروندان از شــرایط 
سیاســی  کنشــگران  ســایر  و  دولــت  کنونــی  عملکــرد  تأثیــر  تحــت  نیــز  حــدودی  تــا  دیجیتــال 
ــع محــض  ــه رضایتمنــدی سیاســی شــهروندان، تاب فعــال در ایــن مجموعــه اســت. نتیجــه آن ک

رابطهسوادرسانهایدیجیتالورضایتمندیسیاسیشهروندانتهرانی
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ســواد رســانه ای دیجیتــال و به تبــع آن رســانه های دیجیتــال نبــوده و ســایر عوامــل زمینــه ای 
ک شــهروندان درمــورد نظــام سیاســی نقــش مهمــی  ــژه ادرا و محیطــی نیــز در ایــن رابطــه به وی
کدام یــک از عوامــل، ســهم و وزن بیشــتری در ایــن تأثیــر و تأثــر دارنــد، بســته  دارنــد. البتــه اینکــه 
بــه نــوع جامعــه موردمطالعــه، شــرایط زمانــی و مکانــی، اوضــاع و احــوال فرهنگــی، اجتماعــی 
کــه ایــن عوامــل در ایــن پژوهــش تــا  و اقتصــادی و ... متفــاوت اســت؛ امــا مهــم ایــن اســت 

ــه آنهــا توجــه شــد. حــدودی ب
کــم  ک مــردم از یــک پدیــده یــا نــوع نگــرش آنــان در مقایســه بــا وضعیــت واقعــی حا ادرا
کامــًا متفــاوت هســتند. شــاید وضعیــت واقعــی یــک متغیــر در جامعــه  بــر جامعــه، مباحثــی 
ک مــردم درمــورد آن پدیــده چنــدان مطلــوب نباشــد  مطلــوب باشــد، امــا نگــرش عمومــی یــا ادرا
کــه آنچــه مبنــای رفتــار  کــی از آن اســت  یــا برعکــس. یافته هــای محققــاِن رفتــار ســازمانی حا
کــم بــر جامعــه نیســت،  افــراد قــرار می گیــرد، لزومــًا وضعیــت واقعــی متغیرهــا یــا شــرایط واقعــی حا
ــا موضوعــات مختلــف مبنــای تفکــر و اعمــال و رفتــار قــرار  ــان درمــورد پدیده هــا ی ک آن بلکــه ادرا

می گیــرد.

پیشنهادها
کارگــزاران و متولیــان   برپایــه نتایــج بدســت آمــده توصیــه می شــود بیشــترین اولویــت و توجــه 
کشــور، بــر مدیریــت و بهبــود عوامــل اقتصــادی- اجتماعــی به منظــور بیشــترین  نظــام سیاســی 
ک مــردم و قضــاوت آنــان در مــورد بازتــاب عملکــرد نظــام سیاســی باشــد. بدیــن  اثرگــذاری بــر ادرا
منظــور افزایــش بســترهای الزم به منظــور اطاع رســانی مطلــوب، ســریع و بــه روز در راســتای 
ســامانه ها،  ایجــاد  نمایــد.  موضــوع  ایــن  بــه  زیــادی  کمــک  می توانــد  مــردم  گاهــی  آ ارتقــاء 
پورتال هــا و حتــی شــبکه های مجــازی در راســتای توســعه دولــت دیجیتــال و تکریــم شــهروندان 
راه هــای  از  یکــی  دیجیتــال،  رســانه های  ایــن  در  آمارهــا  و  اطاعــات  کلیــه  روزرســانی  بــه  و 

اطاع رســانی مطلــوب اســت.
از ســوی دیگــر افزایــش آمــوزش ســواد رســانه ای دیجیتــال بــه عنــوان ابــزار پیشــگیری از بــروز 
رفتارهــای غیرمنطقــی در رســانه های دیجیتــال و بهبــود وضعیــت رضایتمنــدی اجتماعــی و در 
نهایــت رضایتمنــدی سیاســی نقــش مؤثــری خواهــد داشــت. از طریــق آموزش هــای عمومــی 
بنابرایــن  داد؛  پوشــش  مختلــف  ســنین  در  را  اجتماعــی  طبقــات  کلیــه  توانمنــدی  می تــوان 
امــکان تشــخیص اطاعــات صحیــح از اخبــار و اطاعــات نادرســت و شــایعات، در همــه جــا و در 

کلیــه شــهروندان وجــود خواهــد داشــت. هــر زمــان بــرای 
انجــام پژوهــش درزمینــۀ ســایر عوامــل اجتماعــی و محیطــی مؤثــر بــر رســانه های دیجیتــال 
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بــرای  گامــی  نیــز  اســت،  اثرگــذار  از رســانه های دیجیتــال  بهره بــرداری  نحــوۀ  و  بــر میــزان  کــه 
کــه  شناســایی نقــاط ضعــف و قــوت تعامــات دیجیتــال شــهروندان و نظــام سیاســی اســت 

گیــرد. می توانــد مــورد توجــه پژوهشــگران ایــن حــوزه قــرار 
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