
ISSN: 2538-3124  Home Page: Jwdp.ut.ac.ir 

 
University Of Tehran Press 

Woman in Development and Plitics 

 
 

The Relationship between Media Literacy and Political Awareness 

of Tehran Women 
 

 Zahra Zamani1  | Hassan Malaekeh2  | Mansour Haghighatian3   
 
1. Department of  Political Science, Islamic Azad University, Shahreza, Isfahan, Iran. E-mail: areo.zamani@gmail.com  

2. Corresponding author, Department of Political Science, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Shahreza, Isfahan, 

Iran. E-mail: hmalaekeh@gmail.com  

3. Department of Sociology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Dehaghan, Isfahan, Iran. E-mail: 

mansour_haghighatian@yahoo.com  
  

Article Info ABSTRACT 

Article type: 

Research Article 

 

 

Article history:  

Received: 12 April 2022 

Received in revised form: 15 

June 2022 

Accepted: 24 June 2022 

Published online: 22 December 

2022 

 

 

Keywords:  

Digital Media,  

Media Literacy,  

Political Awareness,  

Tehran Women.  

 

 

Comprehensive development has required increasing human capital and the maximum 

participation of different layers of society, especially women, who are about half of the 

population. To achieve this development model, we must know the process, nature, structure, 

and performance of the political-social system and be aware of the conditions and situation 

of the global communication networks and intelligent management of development 

programs. Since digital media provides the necessary conditions for the active presence of 

women in both private and public realms, it is a suitable tool for gaining awareness, provided 

that people know the skills to use it. These skills are called media literacy which is the ability 

to understand, evaluate and use media. This study examines the relationship between media 

literacy and political awareness components of Tehran women. The questionnaire of this 

research to investigate political awareness includes these indicators: important political 

events and developments of today, political literature (political terms and concepts), 

familiarity with national and transnational political groups, organizations, and factions, their 

rules, principles, and goals, recognition of prominent personalities, opinionated, influential, 

or having significant political and administrative positions), political patterns (set of 

principles, concepts, ideologies, and overt or hidden political tendencies in policies and their 

implementation), and political analyzes. Moreover, to better achieve the objectives and 

independent variable of this research, the media literacy component, including digital 

competence, digital usage, and digital transfer, has been considered. 

The research method was the survey and documentary. The statistical population 

included all Tehran women over 20 years old. The sample community was selected from the 

urban community, regardless of women's economic and social status. The number of women 

in Tehran was 4369551, and the sample size was 384. Questionnaires were distributed by 

random cluster sampling. Data were analyzed using SPSS by the Correlation coefficient, 

standard regression model, t-test, variance analysis of variables, and demographic statistics 

(marital, age, education, employment). The websites, web portals, and social networks were 

samples of digital media in this study. The study of the relationship between media and 

political awareness in previous research is mainly based on measuring people's practical 

behaviors and participation. Internal research focuses on studying the dimensions of political 

awareness based on individual or social characteristics of different layers of society, and 

research in other countries focuses on the use of political awareness in the field of public 

services. This research aims to identify the relationship between media literacy and political 

awareness of Tehrani women to expand women's activities in the public and developmental 

sphere of the country. The main question is, what effects media literacy skills of Tehrani 

women have on increasing their political awareness? The results show a significant (direct) 

relationship between digital media literacy and political awareness of Tehran women, 

especially in their knowledge and understanding of political concepts, patterns, and political 

schools of the day. At the same time, increasing women's political awareness can facilitate 

their political interactions and, if participation continues, provide a platform for the 

information of numerous new discourses in society. The demographic findings of this 
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research based on the level of education, age, marriage, and employment show that Tehrani 

women, despite being more present in the community compared to previous years, do not 

have the development of skills appropriate for communication and information technologies. 

Furthermore, having media literacy skills regardless of age, employment and marital status 

of Tehrani women has a positive effect on achieving their political awareness of the duties 

and functions of agents and officials of the political system. 

The results indicate that there is a direct relationship between the level of education of 

women and the acquisition of media literacy skills, so the higher the level of education of 

people, the greater their familiarity and mastery of media literacy skills. Of course, it should 

be noted that women’s mental beliefs about the existence of male socio-political structures, 

legal inequalities, and even providing for the family's livelihood needs and activities in 

businesses outside the public domain of society, reduce the sufficient opportunity for the 

necessary motivation for the development of these skills. Considering the direct relationship 

between media literacy and political awareness, it can be said that women's political 

awareness has not significantly increased compared to the time and advanced information 

tools. It appears that spreading education on media literacy as a means of preventing the 

occurrence of irrational behavior in digital media, and improvements in political-social 

interactions among women through the education system of the country, are among solutions 

that should be considered for implementation in Iran. 
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   ها: واژهکلید

  ی هاسانهر  ، ی اسیس  یآگاه

تهران   تال، یجید سواد    ، یزنان 

 . یا رسانه

شدن روابط اجتماعی و سیاسی، منابع اطالعاتی و آگاهی افراد جامعه که زنان نیمی از جمعیت آن را  با توجه به پیچیده 
 .کندیماجتماعی جامعه ایفا  -ی سیاسیهامشارکت ، نقش مهمی در توسعة انسانی و دهندی متشکیل 

سواد   ةرابط یبه بررس ،یزنان تهران یاسیس یو آگاه یارتباط نینو یابزارها ةرابط ییف شناساپژوهش حاضر با هد
ها، خواسته   ها،تیها و احزاب، شخص الگوها، سازمان  دادها،یشامل رو   یزنان تهران  یاسیس  یآگاه  یهابر مؤلفه   یارسانه 

 . پردازدی م یاسیس یهال ینظام و تحل یو حقوق زنان، کارکردها ازهاین
نفر  4,369,551سال به تعداد   20  یباال یزنان تهران یةشامل کل یآمار ةو جامع یو اسناد یشیمایروش پژوهش، پ

افزار  ها با استفاده از نرمو داده   عیتوز  ، یتصادف  یاخوشه  یریگها به روش نمونه نفر بود. پرسشنامه   384و حجم نمونه  
SPSS شدند.  ل یتحل 

 ها، تیسا)وب   تالیجید  ة سه نوع رسان  دنیبرگز  سازد،ی م  زیشده متماانجام   قاتیتحق  ریپژوهش را از سا  نیآنچه ا
شبکه پورتال وب و  نیاجتماع  یهاها  و  م  یریگنمونه  زی(  پا  ،یشهر  ةجامع   انیاز  به  توجه  و    یاقتصاد  یهاگاه یبدون 

 زنان است.  یاجتماع
م  جینتا )مستق  یآمار  ةرابط  دهدینشان  ممیمعنادار  ر  انی(  آگاه  تالیجید  یاسانه سواد  تهران  یاسیس  یو    یزنان 

. این در حالی است  روز وجود دارد  یاس یالگوها و مکاتب س  ،یاسیس  میشناخت و درک آنان از مفاهدر شاخص    ژهیو به
زنان   آگاهی سیاسی  افزایش  بستر   هاآن تعامالت سیاسی    تواندی مکه  مشارکت،  استمرار  در صورت  و  کند  تسهیل  را 

 و جدیدی را در جامعه فراهم سازد. ی متعددهامانگفتی ریگشکل 
 

 . 607-587(، 4)20، زن در توسعه و سیاست.  یزنان تهران  یاسیس یو آگاه یا سواد رسانه ة(. رابط1401منصور ) ان، ی قتیزهرا، مالئکه، حسن و حق ، ی زمان: استناد

DOI: https://doi.org/10.22059/JWDP.2022.341491.1008194 
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 مقدمه .1

اساات  یها، اخبااار و علااومداده رامونیپ یرسانها و اطالعتعامالت، آموزش   ریناپذییارتباطات جزء جدا
انسااان شااده اساات  یئل و ابعاااد مختلااد زناادگمسااا شااتریشااناخت و درک ب  یریگکه موجب شکل

(Granmayepour & Nemati, 2014: 30م .)ها انسااان یذاتاا  یازهایو شناخت، از ن یبه آگاه لی
 یگوناااگون یهاهمواره با پرسش ش،یخو یزندگ طیو مح دادهایاز رو  یبه دنبال آگاه  یفرد  راست. ه

و دانش  یاز منابع اطالعات  یریگبهره  ازمندین  خود،  رامونیپ  طیدرک مح  یکه او را برا  شودیرو مروبه
علاام و  شرفتیهستند که در طول زمان با پ یجمع  یهاهمان رسانه  ،یمنابع اطالعات  نی. اکندیروز م
 یارتباااط  یهاااروش   نیدتریاا ها و جدها تا پادکستنوشتهجوامع، از سنگ  طیو متناسب با شرا  یفناور
 .ردیگیرا دربرم یبریسا

و   ناادهیفزا  یبا سرعت  هاامیبه آن، انتقال اطالعات و پ  یو سهولت دسترس  نترنتیا  ةعاکنون با توس
افااراد   یاطالعات و آگاه  شیدر افزا  یادیز  تیاهم  ،ییایجغراف  یکوتاه بدون توجه به مرزها  یدر زمان

 یبریسااا  یا. فضاا کناادیها را کنترل مآن  ایرفتار و فرهنگ شده است    شه،یاند  جادیداشته و موجب ا
الزم  یهاااافراد باشد، به شرط آنکااه افااراد مهارت یهاو خواسته  دیعقا  انیب  یبستر الزم برا  تواندیم
و   تیریمااد  تیاا قابل  خودیخودبه  نترنتیرا داشته باشند. مصرف ا  تالیجید  یهااستفاده از رسانه  یبرا

اساات کااه بااه آن، مصاارف محتااوا   ایاا   دیاا را ندارد و تول  یتالیجیو تعامالت د  ازهایها، نکنترل خواسته
(. Kavada, 2011: 410) دهاادیم اسااتیمختلااد از جملااه س یهادر عرصااه تیاا فعال یوسوسمت
 یهااایدگرگون  ،یو ارتباااط  یاطالعااات  یهااایمعتقد است که در عصر اطالعات، رشااد فناور  1کاستلز

و  یفرهنگ یساختارها رب یریانکارناپذ  ریکرده و تأث  جادیا  یو اقتصاد  یاجتماع  یدر ساختارها  یعیوس
منجاار شااده اساات  یتیجنساا  یهاااتفاوت یامحااا  ایاا داشته که به کاااهش    یارتباط اجتماع  یالگوها

(Castells, 2001: 38از ا .)کند و در صورت  لیزنان را تسه یاسیتعامالت س تواندیم نترنتیا رونی
 سازد. را در جامعه فراهم یدیمتعدد و جد یهاگفتمان یریگاستمرار مشارکت آنان، بستر شکل

های انسااانی و مشااارکت هریااه بیشااتر اقشااار جانبه مستلزم افزایش ساارمایهتوسعة همهامروزه  
 ماهیاات، فرایند، شناخت نیازمند به آن ویژه قشر پرشمار زنان است و برای دستیابیگوناگون جامعه به

ی و ماادیریت های شبکة ارتباطات جهاااناجتماعی، آگاهی از شرایط و موقعیت  نظام  عملکرد  و  ساختار
های دیجیتال حضور فعال زنان در هردو قلمرو رسانهای هستیم. از آنجا که های توسعههوشمند برنامه

 ؛دنهااا باشاا د ابزار مناسبی برای کسب این آگاهینتواند، مینسازپذیر میخصوصی و عمومی را امکان

___________________________________________________________ 
1. American sociologist 
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ای نامیااده ا کااه سااواد رسااانههای مناسب برای اسااتفاده از ایاان اباازار رمشروط بر آنکه افراد مهارت
 شود، داشته باشند.می

های فردی و ساختارهای سیاساای بسااتگی دارد. ها به عوامل فرهنگی، ویژگیکسب این مهارت 
مشارکت پویای ها، آگاهی و این عوامل گاهی نقش تسهیلگر و گاهی نقش بازدارنده در کسب مهارت

نقش زنان در امور خانه و خااانواده  ۀهای جنسیتی دربارهای مدنی و سیاسی دارند. باورزنان در فعالیت
دهااد، که فرهنگ جنساایتی یاام جامعااه را شااکل می  شناختی و ساختاری متأثر از آنو عوامل روان

های ارتباطی زنان برای دسااتیابی بااه اطالعااات و اخبااار کسب مهارت ۀتواند مانع بزرگی در انگیزمی
 شمار آید.اعی آنان بهاجتم-سیاسی روز دنیا و تعامالت سیاسی

تحلیلاای و -توصیفی  ۀشیو  هشده در دو بخش نظری بهدف این پژوهش، پاسخ به سؤاالت مطرح
ای و آگاااهی سیاساای سااواد رسااانه  ةپیمایشی برای شناسایی رابط  ۀبخش پژوهشی با استفاده از شیو

ت. سؤال اصلی این ای کشور اسعمومی و توسعه  ۀمنظور گسترش فعالیت زنان در حوززنان تهرانی به
ای زنان تهرانی بر افزایش آگاهی سیاساای آنااان یااه است که داشتن مهارت سواد رسانه  آن  پژوهش

 .تأثیری دارد
 شود:می پرداخته سؤاالت زیر بههمچنین  

 ای اثرگذار است؟های سواد رسانهیه عواملی بر کسب مهارت .1

 انی دارد؟ای با آگاهی سیاسی زنان تهراین عوامل یه رابطه  .2

 حوزۀ عمومی یه تأثیری دارد؟  ةای زنان تهرانی در توسعسواد رسانه .3

 پژوهش  پیشینۀ. 2

 پیشینۀ نظری . 2-1

اجتماااعی لالبااا  بااا محتااوای -های جمعی، تبادل اطالعات و اخبار سیاسیمعتقد است در رسانه  1کیم
هااا مشاااهده ی یااا فیلمماننااد آنچااه در ورزش، موساایق  ،گیااردن قرار میالیرسیاسی در اختیار مخاطب

جمعی مشترک برای تسهیل اقدامات جمعاای در جهاات اهااداف   ةها را یم تجربها رسانهشود. آنمی
اطالعاتی به کاربران در یادگیری مسائل جاااری کماام   ةها با ارائدانند. برخی پورتالمدنی می  ةجامع
ید افراد با صرف وقت بیشتر در گودر مخالفت با آن می 2(. پاتنامKim et al., 1999: 369کنند )می

های مدنی یااا سیاساای در اختیااار استفاده از فضای مجازی، فرصت کمتری را برای حضور در فعالیت

___________________________________________________________ 
1. Kim 

2. Putnam 
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های دیجیتال، آگاااهی رو رسانه بر آگاهی سیاسی تأثیر منفی دارد. وی معتقد است رسانهدارند. از این
امااا  ،(Patnam, 2000: 231انی دارنااد )رساا دهنااد و فقااط نقااش اطالعسیاسی افراد را افزایش نمی

ویژه اطالعااات سیاساای افرادی که از اینترنت باارای کسااب اطالعااات بااه  است  تحقیقات نشان داده
 & Kenskiاند )کنند، سطح باالتری از دانش و آگاهی سیاسی و حتاای مشااارکت داشااتهاستفاده می

Stroud, 2006: 188 سیاساای  هایهکنند، به مقولاا می تفادهاس( و افرادی که از اینترنت برای تفریح
 (.Shah et al., 2001: 554و اطالعات و مشارکتی در این زمینه ندارند )  کنندمیتوجه ن

رسانی مدرن معتقد است اطالعااات ناشاای از های نوین ارتباطی و اطالعهابرماس در نقد فناوری
اصول تجاااری و ساارگرمی دنیااای که مبتنی بر    تخیلشدت تحرید شده و ابتذال و  این ارتباطات به

رو بایااد از طریاات گسااترش دهد. از اینداری است محتوای اصلی این اطالعات را تشکیل میسرمایه
رشد و پویایی حوزۀ عمومی را برای  ةعقالنیت ابزاری تسلط یافت و زمین ۀعقالنیت ارتباطی، بر سیطر

(. Habermas, 2001: 67) ردجاد کاا گیری هویت جمعی اقناعی ایدستیابی به وفاق تفاهمی و شکل
شود که افکار عمااومی در آن شااکل حوزۀ عمومی هابرماس، قلمروی از زندگی اجتماعی را شامل می

ای و آگاااهی پردازیم که میان سواد رسااانهمیاساسی    ةاین فرضی  ةگیرد. در این پژوهش به مطالعمی
ی دیگری نیز در راستای فرضیه اصاالی سیاسی زنان تهرانی ارتباط وجود دارد. همچنین فرضیات فرع

 :دشوبررسی می

های فردی با کسب سواد  سیاسی ناشی از آن و نیز ویژگی-فرهنگ و ساختارهای اجتماعی .1
 ای زنان تهرانی ارتباط دارد. رسانه

اجتماعی .2 ساختارهای  ویژگی-فرهنگ،  و  تهرانی  سیاسی  زنان  سیاسی  آگاهی  با  فردی  های 
 ارتباط دارد.

 حوزۀ عمومی ارتباط دارد. یای زنان تهرانی با ارتقاسواد رسانه .3

 ی اسیس یآگاه. 2-1-1

گیری دانااش سیاساای و درک موضااوع شناخت موضوع، شکل  :آگاهی سیاسی دارای سه مرحله است
ای، بااه برخاای از سیاسی. هنگامی که افراد در مواجهه با منابع اطالعاتی از محیط اجتماعی یا رسااانه

کننااد یابااد، سااعی میهااا اهمیاات میکنند و موضوع برای آنجه میاطالعات و مسائل در سیاست تو
یا اطالعات موجود را با توجه به درک ذهنی خااود یااا الگوهااای موجااود   نندروز کاطالعات خود را به

ه در شاادشود. کثرت اطالعااات منتشرکنند. در این مرحله شناخت موضوع سیاسی ایجاد میتنظیم می
ها بستگی به میزان شناخت افراد از مسائل پیرامااونی وسقم آندن به صحتبرها و پیاجتماع یا رسانه
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ها به موضوعات سیاسی دارد تا بتوانند با قراردادن اطالعات واقعی و صحیح درمورد اشیا و و توجه آن
های سیاسی روز در کنار هم، دانش سیاسی خود را شااکل دهنااد. درک سیاساای زمااانی  هااور کنش
که بداننااد یگونااه طوریبه  ؛های مختلد دانش خود را دارندانایی پیکربندی بخشکند که افراد تومی

 شود.خاصی منجر می ةکند که به نتیجرویدادهای مختلد، فرایندی را ایجاد می
آگاهی سیاسی را به معنای شناخت یا تعامل فکااری   3و النگ2، گورن1زالر  مانندن  ابرخی از محقق

 :Zaller, 1992الگوی ذهنی افراد است )  ۀنند که تا حدودی دربرگیرنددادر رابطه با حوزۀ عمومی می

21; Goren, 2012: 509.)  النگ هوشاایاری، صااراحت لهجااه و انتقاااد معقااول را از لااوازم آگاااهی
معتقد است گاهی افااراد ناخودآگاااه، الگااوی ذهناای خااود یااا  او (.Lang, 2006: 35داند )سیاسی می

از  شوند.دهند و سبب ایجاد یا افزایش آگاهی دیگران میمی انتقالافراد    الگوهای فراگرفته را به سایر
مثال آگاهی دموکراتیاام شااامل  ؛ برایتواند اشکال مختلفی را دربرگیردآگاهی سیاسی می  دیدگاه او،
شود که دارای آگاهی اجتماعی هستند و به سیستم سیاسی اعتماد دارند. در اینجا شااهروند افرادی می
جمعاای  ۀسی است که در فرایندهای دموکراتیم مشارکت دارد تا آرزوهای فردی را بااه ارادشایسته ک

گیری صااحیح اساات و شااامل هاار مفهااوم ها و تصمیمتبدیل کند. آگاهی دموکراتیم مبتنی بر رویه
 (.32شود )همان: زدن به سیستم نمیاساسی یا بریسب

و عبدوکاساای، ، آگاااهی سیاساای را ، گالسااتون  4اما برخاای دیگاار از محققااان ماننااد برینسااکی
مربوط به وقایع سیاسی، مبارزات انتخاباتی، احزاب و   دانشدر قالب    5ترین شکل پختگی سیاسیساده

دانند که مبتنی بر الگوهای عملاای طورکلی مشارکت فعال سیاسی میموضوعات برجسته سیاسی و به
-Berinski & Kinder, 2006: 659; Galston, 2004: 266; Abdoو رفتار سیاسی افراد است )

Katsipis, 2017: 246.) 

 ی اسواد رسانه. 2-1-2

دادهای زندگی اجتماعی است و دسااتیابی بااه آن از طریاات فرایناادی امروزه سواد امری فراتر از برون
ای، نوعی مهارت و درک شناختی سواد رسانه (.Herman, 2007: 313شود )پذیر میخودآگاه امکان

ها را های تفکیم، تمایز و شناسایی تولیدات مختلااد رسااانهن، مخاطبان، شیوهاست که با یادگیری آ

___________________________________________________________ 
1. Zaller 

2. Paul Goren 

3. Lange 

4. Berinsky 

5. political Sophistication 



 

 

 

 

 

 
 1401، 4 ۀبیست، شمار ۀزن در توسعه و سیاست، دور

 

 

594 

ای از ای را آمیاازهسواد رسانه1پاتر(. Buckingham, 2010: 82آموزند )برای دستیابی به حقیقت می
های جمعی، پااردازش و داند که در بین افراد رایج است. وی نگاه انتقادی به رسانهدانش و مهارت می

ای سطح آگاهی و دانش مخاطبااان در براباار انبااوه اطالعااات را سااواد رسااانه  افزایشها،  پیام  تحلیل
ها اساات کااه الزم ای از مهارتای مجموعهبه زبان ساده، سواد رسانه (.Potter, 2008: 89داند )می

فتن افااراد ای، کمم به تغییریاهای دیجیتال بیاموزند. هدف سواد رسانهاست افراد در مواجهه با رسانه
کنندۀ فرهیخته به شهروند فرهیخته به معنای دریافتن آگاهی از علااوم و فنااون یم جامعه از مصرف
ی یای را تواناااسااواد رسااانه2یونسااکو (.Basirian Jahormi et al., 2010: 36زمان خویش اساات )

ای و سااواد رسااانهراز ایاان(. Moller, 2011: 9ها نامیده اساات )فهمیدن، ارزیابی و استفاده از رسانه
های دیجیتال است که با توجه به انتخاب ای اما خاص رسانهدیجیتال شامل همان تعرید سواد رسانه

 ای دیجیتال است.ای، همان سواد رسانههای دیجیتال در این پژوهش، منظور از سواد رسانهرسانه
های هااا و شاابکهپورتالها، وبسااایتهای دیجیتااال شااامل وبدر این پژوهش، استفاده از رسانه

ها باارای سیاسی و آگاهی سیاسی ناشی از این رسانه اطالعاتاجتماعی برای دریافت و ارسال اخبار و  
 د.وشمیکسب شناخت و بصیرت سیاسی زنان بررسی 

 ی تجرب ۀنی شیپ. 2-2

صاارف تأثیر م  ةهای پیشین، عمدتا  مبتنی بر مطالعها و آگاهی سیاسی در پژوهشرسانه  ةرابط  ةمطالع
های خاص و محدود صورت کلی، همراه با میزان مشارکت و بیان مؤلفهای بر آگاهی سیاسی بهرسانه

اسااتفاده از   ة( در »بررسی رابطاا 2018زاده )های داخل کشور، واقد و رحماناست. در بخش پژوهش
تهران(« بااا  2 ةسال منطق 65تا  20ملی با سطح آگاهی سیاسی زنان )مورد مطالعه: زنان  ةاخبار رسان

هااا و طاارز تلقی  ۀکااه دربرگیرنااد  ناادرویکردی به حوزۀ رسااانه، بااه بررساای آگاااهی سیاساای پرداخت
و   های سیاسی استهای خاص سیاسی یا حوادث و شخصیتهای هر فرد از مسائل و موضوعارزیابی
اعضااای یاام جامعااه در انتخاااب حکااام و   ةمشارکت سیاساای بااه معنااای فعالیاات داوطلباناا   در کنار

های معناداری بین استفاده از نشست  ةرابط  این مطالعه  گیرد.قرار می  های عمومیگیری سیاستکلش
خبری با آگاهی سیاسی زنان را نشان داد. همچنین شدت وابستگی استفاده از اخبار سیاسی بااا سااطح 

»سااواد  ةمطالع( در 2015گر )د. منتظرقائم و شعبان کاسهشآگاهی سیاسی زنان در حد متوسط برآورد 
ای انتقااادی در ای انتقادی و فعالیت سایبر زنان در ایران« با هدف آگاهی از سطح سااواد رسااانهرسانه

___________________________________________________________ 
1. Potter 

2. UNESCO 
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ای انتقادی که میان سن و سطح سواد رسانه  به این نتیجه رسیدند  مصرف و تولید فعاالن سایبری زن
یناادان فعااال نیسااتند. در بخش مصرف، تفاوت معناداری وجود دارد، ولی زنان در بخش تولید محتوا 

 هاام در بخش تولید و ، همای انتقادیها، سواد رسانهها همچنین دریافتند که در بعد آزمون فرضیهآن
تطبیقاای   ة( در »مطالعاا 2015جاااه و رحیماای )ها رابطه دارد. رفعتمصرف محتوا با هدفمندی فعالیت

رلم گسااترش ان در جامعه را علاایعوامل انفعال سیاسی زنان در مقایسه با مردان« نقش و جایگاه زن
و   ندتحصیالت عالیه، همچنان رویکردی سنتی مبتنی باار حضااور در محاایط خانااه و خااانواده دانساات

های خبااری باارای آگاااهی از اخبااار و مسااائل روز را ناشاای از ایاان اماار کمتر زنان از سااایت  ۀاستفاد
ارکت سیاسی از نظر هااردو گااروه برشمردند. آنچه در این مقایسه اهمیت دارد این است که تبعات مش

زنان و مردان تقریبا  یکسان است و سطح تحصیالت در نگرش افراد به پیامدهای مشااارکت سیاساای 
تواننااد باادون نگراناای بااه مشااارکت در ها فقط افرادی میتفاوتی ایجاد نکرده است. از دید لالب آن

یاسی وابسته باشند یا بتوانند از اصااول و های سها و گروههای سیاسی ب،ردازند که یا به جریانفعالیت
 ابزاری کنند و منافع شخصی خود را تأمین کنند. ۀهای انقالبی استفادارزش 

دار های اجتماااعی زنااان خانااه»سااواد رسااانه مطالعااة( در 2020)1خارج از ایران، نوویناتی و فاتونا
های هوشاامند محتوای گوشیروستا در خصوص   یهاردار  روستایی« با هدف شناخت بینش زنان خانه

دار بااا اسااتفاده از رویکاارد کیفاای، ای بااه زنااان خانااهدانش سواد رسانه  ةهای اجتماعی و ارائو شبکه
ند، پ  از آموزش قااادر رای نداداری که سواد رسانهنتایج نشان داد زنان خانه ند.مطالعاتی را انجام داد

 ةناماا ( در پایان2020)  2ند. السااالموشاا میحتوا  های اجتماعی و حتی تولید مبه درک موضوعات رسانه
بین اسااتفاده از اینترناات و  ةهای دیجیتال و مشارکت سیاسی زنان کویت« رابطخود با عنوان »رسانه

. این مطالعااه کردزن کویتی بررسی   800تصادفی از    ةمشارکت سیاسی زنان را با استفاده از یم نمون
نبال محتوای سیاسی هستند با انواع مختلااد محتااوا معرفاای طور خاص به دتمایزی بین زنانی که به

شده در اینترنت برای اخبار آنالین و اطالعات سیاسی ارتباااطی میزان زمان صرف  ،نتایج  مطابت  .کرد
بودن در فضااای مجااازی، با سطوح باالتر مشارکت سیاسی آنالین ندارد و حریم خصوصی و ناشااناس 

مشارکت آنالیاان ماارتبط اساات. از نظاار نااابرابری دیجیتااالی نیااز   توجهی با سطوح باالترطور قابلبه
طور مثبت بااا سااطوح باااالتر مشااارکت آنالیاان ماارتبط های دیجیتال و نهادهای اجتماعی بهمهارت
هااا را مشارکت آنالین آن  ةکند و حیطکه آشنایی و سواد دیجیتال زنان را توانمند میطوریبه  ؛هستند

___________________________________________________________ 
1. Novianti; Fatonah 
2. AlSalem 
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ای پوست و سواد رسااانه»دختران سیاه  ة( در مقال2016)  1وارد و کین لوچدهد. پاترسون، هافزایش می
پوست را در تجمعااات گروهاای انتقادی برای کنشگری اجتماعی« گسترش فضای یادگیری زنان سیاه

هااای سااواد ها فرصت آموزشی خوبی باارای یااادگیری مهارتاین گروه  دریافتندو    کردندآنان بررسی  
 .آوردپوست فراهم میبر رویکرد فمینیستی سیاهای انتقادی مبتنی رسانه
طور عمده مبتنی باار ساانجش های پیشین، بهها و آگاهی سیاسی در پژوهشرسانه  ةرابط  ةمطالع 

ابعاااد آگاااهی سیاساای   ةطورکلی تحقیقات داخلی بر مطالعاا رفتارهای عملی و مشارکت افراد است. به
تلد جامعه تمرکز دارد و تحقیقات خااارجی باار بعااد های فردی یا اجتماعی اقشار مخمبتنی بر ویژگی

 .متمرکز است ویژه در حوزۀ خدمات عمومیمندی از آگاهی سیاسی بهبهره

 شناسی پژوهشروش  .3

 ةتاادوین اولیاا .  گرفااتو پیمایشی )کمی( انجااام    های اسنادی )کیفی(ز روش با استفاده ا  این پژوهش
استادان ها براساس نتایج حاصل از نظرات  نهایی آن  برمبنای منابع علمی معتبر و اصالح  هاپرسشنامه

ها صورت گرفاات. باارای تعیااین روایاای پرسشاانامه، از اعتبااار دانشگاه در حوزۀ علوم سیاسی و رسانه
هااا و درصد( اسااتفاده شااد. داده  95محتوایی و برای برآورد پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ )

آمار توصاایفی و   ةو به روش ارائ  SPSSافزار  سشنامه به کمم نرمآمده از تکمیل پردستاطالعات به
های تحلیلاای ها و رگرسیون، روش میانگین  ة. آزمون همبستگی، مقایسشداستنباطی تجزیه و تحلیل  

 مورد استفاده هستند.
سال ساکن شهر تهران و دارای تابعیت ایراناای اساات   20زنان باالی    تحقیت شامل  جامعه آماری

آماااری براساااس   ةنموناا نفرنااد.    4,369,551خرین اطالعات مرکز آمار و اطالعات ایران،  که مطابت آ
 نفر است.  384درصد،   05/0درصد و ضریب خطای  95فرمول کوکران با سطح اطمینان 

شهر تهران به پنج خوشه   ةگان22، مناطت    ای و...های مکانی، زمانی، هزینهبا توجه به محدودیت
 ،تصادفی  ۀو از میان نواحی مزبور به شیو  شدند  بندیجنوب و مرکز تقسیم  شامل شمال، شرق، لرب،

و براساااس تااراکم جمعیاات در هاار   شاادندگزینش    مطالعه  های موردعنوان خوشهمنطقه به  سهیا    دو
ای ای نتااایج پااژوهش، مقیاااس فاصاالهد. مقیاااس ارزیااابی و مقایسااهشاا منطقااه، پرسشاانامه توزیااع 

 ( است.7( تا خیلی زیاد )1کم ) خیلیاز ای لیکرت  گزینههفت
های شاخص  ۀشد، دربرگیرند  آگاهی سیاسی تدوین  ةای که در این پژوهش برای مطالعپرسشنامه

 زیر است:

___________________________________________________________ 
1. Patterson; Howard; Kinloch 
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 ؛ سازی سیاسی روزرویدادها و تحوالت سیاسی: رویدادها و تحوالت مهم در جریان -
 ؛ ادبیات سیاسی: اصطالحات و مفاهیم سیاسی  -
های سیاسی ملی ها و جناحها، تشکلو احزاب سیاسی: آشنایی با گروه ها، نهادها  سازمان  -

 ؛ هاو فراملی، قواعد، اصول و اهداف آن
برجستشخصیت  - صاحب  ةهای  افراد  پستسیاسی:  دارای  یا  بانفوذ  و نظر،  سیاسی  های 

 ؛اداری مهم
ایدئولوژی  - مفاهیم،  و گرایشالگوهای سیاسی: مجموعه اصول،  یاها  پنهان   های آشکار 

 ؛ هاها و اجرای آنگذاریسیاسی در سیاست
ریشهتحلیل  - ارزیابی  و  مطالعه  سیاسی:  یا  های  رویدادها  و  تحوالت  بستر  و  ها 

 . ها گذاریسیاست
ای با استفاده از سااه سواد رسانه ةبرای دستیابی بهتر به اهداف و متغیر مستقل این پژوهش، مؤلف

 ةدر تهیاا   1و انتقااال دیجیتااال مطااابت جاادول    دیجیتااالشایستگی دیجیتال، کاااربری  بخش شامل  
 .(1391)توحیدی اصل،  ها استفاده شدپرسشنامه

 

 ی ا سواد رسانه یهاها و شاخصمؤلفه. 1جدول 

هاشاخص مؤلفه  

ها، مفاهیم و شایستگی دیجیتالی )مهارت

 ها(نگرش

 هوشمند   ةتوانمندی استفاده از یم رسان
 ای ی رسانهافزارهاآشنایی کلی با سخت

 توانایی تایپ، ویرایش و ارسال یم متن 
 های دیجیتال آشنایی با محیط کاری برنامه

 آشنایی با پایگاه داده 
 یم مطلب دیجیتال  ةمیزان تسلط در ارائ

 ی استفاده از اینترنت یتوانا

کاربری دیجیتالی )کاربرد شغلی و  

 ای( حرفه

 استفاده از سیستم تبادل دیجیتال 

 ستفاده از تعامالت اینترنتی ا 

 خرید آنالین 
 وجودریافت اطالعات از طریت موتورهای جست

 بررسی اینترنتی قبل از اقدام 
 های دیجیتال در حل مشکالتگیری از اینترنت و رسانهبهره

 خدمات آنالین ۀدهنداستفاده از مراکز ارائه انتقال دیجیتالی )خالقیت و نوآوری( 

 آدرس ایمیل فردی و گروهی  ۀاز کتاب آدرس الکترونیکی برای ذخیراستفاده 
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هاشاخص مؤلفه  

 وکنفران ، یت آنالین و...یشرکت در وید
 نیاز  گیری از مرورگرهای مناسب برای دستیابی به اسناد و اطالعات موردبهره

 دسترسی به منابع محدودشده  ۀآشنایی با نحو
 وجوهای جستها با استفاده از موتور وجوی دادهنحوه جست

 آشنایی با طراحی در فضای وب 
 

 پژوهش یهاافتهی .4

وضعیت اشااتغال در  و اطالعات دموگرافیم این پژوهش شامل سن، میزان تحصیالت، وضعیت تأهل
براساس تجزیه و تحلیاال اطالعااات   .(3و    2  هایهای دیجیتال است )جدولرابطه با استفاده از رسانه

درصد مربااوط بااه  1/36سال و   40-30درصد( مربوط به سنین    2/32)پاسخگویان، بیشترین فراوانی  
 تحصیالت کارشناسی است. ةدرج

 

 بخشیدو ای در سطوح مختلد متغیرهای دموگرافیمهای توصیفی متغیر سواد رسانهآماره . 2جدول 

 میانگین  تعداد  ای سواد رسانه
انحراف  

 معیار 
 خطای معیار 

 110/0 310/1 916/3 142 مجرد  وضعیت تأهل 

 082/0 271/1 701/3 242 متأهل  

 080/0 328/1 810/3 275 شالل وضعیت اشتغال
 

 113/0 183/1 704/3 109 لیرشالل

 

ای، مقاادار طبت آزمون لون، برای متغیرهای تأهل و اشتغال در مقایسه با سواد رسانه  2در جدول  
عنوان عیت تأهل و اشتغال زنان بااهمعناداری میان وض  ةدهد رابطنشان می  05/0تر از  معناداری بزرگ
 اجتماعی زنان تهرانی وجود ندارد.-های فردییکی از ویژگی

 

 اینتایج آزمون آنالیز واریان  متغیر سواد رسانه . 3جدول 

 مقدار معناداری  F ۀآمار میانگین مربعات  آزادی  ۀدرج  مجموع مربعات  نام متغیر 

 312/0 197/1 980/1 380 715/636 سن

 000/0 076/13 259/19 380 715/636 حصیالتمیزان ت

 

ای در سااطوح برای متغیر میزان تحصاایالت، میااانگین متغیاار سااواد رسااانه  3طبت نتایج جدول  
ای در پاسااخگویان بااا سااطح سااواد کااه سااواد رسااانهطوریبه  ؛مختلد متغیر اختالف معناداری دارد
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عنوان یکی از تحصیالت زنان تهرانی به  بنابراین  ؛پاسخگویان است  از سایر  تحصیالت تکمیلی بیشتر
ای ارتباط معنادار مثبت دارد. برای متغیر سن، مقدار میااانگین با میزان سواد رسانه  ،های فردیویژگی

سن زنان  ةگزین ترتیب. بدینای در سطوح مختلد این متغیر اختالف معناداری نداردمتغیر سواد رسانه
 ها ارتباط معناداری ندارد.ای آنفردی با میزان سواد رسانههای عنوان یکی از ویژگیتهرانی به

ای با میانگین پژوهش )عدد ، میانگین آگاهی رسانهاینمونهتم tبا استفاده از آزمون   4در جدول  
 شده است.( مقایسه 4

 

 اینمونهتم  tنتایج آزمون  . 4جدول 

 4مقدار آزمون =  عوامل مؤثر 

 میانگین  t ۀآمار
مقدار 

 داری معنا

اختالف  

 میانگین 

درصد برای اختالف میانگین با    95اطمینان  ۀباز

 4عدد  

 حد بال  حد پایین 

 -195/0 -461/0 -328/0 000/0 672/3 -857/3 آگاهی سیاسی

 

کااافی باازرگ و مقاادار   ۀاناادازبه  t  ۀبرای متغیرهای پااژوهش، قاادرمطلت آمااار  4براساس جدول  
است. به این معنی که میانگین این عوامل بااا  آمدهدست به 05/0تر از معناداری متنا ر با آن، کویم

دساات آمااده اساات، به 4تر از  اختالف معناداری دارد و با توجه به اینکه میانگین متغیاار پااایین  4عدد  
)از خیلی کم تا نسبتا  کاام(   4ی کمتر از  هاتوان گفت در پاسخ به سؤاالت، اکثر پاسخگویان گزینهمی

 اند.را انتخاب کرده
 (.5از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد )جدول   تحقیتبرای بررسی ارتباط بین متغیرهای 

 

 ماتری  ضرایب همبستگی متغیرهای تحقیت  . 5جدول 

 آگاهی سیاسی ای سواد رسانه متغیرهای تحقیق 

 ای سواد رسانه
 540/0 000/1 سون ضریب همبستگی پیر

000/0 سطح معناداری   

 به اخبارزنان آگاهی سیاسی و دستیابی 
 000/1 540/0 ضریب همبستگی پیرسون 

 000/0 سطح معناداری 

 012/0 040/0 سطح معناداری  مجموع 
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 یرا  ؛مستقیم وجود دارد  ةای و آگاهی سیاسی زنان تهرانی رابطبین سواد رسانه  5براساس جدول  
پااژوهش »بااین سااواد   ةاست. برای آزمون فرضاای  05/0ر معناداری برای دو شاخص کمتر از  که مقدا
 معناداری وجود دارد« از آزمون رگرسیون اسااتفاده شااد.  ةای و آگاهی سیاسی زنان تهرانی رابطرسانه
ای است که بهترین پیشگویی یم متغیر وابسته را از روی یم یا یند متغیاار رگرسیون، معادله  ةنتیج
 دهد.تقل نشان میمس

 

 مدل رگرسیونی استاندارد متغیر آگاهی سیاسی  ةخالص . 6جدول 

  ۀمتغیر وابست 

 مدل

ضریب  

 همبستگی 

ضریب  

 تعیین 

ضریب تعیین  

 شده تعدیل
 خطای معیار 

دوربین   ۀآمار

 واتسون 

 844/1 117/1 290/0 292/0 540/0 آگاهی سیاسی

 

آمده است؛ یعنی متغیر سواد دستبه  292/0  ضریب تعیین بین متغیر مستقل و وابسته  6در جدول  
 د.دهمی توضیحآگاهی سیاسی زنان را  متغیردرصد از واریان    29ای حدود رسانه
 

 ای ضرایب مدل رگرسیونی استاندارد متغیر سواد رسانه . 7جدول 

 مقدار معناداری  t ۀآمار ضریب استاندارد  ضریب استانداردنشده  مدل رگرسیون 

B  خطای معیار Beta 

 000/0 863/8  177/0 567/1 مقدار ثابت 

 000/0 571/12 540/0 044/0 557/0 ای سواد رسانه 

 

آمده که با توجه به مقدار معناداری دستبه  571/12برابر    t  ۀای، آماربرای سواد رسانه  7در جدول  
دیجیتااال، باار   ایدهااد سااواد رسااانهاست، نشان می  05/0تر از  که کویم  000/0مرتبط با آن یعنی  

آگاهی سیاسی زنان تهرانی اثر معناداری دارد. سهم تبیین آگاهی سیاساای زنااان بااا توجااه بااه سااواد 
است. با توجه به مقدار مثبت این ضریب نتیجه   540/0یعنی    Betaای، برابر با ضریب استاندارد  رسانه
بنااابراین بخااش اول   ؛د داردمثبت و معنااادار وجااو  ةای، رابطگیریم بین آگاهی زنان و سواد رسانهمی

میانگین آمار آگاهی سیاسی زنااان تهراناای   ۀدهندنشان  8جدول  شود.  ید میأیاصلی پژوهش ت  ةفرضی
یااابیم کااه زنااان های ایاان جاادول درمیهای این متغیر است. با استفاده از یافتهدر هریم از شاخص

 ازساائوالن نظااام سیاساای دارنااد و تهرانی بیشترین آگاهی را از و اید و کارکردهای کااارگزاران و م
 ها، حقوق و تکالید سیاسی زنان و پیچیدگی مسائل سیاسی آگاهی کمتری دارند.خواسته
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 رسانی و آگاهی سیاسی زنان تهرانی میانگین آمار اطالع . 8جدول 

 مجموع میانگین  میانگین  هاشاخص مؤلفه

آگاهی دربارۀ وظایف و  

 کارکردهای نظام سیاسی

753/3 ردهای نظام سیاسی و اید و کارک   727/3 
 722/3 ها، نهادها و احزاب سیاسی سازمان

 707/3 رویدادها و تحوالت سیاسی روز 

ها،  آگاهی دربارۀ خواست

 نیازها و تکالیف 
 652/3 ها، نیازها، حقوق و تکالید زنان خواسته

652/3 

آگاهی دربارۀ شناخت  

پیچیدگی و پشت پرده  

 مسائل سیاسی

 616/3 797/3 یاسی، الگوها و مکاتب سیاسی روز مفاهیم س
 318/3 های سیاسی روز تحلیل

های برجسته سیاسی )افراد بانفوذ و  شخصیت
 مشهور( 

733/3 

 665/3 مجموع 

 بحث  .5

نظر زالر، گورن و برینسکی دربارۀ دریافت بیشترین اطالعات درمورد حااوزۀ   ۀهای باال تأییدکنندیافته
های آگاهی سیاسی و آمده از پیمایش شاخصدستهای دیجیتال است. آمار بههعمومی از طریت رسان

تر از ای پاااییندهد با توجه به میزان سااواد رسااانهای زنان تهرانی نشان میمطابقت آن با سواد رسانه
ها و اطالعات سیاسی روز( بیشتر متوسط آنان، اولین مؤلفه الگوی ذهنی آگاهی سیاسی )دریافت داده

های الگوی ذهنی آگاهی سیاسی( در میااان آنااان شااکل گرفتااه دانش و درک سیاسی )دیگر مؤلفهاز  
 بردن به یرایی این موضوع باید نقش عوامل اثرگذار در این موضوع بررسی شود.است. برای پی

یابااد، در ایاان کنندگان آن ماااهیتی تفساایرپذیر میاسااتفاده دانشاز آنجا که اطالعات در پیوند با 
تاارین عنوان مهمهااای فااردی بااهاجتماعی و ویژگی-فرهنگ، ساختارهای سیاسیش سه عامل  پژوه

ای مطالعااه شااد. اعتقااادات، باورهااا، مااذهب و عوامل اثرگذار بر یادگیری و اسااتفاده از سااواد رسااانه
شااار قدهد که لالبا  سبم زندگی و طاارز تفکاار اهای پیشینیان، فرهنگ یم جامعه را شکل میسنت

دهااد فرهنااگ لالااب در شده توسااط محققااان نشااان میهای انجامکند. بررسیتعیین می  مختلد را
ای، رویکااردی های اندک و  اهری، در اکثر امور از جمله فرایناادهای رسااانهرلم تفاوتکشورها علی

 دید فرهنگ لالب است  ةای، زاویهای رسانهبازنماییمعتقد است    1بالتجنسیتی با قالبی مردانه دارد.  
 ,Silverblattکنااد )میطور مرتااب بازتولیااد بااهپدرساالر را در جوامع  ةریشه و اساس یم جامع که

امااا  دارد، وجااود افااراد ذهاان درناخودآگاااه  طوربااه فوکو گفتمااان باور بهاز سوی دیگر  (.67 :2013

___________________________________________________________ 
1. Silverblatt 
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 کااه  ایاار  ناادارد؛  وجااود  کننااد  اقتباس   مسلط  فرهنگ  علیه  بتوانند  که افراد  تقابلی  یا  مقاومت  رمزهای
 مانناادنهادهااای اجتماااعی  ماننااد دیگاار هارسااانه اساات. جااای گرفتااه افراد اذهان و قلوب در  قدرت

دروناای  هااا راآن ما که هاییگفتمان کنند؛گفتمان منتشر می طریت از را قدرت بیمارستان، مدرسه و...
-ارهای سیاسیرو ساخت(. از اینMehdizadeh, 2009: 116پذیریم )می حقیقت عنوانبه و کنیممی

و به   بدیامیاجتماعی جوامع دارای فرهنگ مردساالر نیز در جهت باورهای ذهنی افراد، شکلی مردانه  
شااده هااای انجامشااود. پژوهشهای اجتماعی زنان تبدیل میمانعی در ایجاد انگیزه برای رشد مهارت

تحاات تااأثیر فرهنااگ د کااه زنااان همااواره در طااول تاااریخ و در نااواحی مختلااد دنیااا، نکنتأیید می
انااد و کاااهش اناادکی از ایاان مردساالرانه، از رشد اجتماعی متناسب با زمان خااویش برخااوردار نبوده

طور بااه را هااای ایاان قشاار پرشاامار جوامااعها از سوی خانواده یا دولاات، آگاااهی و مهارتمحدودیت
 محسوسی افزایش داده است.

کنااد های اجتماعی افااراد نیااز  هااور مییژگیهای فردی که گاه در قالب وویژگی  ،عالوه بر این
ای از شخصیت و البته نباید بخش عمده .دارد بسزاییها تأثیر  در رشد فردی آن  ،مانند تأهل یا اشتغال

در  هااور   ویژگی زنان در خانواده را که تحت تأثیر فرهنگ سنتی و مردساالر شکل گرفتااه و مااانعی
های دموگرافیاام ایاان پااژوهش ، از نظر دور داشت. یافتهرودشمار مینقش اجتماعی مستقل آنان به

رلم حضور بیشااتر در دهد زنان تهرانی علیمبنی بر میزان تحصیالت، سن، تأهل و اشتغال نشان می
هااای ارتباااطی و اطالعاااتی های متناسب با فناوریهای گذشته، از رشد مهارتاجتماع نسبت به سال

سیاساای مردانااه و -هنی آنان مبنی بر وجود ساختارهای اجتماااعییرا که باورهای ذ  ؛برخوردار نیستند
وکارهایی خااارج از های حقوقی و حتی لزوم تأمین نیازهای معیشتی خانوار و فعالیت در کسبنابرابری

افزایش آگاهی   ،تبع آنها و بهالزم برای رشد این مهارت  ۀحوزۀ عمومی جامعه، فرصت کافی یا انگیز
 تر ساخته است.رنگمها کسیاسی را در آن

خواهد بود که افراد با داشتن عقل انتقااادی از   پویابه باور هابرماس، حوزۀ عمومی زمانی فعال و   
آزادی بیااان، آزادی نشاار و  ةکنترل نیروهای لیرعقالنی بیرونی رهایی یابند و از حقوق خود در زمیناا 

ه این عقاال انتقااادی، ابزارهااای مناسااب بنابراین زنان باید برای رسیدن ب  ؛آزادی تجمع استفاده کنند
ای یکی از همین ابزارها برای استفاده از اطالعات و دانش مورد نیاز خود را داشته باشند و سواد رسانه

شایعات و تبلیغات تشااخیص   ،آموزد افراد یگونه اطالعات درست را از اطالعات نادرستاست که می
 ةعتقادات همسر و سایر اعضای خااانواده خااود بااه مطالباا دهند و با پیکربندی اطالعات خود فارغ از ا

 ةسیاسی خود در حوزۀ عمومی مورد نظرشااان ب،ردازنااد. حااوزۀ عمااومی یاام شاابک-حقوق اجتماعی
ارتباطی گسترده میان شهروندان است که افراد در آن آزادانه بااه تبااادل اطالعااات و نقااد و بررساای 



 

 

 

 

 

 
 و دیگران  یزهرا زمان /یزنان تهران یاسیس یو آگاه  یاسواد رسانه ۀرابط     

 

 

 

603 

گیاارد ندرت بحث منطقی صورت میبینیم که بهاما می ،پردازند تا به اشتراک دیدگاه برسندمطالب می
که فضای سایبری بستر مناسبی برای افزایش درحالی  ؛گیردیا در موارد بسیار اندکی توافت صورت می

ویژه هااای افااراد بااهرود. احیای این امر مستلزم رشد مهارتشمار میآگاهی و تقویت حوزۀ عمومی به
 ؛رودشمار ماایها بهاین مهارتترین  ای از مهمری است که سواد رسانهزنان در استفاده از فضای سایب

را کاااهش دهاایم،   هااای فااردیبنابراین اگر نتوانیم میزان تأثیر منفی عوامل اثرگذار در رشااد مهارت
د و وشاا میبلکه حوزۀ عمااومی تضااعید    ،یابدتنها آگاهی افراد افزایش نمیبراساس نظر هابرماس، نه

 سیاسی منجر نخواهد شد. ةمنفعت عام و  هور توسعافکار عمومی به 
هااایی هسااتند کااه بتوانااد مشااارکت آنااان را در زنان باایش از مااردان نیازمنااد آمااوختن مهارت 

طور قطااع وابسااته بااه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تسهیل کند. این مشارکت بااهسازیتصمیم
شااود، نیازمنااد های دیجیتااال یافاات میهوفور در رسااانکسب آگاهی و دانش است. اطالعاتی که بااه

ها از دو جنبه برای زنااان مهارت پردازش و تحلیل است تا به دانش و آگاهی تبدیل شود. این مهارت
ها را ای مردانه، منفعل نخواهند بود و از سوی دیگر آناهمیت دارد. از یم سو در مقابل جریان رسانه

ابعاااد سیاساای، اجتماااعی و اقتصااادی   ةهای دیجیتال در کلیهای متعدد رسانهبرای استفاده از کارایی
توانااد افااراد را از هااا میها بدون برخورد آگاهانه با آنافزایش میزان استفاده از رسانه  سازد.توانمند می

 .کندها تبدیل ها یا رسانهفعال به مخاطب منفعل و لیرپویا در مقابل پیام  ۀکنندحالت مشارکت

های سیاسی له یا علیه نظام سیاساای مان اخبار، تبلیغات، شایعات یا پادکستاطالعات سیاسی ه 
مثبت یا  ةشدت تحت تأثیر خود قرار دهد. نتیجتواند فرایندها و جریانات سیاسی روز را بهاست که می

ها بستگی دارد که مخاطب آگاه باید قادر رسانی، به منبع خبر و محتوای پیاممنفی ناشی از این اطالع
یم پیام واحد در شرایط یکسان  ،ادراک تفاضلی  ةنظریبراساس    ها باشد.وسقم آنبه تشخیص صحت

هرینااد آن دو از نظاار  ؛خاص ارتباطی برای دو نفر معنااای یکسااانی نخواهااد داشاات ةو از یم وسیل
بنابراین نباید انتظار داشت افرادی کااه دارای  (؛Matani, 2017: 220هوش و حواس یکسان باشند )

ه شدای هستند با افراد فاقد این نوع سواد، دارای ادراک یکسانی از اخبار و اطالعات منتشرواد رسانهس
 ؛داناادای میگوایر، ارائه، توجه، درک، پذیرش، نگهداری و رفتار را فرایند اثاار پیااام رسااانهباشند. مم

 رو است.های که در این پیمایش با کاستی و ضعد روبنکته

 شنهادها یپو  یریگجهینت. 6

 با افزایش و تعدد منابع اطالعاتی، معادالت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی گذشااته دگرگااون
ریزی باارای شده و رسیدن به توازن و پایداری در یم کشور مستلزم توجااه بااه ایاان منااابع و برنامااه
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در   زیااادیز قاادرت  های جدید ارتباطی و اطالعاااتی، ابرداری صحیح از آن است. ابزارها و رسانهبهره
بنااابراین الزم اساات افااراد در مواجهااه بااا انبااوه   ؛ها در جامعااه برخوردارنااددادن ارزش انتقال و شکل

اندازی متفاوت از فهم و درک ذهناای افااراد را ه از منابع جدید و سایبری که یشمشداطالعات منتشر
اناادازه   گیری کنند. هرصمیمطلبد، اخبار و اطالعات صحیح را گزینش و تحلیل و برای مشارکت تمی

تر، ها و عملکردها صحیحگیریها و حقایت هماهنگ باشد، تصمیماخبار و اطالعات دریافتی با واقعیت
منظور پیشگیری از گسترش شااکاف رو بهجامعه خواهد بود. از این ةتر و در جهت رشد و توسععقالنی

 های الزم برخوردار باشند.ارتویژه زنان از مهاقشار جامعه به  ةآگاهی الزم است هم
مندی مساوی از حقوق شااهروندی، تغییر باورهای سنتی و فرهنگ مردساالری در سیاست و بهره

های آمیز و جلوگیری از اعمال خشونت و تحقیر علیااه زنااان، توانمناادیتغییر و اصالح قوانین تبعیض
و با   کرده استیم شهروند عیان    عنواناجتماعی خود به-های سیاسیآنان را برای پذیرش مسئولیت

های توسعه و تحقیت در جامعه ایجاد کاارد توان ساختارهای جدیدی را در عرصهمدیریت هوشمند می
. باشاادهای بعاادی دهناادگان نساالعنوان پرورش ویژه زنان بهافراد جامعه به ةکه مبتنی بر آگاهی کلی

بری، کارایی و قدرت زیادی در جذب، تنااویر و فناوری سای  ةجمعی که امروزه در سایهای ارتباطرسانه
رونااد، شاامار میتغییر آگاهی و دانش افراد دارند، ضمن آنکااه یکاای از ابزارهااای مهاام اطالعاااتی به

 یای نقااش مهماای داشااته باشااند. کسااب یااا ارتقاااتوانند در آموزش و کسب مهارت سواد رسانهمی
ها برای رساایدن بااه برابااری جنساایتی مومی دولتهای عای، امروزه از برنامههای سواد رسانهمهارت

 منظور کاهش فقر فرهنگی و درنهایت فقر اقتصادی و رفاهی است.به
دهااد داشااتن مهااارت سااواد ها در این پژوهش نشااان میهای ناشی از تجزیه و تحلیل دادهیافته
سیاساای آنااان از ای فارغ از سن، وضعیت اشتغال و تأهل زنان تهرانی در دسااتیابی بااه آگاااهی  رسانه

 ازولاای ایاان افااراد    ،و اید و کارکردهای کااارگزاران و مساائوالن نظااام سیاساای تااأثیر مثباات دارد
ها، حقوق و تکالید سیاسی زنان و پیچیدگی مسائل سیاسی، آگاهی کمتری دارنااد. همچنااین خواسته

 ؛قیم وجود داردای ارتباط مستنتایج نشان داد میان سطح تحصیالت زنان با کسب مهارت سواد رسانه
هااای سااواد که هریه میزان تحصیالت افراد باالتر باشد، آشاانایی و تساالط آنااان باار مهارتطوریبه

 ةای، الزاما  باارای مشااارکت فعاالناا شود. البته باید دقت شود که داشتن سواد رسانهای بیشتر میرسانه
ی نیااز در ایاان مساائله نقااش سیاسی کافی نیست و سایر عوامل و موانع ساختاری، فرهنگی و اجتماع

 دارند.
میااان ساان و سااطح  ةرابط ۀدهند( که نشان2015گر )برخالف تحقیت منتظرقائم و شعبان کاسه 

اما   ،دهدمعناداری را نشان نمی  ةهای این پژوهش رابطای است، یافتهای در مصرف رسانهسواد رسانه
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هااا و اطالعااات سیاساای روز از دریافت داده  آمده مبنی بر توجه بیشتر زنان تهرانی برایدستنتایج به
ای سواد رسانه ةتواند تأکیدی بر عدم فعالیت آنان در تولید محتوا و رابطهای دیجیتال میطریت رسانه

های این پااژوهش در رابطااه بااا دانااش و های زنان در تحقیت یادشده باشد. یافتهبا هدفمندی فعالیت
ای اندک و متأثر از عواماال اثرگااذاری یااون ی از سواد رسانهین زنان تهرانی که ناشیدرک سیاسی پا

جاه و رحیماای با نتایج تحقیت رفعت ،های فردی استاجتماعی و ویژگی-فرهنگ، ساختارهای سیاسی
های سیاسی زنان و نگرش مشابه زنان و مردان بااه تبعااات ( مبنی بر رویکرد سنتی به فعالیت2015)

معنااادار میااان   ة( مبنی بر وجود رابطاا 2018زاده )واقد و رحمان  مشارکت سیاسی و نیز نتایج تحقیت
اگاار تولیااد محتااوا و دانااش سیاساای در   ،طرز تلقی افااراد و مشااارکت سیاساای آنااان همسااویی دارد

های مجازی را نوعی مشارکت سیاسی بدانیم. از سوی دیگاار بااا توجااه بااه اینکااه تحقیقااات گفتمان
ای های سواد رسااانهی و در راستای افزایش یادگیری مهارتشده توسط محققان خارجی، کاربردانجام

توسط زنان در مناطت روستایی و شهری برای دسااتیابی بااه مشااارکت فعااال سیاساای بااا رویکااردی 
کااه   یاارا  ؛جنسیتی است، نتایج این پژوهش قابل قیاس با نتایج تحقیقااات محققااان خااارجی نیساات

فرایندی قبل از راهکارهای عملی برای اصالح این   ،شناسایی و پذیرش نتایج مربوط به الگوی ذهنی
طور لیرمسااتقیم باار نتااایج شده در تحقیقات خارجی نیز بهالگوی ذهنی است. گریه راهکارهای ارائه

 حاصل از این پژوهش تأکید دارد.
شااود، دهی میطور فراملی سااازمانشدن است که بهجهانی  هایهاز آنجا که جنسیت یکی از مقول

ای های جامع و توسعهریزیزنان، در برنامه  ةدهی فراملی افکار و اندیششود قبل از سامانیپیشنهاد م
آگاااهی زنااان در یاااریوب  یطور جدی طرح و پیگیری شود تا هم شاااهد ارتقاااملی، این موضوع به

ی حاادود نیماای از جمعیاات کشااور یاصول و اهداف نظام اسالمی ایران باشیم و هم از هدررفت توانااا
عنوان اباازار پیشااگیری از بااروز ای بااهویژه سااواد رسااانهوضعیت آموزش بااه  ییری کنیم. ارتقاجلوگ

اجتماااعی زنااان از -های دیجیتال و بهبود وضااعیت تعااامالت سیاساایرفتارهای لیرمنطقی در رسانه
ژاپاان و   مانناادها قباال در کشااورهایی  طریت نظام آموزشی کشور، یکی از راهکارهایی است که سال

 کار گرفته شده و برای اجرا در ایران جای تأمل دارد.بهکانادا 
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