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چکیده
بیش از صد شبکه تلویزیونی و رادیویی و استانی و برون مرزی ،انتشار روزنامه و چند
هفته نامه و ماهنامه ،چاپ و نشر کتاب ،عرضه محصوالت صووتی و تصوویری و ...در
کنار امکانات کم نظیر سخت افزاری و نرم افزاری ،صدا و سویاای ماوووری اسو می
ایران را به یک غول رسانه ای تبدیل کرده است .اگر کارکرد رسانه های امروز را صرفاً
اط ع رسانی و سرگرمی سازی بودانیم ،صودا و سویاا براسوات گفتوه ی رهبور ف یود
ماووری اس می ،دانشگاهی است که وظیفه فرهنگ سازی و آگاهی بخشی را نیوز بور
عوده دارد اما گاه به نظر می رسد این رسانه در انجام بعضی تکوایی و وظوای دوود
ناتوان است و میدان را به رقبای متعدد و بعضاً مغرض دود وا می گذارد.
م ایه پیش رو سعی دارد ضان تبیین فرهنگ سازی سیاسی کنونی رسانه ملی ،توثییر آن
را بر توسعه سیاسی در ماووری اس می ایران مورد ارزیابی قرار دهد.

واژگان کلیدی :رسانه ،رسانه ملی ،توسعه سیاسی،فرهنگ سیاسی،فرهنگ سازی.
* دانشیار و عضو هیئت علای دانشگاه بین ایاللی امام داینی قزوین ،توران ،ایران
** دانش آمودته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اس می واحد توران مرکزی
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مقدمه
امروزه مفاهیم تکنویوژی و صنایع پیشورفته ایکترونیکوی و رایانوه ای و در مجاووع
رسانه ای ،به صورت شفگت آوری دود را به کشوورهایی کوه قصود نووگرایی دارنود،
تحایل می ناایند .شاید یکی از مواترین دالیل عاده ای که کشورهای غربوی ،سورمایه
گذاری های فراوانی را ،از طریق ایجاد شبکه های اینترنتوی ،تلویزیوونی و رسوانه هوای
دیگر ،انجام می دهد ،امیدی است کوه بوه کنتورل افکوار عاوومی مووان داشوته اسوت.
متثسفانه در بسیاری از کشورهای موان سوم یا بوه عبوارت دیگور ،در حوال توسوعه ،از
رسانه های در ادتیار دود ،مخصوصاً رادیو و تلویزیون ،به عنوان یک ابزار یوک طرفوه
ی سیاسی برای تبلیغ وحتی باباران ذهنی توده های مردم ،استفاده می کند .نتیجوه ایون
عال آن است که ،توده های مردم مای کسب آگاهی و شعور هاه مانبه سیاسی ،برنامه
های رادیویی و تلویزیونی را ابزاری برای اعاال نظر حکوموت تل وی موی کننود و هور
اندازه هم این حکومتوا ملی و مردمی باشند ،مردم دود را در بردورد و ارتبوا فعاالنوه
با آن نای بینند .در غیاب احزاب و سازمانوا و تشکل های سیاسی دیگر ،در کشوورهای
توسعه نیافته ،باب تبادل نظر سیاسوی مسودود شوده و اگور رادیوو و تلویزیوون در ایون
کشورها نتوانند نظرات متکثر و متنوع سیاسی در مامعه را منعکس سازند ،این رسانه ها
صرفاً به رسانه هایی دویتی مبدل می شوند و امکان رشد و توسوعه در ابعواد گونواگون،
مختل می شود .این امر برای کشورهای توسعه نیافته وقتی دطرنوا تور موی شوود کوه
مومب انفعال توده ها و در نوایت باز شدن راهوای تسلط مجدد استعاار ،که به اشوکال
نوینی تبدیل شده اند ،می گردد .اگر مردم عادت کنند که مطایب و موضوعاتی را کوه از
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رسانه ساطع می شود ،بی هیچ تردیدی بپذیرند ،نه تنووا از کشو
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ح وایق محوروم موی

مانند ،بلکه تحایق تدریجی در آنوا بومود می آید.
برنامه ریزی و بوره گیری مناسب سیاسی از این رسانه ها در کشورهای کاتر توسعه
یافته به حدی حائز اهایت است که غفلت از آن می تواند یطاات مبران ناپذیری را بوه
بار آورد.
در کشور ما نیز بعد از تحوالتی که بعد از ان ب ایجاد شد ،رسوانه ملوی موایگزین
رادیو و تلویزیون ملی قبل از ان ب بود .در مفوووم تخصصوی ارتباطوات شواید نتووان
واژهای معادل رسانه ملی پیدا کرد و اگر رسانه ملی داشته باشیم باید به دنبال رسانه غیر
ملی نیز بگردیم .گذشته از این عنوان که احتااالً م صود نام گذارانش این بوده که رسانه
ملی را متعلق به تاام مردم ایران ،فارغ از نوااد و موذهب و ع یوده و ،...موی داننود ،بوی
توموی این رسانه به رسایت در نظر گرفته شده برایش ،طبق استناد بوه قوانون اساسوی،
یعنی هاان تومه به مخاطبانش که هاان مردم هستند ،می باشد.
مخاطبانی که نیازهایی دارند و دواسته هایی که باید این رسانه به آنوا تومه کند .در
م ایه پیش رو که توسعه به طور کلی و توسعه سیاسی به طوور ویواه یکوی از نیازهوای
مخاطبان ترسیم شده است ،بر این مسئله اهتاام ورزیده می شود که رسانه ملوی موا در
شرایط فعلی که در آن به سر می بریم چ در توانسته این نیاز و نیازهای منط ی دیگور را
مامه ی عال پوشانده ،در موت رسیدن مامعه به توسعه سیاسی مطلوب عال کند.

مبانی نظری
الف) توسعه سیاسی
م ویه توسعه سیاسی از اوادر دهه  05م و اوایل دهه  05م مورد توموه دانشواندان
علوم سی اسی قرار گرفت .در ابتدا کوه بحوا از ایون م ویوه بوه میوان آمود دانشواندان،
شادص موم آنرا رشد اقتصادی قلاداد ناودند ،یعنی روندی که منجر به افزایش درآمود
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سرانه و تویید نادایص ملی شده و کیفیت سطح عاومی زندگی مردم را افزایش دهود.
قوام)4831:44 ،
اما به مرور دانشاندان علوم سیاسی دریافتند که رشد اقتصادی به تنوایی برای تح ق
توسعه سیاسی کافی نیست ،بنابراین ع وه بر شادص اقتصادی ،شادص روانوی را نیوز
در کشورهای توسعه نیافته مورد توموه قورار دادنود و مودعی شودند چنوان کوه بتووان
کشورهای موان سوّم را از یحاظ روانی به مثابه موامع پیشرفته صونعتی ،مودرن کورد و
کاک های اقتصادی در ادتیار آنوا گذاشت ،توسعه سیاسی مطلوب بدست دواهد آمود.
ویی در عال مشاهده شد که با است ل کشورهای موان سوّم از یوغ استعاار ،به موت
آنکه نوادهای الزم برای تح ق توسعه سیاسی در نظر گرفته نشده بود ،بواز هوم فرآینود
توسعه سیاسی به بن بست رسید .هانتینگتون)81 :4831 ،
در مراحل بعد ،بحا ت ابل سنت و مدرنیسم مطرح شد .در این راستا عاوده تورین
بحا که مورد تومه قرار گرفت ،سنت گرایی در م ابل نوگرایی بوود زیورا بسویاری از
تئوریسین های سیاسی بر این ع یده بودند که ومود عناصر و نوادهوای سونتی ،موانع از
رشد و توسعه سیاسی دواهود شود .بشویریه )4833:13 ،اوایول دهوه  35م بوود کوه
دانشاندان ع یده یافتند که باید برای تح ق توسعه سیاسی ،ضان حفو سونتوا ،بوه نوو
کردن و امروزی ناودن آنوا مبادرت ورزید .قوام ،هاان)48:
در مراحل بعد مفووم توسعه سیاسی به نحوی از انحاء با م ویوه « فرهنوگ سیاسوی»
گره دورد .زیرا گروهی از دانشاندان بر این نظربودنود کوه موی تووان از طریوق یوافتن
ایگوها و متغیرهای فرهنگ سیاسی در موامع پیشرفته ،اصول یابت و شادص های موم
توسعه سیاسی راپیدا کرد .روشه)00 :4830،
ایبته بعدها توسعه سیاسی در چارچوب نظریه وابستگی مورد کنکوا

قورار گرفوت .بوه

عبارت دیگر ،دانشاندان ع یده یافتند که بردی عوامل بیرونوی نظیور اسوتعاار و امپریاییسوم
مانع توسعه سیاسی در کشورهای موان سوّم گردیده است .ساعی)4831:80،
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«شاخص های توسعه سیاسی»
هاان طور که آورده شد ،م ویه توسعه سیاسی در بدو پیدایش آن تا امروز از منواظر
گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته است و در هر دوره ،دانشاندان ،ایگوهوای دوار را
برای تح ق توسوعه سیاسوی بور شواردند .عوده ای از اندیشواندان ،از مالوه سواموئل
هانتینگتون و نلسون ،شر اصلی تح ق توسعه سیاسی را مشارکت سیاسی دانسوته انود.
معینی پور)4831:8 ،
عد ه ای دیگر از آنوان ضوان تثئیود ایون شوادص مووم ،توانوایی نظوام سیاسوی در
پاسخگویی به بحرانوای سیاسی مامعه را ،شر تح ق توسعه سیاسی قلاداد کردنود .در
این باره ،یوسین پای معت د بود اگر یوک نظوام سیاسوی بتوانود از بحرانووای سیاسوی و
امتااعی پیش روی دود به موف یت عبور کند ،ضان آنکه مشروعیت دوود را تحکویم
می بخشد ،فرآیند تح ق توسعه سیاسی را نیز هاووارتر موی کنود .پوای )4835:01،از
دیگر شادص های مورد تثکید اندیشاندان علوم سیاسی ،اعتااد مت ابول بوین مامعوه و
نظام سیاسی می باشد .این عده از متفکران از ماله آیاوند و پواول ،ع یوده داشوتند کوه
اگر روابط سیاسی یک مامعه مبتنی بر اعتااد بین مامعه سیاسی و نظام سیاسوی باشود،
فرآیند توسعه سیاسی موف یت آمیز دواهد بود .آیاوند) 31 :4830 ،
ع وه بر شادص های گفته شده ،یعنی مشارکت ،مشروعیت و اعتاواد ،بسویاری از
هاین اندیشاندان مانند پاول ،هانیتنگتون و ،...معت ود بودنود کوه کوار دسوته ماعوی و
فعاییت حزبی هم می تواند یک شوادص مووم بورای دسوت یوابی بوه توسوعه سیاسوی
باشد) ( blondel ،1990: 723
به عبارت دیگر ،مامعه سیاسوی توسوعه یافتوه ،بایود بتوانود از طریوق تحور امتاواعی و
فعاییت های دسته ماعی مسویر مامعوه را بورای دسوتیابی بوه مشوارکت ،اعتاواد و هاچنوین
مشروعیت هاوار سازد .اگر بخواهیم به طور د صه شادص هوای توسوعه سیاسوی را موورد
ارزیابی قرار دهیم باید این گونه بگوییم که در واقع توسعه سیاسی وقتی حاصل می شود که:
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اوالً :گروهوا و نیروهای امتااعی بتواننود از طریوق احوزاب ،دواسوته و ت اضواهای
مامعه را سازماندهی کنند .یانیاً :آنچنان اعتاادی بین تشکل های سیاسی و نظام سیاسوی
حاکم باشد که مامعه سیاسی ایاان داشته باشد که می تواند از طرق مسایات آمیز و بوه
دور از دشونت ،به دواسته های دویش برسد.
یایثاً :در درون نظام سیاسی و هاچنین نوادهای سیاسوی مجوال مشوارکت و رقابوت
سیاسی مسایات آمیز ومود داشته باشود .رابعواً :مجاوعوه سوادتار و فراینودهای نظوام
سیاسی از مشروعیت گسترده ای بردوردار باشند .بشیریه)034 :4830 ،
ب) فرهنگ سیاسی
فرهنگ سیاسی عبارتست از تل ی مردم و موت گیری آنوا نسبت به نظام سیاسوی و
کارکردهای آن ،که در این زمینه انگاره ها و ایستارها به اقتدار ،مسئوییت های حکوومتی
و ایگوهای مربو به مامعه پذیری سیاسی مورد تومه قرار می گیرد .عیوضی:4830 ،
)00 -38
فرهنگ سیاسی محصول تاریخ نظام سیاسی در ادوار گوناگون می باشود کوه ریشوه
در رفتار عاومی و نیز تجربه های شخصی داشته و مطایعه دقیق آن ،فرآیند تبدیل ت اضا
و دواستوا را به تصایاات ،استراتای ها و سیاسوتوا نشوان موی دهود .بور ایون اسوات،
تحلیل ابعاد گوناگون فرهنگ سیاسی انعکات دهنده ی رابطه اقتودار سیاسوی و ارزشووا
بوده و ما را قادر می سازد میزان مشروعیت نظام سیاسی را مورد ارزیابی قورار دهویم و
از آنجا که محیط نظام ارزشی است ،فرهنگ سیاسی موت گیری های مردم را نسبت به
نوادها ،سادتارها و نیز عالکردهای سیاسی مشخص می کند.
کم و کی

مشارکت سیاسی ،شیوه رأی دادن ،پشتیبانی و بی اعتنایی نسبت به نظوام

سیاسی ،تا حد قابل توموی به ،ارزشوا ،اعت ادات ،انگواره هوا و نوادهوای نوادینوه شوده
بستگی دارد .مطایعه فرهنگ سیاسی از منظر سه دسته از متفکران بیشوتر موورد ارزیوابی
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قرار گرفته شده است .اینگلوارت  ) 41-4831:14دسته اوّل مربوو بوه اندیشواندان
مکتب کارکردگرایی می باشد .متفکرین برمسته این نظریه که «دورکویم» و « پارسوونز»
می باشند ،مسئله سازگاری و تعارض ارزشی به عنوان موضوع محوری تبیین رفتارهوای
سیاسی را مورد بررسی قرار دادند .از نظر آنوا ارزشوا و هنجارها امزای اصلی واقعیوات
امتااعی اند و می توانند بخشوای گوناگون مامعه را بوه یکودیگر پیونود دهنود.بر ایون
اسات ناتوانی مامعه در ایجاد فرهنگ مبتنی بر امااع و کثرت گرایی ،باعوا تغییورات
رفتارها و سادتارها شده که این دود باعا به مخاطره افتادن تشوکی ت امتاواعی موی
شود .از نظر مح انی مانند « آیاوند» و « وربا» ایگو می تواند باعا کش

یک سلسوله

هنجارها و ارزشوا شود که این دود به ایجاد حکومتی مؤیر و با یبات در دویتووا کاوک
می کند .اگر بخواهیم از منظر کارکرد گرایان بوه شوادص مووم بورای فرهنوگ سیاسوی
برسیم ،باید اعتاواد را در درموه اوّل و از بطون آن مشوارکت سیاسوی را بوه عنووان دو
شادص موم در نظر بگیریم .دیدگاه دوم نظریه سیستم هاست این نظریه بر این فرضیه
استوار است که هر نظامی برای ادامه حیات دود به تویید داده هایی نیازمند است .حق
شنات)4833:4 ،
که در زمینه تویید داده ها دو مسئله مطرح می شود:
 -1مفروضات بحا برانگیوز مامعوه شناسوانه و بیویوژیوک موایگزین مفروضوات
سیاسی می شوند.
 -2نحوه توزیع فرهنگ سیاسی در محیط سیاسی که دود این پرسش را مطرح موی
کند که چگونه ارزشوا ظرف) ،رفتارهای مظروف) را تحت توثییر قورار موی دهنود و
چگونه داده های رفتاری به محیط نظام باز دوانده می شوند.
به عبارت دیگر اعضای هر مامعه در چارچوب فرهنگی دار عاول موی کننود و هور
فرهنگ مختصات منحصر به فرد دود را دارد که بر یک یا چند ناود دار رفتواری تثکیود
می کند .بردی فرهنگ ها بر دواستوای اقتصادی و کوارآیی منط وی اصورار موی ورزنود در
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حایی که بردی دیگر قدرت و اعتبوار را مطاوع نظور قورار موی دهنود بودین ترتیوب در
ت اضاهای مامعه مستلزم برداشت دقیق و صحیح از مختصات فرهنگی است.
از منظر دیدگاه سیستای عدم تومه به نیازهای مامعه بسیار دطرنا است .به گونه
ای که نارضایتی مردم از داده های سیاست احتااالً باعا تسری آن به م امات حکوومتی
می شود ،هاچنین عدم رضایت مردم از فرآیند سیاست امکوان دارد منجور بوه مخایفوت
آنوا با حکومت گردیده و تغییرات سادتاری حکومت را در پوی داشوته باشود .بواالدره
نادرسندی از داده های سیاست ماکن است تغییر و مابجایی م امات سیاسی را سوبب
شود نباید فرامو

کرد این نادرسندی ها ،بویاه در کشورهای که تکثور قوومیتی بور آن

حاکم است ،به مرور باعا زوال مشروعیت ملی و تشدید گرایشوای گریز از مرکز موی
شود .بنابراین دیدگاه م بوییت و مشروعیت مسئوالن و رهبران نظام به عنووان شوادص
موم دیگر فرهنگ سیاسی فرض می شود.
سومین دیدگاه برای تحلیل فرهنگ سیاسی ،مارکسیسوم اسوت کوه طوی آن فرهنوگ
سیاسی در حد ن ش یانویه نزول می یابود .از ایون دیودگاه فرهنوگ سیاسوی بخشوی از
روبنای مامعه تل ی می شود که دود انعکاسی از روابط اقتصادی است .بودین ترتیوب،
هنجارهای فرهنگی بر اسات مبنای اقتصادی و امتااعی مامعه تبیین می شود .از آنجوا
که این رهیافت برای فرهنگ ن ش مست لی قائل نیسوت ناوی تووان بورای آن شوادص
مست لی در نظر گرفت.در واقع از نظر آن ها روابط اقتصادی حاکم بر مامعه اسوت کوه
باعا تکوین فرهنگ سیاسی میشود.

شاخص های فرهنگ سیاسی در ایران
ایران به علت وضعیت مغرافیایی و سیاسی دود و قرار گرفتن در منط ه ای مووامر
پذیر ،دارای ان طاعات سیاسی ،امتااعی و فرهنگی متعددی بووده اسوت .بردوی سونت
های سیاسی که در طول تاریخ به عادات رفتاری ایرانیان تبدیل شده است،یکی از موانع
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عاده توسعه سیاسی در ایران بوده است .این رفتارها شامل موارد نسبتاً متعوددی اسوت
که در زیر ،اهم آنوا اشاره می شود.
 -4تسلیم پذیری یا سلطه فرهنگ تسلیم به م درات و مبور روزگوار و عودم تاییوز
بین قوانین طبیعی و امتااعی و توسل به نیروهای ماوراء ایطبیعی برای دفع شر و مووار
امور امتااعی
 -1سنت دودکامگی و استبداد این مسئله که چرا در طول تاریخ ایران ،بوا سو و
یک حاکم مستبد ،نظام مایگزین آن هاان شیوه مستبدانه را پیش گرفته و هرگز قودرت
سیاسی با مسایات به دیگری واگذار نشده اسوت .موانوع فرهنگوی توسوعه سیاسوی در
ایران ،اسفند )1-0 :4830
 -8سنت دشونت توطئه و تزویر :در واقع نبود سونت تسواهل سیاسوی در فرهنوگ
سیاسی ایران منشاء بسیاری از بیدادگری ها ،حوق کشوی هوا ،ترورهوا و ...بووده اسوت.
کاظای)404 :4831 ،
 -1سنت تکروی و فردگرایی :هاین تکروی و فردگرایی مانع عاده ای برای شوکل
گیری احزاب و گروهوای مست ل سیاسی بوده است .آشتیانی.)00 -01 :4833 ،
 -0سنت بی اعتاادی :بدین معنوا کوه چوون موردم ایوران هرگوز دوود را از دشوم
حکومت در امان نای بینند ،المرم به این دلق دو گرفته اند که نسبت به فعل و قول و
دستگاه حکومت بی اعتااد باشند کاظای ،هاان)403 :
پ) تبیین تأثیر فرهنگ سازی سیاسی برخی رسانه های مختلف بر فرآیند توسعه سیاسی
 -1رسانه های اقتدارگرا

این نظریه به وضعیت رسانه و مطبوعات در اویین موامعی که در آن ها ظواهر شوده
اند ،اشاره دارد که عادتاً حکومت های پادشاهی بودند و در آنوا رسانه ها مطیع قدرت
و منافع طب ه حاکم بودند .ایبته این نام را هاچنین می تووان بورای اشواره بوه وضوعیت
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رسانه ها در دوره معاصر هم بکاربرد .مک کوایل)401 :4833 ،
تثییر فرهنگ سازی سیاسی این نوع رسانه ها را بر فرآیند توسعه سیاسی ،در اصوول
زیر می توان د صه کرد:
 -رسانه ها نباید دست به اقدامی بزنند که قدرت مومود را تضعی

کنود یوا مخول

نظم شود.
 رسانه ها باید هاواره مطیع قدرت حاکم شوند. رسانه ها باید از انت اد به ارزشوای سیاسی و اد قی غایب بپرهیزید. رسانه ها در درون سازمان رسانه ای دود هیچ است یی ندارند.د صه بحا اینکه از آنجا که رسانه ها در این ایگو ،نای تواننود دوارا از نظوارت
حکومت فعاییت کنند ،است ل و آزادی آنوا با چایش روبرو می شود و به هاوین دییول
انت اد از قدرت و حاکم را ت ریباً غیر ماکن می سازد و طبیعتاً در مامعه ای کوه رسوانه
های آن توانایی انت اد کردن و آگاهی سازی واقعی را ندارنود ،رسوایت فرهنوگ سوازی
سیاسی آنوا با اشکال اساسی روبرو می شود.
 -2رسانه های آزاد

پیدایش این گونه رسانه ها ،ریشه در ظوور رسانه ای فارغ از کنترل دویتوی در قورن
هفدهم دارد و هنوز هم به عنووان اصول اساسوی مشوروعیت بخوش بوه مطبوعوات در
دموکراسی های ییبرال مورد تومه است .در ابتدایی تورین صوورت ،ایون نظریوه صورفاً
تومیه می کند هر فرد باید آزاد باشد که هر چه را می دواهد ،منتشر کند.
اصول فرهنگ سازی سیاسی این نووع رسوانه هوا و توثییرات آن بور فرآینود توسوعه
سیاسی در این چند نکته د صه می شود:
-

رسانه ها باید از هر نوع سانسور توسط هر مرمعی آزاد باشند.

-

حاله و انت اد به حکومت و م امات ،قابل تع یب نیست.

-

برای نشر نظریات ،حتی اشتباه هم ،هیچ محدودیتی ومود ندارد.
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هیچ محدودیتی برای صادرات و واردات یا ارسال و دریافوت پیوام از مرزهوای

کشور قابل قبول نیست.
باید این موم را باور داشت که ارکان بنیادین این نوع رسانه ها ،اصول اساسی بورای
تسویل دستیابی به فرآیند توسعه سیاسی محسوب می شود.
 -3رسانه های با مسئولیت اجتماعی

پیترسون در بیان دالیل تغییور شوکل تئووری ییبرایوی و آزاد بوه تئووری مسوئوییت
امتااعی ،ابوام در محدوده و تعاری

آزادی مطل ی که ییبراییسم پیشنواد می کنود را ،از

ماله عوامل مووم آن موی دانود .)Peterson 1963: 61 .بوه گفتوه وی ،در تئووری
مسئوییت امتااعی ،آزادی بدون قید و شر و نامحدود ،صرفاً برای فورد نیسوت ،بلکوه
ارزشی هم برای فرد و هم برای مامعه است .اما آزادی در تئوری ییبرایوی مطلوق و بوی
قید و شر است .از این رو تئوری مسئوییت امتااعی در پی تعودیل حوق آزادی بیوان
فردی در برابر ح وق ادتصاصی دیگر افراد مامعه است .ترکاشوند)01 :4831 ،
این نظریه ،در مسیر فرهنگ سازی سیاسی برای نیل به توسعه سیاسی ،مجبور اسوت
سه اصل نسبتاً ناسازگار را باهم سازگار کند .آزادی و انتخاب فرد ،آزادی رسانه و تعود
رسانه نسبت به مامعه .برای حل این ناسازگاریوای بای وه راه حل واحدی ومود ندارد،
اما نظریه مذکور به دو راه حل اصلی متاایل اسوت .موک کوایول ،هاوان .)435 :اوّل
رشد نوادهای عاومی ،اما مست ل برای مدیریت پخش امواا تحویی که به نوبه ی دود
دامنه و استحکام سیاسی مفووم مسئوییت امتااعی را گستر

موی دهود) و دوّم رشود

بیشتر حرفه ای گرایی هاچون ابزار تح ق استانداردهای باالتر عال در عوین حوال کوه
اصل دود – مدیریتی رسانه ها نیز حف می شود.
اصول اساسی تثییر فرهنگ سازی سیاسی این نوع رسانه ها بر فرآیند توسعه سیاسی
بدین شرح است:
 -رسانه ها باید تعودات مشخصی را در مورد مامعه پذیرفته و انجام دهد.
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 این تعودات باید در کنار رعایت اصول حرفه ای مانند آگواهی بخشوی ،ح ی وتیابی و ...باشد.
 رسانه ها باید تا حد امکان از پردادتن به مسائل تنش زا و دشونت زا پرهیز کنند. رسانه ها باید به کثرت گرایی های سیاسی ،قومی و فرهنگی مامعه تومه کنود وامکان پاسخگویی به مامعه را فراهم سازد.

 -4رسانه های توسعه گرا
به نظر می رسد به دییل شورایط دوار کشوورهای در حوال توسوعه ،هویچ یوک از
تئوریوای گفته شده ،قابل انطباق بر وضعیت رسانه ای این کشوورها نیسوت .بوه هاوین
علت مک کوایل با ارائه تئوری دیگری ،این ایگو را برای استفاده این کشوورها پیشونواد
ناود .این تئوری از یک سو با وابستگی و سولطه امنبوی و از سووی دیگور بوا ایگووی
اقتدارگرا به شدت مخای

است .این تئوری ت ویت کننده و موکد ن ش مثبت رسانه هوا

در توسعه ملی و داصه توسعه سیاسی و ت ویت هویت فرهنگی مامعه اسوت .معتاود
نااد)115-4830:181 ،
اصول اساسی این نظریه به این ترتیب می باشد:
 باید بتوان بر اسات اویویت های اقتصادی و نیازهوای توسوعه ای مامعوه ،آزادیرسانه ها را محدود کرد.
 رسانه ها باید در محتوای دود اویویت را به زبان ملی و فرهنگی بدهند. -رسانه ها باید وظای

توسعه بخشی مثبتی را که مبتنی بر سیاست تثبیت شده ملی

است بپذیرند و به آن عال کنند.
 در زمینه ادبار و اط عات باید اویویت را به کشورهای در حال توسعه ای بدهندکه از نظر مغرافیایی ،فرهنگی و سیاسی به آنوا نزدیکند.
 -رسانه ها باید در کنار مسئوییت و تعود امتااعی از آزادی هم بردوردار باشند.
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 دویت این حق را دارد که به نفع اهداف توسوعه ای در فعاییوت هوای رسوانه هوامدادله کرده یا آنوا را محدود کند و در این رابطوه اسوتفاده از ابوزار سانسوور ،یارانوه و
کنترل قابل تومیه است.
 -5رسانه های با الگوی مشارکت دموکراتیک
این تئوری درموامع ییبرایی زاده شود ،ویوی بوه یحواظ تثکیود فوراوان بور عناصوری
هاچون «اصایت مامعه» و «ارتباطات اف ی به مای ارتباطات عاودی از بواال بوه پوایین»
با تئوری توسعه ای شباهت دارد .عامل اصلی شکل گیری این تئوری واکنش نسبت بوه
تجاری شدن و انحصار گرایی رسانه هوای در ادتیوار بخوش دصوصوی و نیوز تارکوز
گرایی و بوروکراتیوک شودن نوادهوای بخوش عاوومی بووده ،یعنوی آنچوه بور اسوات
هنجارهای مسئوییت امتااعی شکل گرفته بود .ترکاشوند ،هاان.)30 :
مواترین اصول این نظریه پیرامون فرهنگ سازی سیاسوی و توثییرات آن بور توسوعه
سیاسی در این نکات قابل ماع اند.
 این از ح وق تک تک شووروندان و گروهووای اقلیوت اسوت کوه بوه رسوانه هوادسترسی داشته باشند حق برقراری ارتبا ) و آنچه را دود فکر می کنند که بدان نیواز
دارند از رسانه ها دریافت کنند.
 مؤسسات و محتوای رسانه ها نباید تحت تثییر و کنترل متارکز سیاسوی و دویتویباشد.
 رسانه ها در درمه نخست متعلق به مخاطبین دوود هسوتند و نوه سوازمان هوایرسانه ای ،حرفه ای یا مشتریان رسانه ها.
 رسانه های کوچک ،تعاملی و مشارکتی بوتر از رسانه های پون دامنه ،یوک سوویهو حرفه ای هستند.
 -بردی نیازهای امتااعی مربو به رسانه هوا توسوط ت اضوای مصورف کننودگان
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فردی یا دویت و نوادهای اصلی ا

به دوبی بازتاب نای یابد.

 -ارتباطات مواتر از آن است که صرفاً به متخصصان حرفه ای سپرده شود.

رهیافت تاریخی
تاریخچه تثییر فرهنگ سازی سیاسی رسانه ملی بر فرآیند توسعه سیاسی
دوره اوّل :رسانه ملی از سال  1351تا سال1333
آنچه که در این برهه تاریخی اهایت دارد چند نکته می باشد .نخست آنکوه بعود از
پیروزی ان ب اس می ،قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شد و سازمان صودا و سویاا
که کارکردهایش ذیل فصل دوازدهم گنجانده شده بود ،ایون سوازمان را زیور مجاوعوه
رسانه های گروهی تعری

می کرد که آزادی فعاییوت هوایش را طوی مووازین اسو می

تثمین می ناود .ضان آنکه صدا و سیاا زیر نظر مشتر قوای سه گانه مجریه ،م ننوه
و قضائیه) ،اداره می گردید .قانون اساسی ا 4.4 .تصویب هیئت دویوت  )4803بعود
از تصویب این قانون تا سال  ،4808رسانه ملی ماووری اس می عا ً عالکورد قابول
ن دی پیرامون فرهنگ سازی سیاسی و تثییر

بر توسعه سیاسی ،از دود بروز نداد .کوه

چند دییل موم داشت اوّل اینکه در طول این سایوا سه بار مودیریت ایون رسوانه تغییور
کرد ابت ب فاصله پس از تصویب قوانون اساسوی ،نااینودگان قووای سوه گانوه موثمور
مدیریت بر این سازمان شدند .و سپس از سوی این شورا که به شورای سرپرسوتی هوم
معروف بود ،صادق قطب زاده به عنوان مدیر این سازمان انتخاب شد ،کوه ایبتوه بعود از
آنکه وی طی اعتراف دود که از رسانه ملی هم پخش شد ،ادعا کرد قصود کودتوا علیوه
رهبری ان ب را داشته ،به اعدام محکوم شد ،مجدداً شورای سرپرستی مسوئوییت اداره
صدا و سیاا را بر عوده گرفت)www.irdc.ir .
دییل موم دیگری که عالکرد سیاسی صدا و سیاا را در ایون دوران قابول ن ود ناوی
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کند ،این بود که کشور به داطر حضور در شرایط پس از ان ب و آغاز منگ تحایلی،
عا ً با فضایی امنیتی روبرو بود که بنا بر تثکیود آیوت ا ...داینوی،حف امنیوت نظوام و
هاچنین تشدید نظارت بر کوارکرد صودا وسویاا ،بیشوتر موورد تثکیود قورار گرفوت.
محسنیان راد)151 :4830 ،
دوره دوّم :دوران مدیریت محمد هاشمی طی سالهای  1333تا 1313
دوره حضور محاد هاشای در صدا و سیاا در واقع آغاز شکل گیری فرم و سادتار
اداری این سازمان می باشد تا با فاصوله گیوری از شورایط پویش از ان و ب و هاچنوین
دوران ابتدایی پر ت طم آن ،عالکرد این سازمان در مسویر اهوداف و آرمانووای ان و ب
قرار گیرد .به عبارت دیگر دوره مدیریت وی را باید دوره تجربه و شکل گیری صودا و
سیاای ماووری اس می بدانیم که مبتنی بر ارائه یوک رسوانه ملوی و چنود صودایی در
قایب اس می تعری

می شد ،که بنا بر انتظار رهبر ان ب باید به یک دانشگاه عاوومی

مبدل می گردید.
صدا و سیاای دوره محاد هاشای ،به دییل شرایط دفاع م دت و در واقوع شورایط
منگی حاکم بر مامعه ،بیش از آنکه در راستای برنامه سازی و فرهنگ سازی در حووزه
های گوناگون حرکت کند ،در ددمت دفواع م ودت و یواری دادن بوه رزمنودگان قورار
گرفت ،که ایبته ن ش مؤیری در زمینه اط ع رسانی این موضووع و هاچنوین بواال بوردن
روحیه رزمندگان ایفا ناود .بدیوی است که در شرایط ویاه منگی ،کارکردهوای امنیتوی
رسانه ها به دصور صدا و سیاای هر کشوری برمسته موی شوود و حجوم بواالیی از
برنامه های آن در پشتیبانی معنوی از منگ سادته و پردادته می شود .به عنووان ناونوه
آیتم هایی از منگ و گزار

های مستند از آن ،در این دوران پر رنگ تر از برنامه های

دیگر بود که ایبته نیازهای مخاطبان این برمستگی را هم طلوب موی کورد .ایون شورایط
دار سیاسی مومب شد تا صدا و سیاای دوران محاود هاشوای بوه یحواظ سیاسوی،
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توسعه چندانی نیابد و بیشتر کارکردهای تبلیغاتی و ایدئویوژیکی داشته باشد .رشکیانی،
 .)1 :4833در دوره مدیریت وی به داطر آسیب های مدی کوه بوه زیرسوادت هوای
کشور ،از ماله صدا و سیاا وارد آمده بود ،رسانه ملی از توسعه کاوی و کیفوی زیوادی
بوره مند نشد .اگر چه اقدام مثبت او این بود که برای اویین بار پس از ان ب به سوات
مذب مخاطبان عام حرکت کرد .ناگفته هایی از محاد هاشای به ن ل از پایگواه بازتواب
در تاریخ .)4833/41/11اگر چه اط ع رسانی سیاسی رسانه ملوی در دوره او نسوبتاً بوی
طرفانه بود ،ویی او این بی طرفی را دیلی هم از دود بروز نداد به طووری کوه در مریوان
تبلیغووات رادیووو و تلویزیووون در چوووارمین دوره انتخابووات مجلووس شووورای اس و می،با
مانبداری از مناح راست موسوم به اصویگراها ،درصدد حذف منواح چوپ موسووم بوه
دط امام که مجلس سوّم را در ادتیار داشتند ) اقدام کرد .اقدسی .)8 :4833 ،ایبته دوره
محاد هاشای ،رسانه ملی تا حدودی است ل داشت و برنامه های صدا و سیاا ع وه بور
اینکه با تثیید نسبی اصوویگرایان مواموه بوود ،بخوش هوایی از اصو ح طلبوان نیوز از آن
حاایت می کردند .به هر حال هاشای با گزار

تح یق و تفحص مجلس چووارم کوه در

آن به مضاون برنامه های صدا و سیاا انت اد شده بود و هاچنین پایان بویش از ده سوال از
مدیریتش در صدا و سیاا ،مجبور به دداحافظی از مام مم شد.
الزم به ذکر است که بعد از رحلت آیت ا ...داینی و نصوب رهبوری مدیود ،محاود
هاشای کااکان مسئوییتش را حف کرد ،نکته موم ایون ماسوت کوه در سوال  03بعود از
اص ح قانون اساسی ،رئیس صدا و سویاا مسوت یم از سووی م وام رهبوری منصووب موی
گردید .این مسئله نه تنوا به این سازمان مشروعیت داصی بخشید ،بلکه شرایطی را فراهم
سادت تا این سازمان فرای قوای سه گانه ،به عنوان صودای نظوام ماوووری اسو می بوه
فعاییت دود بپردازد هاچنین این فرصت را فراهم سوادت توا احوزاب و سوازمان هوای
سیاسی گوناگون با است ل بیشتری صدای دود را به گو

مامعه برسانند.

هاین وضعیت بومود آمده به رسانه ملی امکان تثییرگذاری بیشتری می داد تا بتواند
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با فرهنگ سازی عایق و منط ی در ابعاد مختل  ،آگاهی و رشد سیاسی مامعه را ارت اء
بخشیده ،بسترهای مناسب را برای نیل دادن مامعوه بوه سوات توسوعه سیاسوی فوراهم
نااید .انتظاری که به نظر می رسد دیلی مح ق نشده باشد.
دوره سوّم :دوران مدیریت علی اردشیر الریجانی طی سالهای  1313تا 1333
علی الریجانی که در سال  4838طی حکای از سوی رهبر ان ب به عنوان رئویس
رسانه ملی برگزیده شد ،توانست صدا و سیاا را در ابعاد کای به پیشرفت قابل تووموی
برساند .هفته نامه شوروند اموروز .)4830/3/0 ،الریجوانی در دوران زعاموت ده سوایه
ا

بر صدا و سیاا ،در شرایط پس از منگ و بخشی از دوران دویت سازندگی و ایبتوه

ت ریباً تاام دویت اص حات با فراز و نشیب های زیادی روبرو بود .اوا ن ودهای وارده
بر رسانه ملی در دوران الریجانی ،در زمان حضور دویت اص حات بور سور کوار بوود.
سیاسیون ،دانشگاهیان و ...عاوماً رسانه ملی را مورد ن د و انت اد قرار می دادند .محاود
داتای معت د بود رسانه ملی به دییل حاایت از یک منواح دوار اعتاواد عاوومی بوه
دود را از دست داده است .به نظر او رسانه ملی نتوانسوته فضوای ن ود و تسواهل را در
مامعه پرور

دهد .روزنامه اط عات .)4 :4833 ،احاد درم ،معاون عارانی وزارت

کشور در دوران اص حات ،مدعی بود که رسانه ملی توسعه سیاسی را وارونه ملوه می
دهد و در قبال کارهای عارانی دویت سکوت می کند .هاشوری)483334 ،
در مجاوع باید عالکرد رسانه ملی را در این دوران ،نسبت به شادص هوای عاوده
توسعه سیاسی ،مثل اعتااد و مشارکت ،رضایت کننده ندانسوت اگور چوه رسوانه ملوی
دوران الریجانی در پاسخ به این انت ادات ساکت نای نشست و هاوواره از عالکورد
دفاع می ناود.
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ث) آرای صاحب نظران پیرامون فرهنگ سازی سیاسی کنونی رسانه ملی و تاثیرات
آن بر فرایند توسعه سیاسی

1

دیدگاههای صاحبنظران پیرامون رویکرد فرهنگ سازی مشروعیت بخشی رسانه ملی
در سواالت تنظیم شده در پرسشونامه چنود شادصوه ی مووم مشوروعیت از مالوه:
پاسخگویی ،اعتااد به مسئوالن حکومتی و میزان نبوود دشوونت در مامعوه و رویکورد
رسانه ملی در قبال آنوا مورد بحوا قورار گرفتوه شود .دالوری ،یکوی از دبرنگواران و
گزارشگران شبکه دو صدا و سیاا در پاسخ به این سوال کوه رسوانه ملوی توا چوه حود
توانسته است ،مسئوالن را وادار به شفاف سازی و پاسخگویی در برابور افکوار عاوومی
نااید .معت د است « :پاسخگویی و ایزام تعود بوه آن در فرهنوگ سیاسوی موا تعریو
مفووم صریحی ندارد و متاسفانه رسانه ی ملی ما نتوانسته این ن طوه ضوع

و

را پوشوش

دهد » .ایشان در ادامه در مواب این پرسش که رسانه ملی ما چ ودر توانسوته بوا ایجواد
فرهنگ مسایات و مدارا میزان دشونت در مامعه را کاهش دهد افزودند « :باز هم باید
فرهنگ سیاسی ایران را مورد بررسی قرار دهیم که رسانه ملی نسبت به تساهل و مودارا
هیچ واکنش دردوری در نظر گرفته نشده است» دالوری)15/1/11
این دبرنگار که دانش آمودته ی علوم سیاسی هوم هسوت در اداموه گفوت «:انعکوات
منازعات و مجادالت سیاسی مامعه در رسانه ملی کاکی به کاهش دشونت امتااعی ناوی
کند چرا که منازعات انجام گرفته در یوک بسوتر و سوادتار سیاسوی ،فرهنگوی ،امتاواعی و
اقتصادی داصی صورت گرفته است و از آنجا که رسانه ملی ،یک شناسونامه حواکایتی دارد
قادر نخواهد بود تاام س یق را در دود مونعکس کنود .بنوابر ایون انعکوات ایون مجوادالت

 . 1الزم به ذکر است داده های این قسات از طریق مصاحبه عایق و کیفی با صاحبنظران حوزه سیاست ،رسانه و
علوم امتااعی گردآوری شده است
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دشونت را در نزد طرفداران آنوا در بستر مامعه افزایش می دهد و در نتیجه امکوان کواهش
مشروعیت محتال تر دواهد شود.».عبودایالکی یکوی دیگور از پاسوخ دهنودگان کوه دارای
دکترای علوم امتااعی می باشد و مسئوییت یکی از بخشوای پاوهشی سازمان صدا و سویاا
را بر عوده دارد در پاسخ به این سوال که پاسخگویی و تعود به آن چوه انعکاسوی در برناموه
های رسانه ملی داشته است این گونه پاسخ می دهد:
« رسانه ملی ما باید در این بخش بسیار عایق تر از شرایط فعلی بیاندیشند .اگر چوه
نباید فرامو

کرد که عدم پاسخگویی به بخشی از فرهنگ سیاسی مامعوه موا بواز موی

گردد و ترمیم این ضع

به زمان نیاز دارد تا رسانه ملی هم بتواند به عنوان یوک رسوانه

فرهنگ ساز شرایط پاسخگویی را برای دود و مسئویینی که در برنامه هایش ظواهر موی
شوند را ،فراهم کند».
ایشان در پاسخ به این سوال که رسانه ملی ،چ در توانسته با فرهنگ سوازی کوردن،
حوزه تساهل و مودارای سیاسوی را در مامعوه افوزایش داده و بوه تبوع باعوا کواهش
دشونت در امتااع شود ادامه دادند:
« پاسخ مجال شاا این است که رسانه ملی در قایبی که تعری

شوده اسوت یعنوی

رسانه ای که باید هدایتگر و فرهنگ ساز باشند،می تواند بدییل دویتی بوودنش ،مواضوع
مست لی را مطرح کند ،واقعیت این است که تساهل و مدارا کوه از نظور رو انشناسوان و
مامعه شناسان بیشتر از هرکسی قابل تبین است و باعوا دوری از دشوونت امتاواعی
هم می گردد ،در مامعه ما بسیار ضعی
ضع

است و طبیعتاً رسانه ملی ما نیز تحت تاییر این

مشوود قرار گرفته است ».عبدایالکی) 4831/44/0 ،
شیخ،یکی دیگر از پاسخ دهندگان پیرامون سوواالت قبلوی دربواره عودم دشوونت،

پاسخگویی و تساهل و مدارا در حوزه برنامه سازی های صدا و سیاا ایون طوور بوود« :
در رسانه ملی ما باید از موضع مردم و ملت دفاع شود نوه از دویوت ومریوانی کوه هور
چوار سال یک بار تغییر می کند ،بنابر این رسانه ملی ما باید مرکزی بورای اقنواع افکوار
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عاومی باشد .در ح ی ت رسانه ملی ما باید چشم و گو

فعال ملت در برابر دویوت و

حتی مجلس باشد .باید اذعان کرد که رسانه ملی به هیچ عنوان تساهل و مودارا سیاسوی
را در برنامه سازی های دود مد نظر قرار نداده است و هر گاه قصد توییود یوک برناموه
سیاسی را دارد .از چوره هایی استفاده می کند که به اصط ح دودی هستند و نوه ایزامواً
متخصص ».ایشان در ادامه اضافه کردند:
« رسانه ملی ما می توانود دیلوی از منازعوات سیاسوی را کوه بارهوا در دیابانووا بوه
دشونت منجر شده است را به فضای رسانه ای دویش بیاورد تا هم ضوان احتورام بوه
س یق گوناگون دشونت در مامعه کاهش یابد .ویی متاسفانه رسانه ملی این ن ش دود
که باید واسطه ی بین مامعه و حکومت باشد را دیلوی یحواظ ناوی کنود و در نتیجوه،
بعضعاً شاهد زد و دورد و دشونت در مامعه هستیم ».شیخ) 4815/1/41 ،
در مصاحبه ای که با یکی دیگر از اساتید علووم امتاواعی صوورت گرفوت ،ایشوان
نسبت به عالکرد سازمان در مورد کاهش دشونت و پاسخگویی و مدارای سیاسی ایون
گونه پاسخ دادند « :در رسانه ملی ما سیاستوایی کوه بایود پاسوخگویی ،مودارا و کواهش
دشونت را در پی داشته باشد مورد غفلت قرارگرفته است».
دکتر شوابی،عضو هیت علای دانشکده علووم امتاواعی دانشوگاه ع موه طباطبوایی
ضان آنکه به ادبارهای صدا و سیاا به عنوان یک شادص موم برای پاسخگویی اشاره
کردند افزودند :ادبار صدا و سیاا به مای آنکه قبل از تفسیر دبر به صورت بی طرفانوه
آنرا ارائه دهد و بعد آنرا تفسیرکند ،بدون احترام به شعور بیننده ابتدا به تفسیر دبور موی
پردازد به طوری که ارائه اوییه آن کام ً مانبدارانه است که این شیوه اطو ع رسوانی در
رسانه های موفق دنیا مایی ندارد ».شوابی) 4831/44/43،
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دیدگاههای صاحبنظران پیرامون رویکرد فرهنگ سازی رسانه ملی در قبـال اعتمـاد
سازی در جامعه
دبرنگار صدا و سیاای ماووری اس می ایران در پاسخ به این سواالت کوه اعتاواد
مردم نسبت به مسئوالن و ن ش صدا و سیاا در افزایش اعتااد در مامعوه چگونوه قابول
تبین است ،گفت:
« اعتااد پذیری و افزایش آن در رسانه ملی می تواند به عنوان یکی از عوامل موم و
مویر در اعتااد پذیری در مامعه تل ی شود ،که ایبته رسانه ملی به تنوایی نای تواند ایون
مسئوییت دطیر و سنگین را بر عوده گیرد » .ایشان ضان تاکید بر ن ش غیر قابل انکوار
اعتااد سازی در فراهم آوردن توسعه سیاسی دریک مامعه این گونه اضافه کرد «:رسانه
ملی سخنگوی نظام سیاسی در مامعه ما محسوب می شود ،یذا اگر در مرحلوه پویش از
انعکات در برنامه هایش ،اعتااد پذیری شکل مطلوبی نیافته باشد ،کاالیی کوه از رسوانه
ملی به عنوان پیام عرضه دواهد شد ،کاالی اعتااد سازی نخواهد بوود و هور چوه ایون
فرآینوود بووه تووادیر بیفتوود فرآینوود اعتاوواد سووازی پیچیوودگی هووای فراوانووی دواهوود
یافت .دالوری،هاان)
یکی دیگر از پاسخ دهندگان در این زمینه که اعتااد سازی و اعتاواد بخشوی رسوانه
ملی در مامعه تا چه اندازه موفق بوده این گونه می گوید « :باید قبل از هر چیز بررسوی
کرد که آیا رسانه ملی برای دود

این ن ش را تعری

کرده است یا نه که به نظور مون

پاسخ منفی است .چرا که مویفه های اعتااد کام ً شفاف هستند .بدین معنا که اگر شواا
صادقانه و به طور شفاف با دیگران رابطه برقرار کنید

مث ً در حووزه سیاسوی) طبیعتواً

رفتار شاا اعتااد طرف م ابل را در پی دواهد داشت ».این مسئول سازمان صدا وسویاا
در حوزه پاوهش ها ضان ن ش انکار ناشدنی اعتااد برای بستر سازی در مامعه بورای
نیل به توسعه افزود « :یکی از بزرگترین آسیبوا در این حوزه انسداد مجراهوای ارتبواطی
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است که مسئوالن را به مردم مرتبط می کند :به عبارت بوتر می توان از نگاه هوا برموات ایون
آسیب را بوتر تبین کرد او می گوید اگر شرایطی فراهم نشود کوه تودیودات زیسوت مووان
وارد نظام تصایم گیری ها نشود ،آسیب این تودیدات مضاع

شده نظام سیاسی را با دطور

موامه می کند و عدم اعتااد می تواند یکی از این تودیدات موم و مضاع

باشد کوه رسوانه

ملی باید آنرا بیش از شرایط فعلی مورد تومّه قرار دهد ».عبدایالکی ،هاان)
پاسخ دهنده دیگر با تاکید بر اینکه رسانه ملی به مخاطبین دار و حتی عام دوود
دیلی اهایت نای دهد چرا که بیش از هر چیز برای دود

ن ش ارشادی قائول اسوت

افزود «:رسانه ملی دود را مرشد می داند و انتظار دارد که مخاطبان هم بی کم و کاست
از راهناایی هایش استفاده کنند ،درحایی که رسانه ملی ما باید بیش از هر ن شوی بورای
دود

ن ش واسطه ای را تعری

کند که باید دواسته ها و ت اضای هوای موردم را بوه

حاکایت منت ل کند».
ایشان با استناد به میز گردها و مصاحبه هوای سیاسوی توییود شوده از صودا و سویاا
افزود :مجریان این برنامه ها سواالتی را مطرح می کنند که قب ً بوا طورف موورد گفتگوو
هااهنگ شده است در حایی که قاعده اعتااد حکم می کند بخشی از سواالت مسوت یااً
از سوی مردم پرسیده شود و ن ا کور ذهن آنوا روشن شود ».ایشان در ادامه افزودنود:
« اگر ن ا کور ذهن شوروندان به درستی از سوی مسئوالن دعوت شده به رسانه ملوی،
پاسخ داده شوند که ایبته طبیعتاً باید این پاسخ ها با آمیزه ای از تعود و منطق هوم موزین
شده باشند ،اعتاادی سادته می شود که باعا وحدت در مامعه ،مشوارکت و هاراهوی
مردم و مسئوالن دواهد بود ».ایشان ضان انت اد از وضعیت فعلی رسوانه ملوی در ایون
زمینه داطر نشان کردند « :در مامعه ما به داطر اینکه مجراهوایی کوه بایود حامول پیوام
های بین شوروندان و حاکایت باشد ،عا ً کارایی ح ی ی دود را از دسوت داده انود و
بدییل وارداتی بودن مفاهیای هاچون اعتااد و .....در اهایت این شادص برای برنامه
سازان و مدیران فعلی دشوار می باشد ».شیخ ،هاان)
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یکی از دیگر صاحبنظران در مورد این پرسش که رویکرد برنامه های صودا و سویاا
در اعتااد سازی و ایجاد بسترهایش در مامعه معت ود بوود کوه صودا و سویاا نتوانسوته
اعتااد مت ابل مناسبی را بین مخاطبان و برنامه هایش دصوصاً برنامه هایی که ماهیوت
سیاسی دارند) ایجاد کند .ایشان ضان اشاره به ادبار دسته بندی شده و موت داری که
نسبت به نا آرامی های ادیر در کشور های عربی منط ه ومود دارد اضافه کرد کوه ایون
نوع برنامه سازی به حوزه اعتااد سازی در مامعه به شدت تاییر منفی می گذارد.
ایشان در ادامه این گونه افزودنود «:اعتاواد سوازی بوه دصوور اگور آنورا درکنوار
مشروعیت و شادص های دیگر ،به عنوان یک وموه مووم از توسوعه سیاسوی در نظور
بگیریم ،در حوزه برنامه سازی های صدا و سیاا مورد بی موری قرار گرفتوه اسوت .بوه
ع وه که مدیران فعلی این سازمان سلی ه ای و غیر کار شناسوانه هوم اعاوال نظور موی
کنند .اعتااد باید به واسطه برابری و تساوی ،فارغ از نااد و مسولک و منواح ،در برابور
قانون بدست آید تا پایدار باقی بااند و این نوع اعتاواد اسوت کوه در صوورت بدسوت
آمدن ،ملزومات موم دیگر توسعه سیاسی از ماله مشارکت را به هاراه دواهد داشت».
امینی ،هاان)
دیدگاه صاحبنظران در حوزه عملکرد رسانه ملی درتقویت و تبین مشارکت سیاسـی
آگاهانه
صاحبنظران پاسخگو بوه سوواالت پرسشونامه پیراموون مشوارکت ،بوویاه مشوارکت
سیاسی و شادصه هایش مخصوصاً انتخابات دیدگاهوای مایبی را ارائه کردند.
دبرنگار صدا و سیاا در پاسخ به این سوال که ن د پذیری و تحال آرای سیاسی که
الزمه ی مشارکت سیاسی ع

نیت محور است چه مایگواهی در برناموه سوازی هوای

سیاسی رسانه ملی داشته است این گونه پاسخ داد:
« ن د پذیری و تحال آرای مخای

مانند دیلوی از م ووالت وارداتوی دیگور مفوووم
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صریحی نداشته است و نظام های سیاسی و ت ریباً ایودئویوژیک بورای مخایفوت حودود
مشخصی تعری

می کنند که گاهی عدول از این حودود معنوای فراتور از مخایفوت یوا

منت د بودن را دارد ،که این اصل موی توانود بوه عنووان یوک شوادص دطرنوا بورای
مشارکت سیاسی مسایات آمیز تعری

شود».

ایشان در ادامه ارزیابی ن ش رسانه ملی در ت ویت مشارکت سیاسی افزودند «:رسوانه
ملی در شرایط کنونی بی یبات است و به علت نبود سوادتار سیاسوی روشون نتوانسوته
است برای ت ویت مشارکت سیاسی ،به ویاه از نوع هدفاند و آگاهانه آن ،گوام موویر و
مدی بردارد ».این فعال عرصه رسانه و دبرنگاری در ادامه این گونه اضوافه موی کنود«:
مشارکت سیاسی به معنای توسعه سیاسی ،صرفاً شورکت در انتخابوات نیسوت و یوا بوه
معنای ت سیم حوزه های قدرت و تعامل منط ی احزاب و فعاالن سیاسی به طوور کلوی
نظام سیاسی حاضر در رسانه ملی ،با نظام توده ای محور موامه است و به دییل نبوودن
احزاب و نداشتن شناسونامه شوفاف تشوکل هوای سیاسوی ،ایون مشوارکت تووده ای و
ناآگاهانه مضاع

می شود ».مصاحبه با دالوری ،هاان)

یکی دیگر از متخصصان در حوزه علوم امتااعی در پاسخ به سوال پیشین پیراموون ن ود
پذیری و تحال آرای مخای

و مایگاه آن در برنامه سازی های رسانه ملی معت د اسوت کوه

ن د پذیری و تحال پذیری فرهنگی است که باید نوادینه شود .ایشان در ادامه موی افزایود« :
این فرهنگ یوازمی برای نوادینه شدن الزم دارد یعنی ف ط این نیست که رسانه ها در برناموه
سازی های دود این کار کرد را رعایت کنند .برای ناونه وقتی فردی اطاینان ندارد کوه پوس
از ن د مایگاه او و حتی دانواده ا

آسیبی نای بیند طبیعتواً از مشوارکت سیاسوی صورف

نظر می کند ».ایشان به طور کامل و شفاف مواب سوال را این گونه ارائه می دهود « :رسوانه
ملی باید شرایط وسیع تری را برای ن د و تحال پذیری و به تبع آن مشارکت سیاسی فوراهم
نااید ».این دانش آمودته ی علوم امتااعی و مسئول یکی از بخشوای پاوهشی رسانه ملوی
با استناد به برنامه سازی اند رسانه ملوی در حووزه مشوارکت سیاسوی وضوعیت فعلوی را
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مطلوب نای دانند .عبدایالکی ،هاان )

نتیجه گیری
رسانه ملی در کشورمان می تواند ن ش موای در مامعوه و نظوام سیاسوی بور عووده
گیرد ،و از موم ترین پتانسیل دود که هاان ملی بودن می باشد نوایت بووره بورداری را
برده و باعا هابستگی و انسجام ملی گردد.
رسانه ملی در کشور ما به داطر مسائل متعددی هنوز نتوانسوته رسوایت اصولی دوود را
ایفا نااید ،به طوری که صاحب نظران متفاوت عرصه هوای سیاسوی ،امتاواعی و ارتباطوات
کارکرد کنونی آن را در بخش های متفاوت در مامعه از ماله فرهنگ سازی برای رهناوون
سادتن مامعه به سات توسعه سیاسی هدفاند مناسب و مفید ندانسته اند.
رسانه ملی ما ،باید به واسطه ن ش موای که دارد دآل مامعه سیاسی فعلی در ایوران
را در نبود نوادهای مدنی مبران کند.در غیر این صورت هاان طوور کوه اکنوون شواهد
این اتفاق هستیم ) شاهد هجوم بیش از پیش موردم بوه سوات رسوانه هوای گونواگون
دارمی دواهیم بود ،و در آن صورت رسانه ملی نه تنوا به سختی می توانود اعتاواد از
دست رفته مردم را باز گرداند ،بلکه مشروعیت نظام هوم بوا چوایش اساسوی رو بوه رو
دواهد شد ،و این اتفاقات تنوا به واسطه مشارکت سیاسی آن هوم از نووع ناآگاهانوه آن
قابل مبران نخواهد بود.
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