فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر
سال دهم ،شماره چهارم ،پیاپی ( ،)53زمستان 5533
تاریخ دریافت33/7/6 :

تاریخ پذیرش33/3/53 :

صص 223 – 222

بررسی نقش رسانههای جمعی در توسعه سیاسی جامعه
مهرداد متانی

*1

 -5استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم شهر ،گروه مدیریت ،قائم شهر ،ایران.

چکیده
امروزه برای دستیابی به توسعه سیاسی استفاده از وسایل ارتباط جمعی شررط ززم اسرت .بره
همین منظور هدف اساسری ایرن پرژوه
است.جامعه آماری پژوه

بررسری نشر

رسرانههرای جمعری در توسرعه سیاسری

شامل همه دانشروویان و اعارای هیرت علمری دانشرگاه مازنردران

است که با استفاده از جدول تعیین حوم نمونه کرجسی و مورگان به تعداد  572نفرر دانشروو و
 575نفر هیا علمی به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .روش پژوه

به لحاظ هدف

کرراربردی اسررت و از نظررر ماهیررت و روش توصرریفی از نرروم پیمایشرری اسررت .ابر ار جمر آوری
اطالعا پرسشنامه محشقساخته است .به منظور روایی اب ار سنو
یک از متغیرهای پژوه

سواز متناسبی بررای هرر

از مبانی نظری استخراج که روایی آن مورد تایید صاحبنظرران قررار

گرفت و پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ  %22به دست آمد .و برای آزمون فرضیهها برا
توجه به نرمال بودن دادهها از آزمون تی تک نمونهای استفاده شد .یافتهها نشان داد کره رسرانه-
های جمعی میتوانند از طریق جلرب مشرارکت عمرومی ،مشرروعیتبخشری و مشبولیرتدهری و
فراهم نمودن آزادیهای مدنی در توسعه سیاسی موثر واقر شروند .همچنرین یافترههرا نشران داد
چنانچه نظام رسانهای آزاد و مستشل حاکم باشد رسانهها بهتر میتوانند به وظایف خود در ایواد
* نویسنده مسؤول

mehrdadmatani@yahoo.com
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توسعه سیاسی عمل نمایند .نتیوه دیگری که از این پژوه

حاصل شرده ایرن اسرت کره میر ان

تاثیرگذاری هریک از رسانه در توسعه سیاسی بره ترتیرب شرامل تلوی یرون ،اینترنرت ،مراهواره،
مطبوعا و رادیو است.
واژههای کلیددی :رسرانههرای جمعری ،توسرعه سیاسری ،آگراهی بخشری ،هماهنرا سرازی،
مشارکت.
مقدمه و بیان مسأله
دستیابی به توسعه سیاسی یعنی فراینردی کره در جریران آن نظرامهرای سراده اقتردارگرای
سیاسی جای خود را به نظامهای حق رای همگانی ،احر اب سیاسری و بوروکراسریهرای مردنی
میدهند ،نیازمند آگاهی و حرکت عمومی شهروندان از یرک سرو و پرذیرش اراده حاکمران از
سوی دیگر است .امروزه برای دست یابی بره توسرعه سیاسری اسرتفاده از وسرایل ارتبراط جمعری
شرط ززم اسرت (عشیلری .)5 :5532 ،زیررا وسرایل ارتبراط جمعری جمعری برا انع راب اخبرار و
اطالعا مربوط به رویدادها و مسایل اجتماعی در واق میان مردم ارتباط برقرار کررده اسرت و
آنها را نسبت به مسائل ی دیگر و جامعه مطل میسازند .این کارکرد که مستشیما به مشرارکت
سیاسی مرردم در جوامر دموکراتیرک مربروط مریشرود ،اثرر مسرتشیمی در افر ای

یرا کراه

مشررروعیت سیاسرری هیررا حاکمرره ،از طریررق توجرره برره حررل مش ر ال مطررر شررده خواهررد
داشت(افتخاری.)5522 ،
« آدام لیک »5ی ی از اندیشمندان ارتباطا سیاسی درباره اطالعرا و ارتباطرا برا توسرعه
سیاسی و مردم سازری مینویسد :هدف دموکراسی در اصل دسترسی مردم به قدر سیاسی و
کنترل

به دست آنان است و در این عرصه دسترسری بیشرتر بره اطالعرا  ،دسرت مایره تحشرق

دموکراسی اصیل است .زیرا این امر ،شهروندان معمولی را قادر میسازد تا به مشارکت آگاهانه
در سیاست بپردازند (لیک.)4 :5333 ،
شناخت کاربرد و عمل رد رسانههای جمعی در جامعه و نششی که آنها در جوام بشرری بره
عهده دارند ،امری بسیار مهم است و از طریق شناخت تاثیرا و کارکردهای رسانههای جمعری
1. Adam Lake
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میتوان به طر برنامههای موثری برای استفاده مطلوب و عشالنی از این ت نولروژی پرداخرت و
در عین حال از اشتباها و انحرافاتی که در جریان ارائه کارکرد رسانهها به مردم داده میشرود
پرهی کرد .ارائه راه ار و طر های مناسب جهت سالم سراختن و افر ای

نشر هرای مثبرت و

سازنده رسانههای جمعری در حرکرت مطلروب جامعره ،نیازمنرد شرناخت عمیرق وسرایل ارتبراط
جمعی است .رسانههای ارتباط جمعی اعم از تلوی یون ،مطبوعا  ،رادیو و شرب ههرای مراهواره
ای در دنیا ،مشغول فعالیت و جلب مخاطب هستند .به همین منظور پژوه

حاضر در پری یرافتن

پاسخی به این سوال است که رسانههای جمعی چگونه میتوانند در توسعه سیاسی جامعره نشر
داشته باشند ،و می ان تاثیرگذاری هر یک از این رسانهها چگونه است .و سروال دیگرری کره در
خالل این نوشتار در پی پاسخ به آن خواهیم بود این است که آیا نظام رسرانهای آزاد مریتوانرد
روند توسعه سیاسی جامعه را بهبود بخشد؟
مبانی نظری پژوهش
مفهوم توسعه سیاسی
مفهوم توسعه سیاسی از زمان پیدای

اولین دیدگاهها در مورد آن از اواخر دهه  5332تا بره

امروز به صور مختلف تعریف شده است .هر یک از مفراهیم ارائره شرده در مشراط زمرانی برا
تاکید یک سری از ویژگری هرا و ابعراد تروده کره متراثر از شررایا اجتمراعی -سیاسری جهران و
تغییرا بوجود آمده است.
توسعه سیاسی مفهومی پر موادله در عرصه نظری و شاید دور از عمل اجتماعی است .پشت
سر گذاردن در واژههای توسعه سیاسی و برپایی جامعره توسرعه یافتره سیاسری در هرر کشروری،
مستل م عبور دشوار و گاهی پرمخاطره از یک دورانگذار سیاسی اسرت کره اگرر بری

از حرد

طوزنی شود ،احتمال بازگشت به عشب اف ونتر میشود.دسرت یرابی بره توسرعه سیاسری؛ یعنری
فرایندی که در جریان آن نظامهای ساده اقتدارگرای سیاسی جای خود را به نظامهای حرق رای
همگانی ،اح اب سیاسی ،و بوروکراسی مردنی مریدهنرد ،نیازمنرد آگراهی و حرکرت عمرومی
شهروندان از یک سو و پذیرش اراده حاکمان از سوی دیگر است.
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اصوز مباحث توسعه سیاسی به حدود نیم قرن قبرل برمریگرردد ،یعنری دورهای کره جریران
ف ری نوسازی ،حاکمیت و نمود پیدا کرد .توسعه ،نوسازی ،تحول تاریخی ،ترقری ،پیشررفت و
ت امل و ...مدلهایی هستند که بر یک دال دزلت مریکننرد ،یعنری دگرگرونی در جهرت بهینره
شدن دائمی وض موجود.
علیرغم آنکه در دهههای  5342و  5332به ابعاد اقتصادی توسعه سیاسی توجه میشد ،ولری
از اواخر دهه  5362متفشین علوم سیاسری بره پارامترهرای اجتمراعی و سیاسری بری

از عوامرل و

شاخصهای اقتصادی اهمیت دادند .در مراحل بعد ،توسعه سیاسی به نحروی برا مشولره فرهنرا
سیاسی گره خورد زیرا گروهی از دانشمندان بر این نظرر بودنرد کره چنانچره از طریرق تو یره و
تحلیل فرهنا سیاسی جوام بتوان به متغیرهایی دست یافت که این عناصر را در جهرت بهرره-
گیری از تواناییهای نظام برای پاسخگویی بیشتر نسبت به نیازهای جامعه به کرار انرداخت مری-
توان به تحشق توسعه سیاسی مطلوب امیدوار بود.
در شناخت و تعریف توسعه سیاسی ،شاخصهایی همچون تف یک و افتراق ،شرهری شردن،
گسترش گروههای میانی ،تمای هویتی ،گسترش گروههای اجتماعی ،گسترش نهادهای سیاسی
غیر دولتی ،نهادینه و پیچیده شدن ساختار سیاسی ،عشالیی شدن نظام دیوانسرازری ،گسرترش و
کارآمدی دستگاههرای ایردئولوژیک دولرت از قبیرل آمروزش و پررورش ،رسرانههرا ،نهادهرای
مذهبی و حشوقی ،تمرک زدایی ،پیدای

فرهنا سیاسری همگرن ،گسرترش نمادهرای مشرتر

سیاسی به عنوان زبانی در ارتباط ،گسرترش فرهنرا تسراهل و مرداوای سیاسری ،افسرونزدایری
تعمیم سیاست و اجتماعی شدن آن ،ش سته شدن پوسته خرده فرهناهای سیاسی بره نفر نظرم
فرهنگی فراگیر ،غیرشخصی شدن سیاست و اعتمراد بره براز در جامعره سیاسری بره عنروان منشرا
مشروعیت عدالت و جامعهپذیری و توانایی برای پذیرش مشارکتهرا ،بره تمرامی مؤیرد معرانی
مختلف این مفهوماند.
گسترش سوادآموزی ،آموزش و پررورش و رسرانههرا در محردوی از کشرورها مسرتشیماٌ برا
سیاسی شدن هویت و رشد تف ر ناسیونالیستی ارتباط داشته است .پس از سیاسی شدن هویرت و
رشد تف ر ناسیونالیستی ،انگارههای ناسیونالیستی در میان روشنف ران تمام نشاط جهان گسرترش
یافت و حتی به آن دسته از کشورهایی که می ان مشارکت سیاسی مردم در آنهرا بسریار محردود
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بود نی سرایت کرد .هرجا که ارتباطا بهبود یافت شررایا سیاسری مناسرب فرراهم شرد .بسرا
سواد و آموزش و پرورش ،موجب شد دیوانسازری سنتی رشد کند و به نهاد کامال مردرنی کره
تا حدودی از جامعهشناسی ماکس وبر ملهم بود ،تبدیل شود .از دیردگاه لوسرین پرای و سریدنی
وریا در تحول مفهوم توسعه سیاسی تعاریف حول سه محور میچرخنرد کره عبارتنرد از :مرردم،
نظام و سازمان ح ومت ،لوسین پای توسعه سیاسی در هر جامعهای را به معنای عبرور موفشیرت-
آمی از بحرانهای هویت ،مشروعیت ،نفوذ ،توزی و همگرایی میداند (امینزاده.)552 :5576 ،
رسانهها و توسعه سیاسی
ی ی از عوامل مهم سیاسی شدن مردم ،گسترش وسایل ارتباط جمعی بوده است .رسانههای
گروهی با انع اب اخبار و اطالعا مربوط به رویدادها و مسائل اجتماعی در واقر میران مرردم
ارتباط برقرار کرده است و آنها را نسبت به مسائل ی ردیگر مطلر مریسرازند .ایرن کرارکرد بره
خصوص در تصیمگیریهای سازگار با برنامههای زندگی برای مخاطبان رسانهها یا مردم ترا آن
حد سودمند است که میتوان از آن با نام شریان حیا اجتماعی یاد کرد.
این کارکرد که مستشیما به مشارکت سیاسی مردم در جوام دموکراتیک مربروط مریشرود،
اثر مستشیمی در اف ای

یا کراه

مشرروعیت سیاسری هیرت حاکمره ،از طریرق توجره بره حرل

مش ال مطر شده خواهد داشت .به طور کلی رسانههای گروهی همچون تیر دو دم هسرتند
که میتوانند در جهرت تثبیرت گرام بردارنرد و هرم قرادر بره ضرربه زدن بره آن هسرتند ،چنان ره
می تواننرد همگنری و پیوسرتگی بره وجرود آورنرد و قرادر بره وسرعت بخشریدن و ژرف سراختن
مش ال اجتماعی نی هستند و میتوانند بشار دهنرده توسرعه باشرند و برذر ایردئولوژی ضرد
توسعه را در فاای جامعه ایواد کنند .ام ان این نیر وجرود دارد کره حرس امنیرت کراذبی کره
رسانهها به احتمال الشاء میکنند ذهنها را از مسائل عینی دور میسازد (میناوند.)546 :5523 ،
نش

ارتباطا در توسعه سیاسی را میتوان در سه مشوله آگراهیدهری ،هماهنرا سرازی و

جلب مشارکت مورد بررسی قرار داد .وسایل و ام انا گونراگون ارتبراطی از یرک سرو جر ء
عوامل آگاهیدهری ،هماهنرا سرازی و سرازماندهی مرورد نظرر در ارائره و اجررای طرر هرای
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مختلف توسعه به شمار مریرونرد و از سروی دیگرر بررای جلرب هم راریهرا و مشرارکتهرای
عمومی برای تامین نتایج مطلوب آنها تاثیر تعیین کنندهای دارند (قنبری.)5522 ،
آگاهیدهی
نگاه در توسعه سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی بیشتر نگاه انسانمحرور اسرت .بره محرن این ره
اطالعا جدیدی وارد جامعه میشود ،جهانهای جدیدی شناسایی و معرفی میشوند و مسرائل
جدیدی مطر میگردند که به سرعت نگرشها را تغییر میدهند .با ظهور طبشرا و انتظرارا
جدید ،فرهنا جدیدی در باب زندگی و زیست عرضه و نظام معنایی جدیدی نی مطر مری-
گردد .در حوزههای اجتماعی بحث روابا ،سازمانها و ساختارهای اجتماعی مطر مریشرود و
آنوا ضرور ها یا تغییراتی را با خود توام خواهد داشت که ورود رسانه بره طرور قطر موجرب
توسعه فرهنگی خواهد شد .یعنی از ابتدا توسعه در فرهنا وقوم مییابد ،سپس توسرعه سیاسری
و در پی آن توسعه رسانه را به همراه خواهد داشت .بعد از آن تغییرا  ،سازمانهای اجتماعی و
روابا اجتماعی ایواد میگردد (آزاد ارم ی .)5522 ،با توجه به ویژگیهای مطر شده ،رسانه-
ها میتوانند در نشر اطالعا و آگاهیدهی به مردم با طر ارزشهرا و نگررشهرای جدیرد بره
صور فعازنه در جامعه ایفای نش

نمایند.

هماهنگسازی
وسایل ارتباطی در عین حال که باعث نشر اطالعا میگردد ،موجب استاندارد شدن آنها
نی میشود ،دانیل لرنر در این زمینه خراطر نشران مریسرازد کره وسرایل ارتبراط جمعری موجرب
اف ای

پدیدهای تحت عنوان تحر

روانی میگردد یا همچنین موجب ایوراد پدیرده دیگرری

تحت اصطال یگانگی عاطفی میشود که وی آن را به مثابه ایستاری روانری در نوسرازی مروثر
می داند .یگانگی عاطفی در نظر لرنر به معنای قدر تطابق با محیا مشرحون از دگرگرونی ،در
وضعیتهای مختلف و متغیر است .بنرابراین وسرایل ارتبراط جمعری اوز باعرث آمروزش در
وضعیتهای مختلف میشود و ثانیا با برانگیختن تخیل ،افراد را به جای کسرانی قررار مریدهنرد
که کارگردان قاایا هستند (روشه .)52 :5525 ،یگانگی عاطفی که لرنر از آن صحبت میکنرد
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عبار از آن حالتی است که فرد توانایی آن را داشته باشد کره خرود را بره جرای دیگرری قررار
دهد ،طرف مشابل و نش

او را به سرعت در

کند و به دنبال آن خرود را برا افرراد متفراو از

ی دیگر و متفراو از خرود تطبیرق دهرد .جامعره مردرن امرروزی ،برا وسرعت و پیچیردگیاش،
بازیگران اجتماعی را موبور به داشتن روابا متعدد و سری با اشخاص متفاو ناآشنا در نشر -
های مختلف میکند.لسول وظایف سازمانهای ارتباطی را مراقبت از محریا ،ایوراد همبسرتگی
بین اج ای گوناگون جامعه در پاسخ به محیطی کره در آن انتشرال میررار فرهنگری از نسرلی بره
نسل دیگر صور میگیرد ،میداند (ساروخانی.)34 :5524 ،
جلب مشارکت
لرنر همچنین فرایند همبستگی مثبرت برین مشرارکت اجتمراعی و اسرتفاده از وسرایل ارتبراط
جمعی و بازاریابی هویت فردی در حوادر اجتماعی را به عنروان نمادهرای مشرتر

و تشویرت

احساب تعلق اجتماعی تحلیل کررده اسرت .بره نظرر وی وظیفره اساسری وسرایل ارتبراط جمعری
تشویت چنین احساسی است .شخص از ایرن طریرق شرهروند واقعری اجتمرام خواهرد برود ،زیررا
میتواند خود را به جای دی گری قرار دهد .به نظر لرنرر هرقردر مرردم برا وسرایل ارتبراط جمعری
پیوند مح متری مییابند ،به همان نسبت نی مشارکت اجتماعی قابلیت زندگی آنان در جم برا
در

دیگران اف ای

می یابد و جهان سوم کره در مراحرل نخسرتین برخرورد تراریخی خرود برا

وسایل ال ترونیک جدید است ،پیدایی شخصیتهای انتشالی ،یعنری آنرانکره برا شررایا جدیرد
محیطی پیرامون انطباق بیشتری یافتره انرد ،عامرل مهمری در راه حرکرت بره سروی دنیرای جدیرد
مییابد .توسعه نیازمند مشارکت مردم اسرت ،چرون مرردم آگراهی بیشرتری از اولویرت نیازهرا و
برنامههای اجرایی خود دارند.تولن میگوید مشارکت مردمی ،یعنری همراهری کسرانی کره امرر
توسعه بر نحوه زندگی آنها تاثیر میگذارد؛ یا به عبار دقیقتر ،مشارکت بهرهبررداران توسرعه،
رم موفشیت هر اقدامی است که به منظور نیل بره توسرعه انورام مریگیررد ( سراروخانی:5524 ،
.)34
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جامعه مدنی
جامعه مدنی به عنوان مرجعی است متش ل از گروهها که به هنگام وجود نشصان و کمبودها
بتوان به آن مراجعه کرد و آنها نی عادزنه بین مردم و دولت داوری کنند.
بعای از اندیشمندان جامعه مدنی و دولت را جدا از ی دیگر فرض کردهانرد .برخری دیگرر
بالع س معتشدند جامعه مدنی و دولت جدا نیستند؛ چراکه شرط ززم برای تحشق جامعره مردنی
را مشارکت سیاسی دولت مری داننرد .جامعره مردنی و دولرت هرردو برر هرم نظرار داشرته و از
انحرافا ی دیگر جلوگیری میکنند .جامعه مدنی در جهت تشویت دولت عمل میکنرد ،چررا
که مشارکت مردم را اف ای

میدهد (طاعتی.)52 :5532 ،

در رابطه با جامعه مدنی باید این ن ته را مد نظر قرار داد که جامعه مدنی بره دنبرال آن اسرت
تا کارایی دولت را اف ای

داده و مشارکت مردم را باز ببررد و ایرن نیروهرا بایرد در چرارچوب

یک فرهنا دموکراتیک رشد یابند تا حق گردش نخبگان درون دولت هرم برا مشر ل مواجره
نشود ،در جامعه مدنی یک طبشه واسا وجود دارد .ایرن طبشره واسرطه ای اسرت میران دولرت و
مردم که میتواند از حشوق مردم در مشابل دولت دفام کنرد .در ایرن طبشره برین اعارا برخرورد
مسالمتآمی وجود دارد چون این جامعه به مدرنیتی رسیده است که بتواند نیازها و مسائل خرود
را به گونهای حل و فصل نماید که دچار مش ل نشود.
جامعه مدنی فاای میان دولت و خانواده یا حوزه خصوصی افراد است و کلیره نهادهرایی را
در بر میگیرد که بدون توجه به تغییراتی که در دولت بوجود میآیرد همرواره بره طرور مسرتمر
باقی میمانند .به طور کلی جامعه مدنی زیه واسطی از طریق نهادها ،سازمانها و ...است که بین
آحاد ملت و حیطه خصوصی با حیطه عمومی رابطه ایواد مریکنرد و خواسرتههرای مرردم را بره
ح ومت و محدودیتها یا الویتهای ح ومت را به مردم انتشال میدهد.
ش لگیری جامعه مدنی مستل م وجود نهادهایی است که بین مردم و دولت قرار میگیرنرد.
در این صور است که میتوان به بهبود اوضام جامعه کمک نمود .مردم جامعره بایرد در ایرن
زمینه آموزشهای ززم را ببینند.
رفتارهای مدنی ،مهار های شهروندی و مشارکت اجتماعی از جمله مؤلفههایی هستند کره
باید از طریق رسانهها به مردم آموزش داده شوند .مخاطبان نی باید به مهار هایی دست یابند تا
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بتوانند اطالعا ارسال شده از طریق رسانهها را به طور درستی دریافت کرده و اطالعا مثبرت
و مفید را مورد استفاده قرار دهند.
کاربرد آموزشی رسانهها همواره به عنوان مشولهای ان ارناپذیر است و آموزش رسرانههرا در
زمینههای مختلف همواره به چشم میخورد و رسانهها باید در امر آموزش ،مشوله جامعره مردنی
را نی مدنظر قرار داده تا جامعه را به سوی مدنیت و یک جامعه مردرن رهبرری کننرد .رسرانههرا
باید به مردم بیاموزند که مفهوم شهروندی معنایی عمیقتر از این دارد که افراد صرفا عاو یرک
جامعه باشند .در واق تبدیل شدن به یک شهروند مؤثر یعنی تالش برای حفظ صرل و بره طرور
کلی رفتارهای مدنی از جملره مشرارکتهرای اجتمراعی در جامعره نیازمنرد کسرب اطالعرا و
آموزش در این زمینه است که این امر رسالت رسانهها را سنگینتر میکند.
رسانهها برنامههای خود را با توجه به شررایا موجرود سیاسری ،اجتمراعی و فرهنگری جامعره
اولویتبندی میکنند .لذا باید بسترسازی مناسب در جامعه از طریرق رسرانه_هرا فرراهم شرود و
سپس در میان مردم نهادینه شود.
دیدگاههای توسعه زمانی که با نظریههای ارتباطی آمیخته میشوند ،زیباییها و چال هرایی
را به وجود میآورند که در نوم خرود قابرل ارزیرابی و بررسریانرد ،بره خصروص دیردگاههرای
سیاسی که جذابیتهای رسانهای را بیشتر میکند ،زیرا کرارکرد رسرانههرا بره سیاسرت ن دیرک
است هیچ سیاست و ح ومتی بدون نظار  ،کنترل و حمایت رسانهها نمیتواند شر ل بگیررد و
پایدار باشد .این امر به دلیل ارتباط تنگاتنگی است که وسایل ارتبراط جمعری برا اف رار عمرومی
دارند و نهایتا ف ر خود را برخاسته از اف ار عمومی و برای آن میدانند .در واق ح ومتهرایی
که بر مبنای دموکراسی عمل میکنند چون محتاج بر آراء مردمیاند موبورند امت اج و ن دی ی
را با وسایل ارتباط جمعی برقرار کنند .مرا معتشردیم کره تراثیر رسرانههرا در تحروز سیاسری و
اجتماعی کشورها همچنان ادامه خواهد داشت .امروزه ما شاهد رسرانههرای اینترنرت و مراهواره
هستیم که مرزهای سیاسی را کم رنا کرده و نهایتاٌ تاثیراتی را بره دنبرال داشرته اسرت (حرال و
آینده رادیو.)255 :5523 ،
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پیشینه پژوهش
در دوران معاصرتوجه بسیاری از اندیشمندان معطوف به این موضوم شده است که از جمله
آنها میتوان به پژوه هایی که:
طاعتی ( )5532پژوهشی تحت عنوان نش

تلوی یرون در توسرعه جامعره مردنی انورام داد و

نتیوه گرفت ی ی از عواملی که کشورها را به سوی توسعه سوق میدهد توجه به مشولره جامعره
مدنی است و رسانهها اب اری هستند که میتوانند در ت وین آن در جامعه نش
عشیلی ( )5532در پژوهشی تحت عنوان نش

داشته باشند.

اینترنت و توسعه سیاسی بره ایرن نترایج دسرت

یافت که اینترنت با توجه به ویژگیهایی چون تعاملی بودن ،هم مان برودن ارتبراط ،همرهجرایی
بودن ،فشدان کنترل مرک ی ،فشدان مال یت بر شب ه و سانسرور گریر ی ،فارای مناسربی بررای
احیای ابعاد از دست رفته مشارکت سیاسی و دموکراسی است.
میناوند ( )5523در پژوهشی تحت عنوان اینترنت و توسعه سیاسری بره ایرن نتیوره رسرید کره
انوام و شیوههای ارتباطا میان افراد ،گروهها ،نهادهای سیاسی و مدنی در اینترنت را مریتروان
بر اساب مدلی برگرفته از ایده حوزه عمومی در نظریا هابرماب تحلیل و تبیین کرد.
آذیررن ( )5523در پژوهشرری بررا عنرروان نش ر

رادیررو و تلوی یررون در جامعررهپررذیری سیاسرری

دانشوویان انوام داد و هدف اساسی این پژوه

رادیرو و تلوی یرون در

در واق بررسری نشر

باز بردن آگاهیهای سیاسی دانشوویان بود و نتایج این پژوه

نشان داد که رادیو و تلوی یون

به عنوان ی ی از نهادهای مهم جامعهپذیری تاثیر زیرادی در جامعرهپرذیری سیاسری دانشروویان
دارند و اثر تلوی یون در این زمینه بیشتر و محسوبتر است.
سردار آبادی و دیگران ( )5522در پژوهشی به بررسی رابطه رسانههای جمعی ،فناوریهای
نوین ارتباطی و ارتباطا فردی بر آگاهی سیاسی دانشوویان دانشرگاه تهرران پرداخترهانرد و بره
این نتایج دست یافتهاند که گسترش کمی و کیفی رسانههای جمعی و فناوریهرای ارتبراطی در
اف ای

آگاهی سیاسی مخاطبان تاثیر به س ایی داشتهاند.
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میتوان مدل مفهرومی پرژوه

را بره صرور

زیر نشان داد.

شکل ( )1مدل مفهومی پژوهش

فرضیههای پژوهش
 -5رسانهها از طریق جلب مشارکت عمومی در توسعه سیاسی جامعه موثر واق میشوند.
 -2رسانهها از طریق مشروعیتبخشی و مشبولیتدهی در توسرعه سیاسری جامعره مرؤثر واقر
میشوند.
 -5رسانهها از طریق ایواد آزادیهای مدنی در توسعه سیاسی جامعه موثر واق میشوند.
 -4می ان تاثیرگذاری هریک از انوام رسانهها در توسعه سیاسی جامعه متفاو است.
 -3رسانهای آزاد و مستشل تاثیر بیشتری در توسعه سیاسی جامعه دارند.
روش پژوهش
پژوه

حاضر از نظر هدف کاربردی اسرت و برر حسرب ماهیرت و روش توصریفی از نروم

پیمایشی است .جامعه آماری پژوه

شامل کلیه اعاای هیا علمی ( 522نفرر) و دانشروویان

( 52222نفر) دانشگاه مازندران هستند .که از این تعداد با استفاده از جدول تعیرین حورم نمونره
کرجسی و مورگان به تعداد  575نفر عاو هیا علمی و  572نفر دانشوو به روش نمونهگیرری
تصادی طبشهای انتخاب شدهاند .برای جم آوری اطالعا از پرسشرنامه محشرقسراخته اسرتفاده
شد .و روایی پرسشنامه به تایید صاحبنظران و متخصصان قرار گرفت و پایرایی پرسشرنامه نیر برا
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روش آلفای کرونباخ  2/223به دست آمد و برای ارزیابی متغیرهای مورد بررسی پژوه
نش

یعنی

رسانهها در توسعه سیاسی ابتدا ابعاد اصرلی کارکردهرای رسرانههرا را برر اسراب مطالعرا

نظری مشخص و آنگاه گویههایی که فاای مفهومی هر یرک از ای ابعراد را تشر یل مریدهنرد
شناسایی و با کمک طیف پنج گ ینهای لی ر به اندازهگیری تاثیر کارکرد رسرانههرا و توسرعه
سیاسی پرداخته شد.
یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی
بر اساب دادههای بدست آمده از آمار توصیفی از مومروم  345نفرر نمونره آمراری در نظرر
گرفته شده 575نفر استاد و 572نفر دانشوو بوده اند .از نظر جنسیت  533نفرزن ( 64نفر استاد و
 553نفردانشرروو)و  544نفرمرررد( 527نفررر اسررتاد و  257نفررر دانشرروو) هسررتند .از نظررر سررط
تحصیال در بین اساتید  52نفر کارشناسی ارشد و  533نفر دکتری و در برین دانشروویان 527
نفر لیسانس 45 ،نفر کارشناسی ارشد و  4نفر دکتری هستند .همچنرین از کرل جمعیرت نمونره 4
نفربین  22-52سال 53 ،نفربین  52-42سال 2 ،نفربین  42-32سال 76 ،نفرر برین  32-62سرال و
 62نفربازی  62سال سن داشتهاند.
یافتههای استنباطی
فرضیه اول :رسانهها از طریق جلب مشارکت عمومی مردم در توسعه سیاسی جامعه موثر واق
میشوند.
جدول  -1خالصه نتایج آزمون  tتک نمونه برای فرضیه شماره اول
انحراف

میانگینها

میانگین

میانگین حاصل

5/3

2/52

میانگین مشیاب

5

-

معیار

مقدار t

256/2

درجه

سطح

آزادی

معناداری()sig

342

2/22

α
%23
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همانطوری که یافتههای جدول شماره ( )5نشان میدهد بین میانگین به دسرت آمرده ()5/3
و میانگین نظری ( )5تفاو مشاهده میگردد ،کره ایرن تفراو را آزمرون  tمعنرادار نشران داده
است .چراکه  tبدست آمده برابر برا  256/2از مشردار  tبحرانری برا درجره آزادی  342در سرط
 α =%23یعنی  5/64ب رگتر است و از سوی دیگر سط معنیداری بدست آمده( )sig= 0.000
از سط آلفای  2023کوچ تر است لذا فرض صفر برا  33درصرد اطمینران رد مری شرود لرذا برا
عنایت به نتایج مذکور میتوان چنین نتیوه گرفت که رسانهها از طریق جلب مشارکت عمرومی
مردم در توسعه سیاسی جامعه موثر واق میشوند.
فرضیه دوم :رسانهها از طریق مشروعیت بخشی و مشبولیت دهی در توسعه سیاسی جامعه موثر
واق میشوند.
جدول  -2خالصه نتایج آزمون  tتک نمونه برای فرضیه شماره دوم
انحراف

میانگینها

میانگین

میانگین حاصل

4/3

2/53

میانگین مشیاب

5

-

معیار

مقدار t

252/3

درجه

سطح

آزادی

معناداری()sig

342

2/22

α
%23

همانطوری که یافتههای جدول شماره ( )2نشان میدهد بین میانگین بدسرت آمرده( )4/3و
میانگین نظری( )5تفاو مشراهده مریگرردد ،کره ایرن تفراو را آزمرون  tمعنرادار نشران داده
است.چراکه  tبدست آمده برابرر برا  252/3از مشردار  tبحرانری برا درجره آزادی  342در سرط
 α =%23یعنی  5/64ب رگتر میباشد و از سروی دیگرر سرط معنریداری بدسرت آمرده( =sig

 )0.000از سط آلفای  2023کوچ تر است لذا فرض صفر با  33درصد اطمینان رد میشود لذا
با عنایت به نتایج مذکور میتوان چنین نتیوه گرفت که رسانههرا از طریرق مشرروعیت بخشری و
مشبولیت دهی در توسعه سیاسی جامعه موثر واق میشوند.
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فرضیه سوم :رسانهها از طریق ایواد آزادیهای مدنی در توسعه سیاسی جامعه موثر واق
میشوند.
جدول  -3خالصه نتایج آزمون  tتک نمونه برای فرضیه شماره سوم
میانگینها

میانگین

میانگین حاصل

4/6

میانگین مشیاب

5

انحراف
معیار
2/52

مقدار t

223/3

درجه

سطح

آزادی

معناداری()sig

342

2/22

α
%23

همانطوری که یافتههای جدول شماره ( )5نشان میدهد بین میانگین بدسرت آمرده( )4/6و
میانگین نظری ( )5تفاو مشاهده مری گرردد ،کره ایرن تفراو را آزمرون  tمعنرادار نشران داده
است.چراکه  tبدست آمده برابرر برا  223/3از مشردار  tبحرانری برا درجره آزادی  342در سرط
 α =%23یعنی  5/64ب رگتر است و از سوی دیگر سط معنیداری بدست آمده( )sig= 0.000
از سط آلفای  2023کوچ تر است ،لذا فرض صفر با  33درصد اطمینران رد مری شرود پرس برا
عنایت به نتایج مذکور میتوان چنین نتیوه گرفت که رسانهها از طریق ایواد آزادیهای مردنی
در توسعه سیاسی جامعه موثر واق میشوند.
فرضیه چهارم :می ان تتثیر گذاری هر یک از انوام رسانهها در توسعه سیاسی جامعه متفاو
است.
جدول  -4خالصه نتایج آزمون  tتک نمونه برای فرضیه شماره چهارم
میانگینها

میانگین

میانگین حاصل

4/4

میانگین مشیاب

5

انحراف
معیار
2/32

مقدار t

63/2

درجه

سطح

آزادی

معناداری()sig

342

2/22

α
%23

همانطوری که یافتههای جدول شماره ( )4نشان میدهد بین میانگین بدسرت آمرده( )4/4و
میانگین نظری( )5تفاو مشراهده مریگرردد ،کره ایرن تفراو را آزمرون  tمعنرادار نشران داده
است.چراکه  tبدست آمده برابر با  63/2از مشدار  tبحرانی با درجه آزادی  342در سرط =%23
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 αیعنی  5/64ب رگتر میباشد و از سوی دیگر سط معنیداری بدسرت آمرده(  )sig= 0.000از
سط آلفای  2023کوچ تر است لذا فرض صفر با  33درصد اطمینان رد می شود پس با عنایت
به نتایج مذکور میتوان چنین نتیوه گرفت که می ان تتثیر گذاری هر یک از انوام رسرانههرا در
توسعه سیاسی جامعه متفاو است.
جدول  -5رتبه بندی تأثیر گذاری انواع رسانهها
رسانهها

تلویزیون

ماهواره

اینترنت

روزنامه

رادیو

فراوانی

333

03

11

44

45

درصد فراوانی

55/2

11

10/8

8/ 4

8/ 3

شاخصهای آماری

مشدار آماره کای اس وئر

434/1

درجه آزای

4

سط معناداری

3/33

با توجه به مشدار فراوانی جدول ( ،)3نتیوه میگیریم که ،تلوی یون با  33/2درصرد بیشرترین
تتثیر را در بین انوام رسانههای جمعی بر توسعه سیاسی جامعه دارد .و اینترنرت برا  56/2درصرد،
ماهواره با  55درصد ،روزنامه با  2/7درصد و رادیو با  2/5درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.
فرضیه پنوم :رسانههای آزاد و مستشل تتثیر بیشتری در توسعه سیاسی جامعه دارند.
جدول  -0خالصه نتایج آزمون  tتک نمونه برای فرضیه پنجم
میانگینها

میانگین

میانگین حاصل

4/7

میانگین مشیاب

5

انحراف
معیار
2/56

مقدار t

247/2

درجه

سطح

آزادی

معناداری()sig

342

2/22

α
%23

همانطوری که یافتههای جدول شماره ( )6نشان میدهد بین میانگین بدسرت آمرده( )4/7و
میانگین نظری( )5تفاو مشراهده مریگرردد ،کره ایرن تفراو را آزمرون  tمعنرادار نشران داده
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است.چراکه  tبدست آمده برابرر برا  247/2از مشردار  tبحرانری برا درجره آزادی  342در سرط
 α =%23یعنی  5/64ب رگتر میباشردو از سروی دیگرر سرط معنریداری بدسرت آمرده( =sig

 )0.000از سط آلفای  2023کوچ تر است لذا فرض صفر با  33درصرد اطمینران رد مری شرود
پس با عنایت به نتایج مذکور میتوان چنین نتیوره گرفرت کره رسرانههرای آزاد و مسرتشل ترتثیر
بیشتری در توسعه سیاسی جامعه دارند.
نتیجهگیری و پیشنهادها
ی ی از عناصر و عوامل مهم در ش لگیری توسعه سیاسی جوام  ،رسانهها هستند .رسرانههرا
با اتخاذ سیاست های متفاو ارتبراطی ،توسرعه سیاسری کشرورها را تسرهیل و تسرری مریکننرد.
کارکرد رسانهها در عصر ارتباطا بیشک در همه ابعاد زنردگی اجتمراعی و فرهنگری جوامر
بشری ان ار ناپذیر است .امروزه جامعهای توسعه یافته تلشی میشود که بتواند در کنار توسرعهی
شاخص های اجتماعی و اقتصرادی برر معیرار آمروزش و اطالعرا و در حشیشرت عنصرر دانرایی
اجتماعی تاکیرد کنرد .در چنرین جامعره ای ،وسرائل ارتبراط جمعری برا تولیرد و توزیر مطلروب
اطالعا  ،نش

زیادی در باز بردن آگراهیهرای گونراگون و ضرروری بره عهرده مریگیرنرد و

جامعه را در نیل به تعالی و تلشی همهجانبه یاری میکنند .حال این رسانهها هسرتند کره برا اتخراذ
سیاستهای پویای اجتماعی به توسعه همهجانبه کمک کرده و باعث پویایی اف ار میشوند.
با توجه بره نترایج حاصرل از فرضریه پرژوه

اول کره رسرانههرا مریتواننرد از طریرق جلرب

مشارکت عمومی در توسعه سیاسی موثر واق شوند .بنابراین برای جلرب مشرارکت عمرومی بره
وسیله رسانهها ،ززم است رسانهها بتوانند امید را به جامعه ت ریرق کننرد و برا پرهیر از ترسراندن
جامعه ،فاای مناسبی برای تحلیرل مسرائل و همچنرین طرر مطالبرا و نیازهرای مرردم فرراهم
نمایند ،و در این راستا برای جلب مشارکت به وسیله رسانهها ،مراحل ذیل بایرد رعایرت گرردد.
اولین اصل ،آگاهی است ،رسانهها برای جلب مشارکت مخاطبان خود باید موضوم آگاهیهای
ززم را در اختیار شهروندان قرار دهند تا شهروندان برا کرم و کیرف موضروم آشرنا شروند .اگرر
شهروندان به صور دقیق و کامل از حدود موضوم آگاه نباشند ،چنرد اتفراق رخ خواهرد داد؛
اول آن ه ابهام باعث مریشرود شرهروندان ضررور شررکت در سروژه را در

ن ررده و وارد

بررسی نش

رسانههای جمعی در توسعه سیاسی جامعه 223 /

عرصه ارتباطی نشوند ،دوم آن ه شهروندان به اطالعا کم اعتماد و اطمینان نداشته باشند ،بنابر
این وارد موضوم نمی شوند و سروم این ره هرر شرهروندی برر اسراب سرالیق خرود ،موضروم را
تشری و توصیف میکند.که این امر نی در مراحل بعردی آسریب رسران خواهرد برود .بنرابراین
مهمترین نش

رسانهها در این مرحله ایواد انگی ه و عالقه در مخاطبان است.

با توجه به نتایج حاصل از فرضیه دوم پژوه

که رسرانههرا مریتواننرد از طریرق مشرروعیت

بخشی و مشبولیرت دهری در توسرعه سیاسری مروثر واقر شروند ،بنرابراین اگربپرذیریم مشرارکت
شهروندان در زمینههای مختلف جامعه به ویژه در انتخابرا معیرار مشرروعیت و مشبولیرت نظرام
سیاسی است ،اصوز تحشق نظام دموکراتیک بدون مشارکت شهروندان مفهومی نردارد ،از ایرن
رو رسانهها از جایگاه ممتاز و بی بدیل برای ظرفیت سازی در عرصه اعتماد سرازی ،مشرروعیت
بخشی و مشبولیت دهی به برنامههای اجرایی ،در عرصههای گوناگون ارتباط نهادهرای جامعره و
مردم برخوردار هستند.
با توجه به نتایج حاصل از فرضیه سوم پژوه

که رسانهها میتوانند از طریرق ایوراد جامعره

مدنی در توسعه سیاسی موثر واق شوند .و از آنوائی ه ش ل گیری جامعه مدنی مسرتل م وجرود
نهادهایی است که بین مردم و دولت قرار میگیرند ،بنابر این در این راستا ززم است ،رفتارهای
مدنی ،مهارتهای شهروندی و مشارکت اجتماعی از طریق رسانهها به مردم آموزش داده شروند.
و رسانهها باید به مردم بیاموزند که مفهوم شهروندی معنایی عمیق تر از این دارد که افراد صرفآ
عاو یک جامعه باشند .در واق تبدیل شدن به یک شهروند موثر یعنی تالش برای حفظ صرل
و بطور کلی رفتارهای مدنی از جمله مشارکتهای اجتماعی در جامعه نیازمند کسب اطالعرا
و آموزش در این زمینه است ،که این امر رسالت رسانهها را سنگین تر میکند
درخصوص بررسی می ان تاثیرگذاری هر یک از انوام رسانهها در توسعه سیاسی نتایج نشان
داد که از بین رسانهها ،تلوی یون تراثیر بیشرتری دارد،اینترنرت ،مراهواره ،مطبوعرا و رادیرو در
رتبههای بعدی قرار دارند ،چرا که در دنیای امرروز تلوی یرون رسرانه ای اسرت کره در دسرترب
همگان قرار دارد و افراد نی مد زیادی از وقت خود را به تماشای این رسانه گذرانده و از آن
استفادههای زیادی میکنند ،بنابراین با توجه به عمومیرت داشرتن و همگرانی برودن ایرن رسرانه،
تلوی یون میتواند در ت وین و گسترش توسعه سیاسی نش

مهمی داشته باشد .لرذا جرا دارد در
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زمینه جذب مخاطب به تماشای تلوی یون شرایطی را فراهم کرد تا مردم تمایل بیشرتری بره ایرن
رسانه ملی نشان دهند.
بخ

دیگری از یافتههرای پرژوه

حراکی از آن اسرت کره متغیرر تعردیل کننرده اسرتشالل

رسانهای که ی ی از پارامترهای نظامهای مردمسازر است نشان داد که چنانچه رسرانههرا آزاد و
مستشل باشند بهتر میتوانند در توسعه سیاسی جامعه نش

آفرینری نماینرد .بنرابراین اگرر توسرعه

سیاسی را به معنی و مفهوم مشارکت آحاد مرردم بره صرور دموکراتیرک و سرازمان یافتره در
روند توسعه کشور و نظار به قدر ساختار حشروقی نظرامهرای سیاسری حراکم بردانیم ،نشر
رسانهها در روند این توسعه سیاسی ،نششری بری بردیل و تاثیرگرذار اسرت .و از آنوائی ره تبلرور
توسعه سیاسی در انتخابا یک کشور رقم میخورد ،بنابراین زمانی که انتخابا عادزنره ،آزاد
و با حاور همه مردم صور میگیرد ،میتوان گفت که پیوند برین سراختار حشیشری و حشروقی
کشور اتفاق میافتد .بنابراین اگر از روند توسعه سیاسری مطبوعرا آزاد و مسرتشل جلرو گیرری
شود نه تنها توسعه سیاسی جامعه را ش ل نرداده ایرم بل ره شررایطی غیرر مانردگار و ناپایردار را
فراهم کررده ایرم ،زیررا اساسرآ حارور مطبوعرا و رسرانههرای آزاد ارتبراط جردی برا ارکران
دموکراسی و روند توسعه سیاسی کشور دارد.
مشایسه یافتههای این پژوه
بررسی نش

برا نترایج مطالعرا طراعتی ( )5532کره در پرژوه

خرود بره

تلوی یون در توسعه جامعه مدنی پرداخت و نتیوه گرفت که ی ری از عرواملی کره

کشورها را به سوی توسعه سوق میدهد توجه به مشوله جامعره مردنی اسرت و رسرانههرا ابر اری
هستند که میتواند در ت وین آن نش
عشیلی ( ) 5532که به بررسی نش

داشته باشند ،همسرو اسرت .همچنرین برا نترایج مطالعرا

اینترنت در توسرعه سیاسری انورام داد و بره ایرن نترایج دسرت

یافت که اینترنت با توجه به ویژگیهایی چون تعاملی بودن ،هم مران برودن ارتبراط ،همرهجانبره
بودن ،فشدان کنترل مرک ی ،فاای مناسبی برای مشارکت سیاسی و دموکراسی فراهم میکنرد،
همسو است .همچنین با نتایج مطالعا آذین ( )5523که به بررسی نشر

رادیرو و تلوی یرون در

جامعه پذیری سیاسی دانشوویان انوام داد به این نترایج دسرت یافرت کره رادیرو و تلوی یرون بره
عنوان ی ی از نهادهای مهم جامعهپذیری تاثیر زیادی در جامعهپذیری سیاسری دانشروویان دارد
و اثرپذیری تلوی یون در این زمینه بیشتر و محسوبتر است .مطابشت دارد.
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منابع
 -5آذین ،احمد .جهانشاهی ،رضا .)5523( .نش

رادیو و تلوی یون در جامعهپرذیری سیاسری

دانشوویان ،فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسرالمی واحرد شوشرتر ،سرال
چهارم ،شماره هفتم ،تابستان.
 -2آزاد ارم ی ،تشی .)5525( .رادیرو پیرام ،رسرانهای نرو در نوسرازی شرهری ،مولره رادیرو،
شماره 25
 -5امین زاده ،محسن .)5526( .توسعه سیاسی ،اطالعا سیاسی -اقتصادی ،شمارههای -552
.557
 -4ساروخانی ،باقر .)5524( .جامعه شناسی ارتباطا  ،تهران :اطالعا .
 -3عشیلی ،وحید .جعفری ،علی .)5535( .نش

اینترنرت در توسرعه سیاسری ،مطالعرا رسرانه

ای ،سال هفتم ،شماره نوزدهم.
 -6قنبری ،عباب .)5522( .جایگاه ارتباطا در برنامههای توسعه ایران ،فصلنامه رسرانه ،سرال
 ،45شماره .4
 -7طاعتی ،لیال .)5532( .نش

تلوی یون در توسعه جامعه مدنی ،فصلنامه مطالعا رسرانه ای،

سال ششم ،شماره چهاردهم.
 -2حال و آینده رادیو .)5523( .مرک مطالعا و تحشیشا رادیو.
 -3میناونررد ،محمررد قلرری .)5523( .اینترنررت و توسررعه سیاسرری؛ حرروزه عمررومی در فاررای
سایبرنتیک ،پژوه

علوم سیاسی ،شماره دوم ،بهار و تابستان ،صص.553-546

10- lake Adam(may 1995) How computers affect our future? Acm crossroads:
magazine
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