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  بر فرهنگ سياسي جوانان  يا زبان ماهواره هاي فارسي شبكه نقشي بررس

  )شهر تهران 5تا  1مناطق  : جوانان(مطالعه موردي

دكتر اكبر نصراللهي، ����حجت اسماعيلي
*
   

  

  چكيده

اي بر فرهنگ سياسي جوانـان شـهر    زبان ماهواره هاي فارسي حاضر، بررسي نقش شبكه هدف مقاله
نفـري از جوانـان    417نمونـه   تيجمع عه به روش پژوهش پيمايشي، بامطال نيا تهران بوده است.

 دهد، انجام شده است. نتايج پژوهش نشان مي 1394در ارديبهشت سال  و تهران شهر 5 تا 1مناطق 
زبان و فرهنگ سياسي جوانان همبستگي معكوس وجـود   اي فارسي هاي ماهواره بين تماشاي شبكه

كنند، فرهنگ سياسي  زبان را تماشا مي اي فارسي هاي ماهواره ه شبكهدارد؛ به بيان ديگر، جواناني ك
زبـان از ميـزان اعتمـاد     اي فارسي هاي ماهواره اي دارند. همچنين با افزايش تماشاي شبكه منفعالنه

  شود.  سياسي جوانان (اعتماد به نهادهاي مختلف جامعه) كاسته مي
و ساير نهادهاي دولتي در رسانه ملـي بـه    هگان سهباز شدن فضاي نقد و بررسي عملكرد قواي 

ـ است كـه  اساسي يي ها منظور تعامل با مردم و مسئوالن، يكي از گام بـا  در راه مقابلـه   توانـد  يم
  زبان برداشته شود. اي فارسي هاي ماهواره ي خبري شبكهها برنامه
  

 يهـا  كهشـب فرهنگ سياسي، مشاركت سياسي، اعتماد سياسي، آگاهي سياسـي،   ها: واژه كليد
  ، جوانانزبان يفارسي ا ماهواره
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  مقدمه 

هـاي خبـري،    زبـان بخصـوص شـبكه    اي فارسـي  هـاي مـاهواره   افزايش روزافزون شبكه
بـه بعـد، بـا رشـد      1385رساني دارد. از سـال   حكايت از نقش مهم اين رسانه در اطالع

ـ  ها به دليل اهداف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و روزافزون اين شبكه رو هسـتيم.   ه... روب
...) سعي دارند با استفاده از  مريكا واتو، صداي  و سي فارسي، من بي هايي مانند (بي شبكه

انگيزه نارضايتي برخي مخاطبان از تلويزيون داخلي، انگيـزه كسـب اطالعـات سياسـي،     
ها و... مخاطبـان را بـه    براي سبك زندگي، انگيزه مقايسه بين فرهنگ گرفتن الگوانگيزه 
اي بـا توجـه بـه     هـاي مـاهواره   اي ترغيب كنند. امروزه شبكه هاي ماهواره ي برنامهتماشا

شناختي كه از نسل جوان جامعه دارند، سعي بر آن دارند كه به نوعي، با تغيير در باورها 
و احساسات جوانان، فرهنگ سياسي جامعه را دچار دگرگوني كنند. فرهنگ سياسي هر 

هـاي آن، نقـش دارد،    ويژه ظام سياسي و شيوه پيشبرد كاراي، در چگونگي و نوع ن جامعه
هاي گوناگون در جوامع مختلف، موجـب تفـاوت باورهـا و     به همان ترتيب كه فرهنگ
هـا و   شـوند، فرهنـگ سياسـي نيـز تفـاوت در نگـرش       هـا مـي   رفتارهاي اجتماعي ملت
گيـري   هـت ها را در پي دارد. به عبارت ديگر، فرهنگ سياسي، ج رفتارهاي سياسي ملت

ها يكي از عوامل و سـاختارهايي   ها و رويدادهاي سياسي است. رسانه نسبت به موضوع
گيري فرهنگ سياسي اثرگذارند. در مقاله حاضـر سـعي بـر آن بـوده      هستند كه در شكل
گيـري فرهنـگ سياسـي     زبـان در شـكل   اي فارسـي  هاي مـاهواره  شبكه است كه به نقش

ژوهش حاضر، به دنبال پاسخگويي به اين پرسش است جوانان پرداخته شود. بنابراين، پ
زبـان و فرهنـگ    اي فارسـي  هـاي مـاهواره   هاي شـبكه  ي بين تماشاي برنامها رابطهكه چه 

  سياسي جوانان وجود دارد.

 چارچوب نظري

پذيري سياسي را بر فرهنگ سياسـي   در اين پژوهش هم از نظرياتي كه تأثير عامل جامعه
نظرياتي كه به طور خاص، به بررسي ميـزان حـوزه تأثيرگـذاري     اند و هم از تبيين كرده

  اند استفاده شده است. گيري افكار عمومي پرداخته رسانه بر شكل
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2و وربا 1نظريه فرهنگ سياسي آلموند
نيز در پـژوهش حاضـر مـدنظر بـوده اسـت.       

هـا، باورهـا، احساسـات و دانـش      فرهنگ سياسي از نظر آلموند و وربا، فراوانـي ارزش 
هـاي گونـاگون زنـدگي اسـت. آلمونـد و وربـا        سياسي افراد يك جامعه نسبت به جنبه

ها، باورها، احساسـات و دانـش سياسـي، بـه شـناخت انـواع        توانستند با توجه به ارزش
هاي سياسي دست يابند. آنها سه نوع اصلي فرهنگ سياسي؛ يعني محدود، تبعـي   فرهنگ

  و مشاركتي را از يكديگر تشخيص دادند.
كنـد: الگـوي ايسـتارها و     گونـه تعريـف مـي    ابريل آلموند فرهنگ سياسـي را ايـن  گ
هاي فردي نسبت به سياست در ميان اعضاي يك نظام فرهنـگ سياسـي. بـه     گيري سمت
هـاي   ي، فرهنگ سياسي تركيـب ايسـتارها، اعتقـادات، شـور و احسـاس و ارزش     و نظر

  ).1373قل از عالم،جامعه مرتبط با نظام سياسي و مسائل سياسي است (به ن
نظامي از باورهاي تجربي، نهادهـاي عـاطفي    از است عبارتبراي وربا فرهنگ سياسي 

، 1371(محمـدي،   »كنـد  كه موقعيت وقوع كنش سياسي را تعيين و تعريف مي ها و ارزش
، هـا  ارزشتوان گفت كه فرهنگ سياسي عبارت اسـت از: مجموعـه    . همچنين مي)28ص 

 تحـت  و گيـرد  كه در طول زمان شـكل مـي   يديعقا و، معيارها ها نشيب، ها شيگراباورها، 
شـود و در قالـب    تأثير وقايع، روندها و تجربيات تاريخي، از نسلي به نسل ديگر منتقل مي

 شـود  يمـ هاي جامعه تشـكيل   هاي سياسي براي نيل به هدف آنها نهادها، ساختارها و كنش
  كند: از فرهنگ سياسي را پيشنهاد مي گونه اصلي  ). آلموند سه36، ص 1376(كاظمي، 

هاي افراد  گيري در اين نوع فرهنگ سياسي، جهت. 3فرهنگ سياسي محدود يا بسته. 1
تواننـد در   كننـد كـه مـي    هاي سياسي ضعيف است و مـردم تصـور نمـي    نسبت به هدف

هاي سياسي مؤثر باشند. افراد نسبت به نهادهـاي   ها و برنامه گيري، دگرگوني هدف شكل
كننـد و تصـوير    هاي ملي احسـاس وابسـتگي نمـي    و تصميم مسائلياسي كشور و نيز س

  روشني از نظام سياسي در ذهن ندارند.
در اين نوع فرهنگ سياسي، نخبگان سياسـي سـخنگوي    .4فرهنگ سياسي تبعي يا انفعالي. 2

را هاي مردم هستند. به اين ترتيب، در فرهنـگ سياسـي تبعـي (انفعـالي) مـردم خـود        خواست
  شوند. پندارند و در عمل اتباع حكومت تلقي مي كنندگان فعال در فرايند سياسي نمي شركت

                                                      
1. Almond        2. Verba       3. parochial  

4. subject  
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هـا   اين فرهنگ مردم به طـور نسـبي در نهـاده    در .1. فرهنگ سياسي مشاركتي (فعال)3
ها) نقـش   بندي اولويت ها (راهبردها، قوانين و طبقه ها و تقاضاها) و نيز داده (طرح خواست
. در كشورهاي برخوردار از اين فرهنـگ  اند حساسه رفتار نخبگان سياسي دارند و نسبت ب

توانند بـه نظـام سياسـي كمـك و      سياسي، شهروندان از لحاظ، رواني بر اين باورند كه مي
  ).102، ص 1391، سرشار و(خانيكي  رگذارنديتأثها  مساعدت كنند و بر تصميم

  هاي رسانه جايگاه تأثير در نظريه

دليـل  وينـدال كـه    هاي فراگرد ارتباطي است. ترين بخش از برجسته يكي »تأثير« موضوع
نفوذ در مردم و تغيير عقايد و رفتار  طور عمده  را بهها  تأثير رسانه پژوهش در خصوص

 ،خـاص  شـكل ها دارد. كاركردي كه به  ، اشاره به يك كاركرد تاريخي رسانهداند ميآنها 
و در فضاي جديد ارتباطي اشكال وسيع و متفاوتي  رديگ يبرم درهاي سنتي را نيز  رسانه

ـ تأك 3و پمپـك  2ندرسـون ا). 55 ، ص1374دادگران،  به خود گرفته است ( دارنـد كـه    دي
انـد. مطالعـات    هم از نظر دامنه و هم از نظر عمق گسـترده  ،ادبيات مربوط به تأثير رسانه

در گسـتره بسـياري    اشكال مختلف رسـانه را  مدت كوتاهحداقل تأثيرات  ،معتبر بسياري
 ييجـا  همـه اي  رسـانه پديـده   در معرض ميرمستقيغمستقيم يا  قرار گرفتناند.  نشان داده

 با وجود اين تـأثيرات مضـر   ،هم مفيد و هم مضر تشخيص داده شده ،است. تأثير رسانه
برنــارد برلســون و مــوريس «). 2006، 4(اوكــس رســانه بيشــتر از تــأثير مفيــد آن اســت

اثـرات وسـايل   «انـد:   ها چنين آورده جايگاه و اهميت بحث تأثير رسانهجانويتس درباره 
ارتباط جمعي، ممكن است ناشـي از محتـواي ارتباطـات باشـند و ممكـن اسـت جنبـه        

رود كـه بـر    احتمـال آن مـي   همچنين رواني، سياسي، اقتصادي يا اجتماعي داشته باشند.
بـه   ( »بگذارنـد ارهاي ظاهري تأثير ها و رفت ها، گرايش ها، اطالعات، مهارت عقايد، ارزش

 در كـه  ييهـا  شرفتيپنيز معتقد است با وجود تمام  5كوئيل ). مك1374نقل از دادگران، 
توانيم بـه شـناختي بـيش از برآوردهـاي      پژوهشي حاصل شده است، ما هرگز نمي فنون

 و تحت كـدام شـرايط   كجا درها  تخميني دست يابيم. دشوار است بدانيم رسانه نسبي و
  ).94، ص 1380كنند (ترجمه منتظرقائم، هاي متفاوت رابطه برقرار مي با افراد و ذهنيت

                                                      
1. participant       2. Anderson       3. Pempek 

4. Oakes         5. McQuail   
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  نظريه كاشت

نشـان  » كاشت«و همكارانش درباره تأثير تلويزيون، مشهور به نظريه  1هاي گربنر پژوهش
 عضـو داد كه در امريكا، تلويزيون تبديل به بازوي فرهنگي جامعه شده است. تلويزيـون  

هـا را   رود كه در بيشترين ساعات، براي مردم بيشترين داستان ده به شمار ميي خانوااصل
بينـي مشـترك،    كاشت به معني القاي جهـان  درواقع). 162، ص 1380 مهرداد، ( گويد مي

، ترجمـه دهقـان،   3و تانكـارد  2سـورين ( اسـت ي مشـترك  ها ارزش وهاي مشترك  نقش
بر قـوي بـودن تـأثير تلويزيـون بـر      ) 1980). نظريه گربنر و همكاران (391، ص 1381

دارد كه هرچه مـردم بيشـتر تلويزيـون نگـاه      بيان مي گونه  نيا گربنر دارد. ديتأكمخاطبان 
دهـد، درسـت و    شان مـي  كنند كه آنچه تلويزيون از جامعه و زندگي كنند، بيشتر باور مي

 ).1380مهرداد، ( باشداگر به شدت تحريف شده  حتي واقعي است،

دهـد و   رسانه تلويزيون، ذهنيت بينندگان قوي خود را چنان شكل مـي «...بنر گر از نظر
اي پست، ناآرام و غيرقابـل اعتمـاد    كند كه از نظر اين بينندگان، جهان پديده گيري مي قالب
 بـاً يتقرالعمل بينندگان، يكي از اثرات اوليه كاشت است كه  . گربنر معتقد است عكس»است

  ).همان ( دوش و اين از تأثير تلويزيون ناشي مي استشترك بين تمام بينندگان قوي م
ها با وجود برخي شرايط  به تأثير مستقيم (قدرتمند) رسانه قائلگربنر در نظريه خود 
 ،گـذارد كـه در درجـه اول    به شرطي بر مخاطب تأثير مـي  هر پياماست. وي اعتقاد دارد 

) و در درجـه  پرمصـرف ( مخاطب باشد يعني مخاطب هميشـگي  ،طور مدام  مخاطب به
تأثير  ،تداوم مخاطب و تداوم پيام ازطور مداوم تكرار شود، يعني   پيام مورد نظر به ،دوم

ها نبايد با هم متعارض باشـند، بلكـه    گربنر همچنين معتقد است كه پيام شود. حاصل مي
  و از هم حمايت كنند. دييتأبايد همديگر را 

نيسـت،  » تـوده «ها به دليل نقش آنهـا در ايجـاد    اهميت تاريخي رسانه ،ز نظر گربنرا
هاي مشترك در انتخـاب مسـائل و موضـوعات و     بلكه اين اهميت بيشتر در ايجاد شيوه

هاي مشترك محصـول اسـتفاده    چگونگي نگريستن به رخدادها و وقايع است. اين شيوه
بـه ديـد و   منجـر   واز فناوري و نظام ارائه پيام است كه نقش واسطه را به عهـده دارنـد   

كاشـت  «د. گربنـر محصـول چنـين فراينـدي را     نشـو  درك مشترك از جهان اطراف مـي 
  ).104 همان، صنامد ( مي» الگوهاي مسلط ذهني

                                                      
1. Gerbner       2. Severin       3. Tankard 
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ـ نكته مهم در نظريه كاشت گربنر اين است كه كاشـت، يـك فراگـرد      وسـو  سـمت  يب
ت در است. هر گـروه از بيننـدگان ممكـن اسـ     1اي نيست بلكه بيشتر شبيه فراگردي جاذبه

ها تحت تأثير جريان مركزي واحـدي هسـتند. از    جهت متفاوتي تالش كنند، اما همه گروه
ـ اين رو، كاشت، بخشي از يك فراگرد دائمـي پويـا و    هـا و   تعامـل ميـان پيـام    رونـده  شيپ

  ).364 ، ص1376 ترجمه دهقان، ان،همكارويندال و  هاي قبلي است ( زمينه
اصـالح اساسـي    ، باعثبه نظريه كاشت »3تشديد« و »2سازي متداول«افزودن دو مفهوم 

تلويزيون بر تمام  يسرتاسراست. نظريه كاشت، ديگر مدعي اثر همسان و  شده اين نظريه
نيست. اكنون داعيه نظريه اين است كه تلويزيون با متغيرهـاي ديگـر    پرمصرفتماشاگران 

هاي فرعـي اثـر    ضي از گروهاي كه تماشاي تلويزيون بر بع گيرد، به شيوه در تعامل قرار مي
 ترجمه سورين و تانكارد، قوي خواهد گذاشت و بر بعضي ديگر، تأثيري نخواهد داشت (

  ).1381دهقان، 
اي  هاي مـاهواره  گفت با توجه به مدل تحليلي، امروزه شبكه توان يمي بند جمعدر يك 

خبـار بـر   هـاي خبـري سـعي دارنـد بـا ارائـه اطالعـات و ا        زبان با افـزايش شـبكه   فارسي
هـاي مسـتند،    گيري شناختي فرهنگ سياسي جوانان تأثيرگذار باشند. ساخت برنامـه  جهت

از مصـاديق   روز بـه هاي  گزارش ويژه، مصاحبه با افراد از طبقات گوناگون و انتخاب سوژه
اي است تا به نـوعي موجـب تغييـر در باورهـا و مواضـع       هاي ماهواره مورد استفاده شبكه

 وسياسـي   مشـاركت  ه تـدريج، ب واحساسات و اطالعات جوانان شوند ها،  سياسي، ارزش
تأثير قـرار دهنـد و بـه نـوعي جوانـان را در مـورد مسـائل         سياسي جوانان را تحت اعتماد

 دارنـد  وااندركاران حكـومتي   تفاوتي، بدبيني، انتقادپذيري از مسئوالن و دست سياسي به بي
ـ ا هنگ سياسي مشـاركتي و فعـال بازدارنـد.   و سعي كنند كه افراد را از پذيرفتن يك فر  ني

  يك نشان داد: شكل در توان يمرابطه را 
  
  
  

                                                      
1. graitational process        2. mainstreaming        3. resonance 
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  مدل تحليلي پژوهش ـ1شكل 

  

  

  

  

  

  

  

هـا و   دنياي امروز عبارت است از فضايي مملـو از فرصـت و تهديـد. ايـن فرصـت     
ي ارتباطات سايه خود را بر سرتاسـر جهـان   فناورها زماني وضوح پيدا كردند كه  تهديد

بـه عنـوان فراينـدي كـه محصـول صـنعت        شدن  يجهانگسترش داد. با ظهور ماهواره، 
ارتباطات است، سرچشـمه تغييـرات اجتمـاعي شـد و بـه نـوعي رونـد فراملـي كـردن          

  ها و تغيير در مفهوم عموميت را در حوزه عمومي و مذهبي در پي آورد. فرهنگ
ماهواره بر نظام اجتمـاعي   راتيتأثو از طرف ديگر،  شدن ي جهان، 1به اعتقاد پارسونز

انـد، سـبب    جوامع و تغيير فرهنگ كلي و اصيل مردم كه در بافتي سـنتي پـرورش يافتـه   
ي و...) مـردم  فرهنگ فردي (ديني، افزايش تنش در جامعه و تغيير رفتارها و باورهاي بين

هاي داخلي را فـراهم كـرده اسـت     شدن فرهنگ رنگ كمشده و زمينه تهاجم فرهنگي و 
. بـا ايـن همـه، پرسـش اساسـي مـا در       )35، ص 1376گهـر،   ، ترجمه نيك2گي روشه(

زبـان   اي فارسي هاي ماهواره پژوهش حاضر مبتني بر اين امر است كه بين تماشاي شبكه
  ؟ي وجود داردا رابطهو فرهنگ سياسي جوانان چه 

                                                      
1. Parsons        2. Guy Roche 

  تماشاي ماهواره

  آگاهي سياسي

  فرهنگ سياسي

  مشاركت سياسي  اعتماد سياسي
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  پژوهش تعريف مفاهيم

مـاد بـه نهادهـاي غيررسـمي و     اعتماد به نهادهاي رسـمي و دولتـي، اعت   .اعتماد سياسي
  و اعتماد به عملكرد نهادهاي رسمي و غيررسمي غيردولتي

هاي  هاي سياسي (عضويت در احزاب و گروه مشاركت در فعاليت .مشاركت سياسي
ي (راهپيمايي، نماز جيبسهاي حمايتي و  سياسي و ...، مشاركت در انتخابات و مشاركت

  جمعه و ...)
 هـا  يمشـ  خط وهاي نخبگان سياسي  ها و نقش به ساخت افراد نسبت .آگاهي سياسي

هـاي سياسـي، مناصـب     چه اطالعاتي دارند، به عبارت ديگر، افراد نسبت بـه شخصـيت  
  سياسي، قوانين و حقوق شهروندي و ساختارهاي سياسي به چه ميزان آگاهي دارند.

ظام سياسي به يكديگر و به حكومت اعتماد دارند و به ن مردم .فعاالنهفرهنگ سياسي 
در چنين نظامي افراد براي خـود در عرصـه سياسـت نقـش تأثيرگـذاري       .خود مفتخرند

و  افتـه ي سازمانها نيز  اند و در صحنه سياسي فعاالنه حضور دارند. احزاب و انجمن ليقا
 سـاالر  مردماز اين نوع فرهنگ سياسي با عنوان فرهنگ مشاركتي پيوسته و  .فعال هستند

 ياد شده است.

كه در آن مردم نسبت به يكديگر و حكومت اعتمـاد الزم را   .منفعالنه نگ سياسيفره
حضـور مـردم در    ،در چنين فرهنگي آگاه نيستندو از نقش خود در نظام سياسي  رندندا

  هاي سياسي حضور منفعالنه و مطيعانه است. صحنه
ـ  يبـ ي ا مـاهواره هـاي   ي شـبكه هـا  برنامهتماشاي  زانيم .استفاده از (ماهواره) ي سـ  يب

  تو و صداي امريكا و  فارسي، من

  پژوهش شناسي روش

تـا   18اين پژوهش به روش پيمايشي انجام شده است. جامعه آماري پژوهش، جوانـان   
شود. حجم نمونه مورد مطالعـه   شامل مي تهران شهر 5 تا 1را در مناطق  باسوادساله  29
 آمده است. بوده كه با استفاده از فرمول كوكران به دست نفر 400

در اين پژوهش براي دستيابي به نمونه آماري، تعداد بيشتري پرسشنامه توزيع شد و 
آوري مورد اسـتفاده قـرار گرفـت. افـراد      پرسشنامه صحيح، پس از جمع 417در نهايت 
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. مقـدار آلفـاي   انـد  شـده اي ميداني انتخـاب   نمونه اين پژوهش با استفاده از روش محله
رهاي مشاركت سياسي، اعتماد سياسي و فرهنگ سياسـي محاسـبه   كه براي متغي كرونباخ

  دهد. نشان مي 79/0شده است، ضريب همبستگي بين سؤاالت را 

  هاي پژوهش يافته

  زبان اي فارسي ي ماهوارهها شبكهميزان بيننده 

تو بـوده   و هاي شبكه من نده يكي از برنامهنپاسخگويان بيشتر بي صددر9دهد  نتايج نشان مي
  سي فارسي و شبكه صداي امريكا در مراتب بعدي قرار داشتند. بي هاي شبكه بي مهو برنا

  فارسي اي هاي شبكه ماهواره برنامه نيتر نندهيپرب

هاي خبـري كوتـاه    تو پالس، بخش  و وتو، من من هاي اتاق خبر دهد برنامه نتايج نشان مي
سـي فارسـي    بي قه بيدقي 60تو و بخش خبري  و سي فارسي، مستندهاي سياسي من بي بي

  اي فارسي هستند. هاي شبكه ماهواره ترين برنامه پربيننده

  زبان اي فارسي هاي ماهواره  ميزان بيننده شبكه

زبـان   اي فارسي ماهواره  هاي شبكه از مجموع پاسخگوياني كه به نحوي هر يك از برنامه
پاسـخگويان نيـز    رصـد د 42كنند.  تو و صداي امريكا را تماشا مي و سي فارسي، من بي بي

  زبان نيستند. اي فارسي هاي ماهواره هاي شبكه بيننده برنامه

  ميزان آگاهي سياسي

هـاي سـمت    هـايي در زمينـه   شاخص آگاهي سياسي در نزد پاسخگويان، از ادغـام آگـاهي  
 6مقامات سياسي كشور و نهادهاي ناظر بر قانون اساسي حاصل شـده اسـت؛ از مجمـوع    

پاسـخگويان يـك پاسـخ     درصـد  6/9سـنجند،   ي سياسـي را مـي  سؤالي كه شاخص آگـاه 
چهـار   درصد 8/21سه پاسخ درست،  درصد 2/25دو پاسخ درست،  درصد 5/22درست، 

انـد.   شـش پاسـخ درسـت داده    درصـد  7پنج پاسخ درسـت و   درصد 6/15پاسخ درست، 
  يك از سؤاالت پاسخ درست ندادند.  چيهپاسخگويان به  درصد 6/4شايان ذكر است 
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  ميزان مشاركت سياسي

هايي كه حكايت از مشاركت آنـان   شاخص مشاركت سياسي پاسخگويان از ادغام گزاره
پاسـخگويان   درصد 2/7شود؛ در مجموع  هاي مختلف سياسي دارد حاصل مي در عرصه
كم يـا  «در حد  درصد 5/52و » زياد يا زياد خيلي«حد  هاي مختلف سياسي در در فعاليت

  رند.  مشاركت دا» كم خيلي

  ميزان اعتماد سياسي پاسخگويان

شاخص اعتماد سياسي در نزد پاسخگويان از ادغام ميزان اعتماد آنان به عملكرد نهادهـا  
 7/17هاي مختلف دولتي و سياسي حاصـل شـده اسـت؛ كـه در ايـن شـاخص        و ارگان
 درصـد  61و » زياد يا زياد خيلي«پاسخگويان به عملكرد نهادهاي مختلف در حد  درصد

 اعتماد دارند.  » كم كم يا خيلي«ر حد د

  ها آزمون فرضيه

  زبان با فرهنگ سياسي رابطه وجود دارد. اي فارسي هاي ماهواره بين تماشاي شبكه .1فرضيه 
اي  هـاي مـاهواره   نتايج آزمـون همبسـتگي بيـانگر آن اسـت كـه بـين تماشـاي شـبكه        

د؛ بـه بيـان ديگـر،    زبان و فرهنگ سياسي جوانـان همبسـتگي معكـوس وجـود دار     فارسي
اي  كنند، فرهنگ سياسي منفعالنـه  زبان را تماشا مي اي فارسي هاي ماهواره جواناني كه شبكه

هـاي   بـين تماشـاي شـبكه    r=- 161/0دارند. بنابراين با توجه به مقدار ضريب همبسـتگي  
  رابطه وجود دارد. درصد 95زبان و فرهنگ سياسي در سطح اطمينان  اي فارسي ماهواره

ـ تما زانيـ زبـان، م  اي فارسـي  هاي ماهواره تماشاي شبكه زانيم شيبا افزا .2ه فرضي  لي
با توجه به  .ابدي يم كاهش ياسالم يبه مشاركت سياسي مطلوب جمهور جوانان تهراني

هاي  ) بين ميزان تماشاي شبكهr=014/0و  sig=779/0نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن (
ي، در سـطح  اسالم يمطلوب جمهوراسي جوانان، زبان و مشاركت سي اي فارسي ماهواره
هـاي   رابطه معناداري وجود نـدارد؛ بـه بيـان ديگـر، تماشـاي شـبكه       درصد 95اطمينان 
 يمطلـوب جمهـور  زبان تأثيري بر مشاركت سياسي جوانان بـه گونـه    اي فارسي ماهواره
  ي ندارد.اسالم
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اعتمـاد سياسـي    زانيم ،زبان اي فارسي هاي ماهواره تماشاي شبكه شيبا افزا .3فرضيه 
نتايج آزمون همبستگي  .ابدي يكاهش م ياسالم يمطلوب جمهورجوانان تهراني به گونه 

زبان از ميزان  اي فارسي هاي ماهواره اسپيرمن بيانگر آن است كه با افزايش تماشاي شبكه
ي (اعتماد به نهادهـاي مختلـف جامعـه)    اسالم يمطلوب جمهوراعتماد سياسي جوانان، 

اي  هـاي مـاهواره   شود. به بيان ديگر، همبستگي معكوسي بـين تماشـاي شـبكه    ه ميكاست
زبان و فرهنگ سياسي جوانان وجود دارد. بنابراين بـا توجـه بـه مقـدار ضـريب       فارسي

زبان و فرهنـگ سياسـي    اي فارسي هاي ماهواره بين تماشاي شبكه r=-172/0همبستگي 
  درصد رابطه وجود دارد. 95در سطح اطمينان 

سياسـي   يآگـاه  زانيزبان م اي فارسي هاي ماهواره تماشاي شبكه شيبا افزا .4فرضيه 
ـ   يغرب يها ماهوارهجوانان تهراني به شيوه دلخواه  بـا   .ابـد ي يمـ  شيافـزا  يجوانـان تهران

) بـين تماشـاي   r=-015/0و  sig=767/0توجه به نتـايج آزمـون همبسـتگي اسـپيرمن (    
ي، در غرب يها ماهواره با آگاهي سياسي جوانان، دلخواهزبان  اي فارسي هاي ماهواره شبكه

  رابطه معناداري وجود ندارد. درصد 95سطح اطمينان 

  متغيري) ها (رگرسيون چند متغيره داده تحليل چند

روش تحليـل نيرومنـدي بـراي تحليـل متغيرهـاي مسـتقل در        1متغيـري  رگرسيون چنـد 
اي اسـت. رابطـه متغيرهـا و تـأثير      هتغييرات وابسته و به طور معمول، متغيرهـاي فاصـل  

 هيدوسـو عوامل مؤثر (متغيرهاي مستقل) بر فرهنگ سياسي (متغير وابسته) بـه صـورت   
دوي عوامل بدون تأثير عوامل ديگـر   اما از آنجا كه رابطه دوبه ؛مورد بررسي قرار گرفت

هـاي  در فرهنگ سياسي به دليل ماهيت موضوع امري تقريباً ناممكن است و اغلب متغير
  بيني متغير وابسته دارنـد،  مستقل متعددي وجود دارند كه هر كدام از آنها سهمي در پيش

جـا   در اين قسمت به بررسـي تـأثير عوامـل مـؤثر بـر فرهنـگ سياسـي توأمـان و يـك         
متغيري تأثير متغيرهاي مستقل بـر متغيـر    پردازيم. بنابراين با استفاده از رگرسيون چند مي

  شد.وابسته بررسي خواهد 

                                                      
1. multiple regression 
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   گام به گامارزيابي اثرات جمعي متغيرهاي مؤثر بر متغير فرهنگ سياسي به روش 

 مرحلـه  بـه  مرحلهدهد كه معادله رگرسيوني روش  نشان مي 1ول نتايج به دست آمده از جد
. طبق ايـن جـدول، ضـريب رگرسـيون     ستمرحله ا 3داراي  درصد 5داري  در سطح معنا

). بنابراين ضريب همبستگي چندگانـه  R=861/0ست (ا 861/0متغيره در مرحله سوم  چند
) مبـين  R2( نيـي تعشود. ضريب  تعيين مي 861/0بين فرهنگ سياسي و عوامل مؤثر بر آن 

از واريانس متغير وابسـته فرهنـگ سياسـي از طريـق متغيرهـاي       درصد741/0آن است كه 
ارنـد، تعيـين   قـرار د  درصـد  5داري  مستقل موجود در معادله رگرسيون كه در سطح معنـا 

شود. در جدول ميزان سهم متغيرهـاي اعتمـادي سياسـي، مشـاركت سياسـي و ميـزان        مي
 3تماشاي ماهواره در معادله، در تبيين واريانس متغيـر وابسـته يعنـي فرهنـگ سياسـي در      

ميزان اثرگذاري نشان داده شـده اسـت. بيشـترين ميـزان تـأثير       اساس برمرحله به ترتيب، 
توان نتيجـه گرفـت؛ هرچـه پاسـخگويان      تماد سياسي است. بنابراين، ميمربوط به متغير اع

  تري خواهند داشت. اعتماد سياسي بيشتري داشته باشند، فرهنگ سياسي فعاالنه

عوامل مؤثر بر فرهنگ  Fتوزيع ضريب همبستگي، ضريب تعيين و آزمون  ـ1جدول 

  )گام به گامسياسي (روش 

نام 

  متغيرها
R 

  Rميزان افزايش 

 به  مرحلهك از ي

  ديگر مرحله 

R2 

ميزان افزايش 

R2  از يك مرحله

  به مرحله ديگر

F sig 

اعتماد 

  سياسي
733/0    537/0    761/105  000/0  

مشاركت 

  سياسي
849/0  116/0  721/0  184/0  533/25  000/0  

تماشاي 

  ماهواره
861/0  012/0  741/0  020/0  215/22  000/0  

ل اينكه فرضيه صفر بودن ضـرايب در سـطح   ي سياسي به دليآگاه ريمتغگفتني است 
  پذيرفته شده، از مدل خطي خارج شده است. درصد 5
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  يريگ جهينتبحث و 

هـاي   در ارتباطي دوسويه با مخاطب، فارغ از ارتبـاط سـنتي شـبكه    يا ماهوارههاي  شبكه
ـ  با پخش برنامه كنند يم تلويزيوني تك گفتماني، تالش ن اهاي جذاب و مطلوب، مخاطب

» هـاي اجتمـاعي   شـبكه « اگرچه در شـرايط كنـوني  خود جلب كنند  يسو  بهرا  بسياري
از » يا مـاهواره هاي  شبكه« همچنان ،شوند يممحسوب » هاي نوين عصر رسانه«سكاندار 
هـاي اساسـي فـراروي     از چـالش  هـا آن بـر ز اهميتي برخوردارند و مـديريت  يجايگاه حا

اشـت گربنـر، تلويزيـون بـه بـازوي      طبق نظريه ك .شود يمها محسوب  بسياري از دولت
اي تالش بـراي   اي با توليدات رسانه هاي تلويزيوني ماهواره فرهنگي تبديل شده و شبكه

هاي مشـترك بـا توجـه بـه      هاي مشترك و ارزش بيني مشترك، نقش جهان كردن نهينهاد
ه محـيط  كه تلويزيون نيز در نگاه گربنر، سـازند  گونه  هماندارند.  ها ارزشكاركرد انتقال 

نمادين است و از اين طريق، در قالب محيط نمـادين، ضـمن ايجـاد فرهنـگ و اشـاعه      
هـاي   شبكه عظيم برنامـه  .پردازد يمو هنجارهاي فرهنگي، به هدايت آن محيط  ها ارزش
به مرزهاي سنتي سياسي، اجتمـاعي، فرهنگـي و    اعتنا يببا سرعتي شگرف و  يا ماهواره
 .را فراروي جوامع قرار دادند ها فرصتو  ها الشچنوين از  يا مجموعهحقوقي، 

ي فرهنگ سياسـي و تعيـين نقـش مـاهواره در     ها مؤلفهدر اين پژوهش، با شناسايي 
ي فرهنـگ  هـا  مؤلفـه كـه يكـي از    ميرسـ  يمـ  جـه ينتپررنگ كردن هر يك از آنها به اين 

هـاي   و رقابت رسـانه » عصر ارتباطات«ي در جامعه است در اسيس اعتمادسياسي، وجود 
هـا، جـذب، نگهـداري و     رسـانه  انـدركاران  دسـت هاي  دغدغه نيتر مهممختلف يكي از 

ها همواره در پي فـراهم   رسانه اندركاران دستافزايش مخاطبان است. در چنين شرايطي 
از  تر مهمو  اعتنا يبي توليد شده از سوي آنها ها اميپكردن شرايطي هستند تا مخاطبان به 

د؛ چراكه اعتماد مردم به يك رسانه، موجب تعامل دوسويه مخاطبـان  نباشن اعتماد يبآن، 
؛ شـود  يمـ در راستاي اهداف مورد نظر آن رسانه در جامعه  مؤثرتربا آن و ايجاد روابطي 

ها هستند. به بيان ديگر، در عصري كـه   حيات و موفقيت رسانه كننده نيتضمعواملي كه 
اي و اينترنتـي فـراوان    هاي مـاهواره  ر شبكهي و ظهوا رسانههاي  به دليل پيشرفت فناوري

(افزايش منابع فرستنده) و نيز گرم شدن بـازار رقابـت، امكـان انتخـاب بيشـتري بـراي       
تواند ادامه حيـات بدهـد كـه اعتمـاد و      اي مي ها فراهم شده است، رسانه مخاطبان رسانه

هـايي چـون    ويژگي خود جلب كند؛ مخاطباني كه امروزه با به رااطمينان مخاطبان بيشتري 
  شوند. متنوع بودن، فعال بودن و گزينشي عمل كردن، از مخاطبان گذشته متمايز مي
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و مطلـوب   اثـربخش عامل در كـاركرد   نيتر ييربنايزها،  مفهوم اعتماد مردم به رسانه
ـ فعالشود. گسترش، تنوع و بسـط   ها محسوب مي رسانه در  صـرفاً ي يـك رسـانه   هـا  تي

ايـن اقـدامات    شرط شيپد شد كه اعتماد به آن رسانه به عنوان واقع خواه مؤثرشرايطي 
 مسـتمر به طور  و ديايباز قبل به وجود آمده باشد يا الاقل ضمن فعاليت رسانه به وجود 

  افزايش يابد.  
ي تعريف شده بـراي آن،  ها رسالتبا توجه به اهداف و  براي رسانه ملي، مسئلهاين 

ي، گزينشـي و  ا رحرفـه يغه ملي به دليـل كاركردهـاي   اگر رسان چراكه اهميتي ويژه دارد.
در پرداخت و انعكاس واقعيات جامعه و جهان، اعتبار خود را از دست بدهد،  دار جهت

حتـي   چنانكـه اعتمـادي خواهـد كـرد     هم خود و هم مجموعه نظام را دچار بحران بـي 
ـ پمردم نسبت به  بسا  چه از  اكيرسـانه ملـي نيـز واكنشـي حـ      درسـت  وي معتبـر  هـا  امي
يابـد و بـه    كـاهش اعتمادي نشان دهند و ميزان استفاده و اعتماد آنان به رسـانه ملـي    بي

اي و اينترنتي رقيب به عنوان منبعي براي ارضـاي نيازهـاي خبـري و     هاي ماهواره شبكه
 دهـد  يمآورند. با توجه به مطالبي كه ذكر شد، نتايج پژوهش نشان  ي رو خوداطالعاتي 

تـو، حـداقل يكـي از     و هاي شبكه من سخگويان، حداقل يكي از برنامهپا درصد 9/48كه 
هـاي شـبكه صـداي امريكـا را      سي فارسي، حداقل يكي از برنامه بي هاي شبكه بي برنامه

هـاي خبـري، رسـانه ملـي كمتـر قـادر بـه         . شايد بتوان گفت در زمينه ... كنند تماشا مي
گونـاگون بـوده كـه سـبب شـده      هـاي   پاسخگويي نيازهاي خبـري مخاطبـان در زمينـه   

منـد بـه    اي مـورد نظـر، بيشـتر عالقـه     هاي مـاهواره  هاي شبكه پاسخگويان در بين برنامه
ها حاكي از آن است كه هرچه اعتبـار يـك رسـانه     هاي خبري باشند. نتايج بررسي برنامه

 ها اميپي اثربخشي آن رسانه و ميزان ها اميپدر نزد مخاطبانش بيشتر باشد، اعتماد آنان به 
يا در فراگرد ارتباط شركت نكنـد   ريگ اميپكه  شود يم. فقدان اعتبار سبب ابدي يمافزايش 
هاي دريافتي را موثق و معتبر نداند و دست به رمزگشايي آنها در جهت عكـس   و يا پيام

  آنچه مورد نظر فرستنده بوده است، بزند.
 از جزئـي  سياسـي  نهادهـاي  )،2002( 1بريتـزر  يبند ميتقس در سياسي. نهاد به اعتماد

 ايـن  .دهد يم تشكيل را سياسي اعتماد از بخشي آنها به اعتماد و هستند سياسي يها نظام

                                                      
1. Bretzer 
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ـ  خـدمت  و كار نهادها اين داخل در كه كنشگراني به صرفاً نه اعتماد  بـه  بلكـه  ،كننـد  يم

دارد اعتمـاد بـه نهادهـاي     آنها، بستگي تخصص از مردم برداشت و نهادها خود عملكرد
رسمي به طور خاص از ملزومات توسعه و دنياي مدرن است. اعتماد به نهادهاي رسمي 

  ي آنها را باال مي ببرد. ور بهره و دهد؛ يمرا در ايفاي نقش خود افزايش  ها حكومت ريتأث
مجريـان   از بايد مطالباتي چه كه دانند يم ها استيس از آگاهي با يا جامعه هر در مردم
 بـه  .دهنـد  انجام بايد وظايفي چه خود، حقوق به دستيابي مقابل در و باشند داشته قانون

 نخواهـد  ميسـر  تعهـدات  و وظايف ايفاي و همچنين مطالبات و حقوق استيفاي عبارتي،

ـ ن و دولت وظايف و اهداف شناخت و سياسي آگاهي سالح به شدن مسلح با مگر شد  زي
احسـاس   نيـز  و مـردم  سياسـي  اهيآگـ  بنـابراين  ؛دولت اقتدار با اش رابطه و فرد گاهيجا

 وهلـه  در پاسخگويي موجب كشورشان، و جامعه خود، سرنوشت قبال در آنها مسئوليت

انتخـاب   كـه  مجريان سياست در وهله دوم اسـت  و مسئوالن عملي بودن پاسخگو و اول
 ارتقـاي  متضـمن  هسـتند و ايـن،   سياسي آگاهي يا واجد فاقد مردم همين شده از سوي

ـ  اگـر  بـود.  خواهد آن بقاي نهايت، در و امعهج يها تيمطلوب  احسـاس  و آگـاهي  نيچن

 از نيـز  جامعـه  است كـه مسـئوالن   طبيعي باشد، نداشته وجود جامعه افراد در مسئوليتي

توجـه بـه ايـن     با .كرد نخواهند نگراني احساس خود و انتقاد ديگران فيوظا قصور در
اسـي، شـناخت از مقامـات و    ي آگـاهي سي هـا  مؤلفـه گفت كه يكـي از   توان يممباحث 

ي ا مـاهواره هـاي   كـه تماشـاي شـبكه    دهـد  يمـ پـژوهش نشـان    جينتا عملكرد آنهاست.
ـ  يهـا  ماهواره مدنظرزبان، تأثيري بر آگاهي سياسي جوانان به شيوه  فارسي ي نـدارد.  غرب

زبـان، آگـاهي    اي فارسـي  هاي ماهواره در نتيجه اين فرضيه كه با بيشتر شدن تماشاي شبكه
  شود. يابد، تأييد نمي افزايش مي ي،غرب يها ماهوارهجوانان تهراني به نحو دلخواه  سياسي

  پيشنهادها

هـاي سياسـي و    عمومي جامعه كه هر روز در معرض قضاوت فرهنگ سياسي نياز است
هـا در   هـا و قضـاوت   تعميق و گسترش يابد. اين انتخاب قرار دارد،هاي مختلف  انتخاب

با ، در خارج همبا گسترش فضاي باز سياسي و  ،در داخل همكه  رديگ يمحالي صورت 
رو  رسـاني روبـه   با حجم انبوه اطـالع و رايانه ي ا ماهوارهي ها تلويزيون ،گسترش راديوها

به عنوان يكي از اهداف مهم خود بايد بتواند بينش سياسي جامعـه را   مايصداوس. هستيم
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امعـه بتواننـد بـه مرحلـه قضـاوت      تمـام افـراد ج   ،نهايتدر ببخشد كه  اي عمق به گونه
 كه رسانه شود در نظر گرفته ميوان يكي از اهدافي نتشخيص و انتخاب برسند. اين به ع

  كند. محقق ساختن آن تالش راهدر  بايد
سـاير نهادهـاي    و هييقضـا  قـوه  ،مجلس باز شدن فضاي نقد و بررسي عملكرد دولت، •

 تـوان  يمـ يي است كـه  ها قدممسئوالن يكي از دولتي در رسانه ملي به منظور تعامل با مردم و 
  تو و اخبار صداي امريكا برداشت. و من ي،س يب يبي خبري بويژه ها برنامه بابراي مقابله 

كار گيرد كه اخبار را به طور جامع تـدوين   ملي بايد تمامي تالش خود را به رسانه •
ملـي   رسـانه اد الزم، باني حق رسانه است اما براي جلب اعتمـ  و پخش كند. البته دروازه

دهد تـا مخاطـب را    بايد به مخاطب بقبوالند كه روايت جامعي از رويدادها به دست مي
هايي از رويدادها، كه رسـانه ملـي    شدن جنبه ربرجستهيغهاي ديگر نكند. براي  رسانه  روانه

اعات توان آنها را، در انتهاي اخبار يـا در سـ   داند مي آنها را موافق سياست خبري خود نمي
اي از رويـدادها پيشـنهاد    بيننده مانند اواخر شب پخش كرد. بنابراين حذف هـيچ جنبـه   كم
  و تنها بايد اولويت كنداكتوري آن (اولويت در چينش و زمان پخش) تغيير يابد. شود نمي

مسـتقيم   ريتـأث هـا   ميزان اعتماد به نظام سياسي حاكم بر جامعه، بر ميزان اعتماد بـه رسـانه   •
مجموع اگر يك نظام سياسي خود را در جامعـه تثبيـت كنـد و هـر يـك از نهادهـاي       دارد. در 

سياسي نيز داراي عملكردي مثبت باشند، اعتماد مردم به نظام و نيز نگرش مثبـت مخاطبـان بـه    
مجـزا و   طـور   بـه توان  ها را نمي عبارت ديگر، اعتماد به اخبار رسانه به شود. ها تقويت مي رسانه

  يابي قرار داد. فتن نگرش افراد نسبت به دستگاه سياسي مورد تبيين و علتبدون در نظر گر
بـا ميـزان و كيفيـت    بخصـوص جوانـان،   درجه آگاهي سياسي و اجتماعي شـهروندان   •

جريان اطالعات، سهولت دسترسي به آن و اعتماد عمومي به منـابع تغذيـه اطالعـاتي رابطـه     
صنفي، گروهي، اجتماعي و سياسـي مـردم    هاي حزبي، گرايشبه طور معمول، مستقيم دارد. 

هـاي سياسـي، اجتمـاعي و اقتصـادي بـه       و واكنش آنان در برابر عملكرد حكومت در عرصه
 دهنـده  نشـان آگاهي بستگي دارد. داشتن سواد و مدرك تحصـيلي بـه تنهـايي     يها نهيزم شيپ

ـ هاي عمومي در مسائل ياد شده نيست ولي  ارتقاي آگاهي  نبـودن  دسـترس  درو  يسـواد  يب
 يسـازمانده مـانع اصـلي    ،رود هاي عمومي به شمار مي اطالعات اداري، فني كه جزو آگاهي

تـرين وظيفـه مـديران،     نيازهاي مشترك و چگونگي مشاركت براي برآوردن آنهاسـت. مهـم  
هـاي   همراه با پديد آوردن زمينه گسترش آگـاهي  يا حرفههاي فني و  اعتبارات و كمك نيتأم
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بر مشاركت، در ثبات رأي و انديشه افـراد و   ريتأث برهاي عمومي افزون  عمومي است. آگاهي
  .هاي جمعي نيز مؤثر است مقاومت در برابر تهاجم تبليغاتي رسانه

ها و رفتار افراد جامعه نسبت به سياست و نظـام   فرهنگ سياسي به باورها، نگرش •
ياست و مبتني بـر  س حوزهبخشي افراد در  هويت راستايكه در  شود ميحكومتي اطالق 

بـا   توانـد  مـي ملـي   رسـانه ، زمينـه در ايـن   حـال  .سـت اهاي حاكم، قابل تعريف  ارزش
در رفتـار متوليـان و مـديران     ممكن است دهي منطقي به اين تفكرات و باورها كه جهت

 نظـام ارزشـي  براي حضور فعـال جامعـه در چـارچوب     ،حكومتي نيز تأثير داشته باشد
، نسبت به ارتقاي اين فرهنـگ سياسـي   ستاهاي ديني  ارزش پذيرفته شده كه منطبق بر

ريـزي و   ، برنامـه شـود  تلقـي مـي  مدني و سياسي مطلوب  توسعهزيربناي  ،كه به عبارتي
  .كندهاي سياسي جامعه ايفا  و نقش بسزايي در سطح ارزش داشته باشدفعاليت مؤثر 

بر اسـاس   هم تصميمات و موضوعات سياسي كه آن دسته از رسانه با پرداختن به •
و اجماع نخبگان جامعه را بـه  است دانشگاهي  پشتوانه داراي اصول علمي، تخصصي و

در غيـر ايـن صـورت،    ، به ارتقاي بينش سياسي مردم كمك خواهد كرد، ولي دارددنبال 
آمار غلط از سوي مسئوالن، عالوه بر لطمـه زدن   ارائه. شد دوگانگي ايجاد خواهدنوعي 

از اين رو، الزم است بـراي بـاال    .كند اعتماد مي  دم را نيز به رسانه، بيبه اعتبار رسانه، مر
بردن آگاهي مردم، عالوه بر ارائه اخبار درسـت از عملكـرد مسـئوالن نظـام و نهادهـاي      

  ها در نظر بگيرد. ي را نيز در تمامي برنامهطرف يبحكومتي، رسانه رعايت 
خبـر،  ( مختلـف ي هـا  تيـ ظرفايـد از  رسانه ملي براي باال بردن آگـاهي سياسـي مـردم ب    •

 استفاده كند. طرف يبي القايي ا حرفهي ها فني گفتگو محور) با ها برنامه و مستندهاي سياسي

ي حقيقي و حقـوقي  ها تيشخصي و هدفمند از ا حرفهصداوسيما بايد به صورت  •
ي خــارج از كشــور در برخــي از هــا تيشخصــداخــل نظــام و در صــورت امكــان از  

  مند شود. توجه افكار عمومي بهرهموضوعات مورد 
زبان مـاهواره را   ي فارسيها شبكهي مستند سياسي ها برنامهاز آنجا كه پاسخگويان،  •

ي در مـؤثر ، صداوسيما بايد در تهيه و پخش مستندهاي سياسي كه نقش كنند يمپيگيري 
 ارتقاي فرهنگ سياسي جامعه دارند تالش بيشتري به خرج دهد.

و  هـا  برنامـه سعي دارند از طريـق   زبان يفارسي ا ماهوارهي ها كهشببا توجه به اينكه  •
مستندهاي سياسي، اعتماد سياسي مخاطبان را جلب كنند، صداوسيما بايد با تهيه و پخـش  

 با اين شگرد ماهواره مقابله كند. ها تيواقعو مستندهاي سياسي بر اساس  ها برنامه
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