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  چكيده

وسعه سياسي، به مفهوم گسترش و تعميق مشاركت آحاد مردم در سرنوشت واحدهاي سياسي، با               ت
. اي اسـت    هـاي توسـعه     هاي اجرايي آن، از اهداف مشترك تمامي ديدگاه         وجود تنوع و تكثر شيوه    

پردازان علـوم     انتخابات به عنوان بارزترين شيوه و تجلي اين مشاركت، همواره مورد اهتمام نظريه            
هايي كه براي هر  ازجمله پرسش. ورزان بوده است    اعي و سياسي و نيز به طريق اولي، سياست        اجتم

هـاي   دو گروه ياد شده، از اهميت مضاعف برخوردار است، تبيين رفتار انتخابـاتي مـردم و گـروه              
طـور    در جمهوري اسالمي ايران نيز مطالعه رفتار انتخاباتي، بويژه در دهه اخير، به            . اجتماعي است 

در همين خـصوص، پرسـش   . ربط قرار داشته است   هاي ذي   جدي در دستوركار پژوهشگران حوزه    
هاي اصـلي   اصلي مقاله حاضر اين است كه مشاركت مردم در انتخابات، به عنوان يكي از شاخص       

ها در تعيين  گيرد و ايفاي نقش رسانه هايي صورت مي توسعه سياسي، بر اساس چه معيارها و مالك      
هـاي    ها چگونه است؟ مقاله حاضر بر آن است كه ضمن مرور نظريـه              هي به اين مالك   د  و يا جهت  

هـايي برگرفتـه از فرانظريـه     هـا را بـا تعـديل        اصلي مطرح در اين حوزه موضوعي، يكي از نظريه        
از آنجا .  اي شايسته براي تحليل رفتار انتخاباتي در ايران پيشنهاد دهد ، به عنوان نظريه»انگاري سازه«

دهد، و با عنايت بـه نقـش برجـسته            انگاري را شكل مي     ، جوهره فرانظريه سازه   »هويت«فهوم  كه م 
هاي چهارگانه هويتي، نگارندگان برآننـد كـه رابطـه ميـان اقـدامات       بندي اليه ها در صورت    رسانه
  . ساز رسانه، مالكيت رسانه و رفتار انتخاباتي را مورد تأكيد قرار دهند هويت
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  مقدمه

سازان درباره آن سـخن گفتنـد و    مفهوم توسعه سياسي كه نخست، سياستمداران و سياست      
شناس و پژوهشگران سياسي به آن پرداختنـد، اينـك در عرصـه               سپس، اقتصاددانان جامعه  

البته ايـن دانـشواژه نيـز همچـون       . ورزي جايگاه مهمي دارد      سياست و عرصه سياست    علم
ساير مفاهيم علوم انساني، هنوز با ابهام و نبـود صـراحت الزم مواجـه اسـت امـا بـا همـه         

اي   كـم گونـه     رسد دسـت    هاي موجود در تعريف مفهوم توسعه سياسي، به نظر مي           آشفتگي
اغلـب  . مفهوم، در ميان انديشمندان حاصل شده باشد      هاي اين     توافق، بويژه بر سر شاخص    

انديشمندان سياسي، توسعه سياسي را تحولي اساسي در مناسبات قدرت سياسـي و نحـوه               
حـدوث توسـعه   . سـنجند  دانند و آن را با دو شاخص مشاركت و رقابت مـي             توزيع آن مي  

ي ذهنـي نيـز     سياسي، عالوه بر اين عناصر عيني، يعني مشاركت و رقابت، متـضمن تحـول             
واقـع، عبـارت از تكـوين اراده و خواسـت ضـروري بـراي        هست كه اين عنصر ذهني، در 

، نظـامي كـه هـم    )596، ص  1383بـشريه،   (محقق ساختن نظام سياسي توسعه يافته است        
مند شود و هـم شـهروندان         جامعه در آن بتواند از حداكثر استعداد و تالش شهروندان بهره          

  .ينديشند و رفتار كنندبتوانند آزاد و مستقل ب
ساالر مبتني بر رأي مردم است زيرا محـور           اي، نظام مردم    الزمه دستيابي به چنين جامعه    

هـاي در حـال تغييـر         توسعه سياسي، توانايي يك نظام سياسي در سـازگاري بـا خواسـت            
از ) 74، ص   1386علـوي،   (هاي مناسـب اسـت        جامعه و تأمين آنها از طريق سياستگذاري      

 1هاي مدام در حال تغييـر شـهروندان و توجـه بـه افكـار عمـومي         شناخت خواسته رو،    اين
هاي مـردم، از      هاي حكومتي و خواست     جامعه، به منظور ايجاد سازگاري بين سياستگذاري      

بديهي اسـت ايجـاد ايـن    . شود ساالر، ارزيابي مي   يافته مردم   عناصر ضروري هر نظام توسعه    
تي و خواسـت ملـي، جـز بـا مـشاركت مـردم در               هاي حكوم   سازگاري ميان سياستگذاري  

از ميان نمودهـاي متنـوع مـشاركت        . ها محقق نخواهد شد     سازي  ها و سياست    گيري  تصميم
سياسي، در اين مقاله، انتخابات به عنوان بارزترين تجلي اراده مردم، مطالعه خواهد شـد و                 

  .هد گرفتتأثير مالكيت رسانه بر رفتار انتخاباتي در كانون بررسي قرار خوا
 شرط كافي بـراي تحقـق دموكراسـي در        هرچند برگزاري انتخابات در جوامع مختلف،     

                                                      
1. public opinion 
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ــان  ــست، چن ــع ني ــومپتر آن جوام ــه ش ــاب ) 1976 (1 ك ــياليزم و «در كت ــاليزم، سوس كاپيت
انتخابات در مركز مفهوم دموكراسي و شرط الزم بـراي تحقـق آن             «: نويسد  مي» دموكراسي

رباره انتخابات، حـول موضـوعات گونـاگوني تمركـز يافتـه            پردازي د   تأمل و نظريه   ».است
توان و بايد در معرض آراي عمومي قـرار داد؟ چـه        هايي را مي    چه مواضع و جايگاه   : است

هـا بـراي      كساني صالحيت رأي دادن و نامزد شدن دارند و سازوكارهاي احراز صـالحيت            
تخابات همـواره بـا مفهـوم       گيري چگونه بايد انجام شود و آيا ان         گروه چيست؟ رأي   هر دو 

هاي انتخاباتي كـشورهاي گونـاگون        مقارن است يا خير؟ درواقع، وجه تمايز نظام       » رقابت«
هـا    هايي بستگي دارد كه طراحـان نظـام انتخابـاتي بـه ايـن پرسـش                 تا حد بسيار، به پاسخ    

هـاي    امكننده برخي كاركردها بـراي نظـ        در ذات خود تأمين   » انتخابات«با اين همه،     .اند  داده
. يابـد  هـا بـستگي مـي     هر چند ميزان تأمين اين كاركردها، ناگزير به آن پاسخ         . سياسي است 

  ):253ـ357، صص 2007، 2وود هي(اند  براي انتخابات هفت كاركرد مختلف برشمرده
  ورزان و سياستمداران سازي سياست فعال. 1
  ها بازسازي و نوسازي مستقيم يا غيرمستقيم حكومت. 2
  پذير ساختن نمايندگي امكان. 3
  ها ها و برنامه تشكيل و تعديل سياست. 4
  دهندگان آموزش رأي. 5
  سازي مشروعيت. 6
  ها تحكيم نفوذ نخبگان بر توده. 7

اينك پرسش اصلي اين اسـت كـه مـشاركت مـردم در انتخابـات، بـه عنـوان يكـي از               
 مي گيـرد و  هايي صورت هاي اصلي توسعه سياسي، بر اساس چه معيارها و مالك  شاخص

  ها چگونه است؟ دهي به اين مالك ها در تعيين يا جهت ايفاي نقش رسانه
فرضيه اصلي ما در مقاله حاضر اين است كه رفتار انتخاباتي مردم در ايران، بـر اسـاس                

دهـي بـه      الگوي عقالنيت محدود قابل تبيين است و در اين ميان، رسـانه از طريـق شـكل                
، بيشترين تأثير را بر هدايت رفتـار انتخابـاتي مـردم و    هاي فردي و جمعي     هويت و نگرش  

  .نخبگان دارد

                                                      
1. Schumpeter       2. Heywood 
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  رسانه، انتخابات و نظام فرهنگي جامعه

نظام فرهنگي كه منطق و پويايي خاص خود را دارد، در پرتو رخدادهاي تـازه، پيوسـته                 
در پـي پديـدار شـدن هـر موضـوع تـازه، نظرهـاي               . در حال تجديد و بازسازي اسـت      

اي نمادين براي فهم و تفسير موضوع مورد نظـر،            شود كه در مبارزه      مي گوناگوني مطرح 
كـم تعـارض بـا     اين تفسيرها كـه اغلـب در تـضاد يـا دسـت       . كنند  با يكديگر رقابت مي   

. يكديگر هستند، در اين مبارزه ممكن است مـورد بـازبيني و اصـالح نيـز قـرار گيرنـد                   
 افـراد در چـارچوب آن كـاوش    گيـرد كـه    پيشرفت اين فرايند، بنايي شناختي شكل مـي       

ناپـذير ايـن      از آنجا كه افكار عمومي، جزء جدايي      . بخشند  كنند و به رخدادها معنا مي      مي
ـ فرهنگي است و نيز با توجه به اينكه در دوران معاصـر در اكثـر جوامـع،                    بناي شناختي 

ر فرهنـگ   هـا د    يابنـد، رسـانه     ها جريان مـي      رسانه  ها، اساساً به واسطه     اطالعات و آگاهي  
هاي در دسترس بازيگران، نقش غالب       بندي و ارائه گزينه     جامعه و به تبع آن، در صورت      

ها در اين بـازي، نـه فقـط بازنمـايي عناصـر فرهنگـي و نيـز         نقش رسانه .كنند را بازي مي  
فرهنگ به عنوان يك كل منسجم، بلكه شـركت در توليـد و بازتوليـد فرهنـگ اطالعـاتي                   

شود پيش از هر چيز، شامل اخبـار          ها منتقل مي    هاي متنوع رسانه    ونهاست؛ آنچه از طريق گ    
دهنـد    هايي است كه تا حدود زيادي، به برداشت عمـوم از واقعيـت شـكل مـي                  و گزارش 

  ).87، ص 1380، ترجمه كتبي، 1الزار(
  ـ ارزشي جامعه و نقش آن در توسعه سياسي          هاي ذهني   با مطرح شدن اهميت انگاره    

ناي عام و رفتارهاي سياسي بازيگران به معناي خاص، نقش ارتباطـات             اجتماعي به مع   و
دهي به افكـار عمـومي و عقايـد و            ترين عامل شكل    هاي همگاني، به عنوان مهم      و رسانه 

 گيـري از تعـامالت   ها با بهـره  رسانه. شود تر مي  ـ اجتماعي مردم برجسته    باورهاي سياسي 
تـأثير    كنند و مخاطبان تحـت      به مخاطبان خود القا مي    هايي را     ، مفاهيم و انگاره   2االذهاني بين

رو، در عـصر كنـوني، بـه دليـل      از ايـن . زننـد  ها، دست به گزينش مـي  اين مفاهيم و انگاره   
هاي جمعي نظير راديـو و تلويزيـون و           هاي اجتماعي و اهميت يافتن نقش رسانه        پيچيدگي
مـودي در جوامـع، كـاربرد ايـن      در ايجاد روابـط افقـي و ع    3هاي مبتني بر شبكه     نيز رسانه 

  .هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي بيش از پيش چشمگير شده است ابزارها در عرصه

                                                      
1. Lazar       2. inter-subjective interaction       3. web-based media 
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هاي مختلف اقتـصادي،   هاي متنوع ارتباطات دربرگيرنده فعاليت  در دوران كنوني، گزينه   
ترشـدن جوامـع، اهميـت ارتبـاط از جنبـه       سياسي، اجتماعي و فرهنگي هستند و با پيچيده      

تـوان گفـت در شـرايط فعلـي، ارتباطـات             شود تا آنجا كه مي      تر مي   ، هر روز افزون   سياسي
گيـري از وسـايل ارتبـاطي و          دهد و بدون بهـره      درونمايه اصلي حيات سياسي را شكل مي      

هاي سياسي قادر به نظـم بخـشيدن بـه جامعـه و مـشاركت دادن                  هاي گروهي، نظام    رسانه
  . مردم در زندگي سياسي نيستند

 در زندگي سياسي، نمودهاي متفـاوتي دارد ازجملـه، عـضويت در احـزاب،               مشاركت
شركت در انتخابات و ايجاد ارتباط متقابل با سياستمداران در چارچوب جامعه مـدني كـه                

اي داشـته   هـاي گروهـي، دسترسـي فزاينـده     كنند مردم به رسـانه   همه اين موارد ايجاب مي    
  . باشند

تنوع مشاركت سياسي، انتخابات بـه عنـوان بـارزترين          در اين مقاله، از ميان نمودهاي م      
تجلي اراده مردم مطالعه خواهد شد و تأثير مالكيت رسـانه بـر رفتـار انتخابـاتي در كـانون             

هاي موجود را در مورد نقـش         اما پيش از آن الزم است ديدگاه      . بررسي قرار خواهد گرفت   
  . ها يادآور شويم و كاركردهاي عمومي رسانه

بـراي  . انـد   بنـدي كـرده     هاي متنوعي طبقه    ها در جامعه را به شيوه       رد رسانه نقش و كارك  
را از  اي سـه نقـش       به عنـوان پيـشگام در طـرح كاركردهـاي رسـانه           ) 1971(السول  مثال،  

  :كند  تفكيك مييكديگر
  نظارت بر محيطـ 
 هاي اجتماعي در واكنش به محيط همبستگي بخشـ 

   نسل بعديانتقال ميراث فرهنگي از يك نسل بهـ 
 و سـرگرمي  : كه عبارتند ازرا به موارد ياد شده افزود    كاركرد  دو  ) 1994 (1مك كويل 

  .بسيج اجتماعي
هـا در نظـام دموكراتيـك         پژوهي، سه كاركرد براي رسانه      در مكتب اسكانديناوي رسانه   

وود،  هـي (بازشناسي شده كه در قوانين اساسي سوئد و نروژ نيز عيناً بازتـاب يافتـه اسـت            
2007:(  

                                                      
1. McQuail 
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  دهي به افكار آنان  به شهروندان براي شكل1رساني اطالع. 1
  .، پايش و نظارت بر كساني كه در قدرت هستند2نقد. 2
   و شناساندن نمايندگان طرز فكرهاي گوناگون در جامعه 3آوردن گرد هم . 3

از : ها تفكيك كرده اسـت كـه عبارتنـد       نيز سه كاركرد ديگر براي رسانه     ) 1999 (4كمپل
  7. و گفتگو6سرايي ، داستان5يابي يقتحق

بندي كاركردهاي رسانه به كاركردهاي سه        اي كشور ما، تقسيم     در سنت مطالعات رسانه   
  :گانه زير بيشتر مورد توجه است

  رساني ـ اطالع
  ـ آموزش

  ـ سرگرمي 
هـاي خبـري در بـاب منازعـات      اي از برنامـه  رساني، در قالـب مجموعـه      كاركرد اطالع 

رسـاني    هـاي فرهنگـي، هنـري، اطـالع         المللي، رويدادهايي همچون جشنواره     داخلي و بين  
هـاي مـورد عالقـه عامـه،      درباره بالياي طبيعي و حوادث، تحوالت علمي، بويژه در حوزه      

يابد همچنين، رسانه همواره به عنوان يك وسـيله         مشكالت اقتصادي و مانند آنها تجلي مي      
 سياسي و ايجاد همگونگي اجتماعي مورد اسـتفاده         پذيري  آموزشي در پيشبرد فرايند جامعه    

مقدم بر هر كـارويژه ديگـر،       ) ره(سيما، در ادبيات امام راحل        و  كه صدا   گيرد، چنان   قرار مي 
سرگرمي نيز به عنوان سومين كارويژه رسانه چنـان اهميـت           . يك دانشگاه تلقي شده است    

الـشعاع خـود قـرار داده      تحـت  اي يافته است كه حتي ساير كاركردهـا را          آشكار و برجسته  
  ).  1373، ترجمه طباطبايي، 8پستمن(است 

  تحليل رفتار انتخاباتي مردم

پژوهـشگران ايـن    . شناسي است   هاي اساسي جامعه    ويژه   يكي از كار   9تحليل رفتار انتخاباتي  
اند الگوهاي متعددي در تحليل رفتار انتخابـاتي          حوزه، با مطالعه انتخابات گوناگون توانسته     

                                                      
3. forum 2. critique 1. inform 

6. story-telling 5. fact-finding 4. Campbell 

9. voting  behavior 8. Postman 7. dialogue 
 1.  
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در اين بخش، ضمن مروري بر نظريه هاي تحليل رفتارهاي انتخاباتي، به تـأثير              . ارائه دهند 
  :پردازيم ها مي ها در رفتارهاي انتخاباتي مردم، از نگاه هر يك از اين نظريه و نقش رسانه

 به عنـوان اولـين نظريـه رفتـار انتخابـاتي،            1 نظريه هويت حزبي   :نظريه هويت حزبي  . 1
دهنـدگان    أي  در ايـن نظريـه، ر     . شـناختي مـردم بـه احـزاب اسـت           گي روان مبتني بر دلبست  

تـرين   مهـم » وابـستگي حزبـي  «بنابراين . يابند هايي هستند كه با يك حزب هويت مي      انسان
پذيري سياسي اوليـه      تأكيد اصلي اين نظريه بر جامعه     . دهندگان است   متغير تبيين آراي رأي   

س، وابـستگي عـاطفي فـرد و حـزب محبـوبش،           يا در دوران كودكي است كه بر اين اسـا         
ها به فرزنـدان      طور معمول از خانواده     شود و به    اغلب در زمان كودكي و نوجواني ايجاد مي       

هـاي    اي در گـرايش     بر اساس اين نظريه، هـر چنـد احـزاب، جايگـاه ويـژه             . يابد  انتقال مي 
ش مـردم نخواهنـد     سياسي مردم دارند، تبليغات انتخابـاتي تـأثير چنـداني بـر تغييـر گـراي               

هايي عاطفي با احزاب مـورد عالقـه خـود      گذاشت زيرا مردم پيش از انتخابات داراي علقه       
رو، هر نامزدي از سوي حـزب محبوبـشان معرفـي شـود، بـه همـان رأي                    هستند و از اين   

  ). 152، ص 1386رضواني، (دهند  مي
ار است كه آنچه توانـسته   بر اين مبنا استو2شناختي نظريه جامعه : شناختي  نظريه جامعه . 2

افراد را تشويق كند تا در انتخابات شركت كنند و رأي دهند، شـرايط اجتمـاعي، محيطـي،                  
هـاي   ـ اجتماعي افـراد و گـرايش   زيرا بين شرايط اقتصادي   . اقتصادي و فرهنگي افراد است    

  . اي مستقيم وجود دارد سياسي آنها، رابطه
هاي او تـأثير چنـداني بـر رفتـار            است و انگيزه  در اين نظريه، فرد به تنهايي فاقد معن       

هـا در دوران      بر اين اساس، تبليغات انتخاباتي و نيز رسـانه        . اش نخواهد داشت    انتخاباتي
ها پـيش     دهندگان، مدت   دهندگان ندارند زيرا هر يك از رأي        انتخابات، تأثيري بر گزينش رأي    

  ).267، ص 2007وود،   هي(ه است از آغاز انتخابات، گزينه مورد نظر خود را انتخاب كرد
 اين نظريه، به عنوان نظريه راديكال رفتار انتخاباتي نگريـسته  :نظريه ايدئولوژي مسلط  . 3

كننـد، امـا    ، با وجود آنكه افراد خود انتخاب مي  3بر اساس نظريه ايدئولوژي مسلط    . شود  مي
نظريـه، آمـوزش   در ايـن  . گيـرد  هاي عقيـدتي شـكل مـي       انتخاب هاي فردي آنان با كنترل     

ها توانايي دارند جريـان ارتباطـات سياسـي را            هاي گروهي است و رسانه      تأثير رسانه   تحت
                                                      

3. dominant-ideology model 2. sociological model 1. party - identification model 
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ها، تحريف كننـد   سازي و حمايت  هم از طريق تعيين موضوع بحث و هم از طريق اولويت          
  ). 268، ص 2007وود،  هي(و آن را وارونه جلوه دهند 

 با انتقـاد شـديد از دو نظريـه پيـشين،            1ني نظريه انتخاب عقال   :نظريه انتخاب عقالني  . 4
، رفتار انتخاباتي را مورد تجزيه و       »افراد مستقل «تر نشان دادن نقش       درصدد است با پررنگ   

. اند   انديشمنداني هستند كه اين نظريه را مطرح كرده        3 و جاجر  2ويتلميه. تحليل قرار دهد  
دهنـدگان    در جوامـع، رأي اينان معتقدند با توجه به گسترش سطح سـواد و آگـاهي مـردم             

هايي كه تا به حال وجود داشته است خـارج سـازند و بـه                 سعي دارند خود را از وابستگي     
احـزاب در ايـن     ). 154، ص   1386به نقل از رضواني،     (گيري كنند     صورت مستقل تصميم  

ايـن  در  . تـأثير قـرار دهنـد       هايشان افراد را تحت     ها و سياست    توانند با ارائه برنامه     نظريه مي 
هـا و تبليغـات انتخابـاتي، نقـشي حـساس، مـؤثر و        نظريه، برخالف دو نظريه قبلي، رسانه    

كنند زيرا افراد مستقل هستند و گرايش آنـان           كننده در جلب آراي مردم ايفا مي        بسيار تعيين 
  .از قبل تعيين نشده است

 انتخابـاتي در   يك از اين چهار ديدگاه به تنهايي، براي تبيين رفتـار        رسد هيچ   به نظر مي  
نگارندگان مقاله بر اين باورند كه با توجـه بـه تعـدد مراجـع هـويتي و            . ايران كافي نيستند  

هاي جمعي در دسترس در نتيجه پديده جهاني شدن، ديدگاه چهارم، با برخـي                تكثر رسانه 
ها، بيشترين صالحيت را براي تبيين رفتار انتخابـاتي در ايـران خواهـد          اصالحات و تعديل  

.  اسـت  4انگـاري   چارچوب تحليلي مورد استفاده در اين بخش، نظريه مشهور سازه         . تداش
  : شناسي معتقدند انگاران از لحاظ هستي سازه

  . اي نيز در رفتارها مؤثرند عالوه بر ساختارهاي مادي، ساختارهاي هنجاري يا انديشه) الف
. زاد رابطه است    درونرفتار كنشگران برآمده از هويت آنان و مبتني بر آن است كه             ) ب

هـاي اجتمـاعي كنـشگران تكيـه          هـا، بـر هويـت       گيري ترجيح   انگاري، در تبيين شكل     سازه
، ترجمـه طيـب،     6لينكليتر(ها شالوده منافع هستند       هويت: گويد   مي 5الكساندر ونت . كند  مي

  ). 519 ، ص1386
دهـي بـه     بخش دوجانبه، باعث شكل     در يك روند قوام    8 و هم ساختار   7هم كارگزار ) ج

                                                      
3. Jager 2. Himmelveit 1. rational - choice model 

6. Linkletter 5. Alexander Wendt 4. constructivism 

 8. structure 7. agent 
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از طريق تعامل است كه ساختارهاي اجتماعي به نسبت پايـداري آفريـده   . شوند رفتارها مي 
  . گيرند ها و منافع شكل مي شود و بر حسب همين ساختارهاست كه هويت مي

زاد نيـستند     انگاري، مفاهيمي چون عقالنيت كنشگران، اموري بـرون         از ديد نظريه سازه   
اي و جدا از هم به كنش با يكديگر بپردازنـد             سي به صورت ذره   تا افراد مانند بازيگران سيا    

اين رويكـرد، عقالنيـت را      . گيرد  بلكه مباني رفتاري آنان در عرصه تعامل سياسي شكل مي         
در چارچوبه تعامالت بيناذهني و در يك فرايند تغيير، تثبيت موقت و تغيير مجدد تعريـف              

 پذيرش نگرش انتخاب عقالني، سعي      به سخن ديگر، اين چارچوب نظري، ضمن      . كند  مي
تر از آن، به نقش عوامـل نهـادي و ابزارهـاي فرهنگـي چـون                  كند با ارائه تعريفي سيال      مي

هـاي سياسـي بـازيگران        گذارترين آنها، در تعيـين عقالنيـت و كـنش           رسانه، به عنوان تاثير   
  . بپردازد) مشاركت سياسي و انتخابات(

و عناصـر هـويتي،     ) فضاي اجتماعي (يط فرهنگي   مح) 1996 (1از نظر رونالد جپرسون   
اما از آنجا كه خـود      . كنند  شوندگي منافع كنشگران را تعيين مي       مفهوم عقالنيت و مبناي تعيين    

 هـم تنيـدگي عناصـر متعـدد، انـواع مختلـف هويـت               محيط فرهنگي، داراي پيچيدگي و در       
تغيـر بـودن اسـت،      تـر، ويژگـي سـيال و م         و از همه مهـم    ) فردي، نوعي، نقشي و جمعي    (

تواننـد   ها مـي  توان نتيجه گرفت كه در يك روند تعاملي، هم ابزارهاي فرهنگي مانند رسانه      مي
هـاي    گيـري    جهت ـ كه در مرتبه بعدي بر روي تعريف عقالنيت، منافع و            هويت را متأثر سازند   

تـأثير   فرهنگـي را تحـت    تواند فضاي كلي      بازيگران تأثير گذارندـ و هم هويت بازيگران مي       
ترتيب، تبيين رفتـار انتخابـاتي مـردم بـدون در نظـر گـرفتن مراجـع هـويتي                  اين به. قرار دهد 

ها، با توجه به تعريفي كه از خود و ديگري دارند، منـافع خـود را        افراد و گروه  . ناممكن است 
  . زنند مشخص مي كنند و در راستاي آن دست به گزينش و رفتار مي

اين پژوهش بر آنيم كه چگونگي تأثير ابزارهـاي فرهنگـي           بنابراين در پاسخ به پرسش      
در تعريـف عقالنيـت و تعريـف منـافع و           ) در اينجا رسـانه بـه عنـوان متغيـر مـستقل           (را  

در اينجا مشاركت سياسي مردم در انتخابات به عنوان متغيـر           (رفتارهاي اجتماعي بازيگران    
مدل تحليلي ارائـه    . تر، بيان كنيم    هكنند  مندتر و تبيين    در يك چارچوب تحليلي نظام    ) وابسته

  :شده براي پاسخ به پرسش پژوهش به شرح زير است

                                                      
1. Jepperson 
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ـ مدل تحليلي تأثير ابزارهاي فرهنگي بر مشاركت سياسي مردم در 1نمودار 

  انتخابات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
فـضاي  : بـر هويـت بـازيگران     ) رسـانه (تأثير ساختارهاي نهادي و ابزارهاي فرهنگي       . 1

سو و تأثير صنايع فرهنگي بر عناصر هويتي از سـوي ديگـر، باعـث                نگي جامعه از يك   فره
هويـت كنـشگران از منظـر       . شـود   ها مي   ها و آرمان    ها، نگرش   بندي ايده   گيري و قالب    شكل
در ايـن   . انگاري، امري در حال شدن است كه در يك فضاي تعاملي ساخته مي شـود                سازه

هايي از ابعاد مختلف هويتي را برجـسته يـا    نيازها يا جنبهها،    ها گاهي خواست    روند، رسانه 
سازي، به تفصيل بيـشتر   اين تأثيرات در بخش آتي مقاله، با عنوان برجسته   . كنند  رنگ مي   كم

  .بيان خواهد شد
 در بيـان ايـن تـأثير ابتـدا بايـد            :بندي مفهوم عقالنيت    تأثير هويت بازيگران بر صورت    . 2

ان سياسي، از چهار اليه در هم تنيده تشكيل شـده اسـت كـه        هاي هويتي كنشگر    گفت اليه 
 : عبارتند از

هـاي هـويتي اسـت كـه فـرد بـر اسـاس          يكي از مؤلفـه :وار هويت شخصي پيكره . 2ـ1
. دانـد   دهد و تعريف ماهوي خود را منـوط بـه آن مـي              تفكرات شخصي به خود نسبت مي     

 خود و برداشت فـرد از نـوع         نگرش به خود، به عنوان شهروند يا رعيت، تلقي از جنسيت          
 .اند كند، از اين زمره هايي كه به خود منتسب مي حقوق فردي و آزادي

4 3 

2 1 

1 

 هويت بازيگران

ها و عقالنيت  نگرش
 بازيگران و منافع

هاي سياسي و  كنش
 ي بازيگرانها انتخاب

ساختار نهادي و ابزارهاي 
 فرهنگي
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 اين اليه هويتي، متأثر از پايگاه اجتماعي و نقشي است كـه فـرد در                :هويت نقشي . 2ـ2
كند، مانند نقش استاد، دانـشجو،        در عرصه اجتماعي كسب مي    » ديگران«و  » خود«تعامالت  

 .رهروشنفكر و غي

هاي فرهنگـي ماننـد روسـتايي،          اين اليه هويتي متأثر از برچسب      :هويت برچسبي . 2ـ3
هـاي درون اجتمـاع بـر اثـر تعـامالت زاده              بندي  شهري، مدرن يا سنتي است كه در تقسيم       

 .شود مي

و » خـود «هـاي     اي از هويت است كه بـه موجـب آن، تفـاوت             اليه :هويت جمعي . 2ـ4
هـاي قـومي، ملـي،     شود كه در گونه ي جمعي شمرده مي»ما«حاصل تعريف يك  » ديگري«

 .يابد امتي، جهاني و مانند آن نمود مي

ونـت،  (كننـد   هـا منـافعي را ايجـاب مـي         به تعبير الكساندر ونت، هر يك از اين اليه        
توانند با تأثيرگذاري بر مقولـه        ها مي   رو رسانه   از اين ). 392، ص   1384ترجمه مشيرزاده،   

بندي مفهوم عقالنيت     هاي عقالني و صورت     يه هويتي، در تعيين نگرش    ال» بندي  اولويت«
هـا را بـر    براي مثال، ممكن است يكي از ايـن اليـه  . و منافع منتج از آن ايفاي نقش كنند    

ها اولويت بخشند و از اين رهگـذر، عقالنيـت كنـشگر را بـازتعريف كننـد و                    ساير اليه 
بنـدي    آتـي مقالـه، بـا عنـوان اولويـت         اين تأثير در بخـش    . هاي وي را شكل دهند      كنش

  . مطالبات مخاطبان، مورد بررسي بيشتر قرار خواهد گرفت
منـتج از   ) رفتـار انتخابـاتي   (هاي سياسي     بر نوع كنش  ) رسانه(تأثير ابزارهاي فرهنگي    . 3
بندي نوع عقالنيت    توانند عالوه بر صورت      به دنبال تأثير دوم، ابزارهاي فرهنگي مي       :هويت

بـه  . هاي سياسـي آنـان نيـز تأثيرگـذار باشـند      ت بازيگران، بر چگونگي بروز كنشو مطالبا 
براي مثال شركت يـا شـركت   (ها در مشاركت سياسي  عبارتي، نقش تهييجي يا منعي رسانه   

آميـز و     آميـز، معترضـانه، خـشونت       مسالمت(و نوع مشاركت سياسي     ) نكردن در انتخابات  
بنـدي    ست كه در بخش آتي مقاله با عنوان چـارچوب         هاي اين تأثيرگذاري ا     از نمونه ) غيره

 .رفتاري به آن خواهيم پرداخت

كـه پـيش از ايـن نيـز       چنان:هاي كنشگران بر ساختارهاي نهادي   ها و گزينه    تأثير كنش . 4
بـه  . اي تعـاملي بـا يكـديگر دارنـد          هاي سياسي، رابطه    گفته شد، ابزارهاي فرهنگي و كنش     

بندي عقالنيت و به تبـع آن، نـوع           ارهاي فرهنگي بر صورت   سخن ديگر، عالوه بر آنكه ابز     
) نـه الزامـاً  (هاي سياسي كنشگران نيز ممكن است  ها و انتخاب گذارند، كنش رفتارها اثر مي  
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براي مثال، مشاركت گـسترده     . بر تغيير فضاي سياسي و ابزارهاي فرهنگي تأثيرگذار باشند        
سـاالري و تغييـر فرهنـگ سياسـي، از            ممردم در انتخابات، در نهادينه شـدن فرهنـگ مـرد          

  .ثر استؤمحدود به تبعي و سپس مشاركتي، م

  اي بر رفتار انتخاباتي  تاثير سازوكارهاي رسانه

چنانكه گفته شد، داوري در باب ميزان تأثير رسانه بـر رفتـار انتخابـاتي، منـوط بـه داوري                 
مـرور  . در جامعـه اسـت    قبلي در باب ميزان اثرگذاري رسانه بر رفتارهـاي عمـومي افـراد              

سـازد كـه بـراي ايـن           آشـكار مـي    مربوط به تأثيرگذاري رسانه بر رفتارها     ادبيات پژوهشي   
  . اند بندي شده  نظريه فرمولكم سه دسته دست ،قلمرو

ها، فراينـد تغييـر       اين گروه از نظريه   . اند  نام نهاده » هاي متقاعدسازي   نظريه«گروه اول را    
  . اند نظر قرار داده  ا مطمحسازي مخاطبان ر نگرش و مجاب

بـه همـين   . انـد  هاي عمومي پرداخته  به تبيين دامنه اثرات رسانه،هاي گروه دوم    نظريه
اشتهار »  جمعي  هاي مربوط به اثرات وسايل ارتباط       نظريه«ها به     سبب، اين گروه از نظريه    

. تار جـاي داد توان بر روي يك پيوسـ       هاي مندرج در ذيل اين گروه را مي         نظريه. اند  يافته
» دسـتكاري اذهـان  «ر بها را  اي قرار دارد كه تأثير رسانه    نظريه ،در يك سوي اين پيوستار    

هـا    كه تأثير رسانهاند گرفته جاي  هايي  نظريهآن در سوي ديگر  وداند   مي قطعيمخاطبان،  
ر د. شـمارند   و تعيين يا تغيير سبك زندگي آنان ناچيز مي         نر دستكاري اذهان مخاطبا   برا  

ها را بر افكار و رفتار مخاطبان نـه            كه تأثير رسانه   قرار دارند  يهاي  ميانه پيوستار نيز نظريه   
ند و نه آنچنان محـدود كـه        كندانند كه مخاطب را موجودي منفعل تلقي          آنچنان زياد مي  

   .ندبدان را نفوذناپذير او
هـا    استفاده رسانه موردفنونهايي هستند كه شگردها و  ها و فرضيه   روه سوم نيز نظريه   گ

 . دهنـد  نظر قرار مي  مورد بحث و امعان » دستكاري تعمدي اذهان و رفتار مخاطبان     «براي  را  
سـازي، تبليغـات و شـكاف آگـاهي جـاي             هـاي نظـري برجـسته        مـدل  ،در ذيل اين گروه   

ها در سـاخت فرهنـگ جامعـه نقـش غالـب را                همان گونه كه اشاره شد، رسانه      .گيرند  مي
دهي به رفتار انتخابـاتي        نگارندگان بر اين باورند كه نقش رسانه ها در شكل          .كنند  بازي مي 

سـازي    سو، در زمره فرايندهايي هستند كه فرهنگ        ها از يك    رسانه. مردم بسيار پيچيده است   
حيات اجتمـاعي فرهنگـي   . پردازند اي به ايفاي نقش مي    كنند و از سوي ديگر در صحنه        مي
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سازي و نيـز بـه حاشـيه رانـدن برخـي              هاي برجسته    با تكنيك  ها  رسانه. در آن جريان دارد   
البته افكار عمومي بـه  . اخبار و وقايع، نقشي اساسي در ايجاد و هدايت افكار عمومي دارند   

، كارايي افكار عمومي زمـاني      1به اعتقاد لومان  . خودي خود و به صورت خام اهميتي ندارد       
از آنجا كه پردازش موضـوعات  . ادار سازداست كه بتواند مردم را به پردازش موضوعات و       

بنـدي در ايـن      با تنوع و تكثر فراوان در عمل غيـرممكن اسـت، تعيـين تقـويم و اولويـت                 
اي اسـت   رسد فراواني رخدادها در عصر اطالعات به انـدازه     خصوص، ضروري به نظر مي    

عمـوم مـردم هـم    توانند به همه آنها توجه يكسان نشان دهند، بلكه     ها نمي   كه نه تنها رسانه   
بنـابراين بـه اجبـار،    . كنند، هضم كنند هاي گوناگون دريافت مي  توانند آنچه را از رسانه      نمي

 و  2به بيان ديگر، بـه تعبيـر مـك كـامبز          . گيرد  نوعي گزينش در انعكاس رخدادها انجام مي      
هـا موفـق نـشوند بـه اشـخاص            ، اگرچه ممكن است در اغلب اوقات رسانه       )1972 (3شاو

بـه چـه    «توانند بگويند     اي كه بر آنها دارند مي       العاده  ، با تأثير فوق   »چگونه فكر كنند  «بگويند  
حتـي اگـر ايـن      «: رو، پژوهشگران به طرح فرضيه زير دسـت زدنـد           از اين . »چيز فكر كنند  

ها و رفتارهاي عامه يا       هاي همگاني، بر جهت دادن به گزارش        گزاره درست باشد كه رسانه    
هـاي    ريـزي    تأثير ناچيزي دارند، بايـد دانـست كـه آنهـا بـا برنامـه               شدت بخشيدن به آنها،   

هـاي مـردم نـسبت بـه          شوند بر گرايش    بندي شده خود در عرصه رخدادها، موفق مي         زمان
 اخيـر   نظريه). 137ـ139، صص   1380الزار، ترجمه كتبي،    «موضوعات سياسي تأثير بگذارند     

 بـر    كـه   مقابل نظريه ادراك گزينشي عموم    معروف است، در    » نقش تقويمي رسانه  «كه به نظريه    
اي از موضوعات پيشنهادي، هـر كـدام را كـه خـود بخواهنـد              اساس آن، افراد در مجموعه    

  .گيرد  قرار مي،كنند انتخاب مي
گيرند   ها هستند كه در مورد اهميت رخدادها تصميم مي          طبق نظريه تقويمي، اين رسانه    

دهنـدگان بـه    از آنجـا كـه رأي  . ندان اهميتي نـدارد رو، آزادي مردم در انتخابات چ      و از اين  
كننـد،    هـا دريافـت مـي        بخش اعظم اطالعات خـود را از رسـانه          هنگام تبليغات انتخاباتي،  

كند و مـردم بـه    بندي و نيز ترتيب زماني ارائه اين اطالعات اهميت بسزايي پيدا مي      اولويت
بـه عبـارت ديگـر،      . شوند  طلع مي دهند، از آن م     ها به موضوعي مي     نسبت اهميتي كه رسانه   

  . دهد ها به يك موضوع، اهميت آن را نزد عموم افزايش مي توجه رسانه

                                                      
1. Luhmann        2. McCombs         3. Show 
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نظريه ديگري كه در كنار نظريه نقش تقويمي رسـانه، بـه بررسـي عملكـرد رسـانه در                   
 اولـين بـار در     ،سـازي  نظريه برجسته .  است 1سازي  دوران انتخابات پرداخته، نظريه برجسته    

اي كـه اسـاس و بنيـاد اكثـر           دو مفروضه .  مك كامبز و شاو مطرح شد      سوياز   1972سال  
  :ين قرارنده ادهند ب سازي تشكيل مي در مورد نظريه برجستهرا ها  پژوهش

 و بـه آن شـكل       كننـد   مي را دستكاري    آنكنند بلكه    ها واقعيت را منعكس نمي      رسانه .1
  .دهند اي مي تازه

شود آن مـسايل و   ل و موضوعات باعث ميئ مسا تمركز رسانه ها بر تعداد خاصي از     .2
  .موضوعات در نزد مخاطبان مهم جلوه كنند و در اولويت قرار گيرند

توان گفت از معيارهـاي مهـم انتخابـات بـراي افـرادي كـه داراي گـزينش               بنابراين مي 
اي نيستند، ميزان نزديكي اولويت ذهني آنان با معني و دركي اسـت كـه از     سياسي تثبيت شده  

تـرين   بنـدي موضـوعات از مهـم     اولويت. هاي سياسي، افراد و نامزدهاي انتخاباتي دارند        گروه
 تأثيرپـذيري  هـاي  تـرين روش  سـازي و از كـاراترين و پذيرفتـه        هـاي نظريـه برجـسته       بخش

اثبـات  هـا بـه       هـاي رسـانه     هاي مردم با همبستگي باال و با تأخير زماني از اولويـت             اولويت
هـاي جمعـي بـه         توجه رسانه  ،سازي  فرضيه برجسته بر اساس   تر،    روشنبه تعبير   .رسيده است 

همچنـين  . شود اهميت آن موضوعات از نظر مردم افزايش يابد           موجب مي  ،موضوعات معين 
را از   عمـومي    بنـدي مـشكالت      نحـوه اولويـت    ، خبري گستردههاي جمعي با پوشش       رسانه
هاي    اولويت و ندكن  ر مردم تحميل مي    خود را ب   ي  ها   اولويت آنها. ندكن   مردم تعيين مي   جانب

گيـري ذهنـي       خـود، جهـت    يبا پوشش خبري و محتواي     و حتي    دهند  توده مردم را شكل مي    
  .)2004، 2رابينسون( ندكن سياستمداران، مديران و رهبران كشور را تعيين مي

ها واجـد اهميـت و        يافتن موضوعي است كه از نظر رسانه       ،سازي  نخستين گام برجسته  
 ماننـد هـايي     اسـاس مـالك     چنـين موضـوعي را بـر       طور معمول   ها به   رسانه. باشد اولويت

ايدئولوژي حاكم، سخنان رهبران جامعه، مواضع يك حـزب معـين يـا ترجيحـات خـود،                 
 موضـوع انتخـاب     .، مرحله بعـدي اسـت     دار كردن موضوع گزينش شده      قالب .گزينند  برمي
. اي باشـد   اي بار معنايي و هيجاني ويـژه      گيرد كه دار     زماني مورد توجه عموم قرار مي      ،شده

 سـپس بايـد بـه       .چنين معنا و قالبي بايد براي مخاطبان جـذاب و درخـور اهميـت باشـد               

                                                      
1. agenda-setting        2. Robinson 
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دار داراي معنـا، زمـاني در صـدر            يـك موضـوع قالـب      . موضـوع پرداخـت    پوشش فراگير 
 .گيرد كه بارها و با واژگان مختلف، تكرار شـود           موضوعات مورد اهميت مخاطبان قرار مي     

بـراي موضـوع    .  نيز در همين خصوص از اهميت خاصي برخوردار اسـت          نامگذاري ويژه 
. به جامعه معرفي كرد   را   انتخاب و آن     ،گزينش شده و داراي معناي خاص، بايد نامي ويژه        

، »ايـران كنتـرا   «،  »واتـر گيـت   «،  »اخـتالس كـالن   «،  »افتضاح انتخابـاتي  «،  »رسوايي سياسي «
 هـاي   اي از نامگـذاري     نمونه» حيف و ميل كردن اموال عمومي     «و  » اي  هاي زنجيره   روزنامه«

  . ويژه و اثرگذار است
 ،موضوع نامگـذاري شـده  . گيرند  مورد استفاده قرار مي اسميهايكد بعد از اين مرحله 

 .براي رسوخ در اذهان مخاطبان بايد با مفاهيم قديمي آشنا به ذهن مخاطبان همبسته شـود               
، مورد توجه خواهـد     موضوع از طريق افراد معروف و مقبول      شتاب بخشيدن به     نهايت،   در

هـاي سياسـي،      تـر يـك موضـوع، اغلـب از چهـره            سازي سريع   ها براي برجسته    رسانه. بود
زمـاني كـه موضـوع از زبـان چنـين اشخاصـي       . گيرند  بهره مي مانند آنها   ورزشي، علمي و    

ــه زودي بــه موضــوع مــورد عالقــه افكــارعمومي تبــديل خو  . اهــد شــدمعرفــي شــود ب
 شـده چنـدان بـه         و استمرار اهميت موضوع برجـسته      دهد  ميسازي به تدريج رخ       برجسته

هاي جمعي پس از چند مدت دامنـه توجـه خـود را از                از همين رو، رسانه   . كشد  درازا نمي 
 ،1بـه بـاور مانهـايم     . نـد كن   يك يا چند موضوع، به يك يا چند موضوع ديگر معطـوف مـي             

اسـاس    بر .ها، نهادهاي سياسي و توده مردم است        هاي رسانه   تسازي حاصل اولوي    برجسته
   :توان نتيجه گرفت كه مطالب مندرج در سطور باال مي

پوشش فراگير آن، اذهان گـروه      با  ها با تمركز بر بخشي از واقعيات و حقايق و              رسانه ـ
  .ندكن مي وسيعي از افراد جامعه را معطوف موضوعات خاص 

 جامعـه تـأثير     يهـا    بـر ارزشـگذاري    ،قـايق و اغـراق در آن      با ارزشگذاري برخـي ح    ـ  
  .گذارند مي

آميـز اسـت كـه در وهلـه اول،            ها اغلب پيرامون موضوعاتي موفقيت    آنسازي    برجستهـ  
 و در وهلـه دوم، همخـواني بـااليي بـا نيازهـا و          رنـد مخاطبان آشنايي چنداني بـا آنهـا ندا       

  .دارندهاي آنان  خواسته

                                                      
1. Manheim 
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سـازي    برجسته بيشتر   ،هاي سياسي جامعه هماهنگ باشد      اولويتدر قلمروهايي كه با     ـ  
  . كنند مي

. كنـد  ، ايجـاد مـي    شـود   ناميده مي سازي   رسانه، واقعيت را با ابزار ديگري كه چارچوب       
 بر سـر سـاختارهاي   ،اهميت اين تكنيك از آنجاست كه هر كدام از مراكز متعارض سياسي   

ـ      ،در ايـن فراينـد، رسـانه      ). 1993،  1ولفسفلد(كنند   تفسيري مبارزه مي   ه  ماهيـت وقـايع را ب
خطوط «ها    يا نگرشهاي ارزشي رسانه بر آن نشانه       عقيدتيگيري   هايي كه شكل    قالب هوسيل

شـواهد  ). 1991، 2نـتمن ا(دهـد   هاي ذهني مرتبط متمركز است، تغيير مـي   و كليشه »داستان
لويزيـون در    آنچـه ت   بـا  آن اسـت كـه ديـدگاه اشـخاص از موضـوعات ملـي،                دهنده  نشان
 در رقابـت بـر سـر        ،بنـابراين ). 1994،  3اينگـر (منطبق است   دهد    ارائه مي هاي خبري    قالب

سياسـي  عرصـه   هايي كه به بـازيگران       ساختارهاي رسانه اي، چند عامل مرتبط مانند روش       
بايد تجزيـه   ) ها عنوان در سر  براي مثال (هاي مختلف استفاده از زبان       شود و گونه   محول مي 
 رسـانه،   ، فراينـدي اسـت كـه از طريـق آن          در نهايـت  ). 1997لد،  فولفـس ( وندشو تحليل   

 دهـد  كند، شكل مي   منعكس و فيلتر مي    ،گيري در جريان تصميم  كه   را   ييها تصاوير واقعيت 
  ).1385زاده،  بصيريان جهرمي؛ رضا قلي(

  )گيري نتيجه(اي  مالكيت و اولويت رسانه

هـا را   يابد كه چه كسي اولويـت رسـانه    مياينك تأمل در باب اين پرسش اهميتي مضاعف   
در . هاسـت   كننده اولويت رسانه    در اينجا، مالكيت رسانه عنصر اساسي تعيين       كند؟  تعيين مي 

  : شناخت توان از يكديگر تفكيك كرد و باز يك نگاه كلي، سه گونه رسانه را مي
دانند و    ميهاي آزاد و خصوصي كه خود را ضامن آزادي بيان و انديشه               نخست؛ رسانه 

هـاي سـنتي مـورد         ارزش  معتقدند با حذف سانسور و نظـارت دولـت، افـراد را از سـلطه              
رهانند و در سايه رقابت خود، همزمان نيازهاي توده و همچنـين اقليـت       حمايت دولت مي  

هـاي تلويزيـون و مطبوعـات رهـايي      كنند و آنان را از شر بـوروكرات        نخبگان را تأمين مي   
اما با وجود اين ادعا بايـد گفـت كـه           ). 69، ص   1383ركني،    رجمه شاه ، ت 4كين(بخشند    مي

                                                      
3. Iyengar 2. Entman 1. Wolfsfeld 

  4. Kain 
 1
.  



  131 ���� انگاري، رسانه و رفتار انتخاباتي در ايران سازه

 

دهنـد يـا نـسبت بـه آن      هاي خصوصي اين نكته را مورد توجه قـرار نمـي     طرفداران رسانه 
اي هـستند كـه در درون آنهـا، افـراد             كنند كه بازارها، ساختارهاي بـسيار پيچيـده         تغافل مي 

طـور معمـول بـه        ازيگران عرصه اقتصاد بـه    هاي بزرگ تجاري و ساير ب       نفوذ در شركت    ذي
بـه  . درواقع، رقابت در بازار، خود موجد سانسور است      . كنند  عمل مي » ها  سانسورچي«سان  

بيان ديگر، اين موضوع شايان توجه است كه آنها كـه بـر حـوزه توليـد، توزيـع و پخـش                      
بانـان خبـر،      ههاي تجـاري و درواز      هاي رسانه   اطالعات، نظارت دارندـ يعني صاحبان بنگاه     

اي  كننـد، چـه محـصول فرهنگـي        همان كساني هستند كه پيش از انتشار يا چاپ تعيين مي          
اي و ماننـد      افزارهاي رايانه   هاي راديويي و تلويزيوني، نرم      روزنامه، برنامه   نظير كتاب، مجله،    

مي اجـازه  طور رسـ  هايي به ترتيب چه افكار و ديدگاه اين آنها، به ميزان انبوه توليد شود و به      
خواهـد    دهد، مي   ها را مي    به بيان ديگر، هر كس هزينه برنامه      . را بيابند » بازار افكار «ورود به   

تـأثير   هاي آزاد، عمومـاً تحـت   رو بايد گفت رسانه از اين. ها را هم تعيين كند محتواي برنامه 
بـا در نظـر     ـ اقتصادي هستند كـه       هاي تجاري   نيروهاي فعال بازار قرار دارند و اين كمپاني       

  . كنند  ها را معين مي گرفتن منافع خود، اين اولويت
هاي دولتي كه با گزينش و انتشار اخبار و اطالعـاتي كـه بـه نفـع گـروه و                      دوم؛ رسانه 

كنند   ـ اقتصادي حزب و گروه حاكم حركت مي         حزب حاكم است، در جهت منافع سياسي      
. كنـد  اي دولتـي را تعيـين مـي   هـ  ـ گروهي است كه اولويت رسـانه      و اين مالحطات حزبي   

هاي دولتي از حيـث توسـل    هاي تجاري و رسانه  دهد ميان رسانه    مطالعات تجربي نشان مي   
گويي، مـسدود كـردن اطالعـات، گزينـشگري           تبليغات سياسي ازجمله دروغ     هاي    به شيوه 

نمايي، تحريك غيرعقالني، حس ترس يا ميل مخاطب و استفاده نادرسـت       راهبردي، بزرگ 
 .اختارهاي زباني تفاوت چشمگيري وجود ندارداز س

هـاي    رسـانه . ـ ملي وضع به نسبت بهتري دارنـد         هاي عمومي   سوم؛ در اين ميان، رسانه    
نگري و با در نظر گرفتن مصلحت جامعه و نيـز             هاي خود با آينده     عمومي در سياستگذاري  

 سياسـي  اي كـه بـراي نيـل بـه اهـداف مـشخص نظـم            اصول، هنجارها و راهبردهاي كلي    
هاي خود، خير عمومي و مصلحت جامعـه را در            بندي  توانند در اولويت    ضروري است، مي  

اي كـه     البته بايد به اين نكته اشاره كرد كه هر گونه سياسـتگذاري رسـانه             . نظر داشته باشند  
روش را فداي راهبرد يـا راهبـرد را فـداي روش كنـد و بـر سـه عنـصر تجربـه گذشـته،                    

. نگري تكيه نداشته باشد، راهي به سوي موفقيت نخواهـد داشـت             مصلحت جامعه و آينده   
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هاي ان بـراي رسـانه ملـي فـراهم            اي درست كه تمام زمينه      به عبارتي، سياستگذاري رسانه   
اي گذشته، در نظـر گـرفتن شـرايط و مـصلحت           هاي رسانه   ـ بايد بر پايه نقد سياست      است

  ). 79، ص 1387محمدي، (م شود بينانه آينده ترسي موجود جامعه و با رويكرد واقع
هاي مختلف در تعيين سرنوشت خـود و   در نتيجه، از آنجا كه مشاركت مردم در صحنه  

هاي مهم در هر نظام سياسي، از ابعاد بارز توسعه سياسي است، نقـش                ترسيم سياستگذاري 
دهي به فرهنگ سياسي جامعه به منظور هماهنگي بـا نظـام سياسـي و     رسانه ملي در جهت   

منـدي   هاي مردم به سوي اهداف كالن جامعـه و در جهـت بهـره        ز تحريك و بسيج توده    ني
) 1972( مك كـامبز و شـاو        .تواند بسيار اساسي و مثبت باشد       نظام از تمام توان جامعه، مي     

هـا بـا پوشـش      امريكا، نشان دادنـد كـه رسـانه   1986ها بر انتخابات   با بررسي اثرات رسانه   
گذارنـد و آنـان    دهندگان نامصمم بر جاي مي    تأثير عميقي بر رأي    آميز،  خبري ويژه و اغراق   

بنـابراين، رسـانه    .  معينـي رأي دهنـد     نامزدانگيزند تا ضمن شركت در انتخابات به          را برمي 
هاي مختلف جامعـه، بـراي مـشاركت در انتخابـات            ملي با ترغيب و ايجاد انگيزه در گروه       

تفاوت كه يـا انتخابـات و         ت خاموش و بي   اقلي/ هايي نظير اكثريت    بخصوص تشويق گروه  
سياست اصوالً براي آنها مهم نيـست و يـا عمومـاً افـرادي هـستند كـه انديـشه و ديـدگاه           

توانـد و بايـد آگـاهي و     كننـد، مـي   ها ندارند و از افكار ديگران تبعيت مي        مستقلي از رسانه  
ـ                ه مـشاركت در تعيـين      دلواپسي نسبت به مسائل جامعه را در افراد پديد آورد و آنـان را ب

تواند همه ابعـاد هـويتي فـرد و نيـز             ترتيب، رسانه ملي كه مي     اين به. سرنوشت خود وادارد  
عناصر فرهنگي جامعه را به صـورتي جـامع تحـت پوشـش خـود قـرار دهـد، بـه شـرط                  

ترين گزينـه بـراي ايجـاد       برخورداري از سرمايه اجتماعي و جلب اعتماد مخاطبان، مناسب        
و با نشاط در جامعه، در عـين تـسريع و تثبيـت رونـد انـسجام اجتمـاعي       يك فضاي آزاد   
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