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Abstract
This survey research aimed to investigate the relationship between the use of
foreign media and political cultures. For this purpose, 410 citizens aged 18
years and older living in 22 districts of Tehran were included in the sample
by stratified sampling method, and using research data collected with a
questionnaire, research hypotheses were tested. According to the descriptive
findings of the study, the citizens of the statistical sample tended to liberal
political values, socialist political values, and Islamic political values,
respectively. According to the research results, with the increase in the use
of foreign media, the tendency to liberal political culture increased, but the
tendency to socialist and Islamic political cultures decreased. Another result
of the research was that with increase of information and communication
independence of individuals, the tendency towards liberal political culture
increased but the tendency towards Islamic and socialist political cultures
decreased.
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دانشجوی دکتری جامعهشناسی فرهنگی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.

چکیده
انجام شد .بدین منظور ،با مرور پژوهشها و نظریههای مرتبط با موضوع ،فرضیههای پژوهش از چارچوب
نظری استخراج و شاخصهای سنجش فرهنگ سیاسي ساخته شد .بهمنظور گردآوری دادهها و آزمون
تجربي فرضیهها ،پس از طراحي پرسشنامه توسط پژوهشگر 014 ،نفر از شهروندان  1۱ساله و باالترِ ساکن
مناطق  ۲۲گانه شهر تهران با روش نمونهگیری طبقهای برگزیده شدند .مطابق با یافتههای توصیفي پژوهش،
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این پژوهشِ پیمایشي باهدف بررسي رابطه بین میزان بهرهگیری از رسانههای خارجي و فرهنگ سیاسي
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استاد جامعهشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران. .
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رابطه بین میزان بهرهگیری از رسانههای خارجی و فرهنگ

مقاله پژوهشی

فصلنامه علوم اجتماعي

شهروندان تهراني موردبررسي در نمونه آماری به ترتیب به فرهنگهای سیاسي لیبرالي ،سوسیالیستي و
خارجي ،گرایش به فرهنگ سیاسي لیبرالي افزایش یافت اما گرایش به فرهنگهای سیاسي سوسیالیستي و
اسالمي کاهش یافت .همچنین مطابق با نتایج پژوهش ،با افزایش استقالل اطالعاتي و ارتباطي پاسخگویان و
با کنترل سایر متغیرها ،گرایش به فرهنگ سیاسي لیبرالي افزایش یافت ،اما گرایش به فرهنگهای سیاسي
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اسالمي گرایش داشتند .بر اساس یافتههای تبییني پژوهش ،با افزایش میزان بهرهگیری افراد از رسانههای

سوسیالیستي و اسالمي کاهش یافت.

لیبرالیسم.
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کلیدواژهها :رسانههای خارجی ،جهانیشدن ،استقالل اطالعاتی و ارتباطاتی ،فرهنگ سیاسی،
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طرح مسأله
فرهنگ سیاسي جزئي از فرهنگ عمومي هر جامعه است که نقشي مهم در روند امور
سیاسي کشور دارد .فرهنگ سیاسي مهمتر از هر چیزی ،بیانگر باورها ،ارزشها و
هنجارهای سیاسي حاکم در جامعه و نوع رابطه دولتمردان با مردم و جایگاه مردم در درون
نظام سیاسي است .بدین ترتیب ،فرهنگ سیاسي مشخصکننده مباني مشروعیت نظامهای
سیاسي و قوامبخش آن است .ازاینرو ،مطالعه وضعیت فرهنگ سیاسي حاکم در بین مردم
و دگرگونيهای آن برای نظام های سیاسي از اهمیت باالیي برخوردار است .با گسترش
رسانه های جمعي داخلي و خارجي و دسترسي مردم به انواع رسانههای خارجي ضروری به
نظر ميرسد که تغییرات فرهنگ سیاسي در کشور از وجوه مختلف موردبررسي قرار گیرد.
از دهه هفتاد شمسي به بعد ،بهرهگیری مردم از رادیو و تلویزیونهای خارجي
ماهوارهای و شبکه جهاني اینترنت ازلحاظ کمّي و کیفي بسیار افزایش یافته است .به همین
دلیل ،در میان متغیرهای خارجي اثرگذار بر فرهنگ سیاسي ایران ،اهمیت نقشآفریني
رسانههای خارجي دوچندان شده است .این وضعیت ،پیامد انقالب در فناوریهای
اطالعاتي و ارتباطاتي و به دیگر سخن ،جهانيشدنِ مصرف رسانههای جمعي است.
سیاستگذاران فرهنگي و رسانهای جمهوری اسالمي ایران که در دهه شصت هجری
شمسي ،مصرف ویدیو را ممنوع کرده بودند تا چالشهای برخاسته از دگرگوني فرهنگ
عمومي و فرهنگ سیاسي را مدیریت کنند ،اکنون خود را در برابر یک نظم اطالعاتي و
ارتباطاتي نوین ميبینند که هم پیامدهای آن بهمراتب نیرومندتر از ویدیو است و هم نیازمند
تدوین راهبردهای گوناگون سیاسي ،قانوني و فرهنگي پیچیده و سازگار با مقتضیات
جهانيشدن معاصر است ( .)Aliabadi, 2016: 91-104در آغاز دهه هفتاد شمسي،
بهرهگیری از ویدیو آزاد شد ،اما ممنوعیت بهکارگیری تجهیزات ماهوارهای در مجلس
شورای اسالمي به تصویب رسید .به نظر ميرسد ،راهحلهای نخبگان سیاسي حاکم در
ایران بر شناخت علمي از ویژگيهای فناوریهای اطالعاتي و ارتباطاتي استوار نبود،
هرچند معلوم بود که نخبگان سیاسي مخالف نظام با بهرهگیری از تلویزیونهای ماهوارهای
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به تبلیغ گفتمان سلطنتطلبانه ،سکوالر و ضدجمهوری اسالمي خواهند پرداخت ( Naficy,

 )1993: 82و فرهنگ سیاسي نخبگان حاکم را به چالش خواهند کشید.
در دهههای هشتاد و نود شمسي ،همزمان با ادامه نوآوریها در فناوریهای اطالعاتي
و ارتباطاتي ،بهرهگیری مردم از تلویزیونهای خارجي ماهوارهای و شبکه جهاني اینترنت
ازلحاظ کمّي و کیفي بیش از گذشته افزایش یافت .در سالهای اخیر ،گوشيهای تلفن
همراه هوشمند و متصل به اینترنت ،شبکههای مجازی و رسانههای اجتماعي (مانند
اینستاگرام ،فیسبوک ،توئیتر ،یوتیوب و غیره) و پیامرسانهای خارجي (مانند تلگرام و
واتساپ) چنان در تاروپود زندگي مردم ایران و سایر نقاط جهان رسوخ کردهاند که
صاحبنظران از رسانهایشدن زندگي روزمره مردم سخن به میان آوردهاند .به همین دلیل،
پژوهش درباره آثار بهرهگیری از رسانههای جمعي ،دستِکم بهعنوان یکي از متغیرهای
مستقل ،بر قلمروهای گوناگون زندگي اجتماعي از اهمیت و ضرورتي چشمگیر برخوردار
شده است .بااینهمه پژوهشهای مستقل درباره رابطه میان بهرهگیری از رسانههای جمعي
خارجي و فرهنگ سیاسي ایران بسیار کمیاب است.

در چنین شرایطي ،تکاپوهای سیاستگذاران فرهنگي و رسانهای نیز افتانوخیزان ادامه
یافته است .موظف شدن صداوسیما به فراهم کردن مقدمات دریافت و پردازش شبکههای
ماهواره در قالب شبکههای تلویزیوني طبق قانون برنامه چهارم توسعه باهدف بهرهبرداری
مدیریتشده از ماهواره و مکلفشدن دولت به حمایت از شبکهها و برنامههای رسانهای
همسو طبق قانون برنامه پنجم توسعه ازجمله مصادیق این تکاپوهای نافرجام به شمار ميآید
( .)Islamic Consultative Assembly Research Center, 2014مسدودسازی دسترسي
به پارهای از تارنماها و شبکههای اجتماعي در اینترنت و سیاستگذاری برای راهاندازی
شبکه ملي اینترنت ازجمله تالشهای دیگر سیاستگذاران فرهنگي و رسانهای برای
مدیریت بهرهگیری از شبکه جهاني اینترنت بوده است .با توجه به دیدگاههای متخصصان
فناوریهای اطالعاتي و ارتباطاتي در زمینه نوآوریهای فناورانه ،شکست این رشته از
تالشهای بازدارنده در زمینه بهرهگیری از رسانههای جمعي خارجي ،همچون گذشته ،دور
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از ذهن نیست.
درواقع ،محیط رسانه ای ایران از آغاز دهه هفتاد شمسي به بعد دستخوش دگرگوني
ژرف شده است .جلوه عیني دگرگوني محیط رسانهای ایران ،افزایش تدریجي دسترسي
مردم به شبکههای رادیو و تلویزیونهای خارجي ماهوارهای و شبکه جهاني اینترنت با همه
قابلیتهای اطالعاتي و ارتباطاتي آن است .اکنون ایرانيها ،همچون سایر ملتها ،حتي در
دورترین زیستگاههای روستایي و عشایری به رسانههای جمعي خارجي دسترسي دارند و از
آنها به فراخور ویژگيهای شخصي و نیازهای اجتماعي خویش بهرهگیری ميکنند.
اهمیت این موضوع یعني اثرگذاری بهرهگیری از رسانههای خارجي بر فرهنگ سیاسي
ایران ،هنگامي بیشتر روشن ميشود که به یاد آوریم در دهه شصت شمسي ،بهرهگیری
مردم از ویدیو غیرقانوني بود ،بهرهگیری از رسانههای خارجي به چند رادیوی خارجي
(مانند بيبيسي ،صدای امریکا ،دویچهوله و غیره) محدود ميشد که پخش برنامههای
شنیداری آنها نیز به ساعتهایي خاص منحصر ميشد .همچنین روزنامهها و مجالت
خارجي با فاصله زماني به نسبت زیاد وارد کشور ميشدند و در صورت گذر موفقیتآمیز
از صافي های نظارتي جمهوری اسالمي ایران به دست مخاطباني نخبه و اندکشمار
ميرسیدند .رسانههای داخلي هم به برنامههای شنیداری چند شبکه رادیو ،برنامههای
دیداری دو شبکه تلویزیون در زمانهایي محدود (و نه  ۲0ساعت در شبانهروز در طول
هفته) و مطالب شماری اندک از روزنامهها ،مجالت و سایر نشریات ادواری داخلي منحصر
ميشد .با توجه به دگرگونيهایي که در قلمرو رسانههای جمعي رخ داده است،
نظریهپردازاني همچون پاتنام ،گیدنز ،کاستلز و اینگلهارت و وِلزِل پیامدهای فردی و
اجتماعي جهانيشدنِ رسانههای جمعي را در کانون نظریهپردازی خویش قرار دادهاند.
شماری از این پیامدها عبارتاند از :ناتواني دولت-ملّتها در کنترل انحصاری رسانههای
جمعي؛ گسترش ارزشهای فرهنگي نوین (مانند آزادیخواهي ،فردگرایي ،برابریخواهي،
و غیره) در جامعه؛ افزایش استقالل اطالعاتي و ارتباطاتي شهروندان؛ انتشار ارزیابيهای
سیاسي مخالف فرهنگ سیاسي حاکم؛ و دگرگوني احساسات سیاسي شهروندان در اثر
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مواجهه انتخابي با رسانههای خارجي؛ بنابراین ،هم به لحاظ نظری و هم با عنایت به
دغدغههای نخبگان سیاسي حاکم ،ميتوان چنین استنباط کرد که در پرتو زیستن مردم
ایران در محیط رسانهای جهاني ،گرایش آنها به فرهنگهای سیاسيِ لیبرالي ،سوسیالیستي
و اسالمي دستخوش دگرگونيهای جدی شده باشد .بدین ترتیب ،هدف اصلي پژوهش
پیشِرو ،پاسخ به این پرسش اصلي است که چه رابطهای بین میزان بهرهگیری از رسانههای
خارجي و گرایش به فرهنگهای سیاسي لیبرالي ،سوسیالیستي و اسالمي وجود دارد؟

پیشینه تحقیق
هومرو زونیگا 1و همکاران ( )۲4۲1رابطه بین بهرهگیری از رسانههای اجتماعي (با تأکید بر
واتساپ) و مشارکت سیاسي متعارف و کنشگرایي را بررسي کردهاند .پژوهشگران معتقدند
که شهروندان عادی در بسیاری از کشورهای جهان بهگونهای فزاینده از برنامههای
پیامرسان فوری تلفن همراه هوشمند مانند واتساپ برای فعالیتهای مرتبط با سیاست
بهرهگیری ميکنند .یافتههای این پژوهش بر دادههای گردآوریشده از  ۲۲کشور بهویژه
ایاالتمتحده ،اسپانیا و نیوزیلند استوار است .در این پژوهش ،نقش واسطهای بحث سیاسي
در واتساپ در رابطه با دو شیوه مشارکت سیاسي بررسي شده است )1 :مشارکت سیاسي
متعارف و  )۲کنشگرایي .مشارکت سیاسي متعارف یا رسمي در رفتارهایي مانند رأی دادن
در انتخابات و تماس با سیاستمداران جلوه ميیابد اما کنشگرایي یا مشارکت سیاسي
نامتعارف و غیررسمي دربرگیرنده رفتارهایي اعتراضي مانند نافرماني مدني ،رویارویي با
پلیس ،تحریم یا بایکوت کاالها و خدمات خاص ،ایجاد و امضای طومارهای آنالین ۲ضد
سیاستمداران است .یافتههای پژوهش نشان ميدهد که )1 :بحث سیاسي در واتساپ بر
مشارکت سیاسي متعارف و کنشگرایي اثر مثبت دارد؛  )۲اثرگذاری بهرهگیری از اخبار
رسانههای اجتماعي از مجرای واتساپ بر هر دو شیوه مشارکت سیاسي بهطور واسطهای
انجام ميشود؛ و  )۳اثرگذاری بهرهگیری از بحث واتساپ بر مشارکت سیاسي در بین
1. Homero Gil de Zúñiga
2. online petition
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گروههای سني متفاوت است ،بدین معني که رابطه بین بحث سیاسي در واتساپ و
مشارکت سیاسي متعارف و کنشگرایي جوانان شدیدتر از افراد مُسنتر است که ميتواند
بازتاب تفاوتهای نسلي باشد .جامعهپذیری جوانان در دوره اینترنت ازجمله عوامل
تفاوتهای نسلي است.
مگدِلِیْنا وُیسیزِک 1و همکاران ( )۲412رابطه بین بهرهگیری از رسانههای جمعي و
نگرشهای توجیهکننده نظام و هویتهای فرهنگي مورد تأیید نظام را بررسي کردهاند.
یافتههای مقاله بر دادههای گردآوریشده در دو پیمایش انجامشده در ایران طي سالهای
 ۲41۲و  ۲412استوار است .با توجه به یافتههای پژوهش ،پیدایش رسانههای خارجي
مستقل از دولت مانند تلویزیونهای ماهوارهای و رسانههای نوین ،چالشگر کنترل نظام بر
رسانههای جمعي است بهگونهای که حکومت وادار به رقابت با دیگر فراهمکنندگان
اطالعات در «بازار وفاداری »۲شده است .برخالف کشورهای دموکراتیک غربي که
نگرشهای حزبي بر انتخاب رسانههای جمعي توسط مخاطبان اثر ميگذارند در جمهوری
اسالمي ایران و کشورهایي همانند آن ،نگرشهای توجیهکننده نظام و هویتهای مورد
تأیید نظام (مانند دینداری) بر انتخاب رسانههای جمعي اثرگذار است .یافتههای هر دو
پیمایش نشان ميدهد که متغیر دینداری ،اعتماد به رسانههای غیرحکومتي را بهشدت
پیشبیني ميکند ،درحاليکه یافتههای پیمایش دوّم نشان ميدهد که نگرشهای
توجیهکننده نظام ،انتخاب رسانههای جمعي را پیشبیني ميکند .دین اسالم ،هویت غالب
در فرایند مشروعسازی نظام جمهوری اسالمي ایران است و نهادهای دولتي مانند رسانههای
جمعي نیز متأثر از آن هستند .پاسخگویاني که بیشتر مذهبي هستند از رسانههای دولتي بیش
از رسانههای خارجي یا آنالین بهرهگیری ميکنند ،زیرا رسانههای خارجي از هویت
مذهبي و نظام جمهوری اسالمي انتقاد ميکنند .پاسخگویاني که کمتر مذهبي هستند از
رسانههای خارجي بیش از رسانههای دولتي بهرهگیری ميکنند .همچنین شهروندان دارای
نگرشهای توجیهکننده نظام از رسانههای دولتي بیش از رسانههای خارجي بهرهگیری
1. Magdalena Wojcieszak
2. The Market for Loyalties
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ميکنند.
پیرِن شائو و یون وانگ ( )۲412اثرهای بهرهگیری از رسانههای اجتماعي بر فرهنگ
سیاسي چین را بررسي کردهاند .از دید پژوهشگران ،تحلیل رابطه بین رسانههای اجتماعي و
سیاست دموکراتیک در زمینه منحصربهفرد چین به اندیشهورزی درباره تکامل مدل حوزه
عمومي هابرماس کمک ميکند .حوزه عمومي آنالین اغلب به شکل پراکنده به تنشهای
چندگانه بین دموکراسي مشارکتي ،تحول روزنامهنگاری و اقتدار دولتي در چین ميانجامد.
در لوای یک چارچوب نظری واحد درباره جامعه مدني ،نشان دادن پیچیدگيها در
رسانه های اجتماعي چین ممکن است دشوار باشد .نکته اصلي در فرایند بازی قدرت برای
دستیابي به اجماع این است که چگونه ساختار پراکنده حوزه عمومي ،یکپارچه ميشود .در
این پژوهش بر پایه سیاست خاص اینترنت و فضای سیاسي چین ،الزامات نظریه حوزه
عمومي در رسانههای اجتماعي چین موردبازنگری قرار گرفته است .در دوره پسااصالحات
در چین ،حوزه عمومي پدید آمده در اثر بهرهگیری از رسانههای اجتماعي به
ناپایداریهایي پرشمار برای فرهنگ سیاسي این کشور انجامیده است .تنشهای چندگانه
بین دولت ،بازار ،رسانههای خبری و عموم مردم ایجاب ميکند که در ساختار تکهتکه
شده حوزه عمومي بازنگری شود« .تکهتکه شدگي» حوزه عمومي بدین معنا نیست که
قدرتهای اجتماعي چندگانه در حوزه عمومي چین منزوی هستند .رسانههای اجتماعي
یک مجرای مشترک گفتوگوی عمومي هستند بهگونهای که طرفهای گوناگون را به
گفتوگو با یکدیگر فراميخوانند .از رهگذر این سازوکار پویا ،هنگاميکه از رسانههای
اجتماعي برای هدفهای خاص بهرهگیری ميشود ،ساختار تکهتکه شده حوزه عمومي
یکپارچه ميشود.

مارک تسلر و الینور گائو ( )۲442فرهنگ سیاسي مردم عادی در کشورهای اردن،
فلسطین (کرانه باختری و نوار غزه) و الجزایر را گونهشناسي کردهاند .یافتههای این پژوهش
پیمایشي بر دادههای گردآوریشده در سالهای  ۲44۳-۲440استوار است .تسلر و گائو
جهتگیری فرهنگ سیاسي مردم عادی کشورهای یادشده را به شرح زیر گونهشناسي
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کردهاند )1 :فرهنگ سیاسي دموکراتیک؛  )۲فرهنگ سیاسي بيتفاوت؛  )۳فرهنگ سیاسي
فعّال؛ و  )0فرهنگ سیاسي کوتهبینانه .در فرهنگ سیاسي دموکراتیک ،جهتگیری
کثرتگرایي و جهتگیری مشارکت در امور سیاسي ،هر دو ،قوی هستند .در فرهنگ
سیاسي بيتفاوت ،جهتگیری کثرتگرایي قوی است اما جهتگیری مشارکت سیاسي
ضعیف است .در فرهنگ سیاسي فعّال ،جهتگیری کثرتگرایي ضعیف است اما
جهتگیری مشارکت سیاسي قوی است .در فرهنگ سیاسي کوتهبینانه ،جهتگیری
کثرتگرایي و جهتگیری مشارکت سیاسي ،هر دو ،ضعیف هستند.

منصور معدّل ( )۲44۱دادههای گردآوریشده در دو پیمایش ارزشهای جهاني
اینگلهارت ( ۲444و  )۲442را با تأکید بر فرهنگ سیاسي ایران ،عراق و عربستان سعودی
تحلیل ثانویه کرده است .نتایج پژوهش معدّل نشان ميدهد که فرهنگ سیاسي مردم ایران
در جهت لیبرال دموکراسي در حال دگرگوني است .کاهش اهمیت دینداری در
شکلدهي به نگرشهای سیاسي ایرانیان ،افزایش اهمیت سکوالریسم هم در تلقي ایران
بهعنوان یک کشور و هم در تعیین جهتگیری ایرانیان نسبت به خارجيها و سرآخر،
دگرگوني ارزشهای سیاسي ایرانیان در راستای فردگرایي اجتماعي و فردگرایي سیاسي
(دموکراسي ،برابری سیاسي ،برابری جنسیتي و گرایش به هویت ملي) ازجمله نتایج مهم
پژوهش معدّل است.
دفتر طرحهای ملي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و مرکز ملي رصد اجتماعي
وزارت کشور ( )1۳22یافتههای موج سوّم پیمایش ملي ارزشها و نگرشهای ایرانیان
( )1۳20را در قالب گزارشي کشوری منتشر کردهاند .بخشهایي از این گزارش پژوهشي
به موضوع بهرهگیری از رسانههای خارجي و فرهنگ سیاسي ایران به شرح زیر مربوط
ميشود ۰4 :درصد از مردم استان تهران به تلویزیونهای خارجي ماهوارهای ،کم اعتماد
دارند و  10درصد از آنها زیاد اعتماد دارند (ص)۳2۲ :؛  2۳درصد به اینترنت و شبکههای
مجازی کم اعتماد دارند و  1۰درصد زیاد اعتماد دارند (ص ۰1 .)۳20 :درصد از مردم
استان تهران معتقدند که دین داری نسبت به پنج سال گذشته کمتر شده و  22درصد
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معتقدند که دینداری در پنج سال آینده کمتر هم خواهد شد ( 2۰ .)1۱۱ :1۳22درصد
مردم استان تهران گفتهاند که در آخرین انتخابات مجلس شورای اسالمي شرکت کردهاند
و  24درصد گفتهاند که در انتخابات بعدی مجلس شورای اسالمي ( )1۳2۱هم شرکت
خواهند کرد (ص ۳1۱ :و ص .)۳۲۲ :در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمي
(دوّم اسفند  ۲2 ،)1۳2۱درصد از مردم استان تهران در انتخابات شرکت کردند
(خبرگزاری مجلس شورای اسالمي 11 ،اسفند .)1۳2۱
مرکز افکارسنجي دانشجویان ایران ( )1۳۱0در پژوهشي که درباره فرهنگ سیاسي
مردم ایران انجام داده است نگرش مردم به رسانههای خارجي ،بهویژه رادیو و
تلویزیونهای خارجي و شبکه جهاني اینترنت را هم بررسي کرده است .بیشتر پاسخگویان
گفتهاند که حکومت حق ندارد بهرهگیری افراد از رادیو و تلویزیونهای خارجي یا شبکه
جهاني اینترنت را محدود سازد.
بهطورکلي در نقد و جمعبندی پژوهشهای مرور شده (بهویژه پژوهشهای انجامشده
در ایران) به کاستيهای زیر ميتوان اشاره کرد :بررسي گذرا و نابسنده تاریخچه مطالعه
فرهنگ سیاسي در جهان و ایران ،منطبق نبودن پیشینه تجربي پژوهش با معیارهایي مانند
اعتبار پژوهش و منبع انتشار آن ،نادیدهگرفتن نظریههای مهم و روزآمد فرهنگ سیاسي،
نتیجهگیریهای بدون پشتوانه تجربي کافي درباره واقعیتهای جامعه ایران ،تأکید
بیشازاندازه بر شماری از مؤلفههای فرهنگ سیاسي و نادیدهانگاری پارهای دیگر از آنها
و سرآخر ،کمتوجهي به فرایندهای جهانيشدن معاصر بهویژه رسانههای جهاني در تحلیل
فرهنگ سیاسي کشورها.

مبانی نظری
آلموند و وربا دو تعریف از مفهوم فرهنگ سیاسي ارائه کردهاند« )1 :نظام سیاسي
آنچنانکه در شناختها ،احساسات و ارزیابيهای افراد جامعه دروني شده است» ( lmond

« )& Verba, 1972: 14فراواني انواع متفاوتِ جهتگیریهای شناختي ،احساسي و
ارزیابانه نسبت به نظام سیاسي در کل ،ابعاد درون داد و برون داد آن و خود بهعنوان بازیگر
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سیاسي» ( .)Almond & Verba, 1972: 17سیدني وربا 1مفهوم فرهنگ سیاسي را چنین
تعریف کرده است« :نظامي از باورهای تجربي ،نمادهای عاطفي ۲و ارزشهاست که
موقعیتي را که کنش سیاسي در چارچوب آن رخ ميدهد ،تعریف ميکند .فرهنگ
سیاسي ،جهتگیری ذهني به سیاست را مشخص ميکند» (.)Pye & Verba, 1965: 7-8
رابرت دال فرهنگ سیاسي را تبیینکننده الگوهای متفاوتِ مخالفت سیاسي ميداند .از دید
رابرت دال ،عناصر اصلي فرهنگ سیاسي عبارتاند از )1 :گرایش به حل مسأله بهصورت
عملگرایانه یا عقلگرایانه )۲ ،گرایش به کنش جمعي در قالب همکاری یا عدم همکاری،
 )۳گرایش به نظام سیاسي در راستای وفاداری و پشتیباني از آن یا بیگانگي با آن و )0
گرایش به افراد جامعه بر پایه اعتماد یا بياعتمادی ( .)Kavanagh, 1972: 10الول دیتمر
با رویکردی تفسیری ،فرهنگ سیاسي را «نظامي از نمادهای سیاسي» تعریف ميکند که در
درون نظامي فراگیرتر یعني «ارتباطات سیاسي» جای ميگیرد (.)Dittmer, 1977: 566
پناهي در تعریف فرهنگ سیاسي مينویسد« :ارزشها و باورهای سیاسي پاسخگویان،
احساسات و ارزیابي آنها درباره نظام سیاسي موجود و نخبگان حاکم» ( Panahi, 2007:

 .)107پناهي ( )۲20 :۲41۳ارزشهای سیاسي را زیربنای فرهنگ سیاسي به شمار ميآورد.
آلموند و وربا فرهنگهای سیاسي را با توجه به آگاهي سیاسي ،انتظارات سیاسي و
مشارکت سیاسي در قالب دودسته اصلي و فرعي گونهشناسي کردهاند .دسته اصليِ
فرهنگهای سیاسي بدین قرار است )1 :کوتهبینانه )۲ ،۳ذهني 0و  )۳مشارکتي .2دسته فرعيِ
فرهنگهای سیاسي عبارتاند از )1 :کوتهبینانه  -ذهني )۲ ،ذهني  -مشارکتي و )۳
کوتهبینانه  -مشارکتي ( .)Almond & Verba, 1972: 17از دید آنها ،همه فرهنگهای
سیاسي (بهاستثنای فرهنگ سیاسي کوتهبینانه) «بهطور نظاممند ترکیبي» هستند؛ بدین معنا
که فرهنگ سیاسي مشارکتي دربرگیرنده شهروندان دارای جهتگیری ذهني و کوتهبینانه
1. Sidney Verba
2. Expressive Symbols
3. Parochial
4. Subject
5. Participant
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و فرهنگ سیاسي ذهني نیز شامل شماری از افراد دارای جهتگیری کوتهبینانه است
( .)Ibid: 22لوسین پای فرهنگ سیاسي را چنین گونهشناسي ميکند )1 :فرهنگ سیاسي
نخبگان و  )۲فرهنگ سیاسي تودهها ( .);Pye, 2001: 161 Pye: 1991: 43اِالزار فرهنگ
سیاسي امریکا را دربرگیرنده سه خردهفرهنگ سیاسي )1 :فردگرا )۲ ،اخالقگرا و )۳
سنتگرا دانسته است .اینگلهارت دودسته از فرهنگهای سیاسي را به شرح زیر برشمرده
است )1 :مادیگرایانه و  )۲پسامادیگرایانه .ویلداوسکي از چهار گونه فرهنگ سیاسي)1 :
فردگرایانه )۲ ،برابریطلب )۳ ،سلسله مراتبي و  )0قضا و قدری سخن به میان آورده است
( .)Swedlow, 2013:625گونهشناسيهای دیگری از فرهنگ سیاسي هم وجود دارد که
آنها را به شرح زیر ميتوان فهرست کرد )1 :فرهنگ سیاسي دموکراتیک در برابر فرهنگ
سیاسي اقتدارگرا )۲ ،فرهنگ سیاسي اجماعگرا در برابر فرهنگ سیاسي ستیزگرا و )۳
فرهنگ سیاسي کمالگرا در برابر فرهنگ سیاسي ابزاری (.)Golmohammadi, 2015:22
آلموند و وربا جهتگیری افراد در قبال نظام سیاسي بهمثابه یک کل را دارای سه بُعد
احساسي ،شناختي و ارزشیابانه ميدانند .بُعد احساسيِ دربرگیرنده احساس وطنْدوستي یا
بیگانگي با آن است .ابعاد شناختي و ارزشیابانه جهتگیریِ افراد دربرگیرنده ویژگيهایي
مانند کشورِ «بزرگ» یا «کوچک» ،کشورِ «قوی» یا «ضعیف» و سیاستِ «دموکراتیک»،
«مشروطه» یا «سوسیالیستي» است .آنها سه دسته از موضوعات را بهمثابه اجزای
تشکیلدهنده نظام سیاسي برشمردند :نقشها یا ساختارهای خاص (مانند مجموعههای
قانونگذاری ،اجرایي یا دیوانساالرانه)؛ متصدیان نقشها (مانند فرمانروایان 1خاص،
قانونگذاران و حاکمان)؛ و سیاستهای عمومي خاص ،تصمیمات ،یا اجرای تصمیمات.
فرایند سیاسي یا درونداد دربرگیرنده گردش درخواستها از جامعه بهسوی سیاست و
تبدیل این درخواستها به سیاستهای حکومتي است .احزاب سیاسي ،گروههای ذینفع و
رسانههای ارتباطي ،شماری از ساختارهای جامعه هستند که اغلب با فرایند درونداد
درگیرند .فرایند اجرایي ۲یا برونداد با سیاستهای اقتدارگرایانه به اجرا درميآیند.
1. Monarchs
2. Administrative
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دیوانساالریها و دادگاهها ازجمله ساختارهای جامعه به شمار ميآیند که اغلب با فرایند
برونداد درگیرند ( .)Almond & Verba, 1972:15-16آلموند و وربا متناسب با دورهای
که در آن ميزیستند و نظریهپردازی ميکردند نقش بهرهگیری از رسانههای خارجي
ماهوارهای و شبکه جهاني اینترنت در دگرگوني فرهنگ سیاسي سایر کشورها را بررسي
نکردهاند ،اما به ابعاد مهم فرهنگ سیاسي مانند ارزشهای سیاسي ،آگاهي سیاسي ،ارزیابي
سیاسي و احساسات سیاسي پرداختهاند که در این پژوهش مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند.
لوسین پای انواع فرهنگهای سیاسي را بر چهار ارزشِ فرهنگي معطوف به توسعه
استوار ميداند :اعتماد ،برابری ،آزادی و وفاداری یا وفاق ( .)Pye, 1991:45-46او پنج
بحران مرتبط با نشانگان توسعه (برابری ،ظرفیت و انفکاک) را به شرح زیر برميشمارد)1 :
بحران هویت )۲ ،بحران مشروعیت )۳ ،بحران مشارکت )0 ،بحران نفوذ و  )2بحران توزیع.
پای مهمترین بحرانهای فرهنگ سیاسي را )1 :بحران هویت و  )۲بحران مشروعیت قلمداد
ميکند ( .)Pye et al., 2001:159-162او به نقشآفریني متغیر گسترش ارتباطات جهاني
در بروز بحرانهای فرهنگ سیاسي تأکید کرده است (.)Pye et al., 2001:170
هانتینگتون دین و مذهبهای متفاوت را سرچشمه تفاوتهای فرهنگي و درنتیجه،
ستیز میان تمدنها ميداند ( .)Kempin, 2011:148از دید او ،نقش دین و مذهبهای
متفاوت در دگرگوني فرهنگ سیاسي کشورها چشمگیر است .برای نمونه ،هانتینگتون
درباره رابطه دین اسالم و فرهنگ سیاسي لیبرالي ميگوید شکست کامل و مداوم
جریانهای لیبرالْ دموکرات در دستیابي به قدرت در کشورهای اسالمي به سرشت فرهنگ
اسالمي بازميگردد که مفاهیم لیبرال دموکراسي غربي را برنميتابد ( Huntington,

 .)1999:182باوجوداین ،هانتینگتون درباره نظام سیاسي ایران پس از پیروزی انقالب
اسالمي  1۳2۰ميگوید ایران در چارچوب انقالب خود دارای یکي از دموکراتیکترین
نظامهای سیاسي در جهان اسالم است ( .)Ibid:314هانتینگتون نقش رسانههای جمعي در
دگرگوني فرهنگ سیاسي اسالمي را نادیده نميگیرد و اثرگذاری  ۳44نشریه144 ،
ایستگاه رادیویي و  ۳4کانال ماهوارهای غیرمجاز بر تشدید اسالمگرایي در میان مسلمانان
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ترکیه را مورد تأکید قرار ميدهد .او همچنین از تجربه تُرکهای خارجنشین در تقویت
احساسات اسالمي در درون ترکیه سخن ميگوید (.)Ibid:234
دیدگاه منفي هانتینگتون درباره رابطه دین اسالم و فرهنگ سیاسي لیبرالي موردنقد
شماری از نظریهپردازان و پژوهشگران قرار گرفته است .پرایس ميگوید اگر همچنانکه
ادعا ميشود ،اسالم بسان ابری تیره است که بر جامعههای بشری حکمفرماست و سرچشمه
حکومتهای بیدادگر و اقتدارگراست ،فرهنگ سیاسي اسالمي باید دموکراسي را
سرکوب کند و نقض حقوق بشر و آزادیهای مدني را آسان سازد .پرایس ميگوید
شواهد بهدستآمده از مطالعات موردی و تحلیلهای آماری ،تأییدکننده چنین فرضیهای
نیست .بااینهمه پرایس الزم ميبیند بر این نکته تأکید ورزد که نتایج پژوهش او نشان
نميدهد که فرهنگ سیاسي اسالمي با میزان باالی دموکراسي و پشتیباني از حقوق فردی

همبستگي دارد ( .)Price, 1999:177اینگلهارت و ولزل نیز با استناد به یافتههای پیمایش
ارزشهای جهاني ،تز هانتینگتون را مبني بر منحصر بودنِ لیبرالیسم به فرهنگ و تمدن غرب
رد ميکنند .از دید آنها ،شکست لیبرالیسم در کشورهای اسالمي در وضعیت اقتصادی
نامناسب آنها ریشه دارد ( .)Inglehart & Welzel, 2010:214آمارتیا سِن نیز تز تعلق
انحصاری لیبرال دموکراسي به تمدن غرب را رد ميکند و لیبرالیسم را با فرهنگ اسالمي
ناسازگار نميداند .برای نمونه ،سِن به آزادیهایي اشاره ميکند که در دوره زمامداری
اکبر ،امپراتور مغول ،در سالهای  1222تا  1242م در هندوستان رایج بود .این پادشاه
مسلمان درباره آزادی مذهبي دستور داده بود« :با هیچکس نباید به دالیل مذهبي برخورد
شود و هر کس مجاز است دیني را که خود ميپسندد برگزیند» (.)Sen, 2010:376
بااینهمه سِن ميپذیرد که شماری از ارزشهای سیاسي مانند برابری جنسیتي و برابری سِني
در دوره سلطنت اکبر رعایت نميشد .اشرف و بنوعزیزی نیز اصالحطلبي در ایران را
جنبشي لیبرالي از نوع اسالمي ميدانند ( .)Ashraf & Banuazizi, 2001درنتیجه ،ميتوان
گفت که دیدگاههای موافق و مخالف درباره رابطه بین اسالم و فرهنگ سیاسي لیبرالي
نشانگر مسألهمندی موضوع پژوهش پیشرو است.
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پاتنام با بهرهگیری از مفهوم «فرهنگ سیاسي اینترنت» بر نقش اینترنت در
آگاهيبخشي و گسترش ارزشهایي همانند برابریخواهي در پیشگاه قانون تأکید ميکند.
او شبکه جهاني اینترنت را ابزاری نیرومند ميداند که دستیابي افراد به اطالعات و برقراری
ارتباطات را بسیار آسان ميسازد .پاتنام معتقد است که شبکه جهاني اینترنت ،دستِکم در
مرحلههای آغازین ،به شدّت برابریخواه است ( .)Putnam, 2000: 172-173او ،همچون
دوتوکویل ،روزنامهخواني را شاخص مشارکت مدني ميداند .دوتوکویل روزنامهخواني را
نشانه فرهنگ دموکراتیک ميپنداشت« :هیچ انجمن دموکراتیکي بدون روزنامه نميتواند
کارهایش را انجام دهد» (.)Putnam, 2000: 235-236
اینگلهارت و ولزل ارزشهای ابراز وجود را دربرگیرنده آزادی بیان ،حق انتخاب،
استقالل فردی ،اعتماد بین فردی ،برابری جنسیتي ،فعالیتهای به چالشکِشنده نخبگان،
تساهل برونگروهي و رفاه ذهني ميدانند .مطالبه آزادی با دموکراسي پیوندی ژرف دارد،
به جامعههای فراصنعتي منحصر نميشود و به میزان متفاوت در همه جامعهها وجود دارد.
شدّت گسترش ارزشهای ابراز وجود فراهمکننده زمینههای اجتماعي دستیابي به
دموکراسي است ( .)Sen, 2010:341-360اینگلهارت و ولزل نظام سیاسي ایران را که بر
ایده یکي بودنِ دین و دولت استوار است ،مانع تحقق لیبرال دموکراسي ميدانند .آنها
ایران را یک استثنای معنادار ميدانند ،زیرا نسبت به میزان ارزشهای ابراز وجود در بین
مردم ،از دموکراسي اندکي برخوردار است .ازآنجاکه ایران در بین همه کشورهای اسالمي
با نیرومندترین فشارهای داخلي برای لیبرالیسم روبهرو است ،آنها انتظار دارند که «تنش
بین فرهنگ سیاسي و نظام سیاسي به نیروهای آزادساز کمک کند که بر حاکمیت
دینساالر اقتدارگرا چیره شوند و کشور را بهسوی لیبرال دموکراسي هدایت کنند»
( .)Inglehart & Welzel, 2010:213-214آنها کاهش محدودیتهای شناختي ناشي از
استقالل اطالعاتي و عقالني آدمي را در افزایش امکان انتخاب بین گزینههای مختلف
بسیار اثرگذار ميدانند .با توجه به جایگاه حق انتخاب در بین ارزشهای ابراز وجود،
استقالل اطالعاتي و عقالني آدمي در گرایش به فرهنگ سیاسي دموکراتیک از اهمیتي
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درخور توجه برخوردار است .رسانههای جمعي ازجمله سازوکارهای استقالل اطالعاتي و
عقالني شهروندان هستند که زمینه دگرگوني فرهنگ سیاسي را فراهم ميآورد ( Inglehart

.)& Welzel, 2010:57
آنتوني گیدنز در تبیین جهانيشدن نظام سرمایهداری و مدرنیته واپسین بر ناتواني
دولت-ملّتها در کنترل انحصاری اطالعات و ارتباطات و پیدایش نظم اطالعاتي و
ارتباطاتي آزاد تأکید ميکند .از دید او ،دولت-ملتها در دوره جهانيشدن از عهده کنترل
انحصاری رسانههای جمعي برنميآیند .درنتیجه ،آگاهي سیاسي شهروندان افزایش ميیابد
و فرهنگ سیاسي آنها دستخوش دگرگوني ميگردد (.)Giddens, 2008:115-117
گیدنز با تکیهبر مفهوم «قدرت نرم» جوزف نای بهرهگیری از رسانههای خارجي را
سازوکار دگرگوني فرهنگ سیاسي در کشورهای دارای نظام سیاسي آمرانه به شمار
ميآورد و در این راستا ،بر نقش مستقیم تلویزیونهای جهاني در انقالبهای اروپای شرقي
تأکید ميورزد (.)Giddens, 2008:34
یکي دیگر از شیوههای دگرگوني فرهنگ سیاسي ،جهانيشدن ارزشهای سیاسي
نوین همچون برابریخواهي ،آزادیخواهي ،احترام به عالیق دیگران ،حریم خصوصي
افراد ،خشونتپرهیزی و دموکراتیکشدن زندگي روزمره آدمیان است (.)Ibid:105-106
آسان شدن برمالسازی اطالعات مربوط به فساد نخبگان سیاسي حاکم که پیامد نظم
اطالعاتي نوین است ،در بياعتمادی شهروندان به نخبگان سیاسي حاکم ،فرایندهای سیاسي
حاکم و نظام سیاسي حاکم و شکاف بین مردم و حکومت اثرگذار است .یکي از مهمترین
پیامدهای فساد سیاسي نیز بازگشت از دموکراسي به اقتدارگرایي است .برای نمونه ،شماری
از کشورهای امریکای التین که به فساد آلوده شده بودند از دموکراسي به ورطه رژیمهای
اقتدارگرای نظامي درافتادند (.)Ibid:114
کاستلز نیز ناتواني دولت-ملّتها در کنترل انحصاری رسانههای جمعي را یکي از
پیامدهای شبکهای شدن جامعه در دوره جهانيشدن ميداند .او همچون پاتنام بر نقش
«فرهنگ اینترنت» در دگرگوني فرهنگ سیاسي تأکید ميورزد و در این راستا ،جنبشهای
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اجتماعي موسوم به بهار عربي در شماری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ،جنبش
اشغال والاستریت در امریکا ،جنبش اعتراضي موسوم به انقالب قابلمه و تابه در ایسلند و
جنبش خشمگینها در اسپانیا را بررسي ميکند .کاستلز به اثرگذاری دوجانبه فرهنگ
سیاسي و نظام سیاسي بر یکدیگر معتقد است .از یکسو ،وجود گونهای «فرهنگ اینترنت»
پیششرط دگرگوني نظامهای سیاسي است و از سوی دیگر ،دگرگونيهای سیاسي
موفقیتآمیز (برای نمونه ،ایسلند و تونس) بر دگرگوني «آگاهي مدني» و پیدایش
«فرهنگهای مدني جدید» اثرگذار است ( .)Castells, 2014b:51 & 33بااینهمه کاستلز
برای فرهنگ اهمیت زیادی قائل است بهگونهای که فرهنگ را پشتیبانِ قدرت سیاسي و
راز ماندگاری آن ميداند (.)Castells, 2014a:745
از دید کاستلز ،بياعتمادی و بياعتنایي به رسانههای رسمي ،بياعتمادی به احزاب
سیاسي ،به رسمیت نشناختنِ رهبری هیچ شخصیتي در حرکتهای اعتراضي ،پرهیز از
سازماندهي رسمي حرکتهای اعتراضي ،بهرهگیری از شبکه جهاني اینترنت بهمثابه فضای
خودمختار ،بهرهمندی از شبکههای رادیو و تلویزیونهای خارجي ،مشارکت شهروند-
خبرنگاران مجهز به تلفن همراه ،برگزاری مجمعهای محلي برای تصمیمگیری جمعي،
برقراری اتصال بین فضای مجازی و فضاهای واقعي شهری و شکلگیری جنبشهای
اجتماعي نوین به ویژگي فرهنگ سیاسي در جامعه شبکهای تبدیل ميشود ( Castells,

 .)2014b:11برای نمونه ،کاستلز به عملکرد شبکه تلویزیون ماهوارهای الجزیره اشاره
ميکند که با بهرهگیری از شهروندخبرنگاری ،رویدادهای انقالب مصر را لحظهبهلحظه
پوشش خبری ميداد .سرایت جنبش به دیگر کشورها و جلوگیری از سرکوب شدید مردم
تاحدی به دلیل پوشش زنده این تلویزیون بود (.)Castells, 2014b:59 & 61
کاستلز ،همچون گیدنز و پاتنام ،بر نقش فناوریهای اطالعاتي و ارتباطاتي در
گسترش ارزشهای فرهنگي نوین مانند فردشدگي 1و خودمختاری یا استقالل شهروندان
در جامعه شبکهای تأکید ميورزد ( .)Castells, 2014b:195همانگونه که پیشتر هم
1. Individuation
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گفته شد ،این متغیرها در دگرگوني فرهنگ سیاسي بسیار اثرگذار هستند .احساسات
سیاسي بُعد دیگری از فرهنگ سیاسي است که در کانون اندیشهورزی کاستلز قرار دارد .او
با بهرهگیری از نظریه هوش هیجاني ،1نقش احساسات سیاسي در جنبشهای اجتماعي نوین
را بررسي کرده است .بهعنوان نمونه ،نقش احساسات منفي (خشم و ترس) و احساسات
مثبت (اشتیاق و امید) در بسیج اجتماعي و برانگیختن رفتار سیاسي افراد در جنبشهای
اجتماعي نوین را برجسته ارزیابي کرده است (.)Castells, 2014b: 21-22

چارچوب نظری
با توجه به پیچیدگي موضوع پژوهش ،هیچیک از نظریههای فرهنگ سیاسي بهتنهایي از
پسِ تبیینِ آن برنميآیند .به همین دلیل ،چارچوب نظری پژوهش با بهرهگیری از شماری
از متغیرهای نظریههای آلموند و وربا ،پای ،پاتنام ،گیدنز ،کاستلز ،اینگلهارت و وِلزِل
بهطور تلفیقي تدوین ميشود .سرآخر ،مدل نظری پژوهش ترسیم ميگردد و فرضیههای
پژوهش نوشته ميشوند.
در این پژوهش ،چهار بُعد فرهنگ سیاسي موردبررسي قرار ميگیرد :ارزشهای
سیاسي ،آگاهيهای سیاسي ،ارزیابيهای سیاسي و احساسات سیاسي .هر یک از این ابعاد
به نخبگان سیاسي ،فرایندهای سیاسي و نظام سیاسي معطوفاند .فرهنگ سیاسي جزئي از
فرهنگ عمومي هر جامعه است و پدیدهای پویا قلمداد ميشود زیرا انواع متغیرهای داخلي
و خارجي بر آن تأثیر ميگذارند .لوسین پای گسترش ارتباطات جهاني را عامل دگرگوني
فرهنگ سیاسي و حتي بروز بحران در آن به شمار ميآورد .برای نمونه ،برخالف گذشته،
اکنون هر یک از ایرانیان حتّي در نقاط روستایي و عشایری به انواع رسانههای خارجي و
گزینههایي پُرشمار از پیامها ،برنامهها و محتواهای شنیداری ،دیداری و نوشتاری آنها
دسترسي دارند؛ بنابراین ،دور از انتظار نیست که ابعاد فرهنگ سیاسي آنان به چالش کشیده
شود و گرایش به فرهنگهای سیاسي (لیبرالي ،سوسیالیستي و اسالمي) دستخوش
1. Affective Intelligence
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دگرگوني شود .در این پژوهش ،منظور از میزان بهرهگیری از رسانههای خارجي،
مدتزماني (دقیقههایي) است که هر فرد بهطور متوسط در شبانهروز از رسانههای خارجي
(متناسب باعالقه ،سلیقه ،ذوق و نیازهایش بهگونهای فعاالنه) بهرهگیری ميکنند.
همانگونه که در بحث از نظریههای فرهنگ سیاسي پاتنام ،گیدنز ،کاستلز،
اینگلهارت و ولزل گفته شد ،ناتواني دولت-ملّتها در کنترل انحصاری رسانههای جمعي،
محیط رسانهای را بهکلي دگرگون کرده است .به همین دلیل ،از پیدایش یک نظم
اطالعاتي و ارتباطاتي آزاد سخن به میان آمده است .پیدایشِ مفاهیمي همچون فرهنگ
اینترنت ،فرهنگ مدني نوین و آگاهي مدني؛ گسترشِ روزافزونِ ارزشهای فرهنگي نوین؛
افزایش استقالل اطالعاتي و ارتباطاتي (شناختي و عقالني) شهروندان ،احساس کاهش نیاز
به رسانههای داخلي (اغلب انحصاری ،کمبهره از اعتماد مخاطبان و ناکارآمد)؛ و سرایت
آني احساسات سیاسي بهویژه در بحبوحه جنبشهای اجتماعي نوین ،شماری از پیامدهای
نظم اطالعاتي و ارتباطاتي نوین است که فرهنگ سیاسي مردم را به چالش کشیده است.
بدین ترتیب ،به نظر ميرسد که میزان بهرهگیری از رسانههای جمعي خارجي از رهگذر
دگرگوني ابعاد چهارگانه فرهنگ سیاسي ایرانیان ،گرایش به فرهنگهای سیاسي را
دستخوش دگرگوني ميکند که آگاهي از آن نیازمند پژوهشهای تجربي است.
اگر به بُعد ارزشهای سیاسي در مفهوم فرهنگ سیاسي توجه شود ،ميتوان گفت که
اکنون ،مخاطبان رسانههای خارجي و کاربران شبکه جهاني اینترنت بهگونهای گسترده با
مطالب ،پیامها و محتواهایي بهطور انتخابي مواجه ميشوند که بر ارزشهای سیاسي نوین
همچون آزادیخواهي ،فردگرایي سیاسي و برابریخواهي داللت دارند .برخالف گذشته،
اکنون شهروندان از این فرصت کمنظیر (اگر نگوییم بينظیر) بهرهمند گشتهاند که پیامها،
محتواها و مطالب رسانههای جمعي جهاني را به فراخورِ عالقه ،سلیقه ،ذوق و نیازهای
سیاسي خویش بهدلخواه مصرف کنند .در چنین شرایطي ،به نظر ميرسد که کارکرد
دولت-ملّتها در زمینه جامعهپذیری سیاسي به چالش کشیده شده است بهطوریکه انتقال
ارزشهای سیاسي دلخواه آنها از نسلي به نسل دیگر بسیار دشوار شده است؛ بنابراین ،دور
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از انتظار نیست که ارزشهای سیاسي معطوف به نخبگان سیاسي مطلوب ،فرایندهای
سیاسي مطلوب و نظام سیاسي مطلوب دگرگون شده باشد.
در بعد آگاهيهای سیاسي نیز ميتوان گفت که اکنون در محیط رسانهای جهاني ،از
یکسو کارکردهای نظارتي دولت-ملّتها تا اندازه زیادی از بین رفته است و از سوی
دیگر ،شهروندان تا اندازه زیادی به استقالل اطالعاتي و ارتباطاتي دست یافتهاند ،بهگونهای
که برای آگاهي از رویدادهای سیاسي جاری به رسانههای داخلي کمتر احساس نیاز
ميکنند و با هر کس که بخواهند در هر گوشه از جهان ميتوانند ارتباط سیاسي برقرار
کنند .شواهد تأییدکننده چنین ادعایي را هم در فضای مجازی و شبکههای اجتماعي و هم
در گفتوگوهای روزمره مردم در کوی و برزن بهآساني ميتوان یافت .درنتیجه چنین
وضعیتي ،به نظر مي رسد که آگاهي سیاسي افراد جامعه درباره عملکرد نخبگان سیاسي
حاکم ،فرایندهای سیاسي موجود و نظام سیاسي حاکم بهطور بنیادین دگرگون شده است.
اگر به بُعد ارزیابيهای سیاسي در مفهوم فرهنگ سیاسي توجه شود ،ميتوان گفت
که اکنون ،مخاطبان رسانههای خارجي و کاربران شبکه جهاني اینترنت بهگونهای گسترده
با مطالب ،پیامها و محتواهایي مواجه ميشوند که دربرگیرنده تحلیلها ،تفسیرها و
ارزیابي های سیاسي گوناگون و اغلب منفي درباره عملکرد نخبگان سیاسي حاکم،
فرایندهای سیاسي موجود و نظام سیاسي حاکم است .در چنین شرایطي ،ارزیابي شهروندان
به دلیل دسترسي به تحلیلهای سیاسي رقیب دستخوش دگرگوني ميشود بهگونهای که
دور از انتظار نیست که مشروعیت و کارآمدی سیاسي نخبگان ،فرایندها و نظام سیاسي
حاکم با چالش جدی روبهرو شود.
در بُعد احساسات سیاسي نیز ميتوان گفت که اکنون ،مخاطبان رسانههای خارجي و
کاربران شبکه جهاني اینترنت بهگونهای گسترده با مطالب ،پیامها و محتواهایي مواجه
ميشوند که احساس افتخار یا عدم افتخار به میهن و نظام سیاسي و اعتماد به نخبگان
سیاسي حاکم ،فرایندهای سیاسي حاکم و نظام سیاسي حاکم را دستخوش دگرگوني
ميکند .بدین ترتیب ،به نظر ميرسد که میزان بهرهگیری از رسانههای خارجي با کنترل
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متغیرهایي همچون سن ،جنس و تحصیالت از رهگذر افزایش استقالل اطالعاتي و
ارتباطاتي (شناختي و عقالني) شهروندان ،افزایش اعتماد به رسانههای خارجي ،کاهش
اعتماد به رسانههای داخلي و دگرگوني ابعاد فرهنگ سیاسي ،گرایش به فرهنگهای
سیاسي لیبرالي و سوسیالیستي و اسالمي را دگرگون ميکند .با توجه به این چارچوب
نظری ،مدل نظری پژوهش به شکل زیر ترسیم ميشود و فرضیههای پژوهش در ادامه
تدوین ميگردد:

شکل  .0مدل نظری تحقیق
Figure 1. Theoretical model of research

فرضیههای تحقیق
 )1بین میزان بهرهگیری از رسانههای خارجي و گرایش به فرهنگ سیاسي لیبرالي
رابطه وجود دارد بهگونهای که با افزایش میزان بهرهگیری از رسانههای خارجي ،گرایش
به فرهنگ سیاسي لیبرالي افزایش ميیابد.
 )۲بین میزان بهرهگیری از رسانههای خارجي و گرایش به فرهنگ سیاسي
سوسیالیستي رابطه وجود دارد بهگونهای که با افزایش میزان بهرهگیری از رسانههای
خارجي ،گرایش به فرهنگ سیاسي سوسیالیستي کاهش ميیابد.
 )۳بین میزان بهرهگیری از رسانههای خارجي و گرایش به فرهنگ سیاسي اسالمي
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رابطه وجود دارد بهگونهای که با افزایش میزان بهرهگیری از رسانههای خارجي ،گرایش
به فرهنگ سیاسي اسالمي کاهش ميیابد.
 )0بین میزان استقالل اطالعاتي و ارتباطاتي و گرایش به فرهنگ سیاسي لیبرالي رابطه
وجود دارد بهگونهای که با افزایش میزان استقالل اطالعاتي و ارتباطاتي افراد ،گرایش به
فرهنگ سیاسي لیبرالي افزایش ميیابد.
 )2بین میزان استقالل اطالعاتي و ارتباطاتي و گرایش به فرهنگ سیاسي اسالمي رابطه
وجود دارد بهگونهای که با افزایش میزان استقالل اطالعاتي و ارتباطاتي افراد ،گرایش به
فرهنگ سیاسي اسالمي کاهش ميیابد.
 )2بین سن ،جنس و تحصیالت (متغیرهای زمینهای) و گرایش به فرهنگهای سیاسي
رابطه وجود دارد.

روش تحقیق
با توجه به اینکه هدف اصلي پژوهش پیشِرو ،شناخت چگونگي (توصیف) و چرایيِ
(تبیین) رابطه بین بهرهگیری از رسانههای خارجي و گرایش به فرهنگهای سیاسي است،
از روش پیمایش برای آزمون فرضیهها و از ابزار پرسشنامه برای گردآوری دادههای
پژوهش بهرهگیری ميشود .در روش پیمایش با بهرهگیری از پرسشنامه کوشش ميشود
که نگرشها و گرایشهای بنیاني پاسخگویان درباره موضوع موردبررسي شناسایي شود.
پیمایشها در پي اطالعات کامالً خاص هستند و به همین دلیل ،متمرکزتر ،سنجیدهتر و
بابرنامهتر قلمداد ميشوند .آوازه پژوهشهای پیمایشي به طور عمده به توانایي آنها در
تعمیمیافتهها به جمعیتي بسیار بزرگ مربوط ميشود (.)Baker, 1998:199
جمعیت آماریِ پژوهش پیشِرو دربرگیرنده همه زنان و مردان باالتر از  1۱سال
ساکن مناطق  ۲۲گانه شهر تهران در بهمنماه سال  1۳22است که مطابق با سرشماری
عمومي نفوس و مسکن  1۳22مرکز آمار ایران 2،۱۰۱،2۱۱ ،نفر است .در این پژوهش ،با
توجه به متغیرهای جنس ،سن ،تحصیالت ،وضع فعالیت و محل سکونت افراد در مناطق
تهران از نمونهگیری طبقهای بهرهگیری شد و با استفاده از فرمول کوکران ،تعداد  044نفر
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بهعنوان حجم نمونه آماری تعیین شد .با عنایت به همهگیری ویروس کووید( 12-کرونا)،
با بهرهگیری از شبکههای اجتماعي (توئیتر ،فیسبوک و اینستاگرام) و پیامرسانهای
خارجي واتساپ و تلگرام پرسشنامهها تکمیل شدند .همچنین پرسشنامه آنالین در گوگل
فورمز طراحي شد تا پاسخگویان بهصورت آنالین بتوانند پاسخ دهند .البته با بهرهگیری از
تجربه روزهای نخست تکمیل پرسشنامه در مرحله پیشآزمون ،فایل وُرد پرسشنامه نیز در
دسترس پاسخگویان گذاشته شد تا کساني که بابت تکمیل پرسشنامه آنالین نگراني دارند
با آسودگي خیال پاسخ دهند .دسته اخیر پاسخگویان ،پرسشنامههای تکمیلشده را با
بهرهگیری از پست الکترونیک و پیامرسانهای اجتماعي بهویژه واتساپ بهصورت مستقیم
یا غیرمستقیم در دسترس پژوهشگر قرار دادند .در پایان فرایند گردآوری دادهها0۲4 ،
پرسشنامه تکمیل شد که در فرایند بازبیني 14 ،پرسشنامه به دلیل اینکه ناقص تکمیلشده
بودند کنار گذاشته شدند و دادههای  014پرسشنامه ،استخراج و تحلیل آماری شد.
جدول  .0توزیع افراد در نمونه آماری برحسب متغیرهای جنس ،سن ،تحصیالت و وضع فعالیت
در مناطق تهران
Table 1. Distribution of individuals in the statistical sample according to the
variables of gender, age, education, and activity status in Tehran
درصد

منطقه

تعداد

درصد معتبر

منطقه

تعداد

درصد معتبر

منطقه

تعداد

1
2
3
4
5
6
7

16
26
17
23
33
30
22

4
7
5
6
9
8
6

9
10
11
12
13
14
15

2
15
16
15
20
16
14

5/0
4
4
4
5
4
4

17
18
19
20
21
22
جمع

14
15
18
8
12
12
377

4
4
5
2
3
3
100

8

16

4

16

17

5

بيپاسخ

33

-

معتبر

در این پژوهش ،فرهنگ سیاسي عبارت است از :گرایشها ،باورها ،ارزشها ،آگاهيها،
ارزیابيها و احساسات سیاسيِ مردم در قبال نخبگان سیاسي ،فرایندهای سیاسي و نظام
سیاسي .در این تعریف ،فرهنگ سیاسي دارای چهار بُعد (ارزشهای سیاسي ،آگاهيهای
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سیاسي ،ارزیابيهای سیاسي و احساسات سیاسي) است و هر یک از آنها معطوف به سه
جزء نخبگان سیاسي ،فرایندهای سیاسي و نظام سیاسي هستند .تعریف عملیاتي فرهنگ
سیاسي نیازمند تعریف نظری و عملیاتي هر یک از ابعاد چهارگانه فرهنگ سیاسي است.
تعریف نظریِ ارزشهای سیاسي (نخستین بُعد فرهنگ سیاسي) بدین شرح است :باورهای
مردم درباره نخبگان سیاسي مطلوب ،فرایندهای سیاسي مطلوب و نظام سیاسي مطلوب.
تعریف عملیاتيِ ارزشهای سیاسي عبارت است از :طرفداری مردم از نخبگان سیاسي
لیبرال ،سوسیالیست یا اسالمگرا ،طرفداری مردم از فرایندهای سیاسي لیبرالي ،سوسیالیستي
یا اسالمي و طرفداری مردم از نظامهای سیاسيِ لیبرالي ،سوسیالیستي و یا اسالمي .در این
پژوهش ،نخستین بُعد فرهنگ سیاسي (یعني ارزشهای سیاسي) ناظر به وضع مطلوب است
اما سه بُعد دیگر آن (یعني آگاهيهای سیاسي ،ارزیابيهای سیاسي و احساسات سیاسي)
ناظر به وضع موجود است .بدین ترتیب ،تنها بُعد ارزشهای سیاسي در تعیین نوع فرهنگ
سیاسي (لیبرالي ،سوسیالیستي و اسالمي) نقشآفرین است .فرهنگ سیاسي لیبرالي معطوف
به ارزش های سیاسي مربوط به نخبگان سیاسي لیبرال ،فرایندهای سیاسي لیبرال و نظام
سیاسي لیبرال است .فرهنگ سیاسي سوسیالیستي معطوف به ارزشهای سیاسي مربوط به
نخبگان سیاسي سوسیالیست ،فرایندهای سیاسي سوسیالیستي و نظام سیاسي سوسیالیستي
است .فرهنگ سیاسي اسالمي معطوف به ارزشهای سیاسي مربوط به نخبگان سیاسي
اسالمگرا ،فرایندهای سیاسي اسالمي و نظام سیاسي اسالمي است.
تعریف نظریِ آگاهي سیاسي (دومین بُعد فرهنگ سیاسي) عبارت است از :شناخت
مردم درباره نخبگان سیاسي حاکم و مخالف ،شناخت مردم درباره فرایندهای سیاسي
حاکم و شناخت مردم درباره نظام سیاسي حاکم .تعریف عملیاتي آگاهي سیاسي عبارت
است از :میزان شناخت مردم درباره مسئوالن سیاسي ایران و نخبگان سیاسي مخالف ،میزان
شناخت مردم درباره فرایندهای سیاسي حاکم مانند مشارکت سیاسي اقلیتهای مذهبي،
میزان شناخت مردم درباره ارکان نظام سیاسي ایران مانند اختیارات رهبری .تعریف نظری
ارزیابي سیاسي (سومین بُعد فرهنگ سیاسي) عبارت است از :داوری مثبت و منفي مردم
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درباره عملکرد نخبگان سیاسي حاکم ،فرایندهای سیاسي حاکم و عملکرد کلي نظام
سیاسي حاکم  .تعریف عملیاتي ارزیابي سیاسي عبارت است از :داوری مثبت و منفي مردم
درباره کارآمدی و پاک دستي نخبگان سیاسي حاکم ،برابری و آزادی در فرایندهای
سیاسي حاکم مانند انتخابات و عملکردهای نظام سیاسي حاکم ازلحاظ همسویي سیاست
خارجي با منافع ملي و دستاوردهای اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي .سرآخر ،به تعریف
نظری و عملیاتي احساسات سیاسي پرداخته ميشود .تعریف نظری احساسات سیاسي
عبارت است از :جهتگیری احساسي مثبت و منفي و اعتماد یا بياعتمادی مردم نسبت به
نخبگان سیاسي حاکم ،فرایندهای سیاسي حاکم ،و نظام سیاسي حاکم بهطورکلي و
احساس افتخار نسبت به میهن .احساسات (مثبت و منفي) مردم نسبت به نخبگان سیاسي
حاکم ،فرایندهای سیاسي حاکم ،نظام سیاسي حاکم و کشور ایران .تعریف عملیاتي
احساسات سیاسي عبارت است از :احساس دلبستگي (وفاداری) و اعتماد به مسئوالن
سیاسي ،فرایندهای سیاسي و نظام جمهوری اسالمي ایران ،سیاسي حاکم و احساس افتخار
به ایراني بودن (غرور ملي).
در این پژوهش ،تعریف نظری میزان بهرهگیری از رسانههای خارجي عبارت است از:
مدتزماني که مخاطبان رسانههای خارجي و کاربران شبکه جهاني اینترنت به برنامههای
شنیداری گوش فراميدهند ،برنامههای دیداری را تماشا ميکنند و محتواهای نوشتاری را
ميخوانند .تعریف عملیاتي متغیر میزان بهرهگیری از رسانههای خارجي عبارت است از:
متوسط مدتزمان یا دقیقههایي که مخاطبان رسانههای خارجي و کاربران شبکه جهاني
اینترنت در طول هفت شبانهروز در هفته به برنامههای شنیداری رسانههای خارجي گوش
فراميدهند ،برنامههای دیداری رسانههای خارجي را تماشا ميکنند و از محتواهای
نوشتاری ،شنیداری و دیداری موجود در شبکه جهاني اینترنت (تارنماها ،روزنامهها،
رسانههای اجتماعي ،شبکههای مجازی و غیره) و تلفن همراه هوشمند بهرهگیری ميکنند.
رسانههای خارجي دربرگیرنده آن دسته از رسانههای خارجي است که به زبان فارسي نیز
فعالیت ميکنند اما در مالکیت و کنترل دولتها ،نهادها و افراد خارجي هستند و دفتر
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مرکزی رسانه در خارج از ایران قرار دارد.
اعتبار ابزار پژوهش (پرسشنامه) ازجمله بحثهای مهم است که در اینجا به آن
پرداخته ميشود .مُراد از اعتبار ابزار پژوهش این است که «یک سنجه تجربي تا چه حد
«معنای واقعي» مفهوم موردبررسي را بهقدر کافي منعکس ميکند» (.)Babi, 2002:282
برای نمونه ،اگر موضوع پژوهش ،مصرف شبکههای اجتماعي باشد ،این پرسش که
کاربران چه میزان (مدت) از وقت خویش را در شبکههای اجتماعي سپری ميکنند،
معتبرتر از این پرسش است که عضو چند شبکه اجتماعي هستند ،زیرا ممکن است بسیاری
از آنان در چند شبکه اجتماعي عضو باشند اما هرگز در گفتوگوها مشارکت نورزند .در
همان حال ،ممکن است شماری از کاربران فقط عضو یک شبکه اجتماعي باشند اما در
سراسر روز در بحثها درگیر باشند ( .)Bhaskaran & LeClair, 2010:91در این پژوهش
از اعتبار صوری بهرهگیری شده است که یکي از رایجترین شیوههای اعتبارسنجي است.
بدین معنا که از داوری متخصصان و صاحبنظران ایراني داخل و خارج از کشور درباره
سؤالها و گویهها بهرهگیری شده است .همچنین از سؤالهای برخي از پژوهشهای معتبر
مانند پناهي ( )1۳۱2و موج سوّم طرح ملي ارزشها و نگرشها ( )1۳22استفاده شده است.
از اعتبار محتوا نیز بهعنوان یکي دیگر از شیوههای ارزیابي اعتبار ابزار اندازهگیری
بهرهگیری شده است زیرا اعتبار محتوا بر میزان سنجش ابعاد گوناگون مفهوم توسط
شاخصها تأکید ميکند و در آن از تعریفها و شاخصهای موردتوافق صاحبنظران
بهرهگیری ميشود ( .)De Vaus, 1997:66; Baker, 1998:138-142به گفته پناهي
( )۲44۰هنگاميکه برای تحلیل دادهها در سطحهای توصیفي و تبییني نیازمند
شاخصسازی هستیم ،از روشهای اعتباریابي شاخصها باید بهرهگیری شود .انتخاب
معرفهای معتبر برای شاخصسازی نیازمند محاسبه همبستگي دوبهدو همه معرفهای
مربوطه است .بهرهگیری از معرفها در شاخصسازی هنگامي امکانپذیر است که
همبستگي مثبت و معنيدار بین معرفها وجود داشته باشد .پسازاین مرحله ،از تحلیل
گویه برای سنجش اعتبار دروني شاخص بهرهگیری ميشود .این بدین معناست که بین
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شاخص ساختهشده و تکتک گویههای سازنده شاخص ،همبستگي مثبت باید وجود
داشته باشد ( .)Panahi, 2013:120-121در این پژوهش ،با توجه به پژوهشهای پیشین و
نظریههای فرهنگ سیاسي (بهویژه چارچوب نظری) و بر پایه تعریفهای نظری و عملیاتي
و شاخصهای فرعي ابعاد فرهنگ سیاسي ،گویههایي مناسب در قالب طیف لیکرت تدوین
شدند.
پایایي ابزار پژوهش ،بحث مهم دیگری است که در اینجا به آن پرداخته ميشود.
منظور از پایایي« ،میزان همساني نتایج سنجش مکرر» ( )Baker, 1998:142در شرایط
یکسان است .هرگاه میزان اشتباهات ابزار اندازهگیری اندک باشد و احتمال تکرار نتایج
یکسان بیشتر باشد ،ابزار پژوهش در اندازهگیری دقیق پدیده موردبررسي از پایایي زیاد
برخوردار است .پناهي اجرای پیشآزمون و رفع اشکالهای پرسشنامه را یکي از روشهای
معتبر برای افزایش پایایي ابزار اندازهگیری ميداند ( .)Panahi, 2007:119از روش
پیشآزمون در پایایيسنجيِ پرسشنامه با عنوان آزمون و آزمون مجدد 1نیز یاد ميشود که
در جریان یک مطالعه مقدماتي ۲انجام ميشود ( .)Saris & Gallhofer, 2007: 8در این
پژوهش ،با اجرای مطالعهای مقدماتي ،تعداد  2۳پرسشنامه تکمیل شد و آزمون پایایي به
عمل آمد .با توجه به اینکه ضریب آلفای کرونباخ محاسبهشده بیش از  /۰بود پایایي
پرسشنامه مناسب ارزیابي ميشود.

یافتههای تحقیق
یافتههای توصیفي درباره متغیرهای زمینهای جنس ،وضع تأهل ،گروه سني و میزان
تحصیالت پاسخگویان در نمونه آماری به شرح جدول زیر است.

1. Test-Retest
2. Pilot Study
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جدول  .2توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در نمونه آماری برحسب جنس ،سن ،وضع تأهل و
تحصیالت
Table 2. Frequency distribution and percentage of respondents in the
statistical sample by sex, age, marital status, and education
ویژگیهای نمونه آماری
جنس

متغیر

فراوانی

درصد

زن

232

57

مرد

178

43

410

100

18تا  ۲2سال

79

19

30تا  ۳2سال

151

37

40تا  02سال

72

18

50تا  22سال

71

17

60سال و باالتر

37

9

410

100

مجرد

142

35

متأهل

268

65

410

100

ابتدایي و کمتر

10

2

راهنمایي

7

2

متوسطه تا دیپلم

92

22

کارداني و کارشناسي

165

40

کارشناسيارشد

99

24

دکتری

37

9

410

100

جمع

گروههای سني

جمع
وضع تأهل
جمع

تحصیالت

جمع

جدول باال نشان ميدهد که در نمونه ما ازلحاظ متغیر جنس ۲۳۲ ،نفر ( 2۰درصد) زن و
 1۰۱نفر ( 0۳درصد) مرد هستند؛ زنان نمای توزیع آماری را تشکیل ميدهند .ازلحاظ متغیر
سن ۰2 ،نفر ( 12درصد)  1۱تا  ۲2ساله 121 ،نفر ( ۳۰درصد)  ۳4تا  ۳2ساله ۰۲ ،نفر (1۱
درصد)  04تا  02ساله ۰1 ،نفر ( 1۰درصد)  24تا  22ساله و  ۳۰نفر ( 2درصد)  24ساله و
بیشتر هستند؛ گروه سني  ۳4تا  ۳2ساله نمای توزیع آماری را تشکیل ميدهند .ازلحاظ

رابطه بین میزان بهرهگیری از رسانههای خارجی و فرهنگ سیاسی؛ پناهی و علیآبادی | 009

متغیر وضع تأهل 10۲ ،نفر ( ۳2درصد) مجرد و  ۲2۱نفر ( 22درصد) ،متأهل هستند؛ افراد
متأهل نمای توزیع آماری هستند .ازلحاظ متغیر تحصیالت 14،نفر ( ۲درصد) ابتدایي و
کمتر ۰ ،نفر ( ۲درصد) راهنمایي 2۲ ،نفر ( ۲۲درصد) متوسطه تا دیپلم 122 ،نفر (04
درصد) کارداني و کارشناسي 22 ،نفر ( ۲0درصد) کارشناسيارشد و  ۳۰نفر ( 2درصد)
تحصیالت دکتری دارند؛ شمار پاسخگویان دارای تحصیالت کارداني و کارشناسي بیش
از سایر مقاطع تحصیلي است .با توجه به میزان باالی تحصیالت در شهر تهران (بیش از 24
درصد نرخ باسوادی) ،دسترسي به افراد بيسواد بسیار دشوار است .برای نمونه ،به پژوهش
تبریزی ( )۲41۰با عنوان سالمت خانواده و مصرف رسانه ميتوان اشاره کرد که هیچ فرد
بيسوادی در نمونه آماری وجود ندارد .در این پژوهش ،متغیرهای زمینهای دیگری نیز
بررسيشده اما برای رعایت اختصار به متغیرهای وضع فعالیت و محل سکونت بسنده
ميشود :ازلحاظ وضع فعالیت 1 ،درصد از پاسخگویان ،بیکار ۲۲ ،درصد خانهدار1۱ ،
درصد دانشجو 2 ،درصد بازنشسته و  21درصد شاغل هستند؛ شمار شاغالن در نمونه
آماری همانند شمار آنها در جمعیت آماری است .ازلحاظ متغیر محل سکونت در مناطق
 ۲۲گانه تهران ،پراکندگي جمعیت نمونه آماری تا حد زیادی با جمعیت آماری همخوان
است .بیشترین جمعیت نمونه آماری در منطقه  2و کمترین جمعیت در منطقه  2ساکن
هستند ،طبق سرشماری عمومي نفوس و مسکن سال  1۳22بیشترین جمعیت شهر تهران در
منطقه  0و کمترین جمعیت آن در منطقه  2ساکن هستند.

یافتههای توصیفی درباره متغیر وابسته
یافتههای توصیفي درباره متغیر وابسته (گرایش به فرهنگهای سیاسي) دربرگیرنده
دادههای شاخص کلي فرهنگ سیاسي و چهار شاخص فرعي آن (ارزشهای سیاسي،
آگاهي سیاسي ،ارزیابي سیاسي ،و احساسات سیاسي) است .الزم است که در اینجا به چهار
نکته مهم اشاره شود )1 :هر یک از شاخصهای فرعي فرهنگ سیاسي معطوف به نخبگان
سیاسي ،فرایندهای سیاسي و نظام سیاسي است )۲ ،ارزشهای سیاسي معطوف به نخبگان
سیاسي مطلوب ،فرایندهای سیاسي مطلوب و نظامهای سیاسي مطلوب است )۳ ،ارزشهای
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سیاسي ،معیار بازشناسي فرهنگهای سیاسي لیبرالي ،سوسیالیستي و اسالمي در نظر گرفته
ميشوند و  )0سه شاخص فرعي آگاهي سیاسي ،ارزیابي سیاسي و احساسات سیاسي
معطوف به وضع موجوداند .با توجه به این نکتهها ،توزیع آماری پاسخها به گویههای
شاخص کلي فرهنگ سیاسي به شرح جدول زیر است.
جدول  .9توزیع پاسخگویان برحسب پاسخ به گویههای شاخص کلی فرهنگ سیاسی
Table 3. Distribution of respondents according to the answers to the items of
the general index of political culture
ابعاد فرهنگ سیاسی

نوع ارزشهای سیاسی
نخبگان ،فرایندها و نظام

ارزشهای سیاسي

سیاسي لیبرالي

معطوف به نخبگان،

نخبگان ،فرایندها و نظام

فرایندها و نظام سیاسي

سیاسي سوسیالیستي

مطلوب

نخبگان ،فرایندها و نظام
سیاسي اسالمي

آگاهي سیاسي معطوف
به نخبگان ،فرایندها و
نظام سیاسي حاکم
ارزیابي سیاسي معطوف
به نخبگان ،فرایندها و
نظام سیاسي حاکم
احساسات سیاسي
معطوف به نخبگان،
فرایندها و نظام سیاسي
حاکم

شناخت نخبگان ،فرایندها و
نظام سیاسي حاکم
ارزیابي نخبگان ،فرایندها و
نظام سیاسي حاکم
احساسات نسبت به نخبگان،
فرایندها و نظام سیاسي
حاکم

گرایش

گرایش

گرایش

کم

متوسط

زیاد

4

34

62

100

6

68

26

100

59

28

13

100

آگاهي

آگاهي

متوسط

زیاد

1

18

81

ارزیابي

ارزیابي

ارزیابي

منفي

متوسط

مثبت

62

33

5

احساسات

احساسات

احساسات

منفي

مردّد

مثبت

49

43

8

آگاهي کم

جمع

جمع
100
جمع
100
جمع
100

همانطور که در جدول شاخص کلي فرهنگ سیاسي مالحظه ميشود ،گرایش کم به
ارزشهای سیاسي اسالمي در مقایسه با گرایش زیاد به ارزشهای سیاسي لیبرالي و گرایش
متوسط به ارزشهای سیاسي سوسیالیستي نشانگر وضعیت نامناسب فرهنگ سیاسي حاکم
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در بُعد ارزشهای سیاسي است .افزون بر این ،میزان باالی آگاهي سیاسي ،ارزیابي سیاسي
منفي و احساسات سیاسي منفي نسبت به نخبگان ،فرایندها و نظام سیاسي حاکم نیز بر
وضعیت نامناسب فرهنگ سیاسي حاکم داللت دارد .از یکسو ،ارزشهای سیاسي اسالمي
که زیربنای فرهنگ سیاسي حاکماند به چالش کشیده شدهاند و از سوی دیگر ،میزان باالی
آگاهي سیاسي با میزان باالی ارزیابي سیاسي منفي و احساسات سیاسي منفي همزمان
شدهاند که دال بر شکاف فرهنگهای سیاسي رسمي و غیررسمي است .شماری از
رخدادهای سیاسي (مانند اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری  ،1۳۱۱اعتراضات
دیماه  1۳22و اعتراضات آبان ماه  )1۳2۱را بهمثابه شواهدی بر تأیید این شکاف ميتوان
قلمداد کرد .اصالح وضعیت نامناسب فرهنگ سیاسي نیازمند بازاندیشي در شیوههای
عملکرد نخبگان سیاسي حاکم ،کیفیت فرایندهای سیاسي حاکم و عملکرد نظام سیاسي
حاکم است .در اینجا بهمنظور توجه بیشتر به جزئیات یافتههای توصیفي ،توزیع درصدی
پاسخها به گویههای چهار شاخص فرعي فرهنگ سیاسي در جدول زیر ارائه ميشود.
جدول  .0توزیع درصدی پاسخهای پاسخگویان به چهار شاخص فرعی فرهنگ سیاسی
Table 4. Percentage distribution of respondents' responses to four subindicators of political culture
چهار شاخص فرعی

نخبگان سیاسی ،فرایندهای

فرهنگ سیاسی

سیاسی و نظام سیاسی
نخبگان لیبرال ،فرایندهای لیبرالي و
نظام سیاسي لیبرال

ارزش های سیاسي

موافق و

مخالف و

کامالً موافق کامالً مخالف
87

13

جمع
 014( 100نفر)

نخبگان سوسیالیست ،فرایندهای
سوسیالیستي و نظام سیاسي

75

25

 014( 100نفر)

سوسیالیستي
نخبگان اسالمي ،فرایندهای اسالمي و

22

78

پاسخهای

پاسخهای

درست

نادرست

نخبگان حاکم

90

10

 393( 100نفر)

نخبگان مخالف

79

21

 376( 100نفر)

نظام سیاسي اسالمي
نخبگان ،فرایندها و نظام سیاسي حاکم
آگاهي سیاسي

 014( 100نفر)
جمع
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چهار شاخص فرعی

نخبگان سیاسی ،فرایندهای

فرهنگ سیاسی

سیاسی و نظام سیاسی
انتخابات

89

11

 393( 100نفر)

اقلیتهای مذهبي

97

3

 393( 100نفر)

رهبری

66

34

 395( 100نفر)

مجلس

52

48

 384( 100نفر)

نخبگان ،فرایندها و نظام سیاسي حاکم
ارزیابي سیاسي

ارزیابي مثبت و ارزیابي منفي و

جمع

کامالً مثبت

کامالً منفي

ارزیابي نخبگان سیاسي حاکم

7

93

 410( 100نفر)

ارزیابي فرایندهای سیاسي حاکم

7

93

 410( 100نفر)

ارزیابي نظام سیاسي حاکم

14

86

 410( 100نفر)

نخبگان ،فرایندها و نظام سیاسي حاکم
احساسات نسبت به نخبگان سیاسي
احساسات سیاسي

موافق و

مخالف و

کامالً موافق کامالً مخالف

جمع

حاکم
احساسات نسبت به فرایندهای سیاسي
حاکم
احساسات نسبت به نظام سیاسي حاکم

احساسات مثبت احساسات منفي

جمع

و کامالً مثبت

و کامالً منفي

0

100

 410( 100نفر)

18

82

 353( 100نفر)

9

91

 410( 100نفر)

همانگونه که در جدول باال مالحظه ميشود ،در شاخص فرعي ارزشهای سیاسي،
کمترین میزان موافقت پاسخگویان به ارزشهای سیاسي اسالمي مربوط ميشود .برای
نمونه ۱۳ ،درصدی پاسخگویان با گویه جدایي دین از دولت موافقت دارند که نشانگر
آسیبپذیری جدی ارزشهای سیاسي اسالمي در مقایسه با ارزشهای سیاسي لیبرالي و
سوسیالیستي است .این وضعیت شاید بدین دلیل باشد که بیشتر رسانههای خارجي،
ارزشهای سیاسي اسالمي را با رویکردی منفي بازنمایي ميکنند درحاليکه ارزشهای
سیاسي رقیب (مانند آزادیهای فردی ،برابری فرصتها ،بازار آزاد ،برابری اقتصادی و
جدایي دین از دولت) را با رویکردی مثبت بازتاب ميدهند .بااینهمه ضعفهای داخلي
در سه سطح نخبگان حاکم ،فرایندهای حاکم و نظام سیاسي حاکم در اثرپذیری مخاطبان
از رسانههای خارجي بسیار نقشآفرین است .برای نمونه ،به ناکارآمدی مدیریت رسانههای
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داخلي در سطح کالن ،بياعتمادی مردم به رسانههای داخلي و افزایش گرایش به
رسانههای خارجي ميتوان اشاره کرد  (Aliabadi, 2016).جدول باال نشان ميدهد که در
شاخص فرعي آگاهي سیاسي ،پاسخگویان از آگاهي سیاسي زیادی برخوردارند .این امر
ميتواند ناشي از این باشد که کنترل انحصاری دولت بر رسانههای جمعي از میان رفته
است و مردم بهگونهای روزافزون به انواع رسانههای جمعي خارجي دسترسي دارند .برای
نمونه ،به شبکه اجتماعي کالب هاوس 1ميتوان اشاره کرد که بهعنوان تازهترین فناوری
ارتباطي در جریان انتخابات ریاست جمهوری ایران ( )1044مورد بهرهگیری قرار گرفت.
همانطور که در جدول باال مالحظه ميشود ،پاسخگویان دارای ارزیابي منفي باال از
نخبگان ،فرایندها و نظام سیاسي حاکم هستند و به همین دلیل ،احساسات منفي زیادی در
این زمینه از خود بروز دادهاند؛ بنابراین ،با توجه به نقش چشمگیر فرهنگ سیاسي در
مشروعیت سیاسي و کارآمدی سیاسي ،اتخاذ راهکارهایي مناسب برای مقابله با آسیبهای
فرهنگ سیاسي حاکم شایسته توجه ویژه است.

یافتههای تبیینی پژوهش
جدول زیر خالصه یافتههای تبییني پژوهش را در ارتباط با فرضیههای مطرحشده نشان
ميدهد:
جدول  .8آزمون فرضیههای پژوهش
Table 5. Test of research hypotheses
ردیف
1
2
3

متغیر مستقل
بهرهگیری از رسانههای
خارجي
بهرهگیری از رسانههای
خارجي
بهرهگیری از رسانههای

متغیر وابسته

نوع
آزمون

شدت رابطه

سطح
معنیداری

فرهنگ سیاسي لیبرالي

پیرسون

30/0

Sig: 0/000

فرهنگ سیاسي اسالمي

پیرسون

-41/0

Sig: 0/000

فرهنگ سیاسي سوسیالیستي

پیرسون

-15/0

Sig: 0/000
1. Clubhouse
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ردیف

متغیر مستقل

متغیر وابسته

نوع
آزمون

شدت رابطه

سطح
معنیداری

خارجي
استقالل اطالعاتي و

فرهنگ سیاسي لیبرالي

پیرسون

57/0

Sig: 0/000

فرهنگ سیاسي اسالمي

پیرسون

-35/0

Sig: 0/000

6

سن

فرهنگ سیاسي لیبرالي

پیرسون

-27/0

Sig: 0/000

7

تحصیالت

فرهنگ سیاسي اسالمي

پیرسون

-14/0

Sig: 0/000

8

جنس

فرهنگ سیاسي اسالمي

F

461/1

Sig: 0/228

4

5

ارتباطاتي
استقالل اطالعاتي و
ارتباطاتي

همانطور که جدول باال نشان ميدهد همه فرضیههای مطرحشده درباره رابطه بین
بهرهگیری از رسانههای خارجي و گرایش به انواع فرهنگهای سیاسي با سطح معناداری
باالیي تأیید شدهاند .در اینجا بر این نکته تأکید ميشود که اثرگذاری بهرهگیری از
رسانههای خارجي بر گرایش به انواع فرهنگهای سیاسي نهتنها به معنای نادیده گرفتن
ضعفها ،کاستيها و ناکارآمدیهای داخلي نیست ،بلکه بدین معناست که اثرگذاری
رسانههای خارجي در بستر ضعفهای داخلي در سطوح نخبگان ،فرایندها و نظام سیاسي
حاکم تحقق پیدا مي کند .برای نمونه ،به برآورده نشدن نیازهای خبری و سیاسي شهروندان
از راه بهرهگیری از رسانههای داخلي ميتوان اشاره کرد که آنها را بهسوی بهرهگیری
فزاینده از رسانههای خارجي و درنتیجه ،اثرپذیری بیشتر ازاینگونه رسانههای جمعي سوق
ميدهد؛ بنابراین ،در راستای توجه به نقش عوامل داخلي اثرگذار بر فرهنگ سیاسي ،رابطه
بین میزان بهرهگیری از رسانههای داخلي و گرایش به انواع فرهنگهای سیاسي در مقالهای
دیگر بررسي خواهد شد.
فرضیه اوّل پژوهش پیشرو این بود که با افزایش میزان بهرهگیری از رسانههای
خارجي ،گرایش به فرهنگ سیاسي لیبرالي افزایش ميیابد .نتیجه آزمون پیرسون نشان
ميدهد که این رابطه با شدت  4/۳4در سطح یک درصد معنيدار است .این بدین معني
است که با افزایش میزان بهرهگیری از رسانههای خارجي ،گرایش به فرهنگ سیاسي
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لیبرالي با احتمال بسیار زیاد افزایش ميیابد؛ بنابراین ،فرضیه اوّل تأیید ميشود .نتیجه این
فرضیه با یافتههای پژوهشي اینگلهارت و ولزل ( )۲414درباره گسترش ارزشهای ابراز
وجود در میان مردم ایران همخواني دارد.
فرضیه دوّم پژوهش این بود که با افزایش میزان بهرهگیری از رسانههای خارجي،
گرایش به فرهنگ سیاسي سوسیالیستي کاهش ميیابد .نتیجه آزمون پیرسون نشان ميدهد
که این رابطه بهطور معکوس و با شدت  -4/12در سطح یک درصد معنيدار است .این
بدین معني است که با افزایش میزان بهرهگیری از رسانههای خارجي ،گرایش افراد به
فرهنگ سیاسي سوسیالیستي با احتمال بسیار زیاد کاهش ميیابد؛ بنابراین ،فرضیه دوّم تأیید
ميشود .با توجه به اینکه بیشتر رسانههای خارجي جریان اصلي متأثر از فرهنگ سیاسي
لیبرالي هستند ،دور از انتظار نیست که میزان باالی بهرهگیری از رسانههای خارجي با
گرایش کمتر به فرهنگ سیاسي سوسیالیستي همراه باشد.
فرضیه سوّم پژوهش این بود که با افزایش میزان بهرهگیری از رسانههای خارجي،
گرایش به فرهنگ سیاسي اسالمي کاهش ميیابد .نتیجه آزمون پیرسون نشان ميدهد که
این رابطه بهطور معکوس و با شدت  -4/01در سطح یک درصد معنيدار است .این بدین
معني است که با افزایش میزان بهرهگیری افراد از رسانههای خارجي ،گرایش آنها به
فرهنگ سیاسي اسالمي کاهش ميیابد .بدین ترتیب ،فرضیه سوّم هم تأیید ميشود.
جالبتوجه است که اثر منفي بهرهگیری از رسانههای خارجي بر فرهنگ سیاسي اسالمي
شدیدتر از اثر آن بر فرهنگ سیاسي سوسیالیستي است و این جای تأمل بسیار دارد .شاید با
توجه به اینکه بیشتر رسانههای خارجي جریان اصلي متأثر از سیاستهای دولت متبوعشان
با رویکردی منفي به پوشش رسانهای سیاستهای داخلي و خارجي ایران ميپردازند ،دور
از انتظار نیست که میزان باالی بهرهگیری از رسانههای خارجي با کاهش گرایش به
ارزشهای سیاسي اسالمي همراه باشد.
فرضیه چهارم پژوهش این بود که با افزایش استقالل اطالعاتي و ارتباطاتي افراد،
گرایش به فرهنگهای سیاسي لیبرالي افزایش ميیابد .نتیجه آزمون پیرسون نشان ميدهد
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که این رابطه بهطور مستقیم و با شدت به نسبت قوی  4/2۰در سطح یک درصد معنيدار
است .این بدین معني است که با افزایش میزان استقالل اطالعاتي و ارتباطاتي افراد ،گرایش
به فرهنگ سیاسي لیبرالي افزایش ميیابد؛ بنابراین ،فرضیه چهارم تأیید ميشود .حائز
اهمیت است که همبستگي این متغیر با فرهنگ سیاسي شدیدتر از سایر متغیرهای بررسي
شده است .شاید با توجه به اینکه بیشتر رسانههای خارجي در محیط رسانهای لیبرالي
فعالیت مي کنند ،استقالل اطالعاتي و ارتباطاتي افراد که در پرتو دسترسي فزاینده به انواع
رسانههای جمعي نوین به دست ميآید ،گرایش به فرهنگ سیاسي لیبرالي را افزایش
ميدهد.
فرضیه پنجم پژوهش این بود که با افزایش استقالل اطالعاتي و ارتباطاتي افراد،
گرایش به فرهنگ سیاسي اسالمي کاهش ميیابد .نتیجه آزمون پیرسون نشان ميدهد که
این رابطه بهطور معکوس و با شدت  -4/۳2در سطح یک درصد معنيدار است .این بدین
معني است که با افزایش میزان استقالل اطالعاتي و ارتباطاتي ،گرایش به فرهنگ سیاسي
اسالمي کاهش ميیابد؛ بنابراین ،فرضیه پنجم تأیید ميشود .شاید بتوان گفت با توجه به
اینکه رسانه های خارجي جریان اصلي ،دسترسي آزاد افراد به اطالعات و ارتباطات را
بهمثابه حقوق فردی آنها تلقي ميکنند ،قابلدرک است که افزایش بهرهگیری از
رسانههای خارجي با کاهش گرایش به فرهنگ سیاسي اسالمي همراه باشد.
فرضیه ششم مربوط به بررسي رابطه بین متغیرهای سن ،جنس ،و تحصیالت با گرایش
به فرهنگهای سیاسي بود که نتایج آزمونها بهاختصار به شرح زیر است .نتیجه آزمون
پیرسون درباره رابطه بین سن و گرایش به فرهنگهای سیاسي نشان ميدهد که رابطه بین
سن و گرایش به فرهنگ سیاسي اسالمي با شدت  4/12در سطح  1درصد معنيدار است و
رابطه بین سن و گرایش به فرهنگ سیاسي لیبرالي با شدت  - 4/۲۰در سطح  1درصد
معنيدار است .هر دو مورد اخیر نشانگر آن است که با افزایش سن افراد ،گرایش آنان به
فرهنگ سیاسي اسالمي افزایش ميیابد و در مقابل ،گرایش آنان به فرهنگ سیاسي لیبرالي
کاهش ميیابد که ميتواند بیانگر اختالف نسلي در رابطه فرهنگ سیاسي نسل جدید با

رابطه بین میزان بهرهگیری از رسانههای خارجی و فرهنگ سیاسی؛ پناهی و علیآبادی | 090

نسل قبلي باشد .جالب توجه است که رابطه بین سن و گرایش به فرهنگ سیاسي
سوسیالیستي در سطح  2درصد هم معنيدار نیست .همچنین نتیجه آزمون پیرسون برای
رابطه بین تحصیالت و گرایش به فرهنگهای سیاسي نشان ميدهد که تنها رابطه بین
تحصیالت و فرهنگ سیاسي اسالمي با شدت  - 4/10در سطح  1درصد معنيدار است،
بدین معني که با افزایش تحصیالت ،گرایش به فرهنگ سیاسي اسالمي کاهش ميیابد.
افزون بر این ،نتیجه آزمون تي نشان ميدهد که رابطه بین جنس و فرهنگ سیاسي اسالمي
درسطح  2درصد معنيدار نیست.

بحث و نتیجهگیری
هدف اصلي پژوهش ،پاسخ به این پرسش است که چه رابطهای بین میزان بهرهگیری از
رسانههای خارجي و گرایش به فرهنگهای سیاسي (لیبرالي ،سوسیالیستي و اسالمي) وجود
دارد .بدین منظور ،فرضیههای پژوهش با تکیهبر دادهها ،آزمون تجربي شدند .یافتههای
توصیفي نشان ميدهد که مردم از آگاهي سیاسي بسیار زیاد نسبت به نخبگان حاکم،
فرایندهای سیاسي حاکم و نظام سیاسي حاکم برخوردارند ،ارزیابي بسیار منفي از آنها
دارند و نیز از احساسات بسیار منفي نسبت به آنها برخوردارند .درنتیجه ،ارزشهای سیاسي
اسالمي در مقایسه با ارزشهای سیاسي لیبرالي و سوسیالیستي به چالش کشیده شدهاند .در
بخش یافتههای تبییني ،نتیجهگیری نخست این است که با افزایش میزان بهرهگیری از
رسانههای خارجي ،گرایش به فرهنگ سیاسي لیبرالي افزایش ميیابد .این نتیجه با نتایج
پژوهشهای اینگلهارت و ولزل ( ،)۲414معدّل ( )۲44۱و اشرف و بنوعزیزی ()۲441
همخواني دارد .دومین نتیجهگیری این است که با افزایش میزان بهرهگیری از رسانههای
خارجي ،گرایش به فرهنگ سیاسي سوسیالیستي کاهش ميیابد .فارسون و مشایخي
( )۲44۱فرهنگ سیاسي سوسیالیستي را یکي از فرهنگهای سیاسي اثرگذار ميدانند.
سرکوب داخلي نخبگان فرهنگ سیاسي سوسیالیستي پیش و پس از انقالب اسالمي ،1۳2۰
فروپاشي اتحاد جماهیر شوروی و سرنگوني متحدان آن در اروپای شرقي و چیرگي
فرهنگ سیاسي لیبرالي بر رسانههای خارجي در کاهش گرایش به فرهنگ سیاسي
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سوسیالیستي نقش آفرین است .سومین نتیجه پژوهش این است که با افزایش بهرهگیری از
رسانههای خارجي ،گرایش به فرهنگ سیاسي اسالمي کاهش ميیابد .این یافته با نتایج
پژوهشهای پیشین و نظریههای مرور شده همسویي دارد .برای نمونه ،لوسین پای گسترش
ارتباطات جهاني را عامل بحران در فرهنگ سیاسي ميداند و گیدنز ( ،)۲44۱اینگلهارت و
ولزل ( ،)۲414پاتنام ( )۲44۲و کاستلز ( )۲410نیز بر نقش جهانيشدن معاصر در افول
کنترل انحصاری دولتها بر رسانههای جمعي و گسترش ارزشهای آزادیخواهي،
فردگرایي و برابریخواهي تأکید ميکنند .واپسین نتیجه پژوهش این است که با افزایش
میزان استقالل اطالعاتي و ارتباطاتي افراد ،گرایش به فرهنگ سیاسي لیبرالي افزایش
ميیابد ،اما گرایش به فرهنگ سیاسي اسالمي کاهش ميیابد .استقالل اطالعاتي و
ارتباطاتي که پیامد نظم اطالعاتي و ارتباطاتي آزاد است به افزایش آگاهي سیاسي و
کاهش محدودیتهای شناختي آدمیان ميانجامد .احساس بينیازی افراد از رسانههای
داخلي در عصر اطالعات و ارتباطات ،توانایي افراد در تولید و انتشار اطالعات برای
دیگران ،کاهش کنترل دولت بر ارتباطات سیاسي افراد ،و توانایي افراد در برقراری ارتباط
با فعاالن سیاسي در گسترهای جهاني ،چهار معرف استقالل اطالعاتي و ارتباطاتي هستند که
با فرهنگ سیاسي لیبرالي همخواني دارد زیرا دسترسي آزاد به اطالعات و برقراری
ارتباطات در زمره حقوق فردی شهروندان به شمار ميآید.
با توجه به نتایج پژوهش ،پیشنهاد ميگردد که سیاست رسانهای ایران بهویژه در قلمرو
مجوزها ،یارانههای دولتي و سازوکارهای نظارتي در راستای استقالل حرفهای و آزادی
خبرنگاران و رسانههای داخلي (و رسانههای خارجي مقیم) موردبازنگری قرار گیرد،
بهطوریکه پوشش رخدادهای سیاسي داخلي متناسب با مقتضیات محیط رسانهای جهاني
انجام شود .بدین ترتیب ،بهرهوری رسانههای داخلي افزایش ميیابد و اعتماد شهروندان به
آنها بازميگردد .همچنین رویکردهای سلبي معطوف به چگونگي بهرهگیری شهروندان از
شبکه جهاني اینترنت و رسانه های اجتماعي نیازمند بازاندیشي است ،زیرا نوآوریهای
فناورانه ،ناکارآمدی رویکردهای سلبي نسبت به رسانههای خارجي را آشکار ساخته است.
رسانههای خارجي همسو با منافع ملي دولتهای متبوعشان عمل ميکنند اما اثرگذاری
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منفي آنها منوط به سستيها ،کژیها و کاستيهای داخلي بهویژه ناکارآمدیهای سیاسي و
نارضایتيهای داخلي است .برای نمونه ،اگر رسانههای داخلي از استقالل ،آزادی عمل،
اعتبار ،اعتماد و بهرهوری باال برخوردار شوند ،رسانههای خارجي به منبع اصلي خبر ،تحلیل
و تفسیر سیاسي تبدیل نخواهند شد و فرهنگ سیاسي مردم نیز به زیان منافع ملي دستخوش
دگرگوني نخواهد گشت.

تأییدیه اخالقی
نویسندگان به رعایت کلیه موازین اخالقي پژوهش و نگارش مقاله متعهد هستند.

تعارض منافع
تعارض منافع نداریم.

سهم نویسندگان
این مقاله با بهرهگیری از راهنمایيهای ارزنده و تجربیات گرانسنگ استاد محترم راهنما
جناب آقای دکتر پناهي از رساله دکتری علي عليآبادی استخراج شده است.
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