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 دموکراسی هایارزش به گرایش میزان با استفاده مورد رسانه رابطه بررسی
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 چکیده

ها است، و هر با توجه به اینکه عصر حاضر، عصر رقابت رسانهدهند، ها، رفتارها، باورها و افکار عمومی را شکل میبدون شک امروزه رسانه

 هدف اصلیباشد. ش های مدرنیسم از جمله دموکراسی میبخشی به گفتمان خود بر مبنای ارز ها در پی ارجحیت و مشروعیتکدام از رسانه

باشد. که ارزش های دموکراسی در چهار اسی میهای دموکرگرایش به ارزش مورد استفاده با میزان تحقیق حاضر بررسی رابطه بین رسانه

بعد )مشارکت سیاسی، آزادی بیان، فعالیت در احزاب و تشکل های سیاسی و شرکت در راهپیمایی هایی آزاد( در نظر گرفته شده اند. 

ی سال منطقه 02شهروندان باالی نفر از  483انجام شد. نمونه آماری شامل  پرسشنامه ابزار از استفاده با و پیمایش روش با حاضر پژوهش

 استفاده، و با (oneway) تحلیل واریانس یکطرفه به وسیله ها داده ها،پرسشنامه نتایج استخراج از پسچهار شهرداری تهران تشکیل دادند. 

 VOA, BBCهای کهمیزان گرایش به ارزش های دموکراسی در شب که داد نشان پژوهش از حاصل تحلیل شدند. نتایج SPSSافزار  نرم از

 (.=03F /127) داری وجود دارددرصد اطمینان تفاوت معنی99شبکۀ دو، خبرهای شبکل یک به لحاظ آماری در سطح  02:42و خبرهای 

داری های دموکراسی، تفاوت معنیمیزان گرایش به ارزش کیهان، اطالعات، ایران، همشهری و اعتماد در خصوصپنج روزنامه همچنین بین 

 .وجود دارد =F 929/04 درصد اطمینان و با مقدار 99 در سطح
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 بیان مسئله
طح شود، چه در سآورند که روز به روز بیشتر مسائل زندگی عمومی در آن عرصه متجلی میای فراهم میها موقعیت يا عرصهرسانه

اند، چه به معنی هنر و اشکال نمادين و چه در معنای ها اغلب جايگاه بروز تحول در فرهنگالمللی. رسانهملی و چه در عرصه بین

ها همچنین به منبع غالب تعاريف و تصاوير واقعیت اجتماعی در نزد افراد های زندگی و هنجارها، رسانهها، شیوهخلق و خویمدها، 

های ارزشی و هنجاری خود را به صورتی غیرقابل اند. آنها داوریجمعی تبديل شدهها و جوامع، به صورت دستهو همچنین گروه

 (.Weedon, 2004) کنندهای سرگرم کننده بیان میهتفکیک و مخلوط با اخبار و برنام

شوند بلکه بیشتر به جوامعی مربوط هستند که در آن ها مربوط نمیها که البته چندان به خود رسانهفرضای از اين پیشمجموعه

ی جوامع واهد شد که همهنگری روشن خاند. بنابراين با ژرفهای ارتباط جمعی موقعیت يک نهاد اجتماعی مهم را کسب کردهرسانه

ه و خفته، های بالقوهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بوده و با تضادها و تنشدر ساختار خود دچار اختالف قدرت بین و درون گروه

شان گاهها، اگر خاستشوند که رسانههای رقیب بیان میشوند. اين تضادها در قالب ايدئولوژیاگر نه آشکار و بالفعل مشخص می

ها ابزار و وابسته به اعمال در اصل رسانه (.Barker, 2002) سازی و پخش آنها هستندنباشند، حداقل به شکلی عمیق درگیر ذخیره

ه دهند. همچنان که پیتر دالگرن نظريهای اجتماعی انگیزه و جهت میاند و همچنین مجرايی هستند که به دگرگونیقدرت ديگران

ث و های مطرح، ماهیت مباحکنند، نحوه انعکاس موضوعات، انواع گفتمانل: مطالبی که رسانه ها عرضه میای را شامبازنمايی رسانه

های اساسی نظیر اين که چه مطالبی بايد برای ی عمومی به پرسشبازنمايی در گستره (Dalgrn, 2002)داندمناظرات ارائه شده می

ات نظريه پردازان علوم ارتباط»د، اشاره دارد و همچنین دالگرن معتقد است انعکاس انتخاب شوند و چگونه به مخاطبان عرضه گرد

ها و توان يافت که عاری از پیش فرضهمیشه دوست دارند بگويند که هیچ خبر يا گزارش محض وجود ندارد و هیچ زبانی را نمی

فظی هايی است که به واسطه فنون لگیریجهت به نظر او هر نوع بازنمايی معرفت بشری درباره جهان دارای« گرايشات ارزشی باشد.

ا هگیری هم از سوی ايدئولوژی و گفتمان قدرتی که از طريق رسانه(. که اين جهتDalgrn, 2002)«شودو کالمی قابل لمس می

بازنمايی  توان گفت ما جهان را از طريقچنانچه به تأسی از هال میگردد و هم از سوی مخاطبان همواره موجود است. تبلیغ می

نام دارد. وی « بانی خبردروازه»سازد، جا کورت لوين مطرح می(. مفهومی که در اينHall, 1997کنیم)سازيم و بازسازی میمی

ان تصمیم بانبرد. دروازهکار میی مورد نیاز غذا بههايی مطرح کرد که يک زن خانه برای خريد مواد اولیهاين مفهوم را مشابه تصمیم

ی عمل در کانال را خواهند داشت يا خیر؟ که اگر از يک سو به اين مسئله ی ورود و ادامهد که آيا اطالعات يا کاالها اجازهگیرنمی

ها چه تأثیری بر (. حال اين رسانهLewin, 1948) نگاه کنیم خواهیم ديد که اين، همان جريان اخبار در وسايل ارتباط جمعی است

ها بازنمايی را بر مبنای همان ارزش ها چگونه مطالب يک رسانهله دموکراسی دارد؟ و مخاطبان آن رسانههای جامعۀ مدرن از جمارزش

 کنند؟می

اعالمیه جهانی حقوق بشر افراد جامعه بـشری از دو حـق برخوردارنـد نخـست حـق دريافت اخبار و اطالعات، دوم  39مطابق ماده 

يگـران بـر ايـن اسـاس در صورتی که شهروندان به اطالعات کافی برای تصمیم گیـری حق پخش يا ارسال اطالعات و اخبار به د

درسـت دسترسـی نداشـته باشـند قـادر نخواهند بود در فرآيند دموکراسی در جامعه مشارکت کننـد. از آنجـايی کـه مطبوعـات رکـن 

 بـه عنـوان رکـن اساسـی از آزادی مطبوعات است.چهـارم دموکراسی محسوب می شود؛ بنابراين حق دست يابی به اطالعات 

 سوى از حکومتى، شیوه اين به توجه ضرورت و کرده پیدا جهانى مقبولیت دموکراتیک هاىارزش و دموکراسى در واقع امروزه

 به دموکراتیک روالهاى ذاتى مطلوبیتهاى به توجه با خواهاندموکراسی. است شده پذيرفته جهان کشورهاى و هادولت از بسیارى

 جلوه دموکراتیک را خود تا کوشندمی المللىبین و داخلى مشروعیت کسب براى سیاسى نظامهاى و هستند دموکراسى تحقق دنبال

های مطرح در ايران، اين نتیجه های صورت گرفته در خصوص روزنامه(. به طوری که مطابق پژوهشBashirieh, 2006) دهند
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(. حال Najafi Chehr, 2008) کنندها خود را مردمساالر و طرفدار حق و آزادی معرفی میاز روزنامهگردد که هر کدام عیان می

 های دموکراسی دارند؟  ها چه تأثیری بر مخاطبان خود نسبت به ارزشها و يا رسانهگردد که اين روزنامهاين سؤال مطرح می

گردد. زيرا منطقۀ چهار دارای منطقۀ متوسط شهر تهران بوده است. رکز میشهر تهران تم 2برای تحقق پاسخ به اين پرسش، بر منطقۀ 

لی ها موجود است. لذا مساله اصها و روزنامههای مختلفی از طرفداران رسانهو با توجه به تجربۀ زيستۀ محقق در اين منطقه، با طیف

شهر تهران  2های دموکراسی در بین شهروندان منطقه ارزش در تحقیق حاضر مطالعه رابطه بین رسانه مورد استفاده با میزان گرايش به

 می باشد.

 پژوهشادبیات
 رسانه

رسانه، عبارت است از ابزارهای ذخیره و انتقال پیام. اين مفهوم عام در حوزه ارتباطات و علوم اجتماعی، جای خود را به تعريف 

ای است برای نقل و انتقال اطالعات، عقايد، افکار و آن، وسیلهای و علمی دهد. به اين معنی که در اصطالح حرفهتری میدقیق

های افراد يا جامعه. چنانچه اين تعريف را قبول کنیم، بايد در نظر بگیريم که رسانه بتواند از نوع انسانی، سازمانی و يا تکنولوژيک ايده

 های جمعی، از مطبوعات گرفته تا تلگرافخره رسانهطور کالس درس، دانشگاه و باالباشد. زبان نیز خود نوعی رسانه است و همین

 (.Mc Quail, 1986و تلفن، راديو، تلويزيون و اينترنت )

 دهی روابط اجتماعی، گسترش تعامالت فرهنگیها در شکلها و همچنین نقش انکارناپذير آنامروزه به واسطه گسترده شدن رسانه  

 ها در ساخت نظام سیاسی، جهان شرايط جديدیيک کالم اقتصاد، و همچنین نقش مهم آن بديلشان در بازار و تجارت و درو تاثیر بی

آوری اطالعات، سرعت باالی تحوالت و پیشرفت در کامپیوترها و وسايل ارتباطی ديجیتال، ی گسترش فنرا تجربه می کند. به واسطه

 کند.جهان به سوی جامعه اطالعاتی حرکت می

 توان گفت:اند میهای جديد ايجاد نمودهدينی که رسانهدر خصوص تحوالت بنیا   

 اند.ساالران افزايش دادهمداران و ديوانهای جديد امکان دسترسی به اطالعات را برای شهروندان، سیاسترسانه .3

های زمانی و مکانی را از بین آوری، انباشت و توزيع اطالعات را سرعت بخشیده و محدوديتهای جديد جمعرسانه .4

 اند.برده

 اند تا کنترل بیشتری روی آن داشته باشند.کنندگان اطالعات امکان دادههای جديد به دريافترسانه .1

 اند.های جديد امکان قبض و بسط اطالعات را برای فرستنده فراهم کردهرسانه .2

 اند.های جديد امکان تعامل میان فرستنده و گیرنده اطالعات را فراهم آوردهرسانه .5

آوری، تولید و توزيع اطالعات است که در نهايت های مربوط به جمعهای مذکور بیانگر وقوع تحوالتی شگرف در فناوریويژگی

ها از فرستنده يا فرستندگان ها به وسايل انتقال پیام(. رسانهKharrazi, 2006موجب پیدايش عصر جامعه اطالعاتی گرديده است )

العات های نوين ارتباطات و اطکه شامل روزنامه، کتاب، راديو، تلويزيون، ماهواره، تکنولوژیشود؛ به مخاطب يا مخاطبان گفته می

 ,Dadgaranگیران ناآشنا، سرعت عمل زياد و تکثیر پیام هستند )هايی مانند پیامو اينترنت و ...است. اين وسايل دارای ويژگی

2007.) 

نه گزارش داراطرفانه و غیر جانبای بید را در فضای سیاسی اطرافشان با شیوهها به سادگی وقايع و رويدادهای موجوالبته، رسانه

ای برای رد اين ادعا، در ادبیات کنونی نگاران و متصديان امور رسانههای برخی روزنامهها و پافشاریرغم اعتراضکنند. بهنمی

ها از رويدادهای سیاسی )همانند های رسانهروايت دهدخورد که نشان میهای متعددی به چشم میمطالعات ارتباطات، تحلیل

 ,Sorokaها و تعصبان گوناگون انباشته است)های ارزشی، ذهنیت، از قضاوت«واقعیت»های ی ديگر شکلها در بارههای آنروايت

2003.) 
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چنان ادامه دارد، هیچ اختالفی بر سر همها ی تأثیر و کارآيی دقیق خروجی سیاسی رسانهها در بارهدر حالی که مباحث و استدالل

ی ذهنی در های سیاسی، و تسهیل و پیشبرد ادراکها در فرايند سیاسی، انتقال و تفسیر رويدادهای عینی در حوزهنقش محوری آن

 (.Manning, 2004) تر وجود نداردی عمومی گستردهها در حوزهی آنباره

   هاکارکردهای رسانه

 هاست.ری مهمترين رسالت رسانهاطالع رسانی خب -3

 نظارت از طريق جمع آوری و توزيع اطالعات در مورد رويدادهای محیط اطراف. -4

ا ههمبستگی بخشی از جامعه در واکنش به رويدادهای محیط از طريق تفسیر و تحلیل اطالعات و هدايت نحوة واکنش -1

 )مديريت بحران(.

 نسلی به نسل ديگر.انتقال میراث اجتماعی و تاريخی )فرهنگ( از  -2

 تفريح وسرگرمی.  -5

 های تجاری، شرکت های هرمی و تبلیغات اينترنتی از اين قسم هستند.ابزار اقتصادی است. آگهی -6

 (.Castles, 2002) اشتراک گذاری که ويژگی رسانه های نوين است -7

 نظريات رسانه 

کند: الف( بندی مینظريات موجود در مورد رسانه را به سه بخش زير دسته« عصر اطالعات، قدرت هويت»امانوئل کاستلز در کتاب 

 وار ج( نظريۀ مارکسیسم. نظريۀ میانجی میان رسانه و جامعه ب( نظريۀ جامد توده

ی ژان جامعۀ نمايش گی دوبور و نظريۀ جامعۀ مصرفدر سنت فکری مارکسیسم، نظرياتی همچون مکتب انتقادی فرانکفورت، نظريۀ 

 اند.بودريار مستقیماً به مقولۀ رسانه و تبلیغات پرداخته

   " نظرية میانجي میان رسانه و جامعه "و   دنیس مك کويل الف(

ا برشمردن ب "وارجامعه توده"و نظريۀ   "جايگزين رسانه و جامعه"و نظريۀ   "نظريۀ میانجی رسانه و جامعه"در نگاه دنیس مک کويل 

ادی، ها را بیشتر وابسته به نهادهای سیاسی، اقتصفرضهای نظريۀ میانجی و خصايص آنها، و با الگوی روابط اين نظريه، رسانهپیش

 می دانند تا کنترل کنندة آنها. …حقوقی و 

یان و حقوقی، اصول حاکم بر روابط رسانه و جامعه را چنین ب دنیس مک کويل با تاکید بر روابط متقابل نهادهای سیاسی، اقتصادی»

 می کند:

 ها که نشات گرفته از پیش فرضهای ايدئولوژيک است. فلسفه و هنجارهای حاکم بر فعالیت رسانه -3

 کند. ها ايجاد میها را برای رسانهقوانین رسمی که برخی محدوديت -4

 ها. مناسبات اقتصادی حاکم بر فعالیت رسانه -1

  …ها و نهادهای آموزشی، فرهنگی، دينی و یوندهای غیر رسمی بین رسانهپ -2

ها به عنوان نقطۀ عطف مشترک انواع تجربیات جداگانه و هماهنگ کنندة اطالعات تجربیات و معارف مخاطبان. رسانه -5

(Castles, 2002) 

يت و استحکام ارزشها و باورهای موجود( و گريز ها در تقوها )نقش رسانههای متمايل به مرکز رسانهمک کويل در تحلیل گرايش

دارد که از برخورد اين دو بُعد، های موجود و نوگرايی و امروزی شدن( اذعان میها در تضعیف ارزشها )نقش رسانهاز مرکز رسانه

 چندين موضع نظری با وجود مثبت و منفی به وجود می آيد از جمله:

ه منفی بر کند و در وجها تاکید میسازی رسانهوجه مثبت بر وحدت بخشی و يکپارچهها در گرايش متمايل به مرکز رسانه -3

 کنترل و دخل و تضعیف ارزشها. 
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ر ها تاکید می کند و دها در وجه مثبت بر نوگرايی، آزاديخواهی و تحرک اجتماعی رسانهگرايش گريز از مرکز رسانه -4

 (.Heman, 107) کندها تاکید میوجه منفی بر انزوا، از خود بیگانگی و تضعیف ارزش

شمارد، مربوط به ايدئولوژی، هنجارها، اقتصاد و پیوند رسانه با نهادهای هايی که مک کويل در مورد رسانه برمیگفتنی است ويژگی

وامل پشت عشود. اين ديدگاه به نوعی برای نظريۀ مارکسیسم در مورد رسانه رهگشاست، زيرا آن نظريه نیز به آموزشی و فرهنگی می

تحلیل  "نایزيرب"ها نظر دارد؛ اما با اين تفاوت که در آن نظريه مناسبات اقتصادی حاکم بر رسانه به عنوان صحنه و باواسطۀ رسانه

 "نايیروب"رود، و از همۀ موارد يادشده در نظريۀ مک کويل از قبیل ايدئولوژی، هنجارها و معیارهای اجتماعی به عنوان موارد بکار می

 ای در ارتباط هستند. شود که بصورت بالفصلی با موضوع اقتصاد سیاسی نهفته پشت عوامل رسانهد میيا

 ب ( نظريه جامعة توده وار

توان را نمی (mass« )توده»پردازيم. واژه کلیدی وار به تعريف مفهوم توده و تودة رسانه میقبل از بررسی و تحلیل نظريۀ جامعۀ توده

بصورت ساکن و غیر مواجه بودن با فضای اجتماعی و ابعاد آن تعريف کرد. مهمترين ويژگی اين واژه دو پهلو بودن و تناقض درونی 

 آن است. در تفکر اجتماعی اين واژه، هم معنای کامالً مثبت و هم معنايی کامالً منفی داشته و هر دوی اين معانی نیز حفظ شده است. 

ر اعتنا به قانون. در اين نگاه، دشده است. به ويژه تودة مردم جاهل و بیفی آن از گذشته به تودة غوغاگر و اوباش اطالق میوجه من

 اين تعريف واژة تودة فرهنگ، هوش و حتی خردمندی وجود ندارد. 

 کشی که برای تحقق اهداف جمعی سازمانمردمِ معمولی و زحمت« تودة»در سنت سوسیالیستی، از واژة  اما در معنای مثبت و مشخصاً 

ای ای، يا جنبش تودههيابد مثالً حمايت تودشود. وقتی کمیت زياد بار مثبت داشته باشد اين واژه نیز معنای مثبت میاند استنباط میيافته

اين است که اين مجموعه عمل کننده ای و غیره، جدا از ارجاع به تعداد زياد در هر دو معنای مثبت و منفی، نکته مهم در و اقدام توده

 گذاری، چه حال و چه در گذشته همیشهکند. اين تفاوت در ارزششود يا اينکه به نظم مستقر و موجود خدمت میعلیه سرکوب می

 (. Hormoz, 2002بستگی به موضع گیری و عقیده داشته است )

قدرت و اقتدار  ها با منابعکنند و در نتیجه به يگانگی رسانهقدرت میوار بر وابستگی متقابل نهادهايی که اعمال نظريۀ جامعه توده

توان انتظار اجتماعی تاکید دارد. احتمال دارد که محتوا به منافع سیاسی و اقتصادی صاحبان قدرت خدمت کند، البته از رسانه نمی

ت به اين است که به مردم ياری دهد تا خود را با سرنوش هاداشت که تعريفی انتقادی يا جايگزين از دنیا ارائه کند. اما گرايش رسانه

 (. Castles, 2002) خويش سازگار کنند

رود که تصويری از جايگاه مردم در کل جامعه ارائه دهند. ابزاری باشند، برای استراحت و منحرف کردن توجه ها انتظار میاز رسانه

نواخت، ای که معموالً با تفريح يکزندگی واقعی شان سازگار باشد؛ زندگیاز مشکالت و فرهنگی در اختیار مردم قرار دهند که با 

تحت سلطۀ بوروکراسی بودن، انزوا يا دنیای خصوصی خانوادگی، رقابت و مشارکت و همبستگی بسیار نازل با جامعه، همراه است. 

 بخشد؛ زيرا تصويری که رسانهنوع جامعه استمرار میداند و هم عاملی که به اين ها را هم علت جامعۀ توده وار میدر اين نظريه رسانه

دهد، جايگزينی برای جهان واقعی و محیطی کاذب و ابزاری توانا برای دخل و تصرف در اذهان عمومی و البته از جهان ارائه می

 همچنین کمکی برای بقای روانی در شرايط دشوار.

ای از انديشه پذير و تبیینی تام و تمام غیر نسبی می باشد. اين انديشه آمیزهآزمونوار نه تنها بدبینانه بلکه هم غیر نظريه جامعۀ توده

 (.Heman, 2002باشد )انتقادی برگرفته شده از مارکسیسم سیاسی و نوستالژی عصر طاليی اجتماعات مدنی و دموکراسی می

 پ ( نظرية مارکسیسم

شناخت، آن هم در زمانی که هنوز تبديل به يک رسانۀ جمعی مؤثر ها، فقط مطبوعات را میهر چند که خود مارکس، از میان رسانه

ه از ها نیز نوعی از وسايل تولیداند کهای او تحلیل کنیم. رسانههای مدرن را بر اساس انديشهنشده بود، اما کامالً امکان دارد که رسانه

ها ين رسانهکنند. به احتمال زياد اداری صنعتی، يا عوامل تولید و روابط تولید معین پیروی میی خاص نظام تولید سرمايههاقانونمندی
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د و المللی سازمان يافته تا به منافع اين طبقه خدمت کند، قرار دارندار انحصاری، که در سطح ملی يا بیندر مالکیت يک طبقه سرمايه

شر افکار ورزند. از نظر ايدئولوژيکی نیز وظیفه آنها نکنندگان به چنین کاری مبادرت میران فرهنگی و مصرفبا استثمار مادی کارگ

های جايگزين ديگری است که ممکن است به دگرگونی يا رشد آگاهی طبقۀ کارگر از های طبقه حاکم و رد انديشهبینیو جهان

مخالفت فعال و سازمان يافته سیاسی بینجامد. پیچیدگی اين مدعا منجر به اين منافع خود و جلوگیری از تبديل شدن اين آگاهی به 

های مدرن داشته باشیم، نظريه اقتصادی سیاسی، نظريه انتقادی شده که سه نوع نظريۀ الهام گرفته از مارکسیسم در مورد رسانه

تصادی ستی مارکسیستی وفادارتر است زيرا بر عوامل اقفرانکفورتی و نظريۀ جامعه نمايش. از اين میان، نظريۀ اول به سنت ماتريالی

 (.  Castles, 2002) اندتاکید دارد اما دو نظريۀ ديگر بیشتر به عوامل ايدئولوژيکی )روبنايی( پرداخته

 خشنودی و استفاده نظريه

 کار به منظوری چه برای را ها آن و می کنند استفاده ها رسانه از مردم چرا که است پرسش اين به پاسخگويی صدد در نظريه اين

 نیازهايی مخاطبان برای و دهد می توضیح کارکردی داليل با را خاص ای رسانه از مردم استفاده اصلی علت نظريه اين برند؟ می

 خوبی به را فرد نیاز بتواند نظر مورد رسانه چنانچه اگر حال آورند. می روی ها رسانه به آن رفع برای افراد که شود می متصّور را

 نیاز صورت اين غیر در و شود می خشنود و ارضاء فرد باشد، وجود داشته همخوانی فرد نیاز و محتوای رسانه ای بین و کند رفع

 (.Hormoz, 2001شود ) می رويگردان نظر مورد رسانه از وی و ماند می نشده ارضاء وی

 اين رضامندی و استفاده نظريه اصلی فرض است. متکی ارتباط فرايند بودن متغیر چند و مخاطب پويايی عامل دو بر نظريه اين

 نیازها به بستگی رضايت اين درجه .کند فراهم را رضايت بیشترين که هستند محتوايی دنبال به بیش و کم مخاطب، افراد که است

  (.Amirpour & Bahramian, 2014دارد ) فرد عالئق و

 و راديويی های برنامه جذابیت علل به که شد انجام ،3920 دهه اوايل در خشنودی و استفاده رويکرد اساس بر پژوهش اولین

 کلیدی ارتباطی پیوندهای از برخی بر بیشتر جديد نظريه کرد پیدا تغییراتی 00 دهه اواخر از نظريه اين .پرداخت می خوانی روزنامه

 کنیم: بیان ذيل صورت به می توانیم را خشنودی و استفاده جديد نظريه کرد. می تأکید

ارات رسانه ها و عقايد و انتظ شرايط اجتماعی و تمايالت روان شناختی همزمان بر دو مورد زير اثر می گذارند، عادات کلی استفاده از

ا خود سبب اقدامات معین در انتخاب رسانه ه اين مسئله به نوبه .مخاطبان درباره منفعت هايی که در استفاده از رسانه ها وجود دارد

 (.Hormoz, 2001فعالیت های اجتماعی حاصل می شود ) می شود و سپس ارزيابی ارزش تجربه با ساير زمینه های تجربی و

 نظريه کاشت

هد شدند. تحقیق او نشان می د« کاشت»و همکارانش در مطالعات درازمدت درباره تأثیر تلويزيون موفق به ارايه نظريه  3جرج گربنر

که در آمريکا تلويزيون تبديل به بازوی فرهنگی جامعه شده است و عضو اصلی خانواده به شمار می رود. او تماشاگران تلويزيون را 

کرد و دريافت که بینندگان قوی روزانه بیش از چهارساعت تلويزيون تماشا می کنند و منبع  تقسیم« قوی»و « ضعیف»به دو دسته 

اصلی همه گونه اطالعات، انديشه ها و آگاهی های آنان اين رسانه است. بنابراين در معرض همه گونه پیام های تلويزيونی قرار گرفتن 

نهاده است. در واقع کاشت به معنای القای يک جهان بینی « کاشت»ا و تأثیرپذيری از آنها همان چیزی است که گربنر نام آن ر

 (. Gerbener & Geross, 1976: 26« )مشترک، و نقش های مشترک است.

از نظرگربنر رسانه ها به ارائه ديدگاه های هم شکل و کم و بیش يکسان از واقعیت اجتماعی تمايل دارند و مخاطبان آنها نیز براساس 

فرهنگ پذير می شوند. گربنر تا آنجا پیش می رود که  می گويد، رسانه ها، بويژه تلويزيون، به دلیل نظم و هماهنگی  چنین سازوکاری

در ارائه  پیام در طول يک زمان مشخصی، از قدرت تأثیرگذاری فراوانی برخوردارند، به طوری که بايد آنها را شکل دهنده جامعه 

 (.Mehrdad, 2002دانست )

                                                           
1 Gerbener, G. 
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اکنش به انتقادهای مطرح شده به نظريه اش مبنی بر اينکه متغیرهای ديگری در تأثیر گذاری تلويزيون بر بینندگان دخیل گربنر در و

هستند، با تجديد نظر قرار دادن نظريه کاشت، دو مفهوم ديگر يعنی جريان سازی و تشديد را به آن اضافه کرد. بر اساس اين مفاهیم 

بیش از حد تلويزيون، برای تمامی افراد، پیامدهای يکسانی ندارد بلکه نتايج متفاوتی برای گروه  می توان نتیجه گرفت که تماشای

 (.Suryen & Tankard, 2003:39های مختلف اجتماعی دارد )

ای ههمسو با نظريه کات گربنر، نتايج مطالعاتی که درباره همبستگی بین مدت زمان تماشای آگهی های تلويزيون با رفتارها و نگرش 

مخاطبان انجام شده است، نشان می دهد بینندگان دائمی آگهی های تلويزيونی، در مقايسه با ساير بینندگان، غذاهايی را که در آگهی 

( و  Esmy et al, 2011: 97، برگرفته ازEtkeen, Rewers & Gibson, 1979ها تبلیغ شده است، بیشتر دوست دارند )

، برگرفته از Etkeen:197،: 1979  Etkeen et alاد غذايی تبلیغ شده را در خواست می کنند )بیشتر از ديگران شیرينی ها و مو

Esmy et al: 2011: 97.) 

 نظريه جبرگرايي رسانه ای

مک لوهان با طرح اين نظريه معتقد بود تأثیرات تکنولوژی در سطح نظريات و فرضیات اتفاق نمی افتند، بلکه آنها نسبت های بین 

الگوهای تصورات ذهنی ما را بطور مداوم و بدون هیچ گونه مقاومتی تغییر می دهند. به عبارت ديگر مهمترين تأثیر رسانه حواس يا 

های جمعی اين است که عادات تصورات و نحوه تفکر مخاطبان را تحت تأثیر قرار می دهند. برای نمونه چاپ بر حس ديداری تأکید 

فکر ما را تحت تأثیر قرار داد و آن را خطی، مرحله ای، منظم، تکراری و منطقی کرد. در واقع می گذارد. در عین حال چاپ، شیوه ت

 ,Mc Lohanچاپ انسان را وادار کرد که تفکر را از احساس جدا کند، چاپ انسان را به تخصصی شدن و تکنولوژی هدايت کرد )

1964.) 

 ارزش های دموکراسي

اهی به عنوان حق حکومت کردن را برای شهروندان خود قائل است موضوع مورد بررسی دموکراسی به عنوان رژيمی سیاسی که آگ

 شود. های دموکراسی به تفکیک توضیح داده میباشد. در زير هر کدام از ارزشدر اين پژوهش می

در « ی سیاسیندگهای اجتماعی در زگسترش مشارکت و رقابت گروه»ی سیاسی را به معنی تمايل به مشارکت سیاسی: اگر توسعه

نیازهای آن مشارکت سیاسی خواهد بود؛ به اين معنی که توسعه سیاسی شک يکی از پیش( بیBashirieh, 2010) نظر بگیريم

عنوان سازندگی اصلی حیات سیاسی و اجتماعی باشیم. مشارکت از نظر پذير است که درصدد جلب مشارکت مردم بهزمانی تحقق

باشد. مشارکت از لحاظ مفهومی به ( میGaffari, 2008« )نبه و متقابل افراد برای انجام امری خاصشرکت دوجا»لغوی به معنای 

 Sorokaباشد)شود که هدف از انجامش حمايت و يا تأثیرگذاری بر سیاست و حکومت میهای شهروندان آزاد گفته میفعالیت

& Welzien, 2010) 

تظاهرات يک کار اعتراض آمیز و هم چنین يک واکنش بسیار نیرومند از سوی جامعه تمايل به شرکت در راهپیمايی: راهپیمايی يا 

است که در اعتراض به معضالت و يا مسائل سیاسی و اجتماعی و توسط افرادی از جامعه که نسبت به آن مسائل اعتراض دارند برپا 

 هايی را گويند که در امور اجتماعیته يا فرقهشود. تمايل به شرکت در احزاب و تشکل های سیاسی: در سیاست گروه يا دسمی

نظرهای مخصوص يک جمعیت يا يک طبقه را تعقیب نمايد. بديهی است جمعیتی با مشخصات فوق از حالت بی هويتی خارج شده 

شکل  و شوند با اهدافی واحدنهد. زيرا در حزب اعضا يا اجزا تبديل به کلی میبه مرحله داشتن هويت و شخصیت حقوقی پای می

گیرند: دار را در بر میترين حالت، احزاب سیاسی رسمی و ريشهگرفته از تشکلشان. اين گروه از بازيگران سیاسی، در بديهی

های مشترک، درون ساختار سازمانی و ايدئولوژيک منظور تعقیب هدففکر، که بهسلیقه و همهايی از افراد کم و بیش هممجموعه

 سازد.نظام ارزشی زيربنايی، با ايدئولوژی حزب را منعکس میها،اند. اين هدفآمده دور هم گردتوافق شده،
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 ها، شهروندان و احزابرسانه :(1نمودار )

سانی ها در برقراری ارتباط با کی اول به توانايی آندردسر فرايند توصیف شده، در درجهترديد برای احزاب کارکرد آرام و بیبی

ن ی کوچکی از نخبگاداری به طبقهدهند. زمانی که حق رأی در کشورهای سرمايهها رأی و مشروعیت مینآ بستگی دارد که به

گذرد(، کافی بود احزاب برای دسترسی به طور خاص مردان فرهیخته محدود بود )البته زمان زيادی از آن دوره نمیدار، و بهزمین

ش تجارتی، بايد های فعال در بخهای سیاسی، شبیه سازمانجا که سازمانی است، تا آنبازاريابی سیاسی بسیار شبیه بازاريابی اقتصاد

ها هستند، گیری مخاطبانی اقدام کنند که در پی جلب حمايت انتخاباتی آنهای ارتباطات جمعی نسبت به هدفبا استفاده از کانال

ختلف های مها و گزينهای میان محصول، انتخاب گسترده«مصرف کننده»طور کامل رقابتی که در آن شهروند آن هم در محیطی به

های آشکاری در طبیعت بازارهای سیاسی و اقتصادی وجود دارد، و احزاب سیاسی موفقیت خود در اختیار دارد. در حالی که تفاوت

ل و فنون یاسی بسیاری از اصوکنند، بازاريابی سشان از آرا و قدرت مؤثر ارزيابی میرا نه بر حسب سود حاصل، بلکه براساس سهم

 ود قرار دهدی کار خرا سرلوحه -های اقتصادیدر کوشش برای کسب موفقیت -کار رفته از سوی تولید کنندگان کاال و خدماتبه

(Mauser, 1983.) 

ن برخوردار انی از آطور يکستمايل به آزادی بیان : آزادی بیان حق طبیعی است که همه افراد آدمی به مقتضای انسان بودن خود، به

توانند مروج انديشه و فکر خود باشند تا جايی که موجب نقض حقوق ديگران و اصول ارزش مورد احترام جامعه و بموجب آن می

 (Soroka & Welzein, 2010) نشوند

از سويی ديگر  ت دارد وطبق نظريه وابستگی مخاطبان، مخاطب از رويدادهای پیرامون خود نیاز به اطالعانظريه وابستگي مخاطبان: 

ها دارند و اين نههای متفاوتی به رساکند. البته افراد وابستگیکند همین عوامل او را به عنصری منفعل تبديل میاو از واقعیات فرار می

ه ب وابستگی از شخصی به شخص ديگر، از گروهی به گروه ديگر و از فرهنگی به فرهنگ ديگر متفاوت است. اين میزان وابستگی

رش شود و گیری نگگذارد که در آنها منجر به شکلها که متفاوت است آثار شناختی، عاطفی و رفتاری بر جای میاطالعات رسانه

 سازی...سازی و منفعليا ايجاد ترس و اضطراب و يا فعال

های برگر و ( که از انديشهگرايی اجتماعیی ساخت اجتماعی واقعیت )بر ساختبرطبق نظريه ی ساخت اجتماعي واقعیت:نظريه

الکمن برخاسته است مخاطب آنچه که از دنیای پیرامون خود متصور است را حاصل از ترکیب ساخت اجتماعی معنا و معنای حاصل 

ه هم قدرت داند در نتیجعبارتی، مذاکره و توافق علت و عاملیت تحت عنوان بر ساخت گرايی اجتماعی میی شخصی يا بهاز تجربه

های ی تأثیر پیامطور مداوم در حال تعامل بین خود هستند. نظريهن رسانه است و هم قدرت در اختیار مخاطب است و اين دو بهاز آ
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  23/  دموکراسی هایارزش به گرایش میزان با استفاده مورد رسانه رابطه بررسی

ها تکوين شد ابتدا تأثیر مطلق رسانه بعد تأثیر محدود رسانه سپس تأثیر قدرتمند آن و در انتها تأثیر حاصل از ارتباطی در طول سال

ر کند و داينجا هم حرف بر سر آن است که مخاطب ديدگاه شخصی خود و ديدگاه رسانه را با هم مخلوط میدر  مذاکره )توافق(.

در میان وسايل ارتباط جمعی، روزنامه، راديو و تلويزيون بیش از هر رسانه ديگری وقت  پذيرد.انتها نتیجه هر آنچه که باشد را می

 هايی است که آنها دارا هستند.خاطر ويژگیبهدهند و اين افراد جامعه را به خود اختصاص می

 

 
 مدل تحقیق (:2نمودار )

 

 ردد.گهای کلی پژوهش به صورت زير مطرح میگردد، فرضیهها و مدل پژوهش استخراج میبنابراين بر مبنای آنچه که از نظريه

 های دموکراسی تفاوت معناداری وجود دارد.بین نوع شبکۀ تلويزيونی مورد استفاده و میزان گرايش شهروندان به ارزش  -

 های دموکراسی تفاوت معناداری وجود دارد.بین نوع روزنامه و میزان گرايش شهروندان به ارزش  -

 روش تحقیق

 آزمون و آماری محاسبات SPSS افزار نرم طريق از و شد انجام پرسشنامه ابزار از استفاده با و پیمايش روش با حاضر پژوهش

شهروندان  از نفر 100 شامل شد محاسبه مقدماتی آزمون نتايج مبنای بر و کوکران  فرمول از استفاده با نمونه حجم. شد انجام هافرضیه

تعیین  3190بر مبنای سرشماری رسمی سال  ،2منطقۀ  آماری جامعۀ چهارچوباند. سال سن داشته 40شهر تهران که باالی  2منطقۀ 

سال  40بوده است. با توجه به اينکه تمرکز پژوهش حاضر بر روی شهروندان باالی  نفر 132334شده است که جمعیت اين منطقه 

(. بر اين مبنا 3193 اند)مرکز آمار ايران،سال بوده 40درصد جمعیت شهر تهران باالی  73، 3190بوده است، و بر مبنای آمار سال 

نفر بدست آمده است که بر  102نفر خواهد بود. لذا بر مبنای فرمول کوکران  441039چهارچوب جمعیتی جامعه مورد مطالعۀ ما  

 های پژوهش توزيع گرديده است. گیری غیراحتمالی اتفاقی پرسشنامه در بین نمونهمبنای نمونه
 لهای متغیر مستقابعاد و شاخص :(1جدول )

 هاشاخص متغیرها ابعاد متغیر مستقل

ده
تفا

 اس
رد

مو
نه 

سا
ر

 

 تلويزيون

BBC میزان دريافت اطالعات از اخبار  فارسیBBC فارسی 

 میزان دريافت اطالعات از اخبار صدای آمريکا VoAصدای آمريکا 

 شبکه دو 40:10میزان دريافت اطالعات از اخبار  شبکه دو 40:10اخبار 

 شبکه يک 43میزان دريافت اطالعات از اخبار  شبکه يک 40اخبار 

 جرايد

 ی کیهانی روزنامهمیزان مطالعه کیهان

 ی اطالعاتی روزنامهمیزان مطالعه اطالعات

 ی همشهریی روزنامهمیزان مطالعه همشهری

 ی ايرانی روزنامهمیزان مطالعه ايران

 اعتمادی ی روزنامهمیزان مطالعه اعتماد
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 های متغیر وابستهابعاد و شاخص :(2جدول )

 هاشاخص ابعاد متغیر وابسته

ش
رز

ه ا
ش ب

راي
 گ

ان
میز

سی
کرا

مو
ی د

ها
 

 میزان مشارکت سیاسی
 شرکت در انتخابات کشور و رأی دادن

 تمايل به کانديدا شدن به شکل مستقل و يا در حزبی خاص

 های مستقل و به دور از دخالت دولتبرگزاری راهپیمايی های آزادمیزان گرايش به شرکت در راهپیمايی

های میزان گرايش به فعالیت در احزاب و تشکل

 سیاسی
 تمايل به عضويت در حزب سیاسی، تمايل به تشکیل احزاب سیاسی

 میزان گرايش به آزادی بیان
های آزاد، انتخاب آزادانه مذهب، گرايش به آزادی برگزاری تريبون

 آزادی انتشار مطالبمطبوعات، 

 

 اعتبار و پايايي

ه ای انجام شده است و برای سنجش پايايی از آلفای کرونباخ استفاده شدهای پژوهش به شیوه اعتبار صوری و اعتبار سازهاعتبار گويه

 است که میزان آن در جداول زير بیان شده است.
 آلفای کرونباخ ابعاد ارزش های دموکراسي :(3جدول )

 04آزمون: تعداد افرا نمونه: پیش 

 آلفای کرونباخ ابعاد متغیر وابسته

به 
ش 

راي
 گ

ان
میز ش

رز
ا

سی
کرا

مو
ی د

ها
 

 /.71 میزان مشارکت سیاسی

 .07/0 های آزادمیزان گرايش به شرکت در راهپیمايی

 /.73 یهای سیاسمیزان گرايش به فعالیت در احزاب و تشکل

 /.76 میزان گرايش به آزادی بیان

 نفر 380مرحله دوم: تعدا کل نمونه 

 آلفای کرونباخ ابعاد متغیر وابسته

به 
ش 

راي
 گ

ان
میز ش

رز
ا

سی
کرا

مو
ی د

ها
 

 761/0 میزان مشارکت سیاسی

 049/0 های آزادمیزان گرايش به شرکت در راهپیمايی

 032/0 یهای سیاسمیزان گرايش به فعالیت در احزاب و تشکل

 790/0 آزادی بیانمیزان گرايش به 

 های پژوهشيافته

 بررسي فرضیه های تحقیق

 ی معناداری های دموکراسی رابطهرسد بین نوع تلويزيون مورد استفاده و میزان گرايش شهروندان به ارزشفرضیه اول: به نظر می

 وجود دارد.

 آزمون تحلیل واريانس/ کوواريانس تك متغیره )نوع تلويزيون و میزان گرايش به ارزش های دموکراسي( :(0جدول )

Sig. df1 df2 F 

003/0 4 104 100/35 

 

تک متغیره جهت سنجش نمره میزان گرايش به ارزش های دموکراسی  iاين جدول نتیجه کلی آزمون تحلیل واريانس/کوواريانس

 F( را نشان می دهد. از آنجا که سطح معناداری آماره 43/اخبار 40:10و اخبار BBC/VOAبر اساس نوع استفاده از تلويزيون )

 ت معنی اداری بین آنها وجود دارد.گروه با همديگر متفاوت بوده و تفاو 2می باشد، بنابراين بايد گفت که واريانس  05/0کمتر از 
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  96/  دموکراسی هایارزش به گرایش میزان با استفاده مورد رسانه رابطه بررسی

 جدول آزمون های اثرات بین آزمودني ها: (5جدول )

 متغیر وابسته: میزان گرايش به ارزش های دموکراسی

Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 071/47a 1 631/7 970/35 003/0 352/0 

Intercept 033/140 3 400/164 132/723 000/0 693/0 

40:10 436/43 3 125/39 040/30 000/0 072/0 

43 245/40 3 461/39 559/35 003/0 355/0 

BBC 667/42 3 123/45 710/27 000/0 361/0 

VOA 903/1 3 072/2 203/2 140/0 013/0 

BBC*VOA* 320/0 000/0 643/24 703/42 3 517/44 43اخبار *40:10اخبار 

 175 014/4036 جمع
- 

Corrected Total 041/460 102 

a. R Squared = 227/0  (Adjusted R Squared = 194/0 ) 

 

اين جدول معنی داری يا عدم معنی داری کل مدل و همچنین رابطه جداگانه هر متغیر مستقل با متغیر وابسته را نشان می دهد. برای 

 جدول، بايد نتايج زير گزارش شود:تفسیر اين 

تفاوت )رابطه( معنی دار جداگانه هريک از شبکه های تلويزيونی در میزان گرايش به ارزشهای دموکراسی در بین  -3

 شهروندان.

 تفاوت کل )يک جا(. -4

 .مقدار ضريب تعیین -1
 دموکراسي در بین پاسخگويانتفاوت معني دار هر يك از شبکه ها )تلويزون ها( در میزان گرايش به ارزش های 

 بر اساس مقدار آزمون، شاهد تفاوت معنی دار نمره میزان گرايش به ارزش های دموکراسی در بین  40:10اخبار  در مورد

هستیم. يعنی در بین کسانی که اين برنامه را می بینند يا نمی بینند، میزان گرايش به ارزش های دموکراسی  40:10مخاطبان اخبار 

 است. متفاوت

 هم بر اساس مقدار آزمون، شاهد تفاوت معنی دار نمره میزان گرايش به ارزش های دموکراسی در بین  43اخبار  در مورد

هستیم. يعنی در بین کسانی که اين برنامه را می بینند يا نمی بینند، میزان گرايش به ارزش های دموکراسی  43مخاطبان اخبار 

 متفاوت است.

 شبکه خبری در مورد  BBC  نیز بر اساس مقدار آزمون، شاهد تفاوت معنی دار نمره میزان گرايش به ارزش های دموکراسی

هستیم. يعنی در بین کسانی که اينشبکه را می بینند يا نمی بینند، میزان گرايش به ارزش های  BBCدر بین مخاطبان شبکه 

 دموکراسی متفاوت است.

  اما در مورد شبکه خبری VOAشاهد تفاوت معنی دار نمره میزان گرايش به ارزش های دموکراسی ار آزمونبر اساس مقد ،

 ستیم. يعنی در بین کسانی که اين شبکه را می بینند يا نمی بینند، میزان گرايش به ارزش های دموکراسییدر بین مخاطبان شبکه ن

 متفاوت معنی داری وجود ندارد.
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 ( تفاوت کل )يك جا

خبری مورد ارزيابی و رابطه همزمان آن ها بر متغیر وابسته میزان گرايش به ارزش های دموکراسی، بر اساس تعامل بین چهار شبکه 

مقدار آزمون، به لحاظ آماری تفاوت معنی داری وجود دارد. به عبارت ديگر در مجموع بین کسانی که از اين شبکه ها استفاده می 

 اده نمی کنند در میزان گرايش به ارزش های دموکراسی تفاوت معناری وجود دارد.کنند در برابر کسانی که از اين شبکه های استف
 مقدار ضريب تعیین

است که در سطر پايین جدول ديده می شود. اين ضريب که مقدار تعديل  نتیجه ديگری که اين جدول دربردارد، مقدار ضريب تعیین

( توانسته اند 43اخبار *40:10*اخبار *BBC*VOAمی باشد، نشان می دهد که نوع استفاده از تلويزيون ) 194/0شده آن برابر 

 درصد از واريانس متغیر وابسته نمره میزان گرايش به ارزش های دموکراسی را تبیین کنند.194/0

 د ی معناداری وجودموکراسی رابطههای رسد بین نوع روزنامه و میزان گرايش شهروندان به ارزشفرضیه دوم: به نظر می

 .دارد

 آزمون تحلیل واريانس/ کوواريانس تك متغیره )نوع روزنامه و میزان گرايش به ارزش های دموکراسي(: (6جدول )

Sig. df1 df2 F 

003/0 3 101 36/990 

نتیجه کلی آزمون تحلیل واريانس/کوواريانس تک متغیره جهت سنجش نمره میزان گرايش به ارزش های دموکراسی بر اساس نوع 

 0/05کمتر از  Fاستفاده از روزنامه )کیهان * اطالعات * ايران * همشهری * اعتماد( نشان می دهد از آنجا که سطح معناداری آماره 

 که واريانس ها با همديگر متفاوت بوده و تفاوت معنی داری بین آنها وجود دارد.می باشد، بنابراين بايد گفت 
 آزمون های اثرات بین آزمودني ها )نوع روزنامه( :(7جدول )

 متغیر وابسته: میزان گرايش به ارزش های دموکراسی

Source 
Type III Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 259/27a 4 930/7 20.412 .001 .295 

Intercept 732.676 3 732.676 1890.768 .000 .866 

 057. 000. 16.307 6.208 3 6.187 کیهان

 000. 724. 015. 007. 3 009. اطالعات

 062. 001. 19.455 7.539 3 7.539 ايران

 030. 003. 8.926 3.459 3 3.459 همشهری

 062. 000. 24.823 9.308 3 9.543 اعتماد

 030. 001. 23.609 9.982 3 8.982 اعتماد *همشهری * ايران * اطالعات * کیهان

     175 1365.000 جمع

Corrected Total 160.997 102     

a. R Squared = .322 (Adjusted R Squared = .312) 

 

معناداری يا عدم معناداری کل مدل و همچنین رابطه جداگانه هر متغیر مستقل همانطور که در فرضیه يک توضیح داده شد اين جدول 

 بر متغیر وابسته را نشان می دهد.

 . تفاوت )رابطه( معنادار هر يک از روزنامه ها در میزان گرايش به ارزش های دموکراسی در میان پاسخگويان3

 ( در مورد روزنامه کیهان بر اساس مقدار آزمونF=16.307; Sig=0/000 شاهد تفاوت معنی دار نمره میزان گرايش به ،)

ارزش های دموکراسی در بین خوانندگان روزنانه هستیم. يعنی می توان گفت در بین کسانی که اين روزنامه را می خوانند يا 

 نمی خوانند، میزان گرايش به ارزش های دموکراسی متفاوت است.

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir
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  در مورد روزنامه اطالعات بر اساس مقدار( آزمونF=0.015; Sig=0/724 شاهد تفاوت معنی دار نمره میزان گرايش به ،)

ستیم. يعنی در بین کسانی که اين روزنامه را می خوانند يا نمی خوانند، یارزش های دموکراسی در بین خوانندگان اين روزنامه ن

 میزان گرايش به ارزش های دموکراسی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

  در مورد( روزنامه اعتماد بر اساس مقدار آزمونF=24.823; Sig=0/000 شاهد تفاوت معنی دار نمره میزان گرايش به ،)

ارزش های دموکراسی در بین خوانندگان اين روزنامه هستیم. يعنی در بین کسانی که اين روزنامه را می خوانند يا نمی خوانند، 

 داری دارد. میزان گرايش به ارزش های دموکراسی تفاوت معنی

 در مورد ( روزنامه همشهری نیز بر اساس مقدار آزمونF=8.926; Sig=0/003 شاهد تفاوت معنی دار نمره میزان گرايش ،)

به ارزش های دموکراسی در بین خوانندگان اين روزنامه هستیم. يعنی در بین کسانی که اين روزنامه را می خوانند يا نمی 

 های دموکراسی تفاوت معنی داری دارد.خوانند، میزان گرايش به ارزش 

 در مورد ( روزنامه ايران بر اساس مقدار آزمونF=19.455; Sig=0/001 شاهد تفاوت معنی دار نمره میزان گرايش به ،)

ارزش های دموکراسی در بین خوانندگان اين روزنامه هستیم. يعنی در بین کسانی که اين روزنامه را می خوانند يا نمی خوانند، 

 یزان گرايش به ارزش های دموکراسی تفاوت معنی داری دارد.م

 . تفاوت کل )يک جا( 4

تعامل بین پنج روزنامه مورد ارزيابی و رابطه همزمان آنها بر متغیر وابسته میزان گرايش به ارزش های دموکراسی، بر اساس مقدار 

د دارد. به عبارت ديگر در مجموع بین کسانی که از (، به لحاظ آماری تفاوت معنی داری وجوF=23.609; Sig=0/001آزمون )

اين روزنامه ها استفاده می کنند در برابر کسانی که از اين روزنامه ها استفاده نمی کنند در میزان گرايش به ارزش های دموکراسی 

 تفاوت معناری وجود دارد.

 (R Squared. مقدار ضريب تعیین )1

می  0/312که در سطر پايین جدول می باشد. اين ضريب که مقدار تعديل شده آن برابر ( است R Squaredمقدار ضريب تعیین )

درصد از  0/312باشد، نشان می دهد که نوع استفاده از روزنامه )کیهان* اطالعات* ايران* همشهری* اعتماد(  توانسته است 

 نند.واريانس متغیر وابسته نمره میزان گرايش به ارزش های دموکراسی را تبیین ک

 جمع بندی يافته های تحلیلي

معناداری  یهای دموکراسی رابطهرسد بین نوع تلويزيون مورد استفاده و میزان گرايش شهروندان به ارزشفرضیه اول: به نظر می

 وجود دارد.

 بر اساس نوعکوواريانس تک متغیره جهت سنجش نمره میزان گرايش به ارزش های دموکراسی  نتیجه کلی آزمون تحلیل واريانس/

می  0/05کمتر از  F( نشان می دهد )از آنجا که سطح معناداری آماره 43/اخبار 40:10و اخبار BBC/VOAاستفاده از تلويزيون )

 گروه با همديگر متفاوت بوده و تفاوت معنی داری بین آن ها وجود دارد. 2باشد( که واريانس 

 40:10اخبار  در مورد ( بر اساس مقدار آزمونF=18.028; Sig=0/000 شاهد تفاوت معنی دار نمره میزان گرايش به ،)

هستیم. يعنی در بین کسانی که اين برنامه را می بینند يا نمی بینند،  40:10ارزش های دموکراسی در بین مخاطبان اخبار 

 میزان گرايش به ارزش های دموکراسی متفاوت است.

 43اخبار  در مورد ( هم بر اساس مقدار آزمونF=15.559; Sig=0/001 شاهد تفاوت معنی دار نمره میزان گرايش ،)

هستیم. يعنی در بین کسانی که اين برنامه را می بینند يا نمی بینند، میزان  43به ارزش های دموکراسی در بین مخاطبان اخبار 

 گرايش به ارزش های دموکراسی متفاوت است.
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 شبکه خبری  در موردBBC نیز بر اساس مقدار آزمون (F=47.738; Sig=0/000 شاهد تفاوت معنی دار نمره میزان ،)

هستیم. يعنی در بین کسانی که اينشبکه را می بینند يا نمی  BBCگرايش به ارزش های دموکراسی در بین مخاطبان شبکه 

 بینند، میزان گرايش به ارزش های دموکراسی متفاوت است.

  اما در مورد شبکه خبریVOAبر اساس مقدار آزمو( نF=4.481; Sig=0/328 شاهد تفاوت معنی دار نمره میزان ،)

گرايش به ارزش های دموکراسی در بین مخاطبان شبکه نیستیم. يعنی در بین کسانی که اين شبکه را می بینند يا نمی بینند، 

 میزان گرايش به ارزش های دموکراسی متفاوت معنی داری وجود ندارد.

د ارزيابی و رابطه همزمان آنها بر متغیر وابسته میزان گرايش به ارزش های دموکراسی، بر اساس تعامل بین چهار شبکه خبری مور

(، به لحاظ آماری تفاوت معنی داری وجود دارد. به عبارت ديگر در مجموع بین کسانی F=24.701; Sig=0/000مقدار آزمون )

اسی شبکه های استفاده نمی کنند در میزان گرايش به ارزش های دموکرکه از اين شبکه ها استفاده می کنند در برابر کسانی که از اين 

 تفاوت معناری وجود دارد.

( است که در سطر پايین جدول می باشد. اين ضريب که R Squaredنتیجه ديگری که اين جدول دربردارد، مقدار ضريب تعیین )

( 43اخبار *40:10*اخبار *BBC*VOAتفاده از تلويزيون )می باشد، نشان می دهد که نوع اس 0/392مقدار تعديل شده آن برابر 

 درصد از واريانس متغیر وابسته نمره میزان گرايش به ارزش های دموکراسی را تبیین کنند. 0/392توانسته اند 

 

 د دارد.ی معناداری وجوهای دموکراسی رابطهرسد بین نوع روزنامه و میزان گرايش شهروندان به ارزشفرضیه دوم: به نظر می

 

نتیجه آزمون تحلیل واريانس/کوواريانس تک متغیره جهت سنجش نمره میزان گرايش به ارزش های دموکراسی بر اساس نوع 

می باشد(،  0/05کمتر از  Fاستفاده از روزنامه )کیهان * اطالعات * ايران * همشهری * اعتماد( )از آنجا که سطح معناداری آماره 

 ها با همديگر متفاوت بوده و تفاوت معنی داری بین آنها وجود دارد.نشان می دهد که واريانس 

 در مورد ( روزنامه کیهان بر اساس مقدار آزمونF=16.307; Sig=0/000 شاهد تفاوت معنی دار نمره میزان گرايش ،)

ه را می روزنامبه ارزش های دموکراسی در بین خوانندگان روزنانه هستیم. يعنی می توان گفت در بین کسانی که اين 

 خوانند يا نمی خوانند، میزان گرايش به ارزش های دموکراسی متفاوت است.

 در مورد ( روزنامه اطالعات بر اساس مقدار آزمونF=0.015; Sig=0/724 شاهد تفاوت معنی دار نمره میزان گرايش ،)

 نی که اين روزنامه را می خوانند يا نمیبه ارزش های دموکراسی در بین خوانندگان اين روزنامه نستیم. يعنی در بین کسا

 خوانند، میزان گرايش به ارزش های دموکراسی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

 در مورد ( روزنامه اعتماد بر اساس مقدار آزمونF=24.823; Sig=0/000 شاهد تفاوت معنی دار نمره میزان گرايش ،)

امه هستیم. يعنی در بین کسانی که اين روزنامه را می خوانند يا نمی به ارزش های دموکراسی در بین خوانندگان اين روزن

 خوانند، میزان گرايش به ارزش های دموکراسی تفاوت معنی داری دارد.

 در مورد ( روزنامه همشهری نیز بر اساس مقدار آزمونF=8.926; Sig=0/003 شاهد تفاوت معنی دار نمره میزان ،)

بین خوانندگان اين روزنامه هستیم. يعنی در بین کسانی که اين روزنامه را می خوانند  گرايش به ارزش های دموکراسی در

 يا نمی خوانند، میزان گرايش به ارزش های دموکراسی تفاوت معنی داری دارد.

 در مورد ( روزنامه ايران بر اساس مقدار آزمونF=19.455; Sig=0/001 شاهد تفاوت معنی دار نمره میزان گرايش ،)

رزش های دموکراسی در بین خوانندگان اين روزنامه هستیم. يعنی در بین کسانی که اين روزنامه را می خوانند يا نمی به ا

 خوانند، میزان گرايش به ارزش های دموکراسی تفاوت معنی داری دارد.
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دار رزش های دموکراسی، بر اساس مقتعامل بین پنج روزنامه مورد ارزيابی و رابطه همزمان آنها بر متغیر وابسته میزان گرايش به ا

(، به لحاظ آماری تفاوت معنی داری وجود دارد. به عبارت ديگر در مجموع بین کسانی که از F=23.609; Sig=0/001آزمون )

اسی راين روزنامه ها استفاده می کنند در برابر کسانی که از اين روزنامه ها استفاده نمی کنند در میزان گرايش به ارزش های دموک

 تفاوت معناری وجود دارد.

می  0/312( است که در سطر پايین جدول می باشد. اين ضريب که مقدار تعديل شده آن برابر R Squaredمقدار ضريب تعیین )

درصد از  0/312باشد، نشان می دهد که نوع استفاده از روزنامه )کیهان* اطالعات* ايران* همشهری* اعتماد( توانسته است 

 متغیر وابسته نمره میزان گرايش به ارزش های دموکراسی را تبیین کنند.واريانس 

 نتیجه گیری

با اندکی تامل در نظريه چارچوب سازی می توان به اين موضوع پی برد که ابعاد ارزش های دموکراسی در رسانه های مختلف به 

که نظريه چارچوب سازی به ما می گويد، چارچوب  گونه ای هدفمند و البته متفاوت چارچوب سازی و برجسته می شوند. همانطور

ها طرح واره های شناختی هستند که بر نحوه ادراک و فهم ما از واقعیت تاثیر می گذارند و رسانه ها توجه خود را بر بعضی موضوعات 

به زبان ساده تر، رسانه  و رويداد های آن واقعیت )موضوع( تمرکز می کنند و سپس آن را در چارچوب معنايی خاص ارائه می دهند.

 فکر کردن را هم در قالب های مشخص بر آن ها تحمیل می کنند.« چگونه»فکر کنند و سپس « چه»ها به مخاطبان می گويند درباره 

در مورد ارزش های دموکراسی که موضوع اين تحقیق است، اگر دقیق شويم می بینیم هم رسانه های داخلی و هم خارجی با اهداف 

تعیین شده به موضوعاتی از قبیل آزادی بیان، حقوق بشر، تشکل ها و احزاب، راهپیمايی ها و از همه بیشتر مشارکت سیاسی خاص و 

( و روزنامه های اصول گرا به صورت همه جانبه و يک صدا بعد مشارکت 40:10و  43و رأی دادن می پردازند. تلويزيون های داخلی )

مانند انتخابات )رياست جمهوری، مجلس و شوراها( در چارچوب معنايی خاص )مانند وحدت سیاسی را همواره در مقاطع حساس 

بهمن و روز قدس( بر لزوم راهپیمايی و حضور گسترده مردم  44و همستگی ملی( بازنمايی می کنند و در مناسبت های مختلف )مثل 

 تاکید می ورزند. 

ديگری از ارزش های دموکراسی تاکید می کنند که به صورت عمده و ( بر ابعاد bbc,voaدر مقابل تلويزيون های خارجی )

چشمگیر بحث آزادی بیان و آزادی مطبوعات را می توان يادآور شد. مفهوم آزادی بیان به عنوان يکی از ابعاد ارزش های دموکراسی 

ما همواره در جوامع مختلف مخاطبانِ گرچه که بسیار انتزاعی و پیچیده است و تعاريف و مصداق های فراوانی را شامل می شود ا

رسانه ها به دنبال اخبار و مطالب مرتبط با اين مفهوم هستند. موضوعاتی مانند دستگیری روزنامه نگاران، توقیف مطبوعات، نابرابری 

مانند ايران های جنسیتی و ... اينها موضوعاتی است که اين رسانه های خارجی همواره می کوشند در چارچوب های معنايی خاص )

 تهديدی علیه کشورهای غربی و ناقص حقوق بشر و ...( بازنمايی می شود که در بین مخاطبان طرفداران خاص خود را دارد.

از طرفی ديگر روزنامه ها يا رسانه های اطالح طلب هم به نظر موضعی مابین اين دو گروه دارند. يعنی هم بر مشارکت سیاسی و رای 

حضور در راهپیمايی ها و هم بحث آزادی بیان و تشکل ها و احزاب. روزنامه های اطالح طلب هم چارچوب  دادن در انتخابات و

های معنايی خاصی )مانند توسعه سیاسی و تغییرات و اصطالحات( را برای بازنمايی ارزش های دموکراسی برای مخاطبان در نظر می 

 گیرند.

توان گفت که مجموع رسانه های مورد بررسی، نه تنها ابعاد و شاحص های خاصی را بنابراين، بر اساس نظريه چارچوب سازی می 

از میان ارزشهای دموکراسی انتخاب می کنند بلکه به آن ها معنی هم می دهند. رسانه ها با چارچوب سازی هدفمند از ارزش های 

کنند به گونه ای که مفهوم سازی مخاطبان از دموکراسی، ساختار شناختی مشخص و تعريف شده ای را برای مخاطبان فراهم می 

 ارزش های دموکراسی بر اساس چارچوب سازی رسانه ای باشد.
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بر اساس الگوی شیفل می توان اين فرايند را اينگونه بیان کرد: ابتدا چارچوب های رسانه ای تحت فشار منابع و ارزشها  به وجود می 

ب تحلیلی منتاسب  با اين چارچوب ها به مخاطبان منتقل می شوند؛ در مرحله سوم آيند و در مرحله دوم گزارش های خبری و مطال

اين چارچوب هايی که در ارتباط با ارزش های دموکراسی منتقل شده بودند مورد پذيرش مردم )مخاطبان( قرار می گیرد و در مرحله 

 ار مخاطبان پیامدهايی را به دنبال دارد.چهارم و نهايی اين چارچوب های رسانه ای بر روی نگرش ها، گرايشات و رفت

هانطور هم که نتايج اين تحقیق نشان می دهد به طور کلی کسانی که از اين رسانه ها استفاده می کنند در برابر کسانی که استفاده 

رسانه های مختلف گانه در  2نمی کنند؛ میزان گرايش آن ها به ارزش های دموکراسی متفاوت است. ارزش های دموکراسی با ابعاد 

که در اين تحقیق مورد ارزيابی قرار گرفتند  ارائه می شوند و برآيند بازنمايی که از اين ابعاد در اين رسانه ها انجام می شود باعث 

 می شود که رابطه معنی داری بین استفاده از اين رسانه ها و میزان گرايش به دموکراسی وجود داشته باشد.

وابستگی مخاطبان رابطه معنی دار بین استفاده از رسانه ها و میزان گرايش به دموکراسی را مورد بحث قرار  اکنون بر اساس نظريه

مطرح کردند، روابط بین رسانه، جامعه و مخاطبان را مورد  3976دهیم. نظريه وابستگی مخاطبان که بال روکیچ و ديفلور در سال 

طبان از جمله داشتن اطالعات از رويدادها از يک سو و نیز ندانستن و گريز از واقعیت از توجه قرار می دهد و با اشاره به نیازهای مخا

ا يافته های ، در ارتباط ب"وابسته بودن مخاطبان به رسانه ها"سوی ديگر، او را عنصری وابسته به رسانه ها فرض می کند. اين گزاره 

 اين تحقیق، اهمیت بسیاری دارد.

اين نکته هم الزم است: مک کوايل و سون ويندال مهمترين و اصلی ترين ايده نظريه وابستگی مخاطبان  قبل از ورود به بحث ذکر 

را وابسته بودن مخاطبان به منابع اطالعاتی رسانه های جمعی برای دانستن و جهت گیری نسبت به موضوعات اجتماعی و سیاسی ذکر 

ی موثر بر میزان وابستگی مخاطبان قائلند: يک در زمان افزايش پیچیدگی می کنند. بال روکیچ و ديفلور هم دو شرط جامعه شناخت

جوامع و دوم میزان باالی تغییر و کشمکش در جامعه. در اين شرايط رسانه ها تمايل بیشتری به ايفای نقش و کارکردهای خاص 

 دارند. 

آن يعنی مشارکت سیاسی در دوره انتخابات را مورد حال در ارتباط با موضوع اين تحقیق يعنی ارزش های دموکراسی، يکی از ابعاد 

توجه قرار می دهیم. در دوره انتخابات )به خصوص انتخابات رياست جمهوری( کشمکش ها و پیچیدگی های زيادی در بین افراد 

ها و  گمانه زنی جامعه بروز پیدا می کند؛ اينکه به کدام گروه يا حزب اعتماد دکنیم، منابع کسب اطالعات در مورد کانديداها،

شايعات در خصوص چهره های شناخته شده و بسیاری مواردی از اين مسائل باعث همان شرايطی می شود که بال روکیچ و دی فلور 

 از آن به عنوان شرايطی ياد کرده اند که وابستگی مخاطبان به رسانه ها بیشتر می شود.

سعی می کنند )باز هم در چارچوب های معنايی مشخص و متفاوت( اطالعات در اين زمان ها، رسانه های مختلف )داخلی و خارجی( 

مورد نیاز افراد جامعه را در مورد مسائل مختلف انتخابات، نامزدهای انتخاباتی و احزاب مختلف فراهم کنند. به بیانی ديگر، در اين 

مکش های فراوانی که رخ می دهد و همچنین در مقاطع زمانی افراد برای کسب اطالعات در مورد شايعات موجود و اتهامات و کش

نهايت برای اينکه فرد يا حزب مورد نظر خود را برای مشارکت سیاسی يا همان رای دادن و تعیین سرنوشت خود پیدا کند به رسانه 

 های نیاز بیشتری پیدا می کند و همین نیاز به افزايش وابستگی مخاطبان می انجامد.

طبان به رسانه ها باعث می شود چارچوب های معنايی که پیش تر مطرح شدند، بیشتر مورد توجه و احتماال اين افزايش وابستگی مخا

مورد پذيرش قرار گیرند. به عبارتی ديگر وابستگی مخاطبان به رسانه ها در دوره های زمانی خاصی )مانند انتخابات، راهپیمايی ها، 

ا )مخاطبان( با چارچوب های معنايی ارائه شده از سوی رسانه ها منجر می شود. و اعتراضات گروهی و ...( به همسويی بیشتر آن ه

 شايد به همین دلیل هم باشد که میزان گرايش به ارزش های دموکراسی با استفاده از رسانه های مورد بررسی معنی دار بوده است.
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