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سارا نجفپور ،دانش آموخته دكتري ،علوم سياسي دانشگاه اصفهان
علی تدینراد ،دانشجوي دكتري ،گروه علوم سياسي دانشگاه اصفهان
چكیده
با توجه به اهميت مشاركت سياسي شهروندان در جوامع امروز و همچنين ،اين موضوع كه ايران؛ بهويژه در سالهاي پس از انقالب ،،افاليايش
مشاركت سياسي مردم و دستيابي به توسعه سياسي را به عنوان يكي از اهداف خود قرار داده اسالت ،پالژوهش حاضالر ماليكوشالد آمالوزههالاي
فرهنگ سياسي را كه از طريق تلويييون و مطبوعات به شهروندان؛ خصوصاً دانشآموزان دبيرستاني منتقل ميشود ،بررسي كند و به ايالن نكتاله
پي ببرد كه آيا اين دو رسانه به عنوان بخش مهمي از فرآيند جامعهپذيري سياسالي در انتقالال آمالوزههالاي فرهنالگ سياسالي مشالاركتي در ميالان
دانشآموزان موفق عمل كردهاند .در حقيقت ،پرسش اصلي اين مقاله اين است كه :تلويييون و مطبوعات در ايالران كالدام آمالوزههالاي فرهنالگ
سياسي را به مخاطبان دانشآموز خود منتقل ميكنند و آيا اين آموزهها دانشآموزان را به سمت فرهنگ سياسي مشالاركتي رهنمالون ماليسالازد
بنابر فرضيه مقاله حاضر ،تلويييون و مطبوعات در ايران بيش از آنكه به تقويت آموزههاي فرهنگ سياسي مشاركتي ،مانند حقوق شالهروندي و
مانند آن بپردازند ،به گسترش آموزههاي فرهنگ سياسي تبعي پرداختهاند و از آنجا كه به داليل مختلف در كسب اعتماد مخاطبان خود موفقيت
چنداني نداشتهاند ،اندک آموزههاي آنها كه رنگ و بوي فرهنگ مشاركتي داشته است نيي از سوي مخاطب مورد توجه و استقبال چنالداني قالرار
نگرفته است .نگارنده در پژوهش حاضر كوشيده است با استفاده از روش پيمايشي و توزيع پرسشنامه در ميان دانالشآمالوزان پايالههالاي دوم و
سوم دبيرستان شهر اصفهان ،به سؤالهاي پژوهش پاسخ دهد .در همين راستا 112 ،پرسشنامه در ميان دانشآموزان توزيع شالد كاله  00عالدد از
آنها به علت كامل نبودن از فرايند پژوهش حذف شدند و تعالداد  145پرسشالنامه مالورد مطالعاله قالرار گرفتنالد .در تحليالل آمالاري پالژوهش از
شيوههاي آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده شده و به اين وسيله يافتههاي آماري مورد تجييه و تحليل قرار گرفتهانالد .براسالا

يافتالههالاي

پژوهش ،تلويييون بيش از مطبوعات در راستاي گسترش آموزههاي فرهنگ سياسي مشاركتي حركت نموده؛ در حالي كه آمالوزههالاي فرهنالگ
سياسي كه توسط مطبوعات به دانشآموزان دبيرستاني منتقل شده ،بيشتر تبعي بودهاند.
کلید واژهها :جامعهپذيري سياسي ،رسانه ،فرهنگ سياسي ،مشاركت سياسي.
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مقدمه و بیان مسأله

متمركي شده تا مييان تأثير مطبوعات و تلويييون را باله عنالوان

مطالعه فرهنگ سياسي ،به عنوان عاملي كه شخصاليت و رفتالار

دو رسانه پرقدرت -بر نظرها ،آگاهيها و گرايشهاي سياسالي

سياسي افراد يك جامعه را شكل داده و تا حدود زيادي آينالده

آنان بررسي و مطالعه كرده و به اين موضوع بپالردازد كاله ايالن

مردم يك سرزمين را مشخص ميكند ،از جمله پراهميتتالرين

رسانهها در طي فرآيند جامعهپذيري سياسالي چاله آمالوزههالاي

مسائل امالروز؛ باله خصالور در كشالورهاي در حالال توسالعه

فرهنگي را تقويت ميكنند و آيا آموزههاي مذكور باله ايجالاد و

محسو ،ميشود .در حقيقت ،مسأله چنين كشورهايي همواره

رشد فرهنگ سياسي مشاركتي منجر ميگردند

اين بوده است كه از آنجا كه وجود فرهنگ مشاركتي و روحيه

انتخا ،شهر اصفهان نيي از آن روست كه اين شهر يكالي

دموكراتيك ،از جمله مليومالات دسالتيابي باله دموكراسالي و در

از شهرهاي بيرگ و فرهنگي كشور محسو ،ميشالود كاله در

نهايت توسعه سياسي است ،چگونه ميتالوان فرهنالگ موجالود

آن از يك طرف ،دسترسي به انواع رسانه از جمله مطبوعات و

جوامع را اصبح و آموزههالا و ايسالتارهاي مشالاركتي را در آن

تلويييون به سادگي امكانپذير است و از طرف ديگر ،به علت

وارد نمود .فرهنگي كه از يالك سالو باعالق تقويالت احسالا

دربرگالالرفتن منالالاطق مختلالالف و متفالالاوت از حيالالق فرهنگالالي و

توانمندي سياسي و تأثيرگالذاري افالراد در سياسالت شالده و از

اقتصادي ميتواند نمونه خوبي براي بررسي موضوع باشد.

سالالوي ديگالالر ،موجالالب افالاليايش كرامالالت فالالردي شالالهروندان و
همچنالالين ،ايجالالاد و از آن مهالالمتالالر اسالالتحكام يالالك جامعالاله

پیشینه پژوهش

دموكراتيك ميشود .اين درحالالي اسالت كاله فرهنالگ سياسالي

از آنجا كه هم نظريههاي مربوط به فرهنگ سياسي و هم خود

محدود و تبعي كه با بياعتمادي سياسي و همچنالين احسالا

رسانههاي ارتباط جمعي ،محصول تمدن غر ،بوده و ابتدا در

عالالدم توانالالايي تأثيرگالالذاري بالالر سياسالالت همراهنالالد ،نالاله تنهالالا

اين كشورها شكل گرفته و گسترش يافتهاند ،موضالوعهالايي از

نميتوانند به توسعه سياسالي منجالر شالوند ،بلكاله حتالي خالود

اين دست در ميان متفكران و جامعهشناسان غربي بسيار مالورد

مانعي بر سر راه دموكراتيياسيون و توسالعه سياسالي محسالو،

توجه قرار گرفته و پژوهش هاي مختلفي در مالورد تالأثير نالوع

ميشوند.

خاصي از برنامه تلويييوني ،خبر و ...در جهان غر ،باله رشالته

بنابراين ،جوامع خواهان توسعه سياسي عبوه بالر تالبش

تحرير درآمدهاست .احمد امانت ( )0228در پژوهشي با عنوان

براي ايجاد نهادها و سازوكارهاي دموكراتيك ،نيازمند نهاديناله

" فرهنگ سياسي ايالتي و مشاركت مدني" به بررسي فرهنالگ

ساختن آموزه هاي فرهنگ سياسي مشاركتي در ميان شهروندان

سياسي  89ايالت امريكا پرداختهاست .وي براي فهالم سالاخت

و شالالالودهاي

فرهنگ سياسي ايالتها و چرايي باال بودن مشالاركت سياسالي

مستحكم براي ساختارها و سازوكارهاي نوپا باله وجالود آورد.

در برخالالي ايالالاالت ،بالاله بررسالالي پارامترهالالايي چالالون :ميالاليان

در اين ميان ،نهادينه كردن چنين فرهنگي در ميالان نساللهالاي

تحصيبت افراد ،مييان افرادي كاله بالراي انتخابالات ثبالت نالام

جديد و بهويژه دانش آموزان دبيرستاني كه به تدريج در مسالير

ميكنند و مييان افرادي كه در نهايت رأي ماليدهنالد؛ پرداختاله

شكلگيالري شخصاليت سياسالي شالان گالام مالينهنالد ،اهميتالي

است .در واقع ،وي ميكوشد ،علالت ايالن تفالاوت فرهنگالي را

دوچندان مييابد؛ قشري كاله باله علالت شالكل نگالرفتن كامالل

بيابد .وي بر اين باور است كه يكي از مهمترين داليل تفالاوت

شخصيت سياسيشان همچنان بيش از ديگر گروههالا و اقشالار

مذكور به ريشههاي تاريخي برميگردد.

خالالود هسالالتند تالالا بالاله ايالالن ترتيالالب بتالالوان اسالالا

جامعه در مقابل پيامهاي پيدا و پنهان رسانهاي از خود انعطاف
نشان داده ،كمتر در مقابل چنين پيامهايي مقاومت ميكنند.
به بيان ديگر ،پژوهش حاضالر از ايالن رو بالر ايالن قشالر

شاپيرو ( )0225نيي در پژوهشي نشان ميدهد افالرادي در
جامعه به مشاركت سياسي عبقه مندند كه از ديگر جنباله هالاي
زنالالدگي خالالود نيالالي رضالالايت داشالالته باشالالند .اطبعالالات وي از
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امريكاي التالين نشالان دهنالده ايالن اسالت كاله رابطاله م بالت و

رسيده است كه مديران ،دبيران ،انجمن اسبمي مربيان تربيتالي

معناداري ميان رأي دادن و رضايت از زندگي وجود دارد.

(پرورشي) و محتواي كتب درسي در جامعالهپالذيري سياسالي

البته ،در سال هاي اخير در ايران نيي مطالعات ارزشالمندي

دانالالشآمالالوزان سالالال سالالوم دبيرسالالتان در اسالالتان كرمانشالالاه ،از

پيرامون فرهنگ سياسي و فرايند جامعهپذيري صالورت گرفتاله

عملكردي درخور توجاله و مالؤثر برخالوردار نبالودهانالد و ايالن

است كه براي نمونه به برخي از آنها اشاره ميشود.

عوامالالل در جامعالالهپالالذيري سياسالالي دانالالشآمالالوزان سالالال سالالوم

محمود سريعالقلم ( )4956ميكوشد ،به توضيح فرهنالگ

دبيرستان در استان كرمانشاه نقش مهم و مؤثري ايفا نكردهاند.

سياسي در ايران بپردازد .مبنا و پايه بحق وي در اين پالژوهش

همچنين ،محمالد ساللطانيفالر ( )4913باله بررسالي نقالش

عقبنيت فرهنگي است .دو مفهوم فرهنگ عشيرهاي و فرهنگ

مطبوعات در ايجاد مشاركت سياسي پالس از جنالگ تحميلالي

سياسي عقبني ،مجموعه بحق را سازماندهي ميكند .به زعالم

پرداخته و به اين نتيجه رسيده است كه گسالترش ارتباطالات و

او فرهنگ سياسي ايران در طول تالاريخ معالرف آن اسالت كاله

فعاليت رسانههاي جمعي در ايالران بالرخبف كشالورهايي كاله

دايره اعتماد ميان افراد و بهتبع آن ميالان نهادهالا ،سالازمانهالا و

داراي ساختارهاي حيبي هستند ،فقط در مسير بسيج تالودههالا

مؤسسالالات ،بسالاليار انالالدک و محالالدود اسالالت و از آثالالار ايالالن

عمل نموده و نقش مالؤثري در شالكلگيالري فرهنالگ سياسالي

كماعتمادي ،واگذاري نقشهاي اجتماعي و سياسي بالر مبنالاي

مشاركتجو ايفا نكردهاست .وي بر آن است كه تا زمالاني كاله

تعلقات خويشاوندي و قومي است .وي علل شكست نوسازي

چنين عمل شود و مطبوعات در فقالدان سالاختارهاي حيبالي،

در ايران را باله فرهنالگ عشاليرهاي و ويژگاليهالاي آن نسالبت

كاركرد حيبي داشته باشند ،فرهنگ سياسي كشالورهايي چالون

ميدهد.

ايران ،شكل صالحيحي باله خالود نگرفتاله ،همالواره دسالتخوش

كاوو

ساليدامامي ( )4956نيالي در پژوهشالي بالا عنالوان

بازيهاي سياسي خواهد بود.

«مشالالالاركت سياسالالالي دانشالالالجويان :ارزيالالالابي برخالالالي از

پژوهشهاي نامبرده نيي اگرچه در زمينه فرهنگ سياسي و

نظريه منابع ،باله

جامعهپذيري سياسي بسيار ارزشمند و گاه منحصر بهفردند؛ اما

اين نتيجه مي رسد كه تفاوت در وضعيت اجتماعي و اقتصادي

در هالاليي يالالك از آنهالالا بالاله طالالور خالالار تالالأثير مت يالالري چالالون

دانشجويان ،تفاوت معناداري را در عبقاله آنهالا باله مشالاركت

مطبوعالالات و تلويييالالون بالالر ايجالالاد و رشالالد فرهنالالگ سياسالالي

سياسي ايجاد نماليكنالد؛ حالال آنكاله پيگيالري اخبالار از طريالق

مشاركتي در بين دانشآموزان دبيرستاني بررسي نشده و بر اين

رسالالانههالالا يكالالي از پالاليشبينالاليكننالالدههالالاي مشالالاركت سياسالالي

موضوع متمركي نگشتهاند.

پيش بينيكننده هاي مشاركت سياسي» براسا

دانشجويان محسو ،ميشود.
وحيد قاسمي ( )4952در " گونهشناسي و تبيين فرهنالگ

مبانی نظري

سياسي دانشجويان شاغل به تحصيل در ايران" به ايالن نتيجاله

همانگونه كه در مقدمه هم باله صالورتي اجمالالي اشالاره شالد،

رسيده است كه از ميان ساله فرهنالگ مشالاركت جوياناله پالس

فرهنگ سياسي هر جامعه ماليتوانالد نقشالي محالوري در نالوع

رونده ،مشاركت جويانه پيش رونده و ميانه ،اك الر دانشالجويان

حكومت و آينده آن داشته باشالد .باله بيالان بهتالر ،بالا شالناخت

هستند.

فرهنگي جوامع ميتوان نه تنها چرايي وضعيت حال و گذشته

داراي فرهنگ سياسي ميانه

بهالرام منتظالالري ( )4952در رسالاله دكتالالرياش بالا عنالالوان
"فرايند جامعالهپالذيري سياسالي در دانالشآمالوزان سالال سالوم

آنها را درک كرد ،بلكه همچنين ميتوان روندهاي آتي آنالان را
نيي بهتر و دقيقتر پيشبيني و بررسي كرد .البته ،در عالين حالال

دبيرستان بعد از پيروزي انقب( ،با تأكيد بر استان كرمانشاه)"

آنچالاله موج الب پيچيالالده شالالدن و دشالالواري شالالناخت فرهنالالگ

با تأكيد بر نهادهاي آموزشالي و كتالب درسالي باله ايالن نتيجاله

ميشود ،اصل ناخودآگاه بودن آن است؛ به اين معنا كه فرهنگ
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در روند جامعهپالذيري باله صالورت ناخودآگالاه در نساللهالاي

فرهنگ سياسي مشاركتي به سيستم متعهد بوده ،خود را جيئي

مختلف شكل ميگيرد و در حقيقت مانند زبالان مالادري عمالل

از آن مالاليدانالالد و نالاله تنهالالا شالالناخت ،بلكالاله احساسالالات و

ميكند؛ يعني بدون هييگونه عمدي از سوي افراد ،خود را در

ارزيابيهالايش نيالي م بالت اسالت .در اينجالا شالخص شالهروند

رفتارهاي آنان متجلي ميكند .باله همالين علالت ،از زمالاني كاله

محسو ،ميشود ،زيرا در نظام سياسي داراي ارزش و جايگاه

سياست به م ابه يك علم مطالعه شده ،مفهوم فرهنالگ سياسالي

خار خود است .اين در حالي است كه فرد باليتفالاوت اگالر

نيي به نحوي از انحاء -اگر چه ناله صالريحاً  -مطالرح گرديالده

چه نسبت به نظام سياسي شناخت دارد؛ اما نه احسالا

و ناله

است.

حتي عبقهاي به ارزيابي عملكالرد سيسالتم نالدارد و از سالوي

اين مفهوم اولين بار توسط افبطالون و ارسالطو در يونالان

ديگر ،داراي هيي جايگاهي در نظالام سياسالي نبالوده ،شالهروند

باستان و بعدها توسط ماكياولي و مونتسكيو تبيين شده اسالت؛

محسو ،نميشود .درباره فرد منيوي شده بايد گفت كاله فالرد

اما آنچه از مقوله فرهنگ سياسي مورد نظر ماسالت ،بيشالتر در

حتي بيتفاوت هم نيست ،بلكه به مراتب جايگالاهي منفاليتالر

قرن بيستم و تحت تأثير فضاي تحوالت اجتمالاعي باليرگ آن

براي خود قائل است؛ بدين صالورت كاله شالناخت مناسالبي از

زمان مانند جنگهاي بيرگ جهاني و تشكيل و استقبل مالورد

نظام سياسي دارد ،ولي نسبت به آن احساسات و ارزيابي منفي

توجه قرار گرفتهاست.

دارد.

پژوهش پيشرو به منظور تبيين مفهوم فرهنگ سياسي ،از
نظريه آلموند و وربا استفاده كرده و طبقهبنالدي آنهالا در مالورد

در حقيقالالت ،در گونالالهشناسالالي فرهنالالگ سياسالالي آلمونالالد،
1

فرهنگ محدود يالا كوچالكانالديش باله عنالوان سالطح پالايين،
8

انالواع فرهنالالگ سياسالالي را مالالد نظالر قالالرار دادهاسالالت .آلمونالالد،

فرهنگ سياسي تبعي به عنوان سطح مياني و فرهنگ سياسالي

نخستين بار در سال  4386فرهنگ سياسي را اينگونه تعريالف

مشاركتي 6به عنوان سطح بالاال تعريالف شالدهانالد .وي بهتالرين

كرد« :هر نظام سياسي در درون الگوي خاصي از سمتگيالري

توصيف از فرهنگ سياسي محدود را ،ويژگي غيرملي بودن آن

براي كنش سياسي فعاليت دارد كه خو ،است آن را فرهنالگ

ميداند و معتقد است فرهنگ سياسي محدود يا كوچكانديش

سياسي بناميم» (چيلكوت .)918:4915 ،اين تعريف بعدها اصالبح

به عنوان مقولهاي فرهنگالي ،فالينفساله طبعالي غيردموكراتيالك

شد و وي در تعريالف جديالدش فرهنالگ سياسالي را «توزيالع

دارد .دراينگونه فرهنگهاي سياسي ،مسيري يكطرفاله بالراي

خاصالالي از نگالالرشهالالا ،ارزشهالالا ،احساسالالات ،اطبعالالات و

امور سياسي باله سالوي پاياله اجتمالاع در جريالان

مهارتهاي سياسي» تلقي نمود

نفوذ از رأ

است و هنجارها و ارزشهاي اجتماعي در برابالر بدناله اصاللي

(آلموند و پاول.)01:4918 ،

به باور آلموند و وربا ،در مطالعه فرهنگ سياسالي بالا ساله

سياسالالت در بهتالالرين حالالالت ،منفعالالل و در بالالدترين حالالالت

نوع نگرش شناختي ،4احساسي0و ارزيابانه 9مواجاله ماليشالويم

روبهزوال است؛ در حالي كه در فرهنگ سياسي مشاركتي ،هالر

كه ميتوان با استفاده از آنها به سه نوع اصلي فرهنگ سياسالي؛

كس در عرصه عمومي عهالدهدار نقشالي فعالال اسالت و افالراد

يعني محدود ،تبعي و مشاركتي دست يافت .فرهنگهالايي كاله

جامعه به سرنوشت خود و موضوع هاي مختلف سياسي عبقه

غلبه هركدامشان ميتواند تأثيرات خاصالي را از ترغيالب افالراد

نشان ميدهند

(آلموند و وربا.)43 :4369 ،

به انيوا و بيتفاوتي تا انجام مسؤوليتهاي شالهروندي در پالي
داشته باشد.
همانگونه كه مشالخص اسالت ،شالهروند متعهالد و داراي
1

4

2

5

Cognitive Dimensions
Affective Dimensions
3
Evaluative Dimensions

Parochial Culture
Subject Culture
6
Participation Culture
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جدول -1رابطه انواع نگرش و فرهنگ سیاسی
فرد منزوي شده

انواع فرهنگ
انواع نگرش

شهروند متعهد

فرد بیتفاوت

[فرهنگ مشارکتی]

[فرهنگ تبعی]

[فرهنگ محدود]

شناختي

م بت

م بت

م بت

احساسي

م بت

بيتفاوت

منفي

ارزيابانه

م بت

بيتفاوت

منفي
(سريعالقلم)03:4956 ،

البته ،نبايد فراموش كرد كه در شرايط واقعي به هيي وجه

كالالافي در امالالور سياسالالي فعالالال هسالالتند ،ولالالي در همالاله مالالوارد

نالالوع خالصالالي از يالالك فرهنالالگ سياسالالي در جامعالاله مشالالاهده

مشاركت قادر به تأثيرگذاري بر رفتار نخبگان سياسي نيسالتند.

نميشود و اغلب تركيبي از اين فرهنالگهالا در جوامالع حالاكم

توانمنالدي

مهمتالر اينكاله شالهروندان در درون خالود احسالا

است .به اين ترتيب ،سه نوع فرهنگ سياسي فرعي باله وجالود

سياسي دارند و احسا

مالاليآينالالد كالاله عبارتنالالد از :فرهنالالگ سياسالالي محالالدود_تبعالالي،

تأثير قراردادن حكومت دارند ،اگرچه اغلب تالرجيح ماليدهنالد

تبعالالي_مشالالاركتي و محالالدود_مشالالاركتي (خبيالالري )58:4915 ،و

چنين نكنند و گالاهي باله خواسالت خالود در مقابالل حكومالت

فرهنگهاي محدود _ تبعالي و تبعالي _ مشالاركتي باله ترتيالب

انعطافپذيري نشان دهند (قوام.)180- 184 :4918 ،

مراحل انتقالي بالين فرهنالگهالاي محالدود و تبعالي و تبعالي و
مشاركتي هستند.

ميكنند توانالايي الزم را بالراي تحالت

البته ،هنگامي كه از فرهنگ سياسالي و باله طالور كلالي ،از
فرهنگ سخن ميگوييم ،نبايد باله گونالهاي صالحبت كناليم كاله

البته ،بنا به باور آلموند و وربالا هاليي يالك از شالش نالوع

گويي با پديدهاي ايستا و انعطافناپذير سالروكار داريالم ،بلكاله

فرهنگ سياسي مذكور كامبً مطلو ،نيستند و بهترين فرهنگي

توجه به اين نكته همواره ضروري اسالت كاله اگرچاله گفتمالان

كه هر جامعهاي در نهايت به سمت كسب آن ميرود «فرهنگ

سياسي هر جامعالهاي ريشاله در فرهنالگ سياسالي آن داشالته و

مدني» 4است .اين فرهنگ ،نوعي فرهنگ مركب است؛ به ايالن

فرهنگ سياسي نيي خود محصالول تالاريخ جمعالي يالك نظالام

معنا كه درآن بسياري از شهروندان در امر سياست فعالنالد؛ امالا

سياسي وتاريخ زندگي افرادي است كه آن را ميسازند؛ اما در

گروهي نيي وجود دارند كه نقش غيرفعال را انتخا ،ميكننالد.

عين حال ايده فرهنگ سياسي بر اين فالر

مبتنالي اسالت كاله

مهمتر اينكه حتي در ميان كسالاني كاله نقالش سياسالي فعاالناله

نگرشها ،احساسات و ادراكات حاكم بر رفتار سياسي در هالر

شهروندي را ايفا ماليكننالد ،نقالشهالاي تبعالي و محالدود نيالي

جامعه ،صرفاً اموري تصادفي نيستند ،زيرا اگرچاله فرهنالگهالا

جايگيين شدهاست؛ به اين مفهوم كه شالهروند فعالال كماكالان

ثبات بسيار زيادي دارند؛ اما نبايد نقش نهادهاي فرهنگساز و

روابط نسبي و غيرسياسي خود را به همان درجه نقش سياسي

سيستمهاي مربوط به آن را در ت يير و اصبح آنها از يالاد بالرد

حفظ ميكند

(هافستيد.)91 :0224 ،

(به نقل از پالمر.)429:4914 ،

به عبارت ديگر ،در فرهنگ مالدني ،فرهنالگ مشالاركتي از

از اينرو ،به زعم آلمونالد سيسالتمهالاي سياسالي گالرايش

طريق جهتگيريهاي تبعي و محدود نسبت به مسائل سياسي

دارند كه فرهنگ و ساختارهاي مورد نياز خالود را بالا گذشالت

متوازن ميشود و افراد براي تبيين اولويتهاي خود باله انالدازه

زمان در ميان مردم جاودانه سازند و اين كار را نيي باله وساليله
ابيارهاي نفوذپذير در اجتماع و نهادهالاي اجتمالاعي -سياسالي

Civic Culture

1

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و ششم ،شماره پياپي ( ،)85شماره دوم ،تابستان 4931
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انجام ميدهند .برايناسا  ،جامعهپذيريسياسالي را ماليتالوان

توانايي آنها در استفاده از زبالان و در نتيجاله ،مبادلاله باورهالا و

روند القاي فرهنالگ سياسالي دانسالت .ثمالره ايالن فراينالد نيالي

عبيق با ديگر مردمان»

(مارش و استوكر:4951 ،

.)445

مجموعهاي از تفكرات ،آگاهيها ،ارزشها و احساسات افالراد

نكته اي كه براي نوشتار حاضر داراي اهميت اسالت ،ايالن

نسبت به سيستم سياسالي اسالت .ايالن رونالد همچنالين شالامل

است كه جامعهپذيري سياسي ميتواند به دو شاليوه مسالتقيم و

اطبعات و احساساتي است از وروديها و خروجيهاي نظام،

غيرمستقيم صالورت پالذيرد .جامعالهپالذيري سياسالي مسالتقيم،

كه در نهايالت ماليتوانالد باله اقتالدار و مشالروعيت آن سيسالتم

حالتي است كه اطبعالات ،ارزشهالا يالا احساسالات نالاظر بالر

بينجامد

مسائل سياسي به صراحت انتقال مييابند؛ م ل در

(داوسون و ديگران.)41:4951 ،

اين امر ممكن است به وفاداري نسبت باله ملالت و رشالد

مدني در مدار

تعليمالات

يالا سالخنراني دربالاره برتالري يالك مليالت و

ارزشهاي ويژه و م بت بينجامد و نيي ميتوانالد_ در صالورت

مسالائلي از ايالن قبيالل؛ در حالالي كالاله جامعالهپالذيري سياسالالي

بيتوجهي نهادهالاي جامعالهپذيركننالده_ بيگالانگي نسالبت باله

غيرمستقيم هنگامي رخ ميدهد كه تجربيات افراد باله صالورت

سيستم و نظام سياسي را درپيداشالته باشالد .ايالن موضالوع باله

ناخواسته به ديدگاههاي سياسالي آنهالا شالكل دهالد .ايالن نالوع

خصور در كشورهايي كه به تالازگي در راه توسالعه سياسالي

جامعهپذيري ممكن است در سالهاي نخستين زنالدگي افالراد

قدم نهادهاند اهميالت ويالژهاي دارد ،زيالرا ماليتوانالد موجبالات

نيروي درخور توجهي داشته باشالد (آلمونالد و پالاول )00:4918 ،و

ترغيب مردم به مشاركت سياسالي و يالا دوري گييالدن آنهالا از

رسانه ها از جمله مهمترين ابيارهالايي هسالتند كاله قادرنالد باله

عرصه سياست و عدم مشاركت را فراهم آورد

(بال.)61 :4355 ،

باله بيالالان ديگالر ،جامعالالهپالذيريسياسالالي فراينالد يالالادگيري
مستمري است كه طالي آن افالراد عالبوه بالر آشالنايي بالا نظالام

شيوه اي غيرمستقيم و با تكرار يك پيام در البهالي برنامههالاي
مختلف و نوشتههاي خود به نهادينه شدن آموزههاي فرهنگالي
خار در جامعه منجر شوند.

سياسي از طريق كسب اطبعات و تجربيات با وظايف ،حقوق

رسانه ها به طور غيرمستقيم بر افاليايش معرفالت سياسالي،

و نقش خود در جامعه نيالي آشالنا ماليگردنالد .در ايالن فراينالد

گفتگوي سياسي ،اعتماد سياسي و اثربخشالي سياسالي درميالان

ارزش ها ،اعتقادات و آدا ،و رسوم از طريالق خالانواده ،نظالام

شهروندان كمالك كالرده ،موجالب سالازمان دهالي افكالار مالردم

تعل اليم و تربي الت ،آمالالوزش ،مالالذهب ،رسالالانههالالاي گروه الي و

ميشوند .همچنين ،از طريق گسترش بحق و گفتگوي سياسي

(هيالوود:4331 ،

مالي شالوند (شالاه و

حكومت از نسلي به نسل ديگر منتقل ميشالوند
.)456-452

در بين شهروندان باعق تقويت رفتار مدني
ديگران.)044-042 :0223 ،

به اين ترتيب ،اين جامعه است كاله باله مالردم ماليآمالوزد

نقش آنها در فرايند جامعاله پالذيري سياسالي چنالان حالائي

چگونه فكر كنند و چه ارزشهالايي را م بالت يالا منفالي تلقالي

اهميت است كه آلموند به اين باور ميرسد كه جوامع امروزي

نمايند .به عبارت ديگر ،افراد يك جامعه ،محصالول نهالايي آن

نميتوانند بالدون وجالود ارتباطالات گسالترده و وساليع وجالود

جامعه هستند .حال اگر اين مردم نسالبت باله يكالديگر و نظالام

داشته ،به حيات خود ادامه دهند :

سياسي بالدبين انالد ،تمايالل باله فالرد گرايالي منفالي دارنالد و از

رسانههاي جمعي ،گذشته از ارائاله اطبعالات مشالخص و

مشاركت در عرصه سياست دوري ميكننالد ،ايالراد را بايالد در

فوري در مورد رويدادهاي سياسي ،ارزشهاي عمدهاي را نيالي

خود جامعه و نهادهاي جامعهپالذير كننالده جسالتوجالو كالرد.

كه هر جامعه در مورد آنها توافق نظر دارد ،به شكل مستقيم يا

همانگونه كه رورتي ميگويد« :هاليي چياليي در مالردم وجالود

غيرمسالالتقيم منتقالالل مالاليسالالازند .برخالالي نمادهالالا در يالالك بسالالتر

ندارد ،مگر آن چييي كه آنها بدان جامعالهپذيرشالدهانالد؛ يعنالي

احساسي انتقال مييابند و رويدادهايي كه به همراه اين نمادها
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توصيف ميشوند ،رنگ و بوي احساسي خاصي پيدا ميكننالد

متمركي خواهند كرد .بنابراين ،رسانهها با تأثير در كيفيت نگالاه

(آلموندو پاول.)06:4918 ،

و نگرش مردم ميتوانند به افيايش و يا كاهش سطح مشاركت

به بيان ديگر ،رسانههاي ارتباطجمعي با انتقالال ارزشهالا

سياسي منجر شده ،فرد را در مقابالل راهبردهالا ،سياسالتهالا و

قادرند زمينههاي فكري ايجاد يك جامعه مدرن يا غيرمدرن را

تصميمات نظام حسا

يا بياعتنا كنند .به اين ترتيب ،آنان در

فراهم آورند .آنان به وسيله جذ ،مخاطبان فراوان ماليتواننالد

شيوه به كارگيري نمادها و كبً محتواي فرهنگ سياسي ترويج

در راستاي توسعه و ت ييرات اجتماعي به كار گرفته شوند و با

شده سهم بسيايي در تقويالت و يالا تضالعيف دموكراسالي ايفالا

استفاده از نفوذي كه در اذهان مالردم دارنالد ،مشخصالات يالك

ميكنند

جامعه توسعهيافته را به مخاطب خالود منتقالل كننالد

(گالدزك،،

.)0221

آنها قادرند جامعه را به مرز توتاليتاريسم بكشانند و يا آن
را نسالالبت بالاله مضالالرات چنالالين وضالالعي آگالالاه كالالرده ،موجبالالات
مشاركت هر چه بيشتر سياسالي -اجتمالاعي را فالراهم آورنالد.
براي نمونه ،رسانهها در غالر ،همالواره باله عنالوان عالاملي در
جهت تحوالت و توسعه سياسي _ اقتصادي عمل كردهاند كاله
افكار عمومي را در راستاي دموكراسي و حفاظت از آن بساليج
مي نمايند و از آنجالا كاله تالا حالدود زيالادي مسالتقل از دولالت
بودهاند ،به سادگي ميتوانستهاند از دولت و سياسالتهالاي آن
انتقاد كرده و به اين ترتيب باعق ايجالاد فضالاي نقدپالذيري و

(افريت485:4958 ،؛ شريف.)44:4954 ،

باتوجه به مباحق پيشين ،اگر مشاركت را الزمه توسعه و
از تبعات نظام مردمي و آن را متأثر از مشروعيت نظام بالدانيم،
دور خوشايندي از اين روابط حاصالل ماليشالود كاله موفقيالت
رسانه هالاي گروهالي ،تالابعي از ايالن عوامالل و در عالين حالال
تأثيرگذار بر آنهاست.
مشاركت

مشروعيت

توسعه

رسانههاي گروهي
شكل  -1رسانههاي گروهی و دموکراسی

تك ر در جامعه شوند و در نتيجه شخصيتهاي انعطافپذير و
مشاركتطلب را پرورش دهند (توما .)490 :4356 ،

پژوهش حاضر بر اين باور است كه اگر مردم به رسانههالا

براين اسالا  ،مالي تالوان گفالت اگالر رسالانههالا جهالان را

و عملكرد آنها اعتماد و اطمينان داشته باشند ،اوالً استفادهشالان

دگرگون به مردم بشناسانند ،قادر باله منحالرف سالاختن فراينالد

از آنها افيايش مييابد و ثانياً پيامهاي منتقل شالده از سالوي آن

دموكراسياند و اگر منافع گروههاي خاصالي را تالرويج كالرده،

را نيي به راحتي و بدون مقاومت ميپذيرند .در چنين صورتي،

اطبعات غلط به شهروندان بدهند ،دموكراسي به گونهاي مؤثر

اگر رسانهها در جهالت تقويالت آمالوزههالاي فرهنالگ سياسالي

قابل اجرا نخواهد بود .يكي از مسائلي كه رسانه ماليتوانالد باله

مشاركتي گام بردارند ،ميتالوان انتظالار داشالت جامعاله نيالي در

كمك آن مييان مشاركت مردم را تحالتتالأثير قالرار دهالد ،بالر

بلندمدت به بدان سو حركت كند؛ امالا اگالر آمالوزههالاي ديگالر

مبناي نظريه مبادله شكل ميگيرد؛ به ايالن مفهالوم كاله چنانچاله

فرهنگ هالاي سياسالي از جملاله فرهنالگ سياسالي تبعالي را باله

رسانهها چنين القا كنند كه فعاليت مردم در بخالش خصوصالي

مخاطبان منتقل نمايند ،خود به مانعي بر سر راه توسعه سياسي

به مراتب پر ثمرتر از فعاليتهالاي اجتمالاعي_ سياسالي اسالت،
افرادي كه در پي كسب سود هسالتند (اك ريالت افالراد جامعاله)
انرژي خود را در مسائل خصوصالي و ناله عمالومي و سياسالي

جامعه تبديل ميشوند.
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محدود

ديداري -شنيداري

رسانه

فرهنگ سياسي

جامعهپذيري سياسي

نوشتاري

تبعي

مشاركتي

اعتماد سياسي
شكل  -2مدل تحلیلی پژوهش

روش شناسی پژوهش

توجه به وسعت جامعه آماري در پرسشنامه از سؤال هاي بسته

پژوهش حاضر به منظالور آزمالون فرضاليه مقالاله؛ يعنالي عالدم

استفاده و براي ساده تر شدن پاسخگويي گويالههالا را بالر روي

موفقيت مطبوعات و تلويييون در انتقالال آمالوزههالاي فرهنالگ

طيف پنج درجهاي و با مقيا

ليكرت تنظيم نمودهاست.

سياسي مشاركتي از روش پيمايش بهالره بالرده و همچنالين ،بالا
جدول  -2نوع مقیاس و تعداد گویهها
متغیرها

نوع مقیاس

تعداد گویهها

مييان مطالعه مطبوعات

ليكرت

41

مييان استفاده از تلويييون

ليكرت

6

نقش تلويييون در فرهنگ سياسي

ليكرت

8

نقش مطبوعات در فرهنگ سياسي

ليكرت

42

قسمت اول پرسشنامه به ويژگيهاي فالردي پاسالخگوها؛

روایی و پایایی پرسشنامه

اعم از سالن ،جالنس ،رشالته تحصاليلي و نالوع دبيرسالتان آنهالا

براي افيايش روايي و اعتبار محتوايي ايالن پرسشالنامه ،تالبش

اختصار يافته و در ديگر قسمتهاي پرسشنامه نيالي كوشالش

شد گويههاي مورد آزمون با توجه به چارچو ،نظري با دقت

شد ديگر مت يرها سنجش شوند.

طراحي و نسبت به ظرايف موضوع از تعداد گويههالاي كالافي

توضيح اينكه در اين پژوهش مييان استفاده دانش آمالوزان

براي سنجش استفاده گردد .در مورد اعتبار صالوري نيالي بالراي

از مطبوعات و تلويييون و مييان اعتماد آنان به ايالن رسالانههالا

تنظيم پرسشنامه باله منالابع گونالاگون ،از جملاله پالژوهشهالا و

به عنوان مت يرهاي مستقل و نقالش مطبوعالات و تلويييالون در

پرسشنامههاي پژوهشگران ديگر كه در همين حوزه انجام شده

شالالكلگيالالري و رشالالد فرهنالالگ سياسالالي مشالالاركتي در ميالالان

بود ،مراجعه و پرسشنامه نهايي آماده شد.

دانشآموزان به عنوان مت ير وابسته درنظر گرفته شدهاند.

پايايي ابيار سنجش ،در چنين پژوهشهايي ،اين يكالي از

33

تبيين نقش تلويييون و مطبوعات در رشد فرهنگ سياسي مشاركتي ...

مهمترين موضالوعهالاي روششالناختي اسالت؛ زيالرا بالدون آن

امكالالان وجالالود داشالالت كالاله دانالالشآمالالوزان دبيرسالالتاني از سالالر

نميتوان به نتالايج حاصالل از پالژوهش اعتمالاد كالافي داشالت.

بيحوصلگي و بيدقت به سؤالها پاسخ دهند ،بالراي اطمينالان

هماهنگي دروني بين آيتمها و ضريب آلفاي كرونبالاخ كاله بالر

 112پرسشنامه در ميان دانشآموزان پايه دوم و سوم دبيرستان

پايه آن قرار دارد ،از عموميترين شيوههاي بررسي پايايي ابيار

شهر اصفهان توزيع گرديد كه  00پرسشنامه باله علالت نالاقص

سنجش است .بنابراين ،به منظور سنجش پايايي اين پرسشنامه

بودن پاسخها كنار گذاشته شد و تجييه و تحليالل بالا دادههالاي

نيي از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده است.

 145پرسشنامه انجام گرفت.
شايسته توضيح است كه بالراي انتخالا ،افالراد پاسالخگو،

جامعه آماري
جامعه آماري اين پژوهش را دانالشآمالوزان سالالهالاي دوم و
سوم دبيرستان شهر اصفهان ( 99385نفر) تشكيل ميدهند كاله
مطابق آمار سازمان آموزش و پرورش اسالتان اصالفهان از ايالن
تعداد  43161نفر دختر و  41434نفر پسر

هستند.

پرسشگر به مدارسي كه از نواحي مختلف به قيد قرعه و كامبً
تصادفي انتخا ،شالده بودنالد ،مراجعاله كالرده و مطالابق روش
تصادفي طبقاتي از روي فهرست دانشآموزان پايه دوم و سوم
موجود در مدار  ،نمونههاي نهايي را انتخا ،نموده است.
روشهاي آماري مورد استفاده

روش نمونهگیري و تعیین حجم نمونه
از بين انواع مختلف روشهاي نمونهگيري ،براي اين پالژوهش
روش تصادفي طبقاتي در نظر گرفته شد ،زيرا مطابق آمارهالاي
سازمان آموزش و پرورش اين امكالان تالا حالد زيالادي وجالود

به منظور تجييه و تحليل دادهها در اين پژوهش از روشهالاي
آمالالار توصالاليفي و اسالالتنباطي اسالالتفاده شالالدهاسالالت .از جملالاله
روشهاي توصيفي به كالار گرفتاله شالده ،ماليتالوان از درصالد
فراواني ،ميانگين و ترسيم نمودار نام بالرد و از ميالان آمارهالاي

داشت كه تعداد و جنس دانشآموزان مشالخص شالود .حجالم

استنباطي نيي از آزمون  Tنيي استفاده شده است.

پس از انجالام بالرآورد اولياله ،سالطح اطمينالان ،)z=36/4( %38

تجزیه و تحلیل دادهها

دقيق نمونه نيي با استفاده از فرمول كوكران مشخص گرديد كه
برآورد پارامترهاي جامعه  )d=2/28( %8و حداك ر پراكندگي
( )p×q=2/08تعداد نمونهها  958نفر

تعيين شد.

t 2 tq  d 2
1 2
(t tq  d 2 )  1
n

توصیف نمونه مورد مطالعه
افراد مورد مطالعه در اين پژوهش سنين 48 -43سال را در بالر

n

ميگرفتند و البته ،همانگونه كه در نمودارها مشالخص اسالت،

1

با توجه به اين مييان نمونه و همچنين ،از آنجالا كاله ايالن

بيشتر اين دانشآموزان در سن  41سالگي به سر ميبردهاند.

شكل  -3توزیع پاسخگوها برحسب سن
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از سوي ديگر ،در جامعه آماري مالورد مطالعاله ،جمعيالت

ندارد .درباره رشته تحصيلي دانشآموزان مذكور نيي بايد گفت

دختران و پسران دانشآمالوز تقريبالاً مسالاوي بالوده و اخالتبف

كه اك الر پاسالخگويان در رشالته رياضالي فيييالك مشال ول باله

درخور توجهي از اين نظر بين دو دسته مالورد آزمالون وجالود

تحصيل بودهاند.

47.6

دختر
پسر

شكل  -4توزیع پاسخگوها برحسب جنس

48.80%

دوم
51.20%

سوم

شكل -5توزیع پاسخگوها بر حسب پایه تحصیلی

30.4 27.8

41.9

50

ان

سا
نی

ت
جر
بی

ریا
ضی

0

شكل -6توزیع پاسخگوها بر حسب رشته تحصیل

بدبيني سياسي در

تحلیل توصیفی دادهها

سياسي تمايل بيشتري داشته باشند ،احسا

فرهنگ سیاسی انتقالی به دانش آموزان از طریق مطبوعات

دانش آموزان كاهش يافته و در مقابالل احسالا

يكي از پرسشهاي قابلتوجاله پالژوهش حاضالر ،آمالوزههالاي

توانايي تأثيرگذاري در بين آنان رشد مييابد و به اين ترتيالب،

فرهنگياي است كه از طريق مطبوعات به مخاطبان دانشآموز

زمينههاي فرهنگي الزم براي دستيابي به توسعه سياسي فالراهم

منتقل ميشود؛ زيرا هرچه اين آمالوزههالا باله سالمت مشالاركت

ميگردد.

ارزشالمندي و

جدول -3آمارههاي توصیفی نقش مطبوعات در انتقال آموزههاي فرهنگ سیاسی
متغیر
مطبوعات

تعداد
145

حداقل
4

حداکثر
1/32

میانگین
0/349

انحراف معیار
2/116

واریانس
2/881
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شكل -7آمارههاي توصیفی نقش مطبوعات در انتقال آموزههاي فرهنگ سیاسی

اگر در سطح فاصلهاي ،مت ير فرهنگ سياسالي انتقالالي باله

فرهنگ سیاسی انتقالی به دانشآموزان از طریق تلویزیون

دانشآموزان مالورد سنجش قالالالرار گيالالالرد ،ماليتالوان گفالت،

تلويييون به عنوان رسانهاي كه افراد مختلف از اقشار گوناگون

حداقل نمالره پاسالخگويان  4و بيشالترين نمالره برابالر بالا 1/32

جالاليو مخاطبالالان آن محسالالو ،مالاليشالالوند و افالالراد بالالهويالالژه

است .از آنجا كه ميانگين نمره برابر با  0/349و كمتالر از حالد

دانالالشآمالالوزان سالالاعاتي از وقالالت خالالود را بالاله اسالالتفاده از آن

وسط است ،ميتوان به اين نتيجه رسيد كه آموزههاي فرهنالگ

ميگذرانند ،اين قابليت را دارد كه در فراينالد جامعالهپالذيري و

سياسي كه از سوي مطبوعات به دانشآموزان دبيرستاني منتقل

انتقال آموزههاي فرهنگ سياسي باله دانالشآمالوزان دبيرسالتاني

ميشود؛ اگرچه از فرهنگ محالدود دور شالده و رو باله سالوي

بسيار مؤثر واقع شود .حال پرسش اين است كه تلويييالون در

مشاركت دارد؛ اما هنوز بيشتر آموزههاي تبعي و تا حالدي نيالي

فرهنگ سياسي دانشآموزان ما چه تأثيري داشته است

آموزههاي مشاركتي را به مخاطبالان دانالش آمالوز خالود منتقالل
ميكند.
جدول -5آمارههاي توصیفی نقش تلویزیون در انتقال آموزههاي فرهنگ سیاسی
متغیر
تلويييون

تعداد
145

حداقل
4

حداکثر
8

میانگین
9/264

انحراف معیار
2/122

واریانس
2/132

شكل -8آمارههاي توصیفی نقش رادیو و تلویزیون در انتقال آموزههاي فرهنگ سیاسی
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دانشآموزان موفقتر عمل كردهاند .شايان ذكر اسالت كاله ايالن

در اين مت ير حداقل نمره پاسخگويان  4و بيشترين نمالره

آموزهها تا سطح مطلو ،فاصله زيادي دارند.

برابر با  8است .اين موضوع كه ميانگين نمره برابالر بالا 9/264
است ،نشان ميدهد كه رسانههاي ديداري و شالنيداري نسالبت
بالاله مطبوعالالات در انتقالالال آمالالوزههالالاي فرهنالالگ مشالالاركتي بالاله

تحلیل استنباطی دادهها
نقش مطبوعات در انتقال آموزههاي فرهنگ سیاسی

جدول -4آزمون  Tبراي متغیر نقش مطبوعات در انتقال آموزههاي فرهنگ سیاسی
متغیر
نقش مطبوعات

ضریب
T

-0/910

سطح آزادي

سطح

()df

معناداري

141

2/245

تفاوت میانگین
-2/25662

فاصله اطمینان
حداقل
-2/4851

حداك ر
-2/2415

همانگونه كه پيشتر ذكر شد ،نمره ميانگين اين مت يالر0/3

اسالالت .درواقالالع ،آنچالاله مطبوعالالات بالاله صالالورت مسالالتقيم و يالالا

و كمتر از حد وسالط بالودهاسالت؛ ايالن بالدان معنالا اسالت كاله

غيرمستقيم به مخاطبان خود منتقل ميكننالد ،ماليتوانالد باعالق

آموزههاي فرهنگي انتقالي از سوي مطبوعات به دانالشآمالوزان

افيايش يا كاهش مييان اعتماد مخاطبالان باله ايالن رسالانه و در

دبيرستاني بيشتر جنبه تبعي و صرفاً در برخالي مالوارد محالدود

نهايت ،افيايش يا كاهش مياليان مطالعاله مطبوعالات و اهميالت

حالت مشاركتي به خود ميگيرد .حال با توجه به اين موضالوع

دادن به آن به عنوان يك منبع معتبر و موثق خبري شود.

كه سطح معناداري راجع به اين فرضيه برابر با  2/245و كمتالر

برخي گويهها نظيالر «هرچاله بيشالتر روزناماله ماليخالوانم،

از  2/28اسالالت ،ايالالن فرضالاليه كالاله مطبوعالالات قالالادر بالاله انتقالالال

ميفهمم كه مردم نميتوانند نقشي در سياست داشته باشند» بالا

آموزههاي فرهنگ مشاركتي به دانشآموزان دبيرستاني نيسالتند،

پاسخهاي م بت بسياري از دانشآموزان مواجه شالدهاسالت؛ در

قابل قبول تلقي ميشود .اين مسأله از آنجا داراي اهميت است

حالي كه پاسخ دانالشآمالوزان باله گويالههالايي چالون «مطالعاله

كه مطبوعات از جديترين و مهمتالرين رسالانههالاي همگالاني

مطبوعات مرا باله انجالام بحالق سياسالي بالا دوسالتانم تشالويق

محسو ،ميشوند كه اثرهاي مطالب آنها در مخاطب به علالت

ميكند» و «مطالعه مطبوعات مرا باله عضالويت در گالروههالا و

داشتن فرصت تفكر بيش از ديگر رسانهها محسو ،ميشوند.

انجمنهاي اجتماعي عبقهمند ميكند ».با پاسالخ منفالي بيشالتر

به عبارت ديگر ،آموزههالاي منتقالل شالده از طريالق مطبوعالات

دانشآموزان روبهرو شدند اين همه ميتواند بيانگر چند نكتاله

ماندگارتر از آموزههاي تقريباً زودگذر رسالانههالاي ديالداري_

ظريف باشد :نخست آنكه آموزههايي كه توسط مطبوعالات باله

شنيداري است و اين موضوع ميتواند ساخت فرهنگ سياسي

دانشآموزان دبيرستاني شهر اصفهان منتقل ماليشالود ،باليش از

دانش آموزان و به تبع آن ساخت فرهنگ سياسي جامعاله را بالا

هرچيالالي احسالالا

بالالياعتمالالادي و نالالاتواني سياسالالي را در آنهالالا

مشكبت زيادي مواجه ساخته و به تضعيف فرهنگ مشاركتي

تقويت ماليكنالد؛ بالهگونالهاي كاله آنالان باله هالييروي توانالايي

در جامعه بينجامد.

تأثيرگذاري بر سياست را در خود و اطرافيانشان نميبينند .اين

از سالالوي ديگالالر ،بالالا توجالاله بالاله اينكالاله حالالدود نيمالالي از

مسأله باعق ميشود كه نه تنهالا باله سالمت مشالاركت سياسالي

دانشآموزان دبيرستاني پايههالاي دوم و سالوم شالهر اصالفهان،

(فعال) نروند ،بلكه بيش از پيش به سمت و سالوي فردگرايالي

خود را عبقه مند به مطالعه مطبوعات معرفالي كالردهانالد ،ايالن

توأم با فرصت طلبي هدايت شوند.

موضوع تأثيري بسيار نامطلو ،بر فرهنگ سياسي آنالان داشالته

نكته ديگالر اينكاله اك الر دانالشآمالوزان دبيرسالتاني مالورد

429

تبيين نقش تلويييون و مطبوعات در رشد فرهنگ سياسي مشاركتي ...

مطالعاله ،مطبوعالالات را عالالاملي در جهالالت مباح الالات سياسالالي و

از مجموع اين سخنان ،ميتوان به اين نتيجه كلالي رساليد

پيگيري مسائل سياسي ،تلقي نميكردند؛ به اين معنا كاله حتالي

كاله فرضاليه فالوق مبنالي بالر انتقالال آمالوزههالاي تبعالي توسالط

افرادي كه اهل مطالعه مطبوعالات بودنالد ،بيشالتر آن را نالوعي

مطبوعات به دانشآموزان دبيرستاني تأييد ميشود .اگرچه گالاه

وقت گذراني تلقي ميكنند تا فعاليت سياسالي .ايالن در حالالي

آموزههايي مبني بر تعيين سرنوشت مالردم توسالط شالركت در

است كه دنبال كردن جدي اخبار سياسي جيو نخستين مراحل

انتخابات در مطبوعات ديده ميشود؛ اما اين آمالوزههالا آنقالدر

مشاركت سياسي تلقي ميشود .گذشته از آن ،به نظر ماليرسالد

سطحي و فصلياند كه در جامعهپذيري سياسي دانالشآمالوزان

كه مطبوعات نيي نتوانستهاند ،دانشآموزان دبيرستاني را نسالبت

دبيرستاني تأثير چنداني نداشتهاند.

به احيا ،و گروههاي سياسالي كنجكالاو نمالوده و آنالان را باله
مطالعه و عضويت در گروههالاي سياسالي و حتالي گالروههالاي

نقش تلویزیون در انتقال آموزههاي فرهنگ سیاسی

اجتماعي داوطلبانه تشويق نمايند.
جدول -6آزمون  Tبراي متغیر نقش تلویزیون در آموزههاي انتقالی به دانشآموزان
متغیر
نقش تلويييون

مقدار
T

4/153

درجه آزادي

سطح معناداري

تفاوت میانگین

فاصله اطمینان%55

()df
141

2/211

2/26401

حداقل
-2/2264

حداك ر
2/4058

با توجه به اين موضوع كه سطح معناداري در ايالن مالورد

اگرچه مشاركت را ترويج ميكنند؛ اما بيشتر باله آن باله چشالم

كمتر از  2/28اسالت ،ماليتالوان گفالت كاله تلويييالون باليش از

يك وظيفه و نه حق شهروندي مينگرنالد و باله همالين علالت،

مطبوعالالات ،آمالالوزههالالاي فرهنالالگ مشالالاركتي را بالاله مخاطبالالان

قادر به ترويج سطوح بااهميتتر و عميقتر مفهالوم مشالاركت،

دانش آموز خود منتقل ميكند .اين موضوع بهويالژه در امالوري

ماننالالد :حالالق شالالهروندي ،گسالالترش فضالالاي نقالالد و شالالركت در

چون تشويق به شركت در انتخابات به انحاء مختلف بيشتر باله

گروهها و انجمنهاي سياسي و داوطلبانه نيستند.

چشم ميخورد .باله عبالارت ديگالر ،تلويييالون توسالط ارتبالاط

ديگر آنكه گويههايي ،نظير« :برنامه هاي تلويييالون باعالق

ديداري و شنيداري كه با مخاطبالان دانالشآمالوز خالود برقالرار

ميشود ،درباره احيا ،و كاركرد آنها كنجكاو شوم»؛ بالا پاسالخ

نموده ،توانسته است در مواردي چالون آشالنا سالاختن آنالان بالا

منفي اك ر پاسخگويان مواجه شدهاند .اين مسأله نشان ميدهالد

مقامالالات سياسالالي -حكالالومتي و وظالالايف هريالالك از آنهالالا و

كه در مورد عضويت در احيا ،و گروههاي سياسي كاله يكالي

همچنين ،تشويق دانشآموزان به شركت در انتخابات موفقتالر

از بيرگترين نقاط ضعف فرهنگ سياسي جامعه ايالران اسالت،

از مطبوعات عمل كند.

تلويييون نيي نه تنها نتوانسته فعاليت چشمگيري انجالام داده و

البتاله ،اگرچاله تلويييالون باليش از مطبوعالات آمالوزههالاي

ليوم وجود احيا ،سياسي در جامعه ،وظايف و كاركرد آنها و

فرهنگ سياسي مشاركتي را به مخاطب دانشآموز خود منتقالل

همچنين مييتهاي عضويت در گالروههالاي سياسالي در يالك

ميكند؛ اما مشكل در اينجاست كه اوالً اينگونه پيامهالا بيشالتر

جامعه دموكراتيك را به مخاطبان دانش آموز خود منتقل نمايد،

در زمانهاي نيديك به انتخابات گسترش مييابد و از آنجا كه

بلكه خود تبديل به عاملي براي بدبيني به احيا ،گرديدهاست.

يك دوره زماني طوالنيمالدت را در برنماليگيالرد ،نماليتوانالد
تأثيري عميق و ماندگار برجالاي بگالذارد؛ ثانيالاً ايالن آمالوزههالا

421

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و ششم ،شماره پياپي ( ،)85شماره دوم ،تابستان 4931

نتیجهگیري

گذشته از آن ،رسانههاي ايراني به طور اعالم و مطبوعالات

طبق دادههاي پژوهش ،تلويييون باليش از مطبوعالات توانسالته

به طور اخص ،ناله تنهالا سالعي در افاليايش اعتمالاد عمالومي و

برخي از آموزههاي فرهنگ سياسالي مشالاركتي -البتاله سالطوح

اعتماد دانشآموزان به خود نكردهاند؛ بلكه از آن سالطح پالايين

پالالاييني آن چالالون شالالركت در انتخابالالات -را بالاله دانالالشآمالالوزان

اعتماد نيي كمتر در جهت انتقال آمالوزههالاي فرهنالگ سياسالي

دبيرستاني منتقل كند؛ در صورتي كه بيشتر آمالوزههالاي منتقالل

مشاركتي استفاده نموده و بيش از آن خواسته يا ناخواسالته باله

شده به دانشآموزان از سوي مطبوعالات آمالوزههالاي تبعالياي

انتقال آموزههاي فرهنگ سياسي تبعي پرداختهاند.

بوده كه نه تنها در فرايند توسعه سياسي كشور م بالت ارزيالابي

مشكل ديگري كه ميتواند به عنوان يكي از داليل انتقالال

نميشوند ،بلكه به دليل خصائلي كه به همراه دارند ،ميتواننالد

آموزههاي غيرمشاركتي؛ بهويژه از سوي مطبوعات مطرح شود،

اين روند را به تأخير نيي بيندازند.

دولتي بودن و يا در بيشتر موارد وابستگي نسبي مطبوعالات باله

از سالالوي ديگالالر ،بسالالياري از دانالالشآمالالوزان در قسالالمت

دولت است .در حقيقت ،بخش بيرگي از مطبوعات خود را از

نظرهاي پرسشنامه به اين مطلب اشاره كردهاند كه از نگاه آنهالا

نظر مالي به دولت نيازمند حس نموده و از اين رو ،بسياري از

مطبوعات و تلويييون ،واقعيات را منتفل نكرده و به اين خاطر

ايدهها ،افكار و نقدهاي خود را مطرح نميكننالد .ايالن امالر باله

غيرقابل اعتمادند .چنين مسألهاي از يالك سالو درصالد مطالعاله

مرور به يكسانسازي فضاي مطبوعاتي و در نتيجاله ،تضالعيف

مطبوعات و استفاده از برنامههالاي سياسالي تلويييالون در بالين

فضاي نقد و تضالار ،آراء ماليانجامالد .باله بيالان ديگالر ،ايالن

دانشآموزان دبيرستاني شهر اصفهان را كاهش داده و از سالوي

يكسانسازي باعق ميشود كه عبقه به مشالاركت سياسالي باله

ديگالالر ،سالالبب شالالده كالاله آنهالالا مطالعالاله مطبوعالالات و تماشالالاي

صورت معنالاداري كالاهش يافتاله و يالا حالداقل درصالد انالدک

برنامههاي سياسي را در رديف كارهاي بيثمر و بيفايده قالرار

مشاركت موجود نيي بر مبناي عبيق خار صالنفي و گروهالي

دهند.

شكل نگيرد ،بلكه از باال برانگيخته شود.

در اين راستا ،از جمله مهمتالرين داليالل بالياعتمالادي باله

آنچه در اين ميان نبايد به فراموشي سپرده شود ،اين نكته

مطبوعات ميتوان به كاركرد آنها در سالهالاي گذشالته اشالاره

است كه اگر رسانهها در طوالنيمدت اخبار جهتدار و مطابق

كرد؛ براي م ال ،باله دليالل نبالود احاليا ،منسالجم در كشالور و

نظر قدرت سياسي حاكم را به مردم منتقل كنند ،موجالب دفالع

همچنين ،فصلي بودن بسياري از احيا ،سياسي ،مطبوعات در

پيام از سوي مردم ميشوند؛ زيرا مردم انتظار شنيدن ايدههالاي

جهت انجام دادن وظايف يك حي ،سياسي كوشيدهانالد و باله

جديد از رسالانههالا و يالا حالداقل ارائاله تحلياللهالاي متنالوع و

اين ترتيب ،از انجام وظايف خود غفلت ورزيدهاند.

متفاوت دارند و نه صرفاً تكرار يك پيام خار .حال در چنين

همچنالالين ،روزنامالالهنگالالاران از يالالك سالالو و برنامالالهسالالازان

مواقعي ،اگر پيام مطبوعات با محيط اجتماعي كاله مالردم در آن

تلويييون از سوي ديگر نيالي خالود داراي مشالكبت فرهنگالي

زندگي ميكنند ،تجانس نداشته باشد ،امكان دفالع آن افاليايش

اك ريت جامعه چون شخصيت انعطافناپذير و فردگرايي منفي

خواهد يافت و اين امر موجب ايجاد جوّ بياعتمادي به رسالانه

هستند .چنين خصوصياتي عرصه عمومي ميان رسانههالا را كاله

و در نتيجه عدم مشاركت فعال مردم خواهدشالد .البتاله ،نبايالد

بايد عرصه نقد و مناظره باشد ،باله عرصاله منازعالات سالطحي

فراموش كرد كه رشد فرهنگ تبعي كه طي فرايند فالوق ايجالاد

سياسي تبديل كردهاست .عاملي كه موجب ميشالود مخاطبالان

ميشود ،نتايج بسيار زيانباري را براي جامعه باله دنبالال داشالته

خود را بيرون از فضاي چنين منازعاتي تصور كرده و باله ايالن

است كه از آن جمله ميتالوان باله تضالعيف توانالايي افالراد در

ترتيب مييان اعتماد و توجهشان به مطالب رسالانههالا هالر روز

همكاري و اعتماد نسبت به يكديگر ،ايجاد گرايشهالاي منفالي

كمتر شود.

نسبت به كارويژه قدرت سياسي در بين مردم و مسائلي از اين

تبيين نقش تلويييون و مطبوعات در رشد فرهنگ سياسي مشاركتي ...

دست اشاره كرد.
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پیشنهادهاي پژوهشی

از ديگالالر مسالالائل مطبوعالالات در عالالدم توانالالايي گسالالترش

 -بالا توجاله باله اهميالت مسالأله جامعالهپالذيري سياسالي ،بايالد

آموزههاي مشاركتي ،اين است كه مطبوعات ايران كوشيده انالد

پژوهش هاي مكملي درباره نقش ديگر مجاري جامعالهپالذيري

توسط برخي از مطالالب گالاه تصالنعآميالي ،مخاطبالان از جملاله

سياسي در ميان نوجوانان صورت گيرد؛ زيرا عمالده شخصاليت

دانشآموزان را باله سالوي فرهنالگ مشالاركت و انتقالال برخالي

سياسي افراد در اين سنين شكل گرفته و آموزههالاي فرهنگالي

آموزههاي فرهنگ مشاركتي رهنمون كنند؛ در حالي كاله مالردم

كه به آنها منتقل ميشود ،اگرچه همواره ثابت نخواهد ماند؛ اما

به خصور دانشآموزاني كه در سنين متوسطه به سر ميبرند،

تأثيري بسيار زيادي بر رفتار سياسالي آنهالا در آينالده خواهنالد

نه به برخي مطالب گاهبهگاه آنهالا ،بلكاله بيشالتر باله رفتارهالا و

داشت.

آموزههاي مورد استفاده آنها در طول يك دوره مشخص توجه

 -از آنجا كه مباحق فرهنگ سياسي در زمالره مهالمتالرين

ميكنند؛ براي م ال ،دعوت مردم به حضور در انتخابالات و يالا

مسائل جوامع مختلف محسو ،ميشود؛ ميتالوان آمالوزههالاي

احتماالً رأي دادن به كانديداي جناحي خالار از يالك سالو و

فرهنگ سياسي را كه در سنين مختلف و از راههاي گونالاگون

تخريب رقبا و عدم انعطافپالذيري آنهالا در قبالال يكالديگر از
سوي ديگر ،نميتواند به گسترش آموزههاي فرهنالگ سياسالي
مشاركتي منجر گردد.
به عبارت ديگالر ،از آنجالا كاله فرهنالگ نقالد و نقالادي در

به افراد منتقل ميشوند ،بررسي و

مقايسه كرد.

 آسيبشناسي مطبوعالات در ايالران باله عنالوان يكالي ازمجاري مهم جامعهپذيري سياسالي و همچنالين ،ركالن چهالارم
دموكراسي ،خود ميتواند موضوع پژوهشهالاي ديگالري قالرار

جامعه ما_حتي در ميان اهل قلم _كمتر به چشالم ماليخالورد،

گيرد.

فضاي تضار ،آراء در جامعاله باله وجالود نيامالده و در چنالين

 -با توجه به اين موضوع كه مطابق دادههاي پژوهش رسانههالا

شرايطي ،پيامي كه به صورت غيرمستقيم به مخاطبالان بالهويالژه

بيشتر آموزههاي فرهنالگ تبعالي را باله مخاطبالان خالود منتقالل

دانشآموزان دبيرستاني منتقل ميشود؛ عبارت اسالت از هييناله

ميكنند ،بررسي مفصل داليل اين امر ضروري به نظر ميرسد.

باالي مشاركت سياسي .نتيجه چنين پيامي چييي نخواهد بالود
جي فاصله گرفتن هرچه بيشتر مردم و خصوصاً دانالشآمالوزان

پیشنهادهاي کاربردي و راهكارها

از مشاركت سياسي و حضور فعاالنه در عرصه سياسي.

 -با توجه باله نتالايج حاصالل از ايالن پالژوهش پيرامالون عالدم

براين اسا  ،مالي تالوان گفالت كاله هالم تلويييالون و هالم

موفقيالالت رسالالانههالالا در گسالالترش فرهنالالگ مشالالاركتي در ميالالان

مطبوعات در ايران با نوعي از بياعتمادي و بدبيني مخاطبان به

دانالالشآمالالوزان دبيرسالالتاني ،برگالالياري دورههالالا و كارگالالاههالالاي

ويژه مخاطبان دانشآموز مواجهند و به همين دليل ،حتالي اگالر

آموزشالالي بالالراي روزنامالالهنگالالاران و برنامالالهسالالازان تلويييالالوني

پيامي مبتني بر فرهنگ سياسالي مشالاركتي باله مخاطالب منتقالل

ضروري به نظر ميرسد.

كنند ،به علت ضعفهاي دروني و جوّ بدبيني نسبت باله آنهالا،

 -از آنجا كه اك ر آموزههاي فرهنگ سياسي دانشآمالوزان

مورد پذيرش قرار نميگيرد .درواقع آنها از قابليتهالاي خالود

در زمره آموزههاي فرهنگ تابعيت قرار داشته و سالطح اعتمالاد

در راسالالتاي جامعالالهپالالذيري سياسالالي و همچنالالين ،گسالالترش

سياسي نيي در ميان آنها بسيار پالايين بالود؛ نهادهالاي آموزشالي

آموزههاي فرهنگ مشاركتي بين مردم؛ به ويژه دانالشآمالوزاني

ميتوانند از طريق گسترش فرهنگ مطالعه بهويژه مطبوعات و

كه شخصيت سياسي آنهالا در شالرف شالكلگيالري اسالت ،باله

همچنين ،دادن آموزش هاي سياسالي الزم باله آنهالا در راسالتاي

درستي استفاده نكردهاند.

ت يير اين

آموزهها عمل كنند.

 -با توجه به مشالكل وابسالتگي مطبوعالات باله نهادهالاي
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پژوهشكده مطالعات راهبردي.

روزنامهها با انعقاد قراردادهاي متعالدد بالا بخالش خصوصالي و

منتظالالري .)4952( .، ،فراينالالد جامعالالهپالالذيري سياسالالي در

كسب آگهي درصدد حل مشكبت اقتصالادي خالود بالوده ،راه

دانشآموزان سال سالوم دبيرسالتان بعالد از پيالروزي

استقبل را درپيش گيرند.

انقب( ،با تأكيد بر استان كرمانشالاه) ،دانشالگاه آزاد
واحد علوم وتحقيقات.

سالاللطانيفالالر ،م .)4913( .بررسالالي نقالالش مطبوعالالات در ايجالالاد
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