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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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و فرهنگ  یخارج یها از رسانه یریگ بهره زانیم نیرابطه ب

 یاسیس
 

 . .رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ یشناس استاد جامعه   یپناه نیمحمدحس

  

 

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ یفرهنگ یشناس جامعه یدکتر یدانشجو   یآباد یعل یعل

  

 چکیده
فرهنگ سیاسي و  يخارج یها از رسانه یریگ بهرهمیزان  نیرابطه ب يبررس باهدفپیمایشي  پژوهشِاین 

از چارچوب  پژوهش یها هیفرضهای مرتبط با موضوع،  ها و نظریه با مرور پژوهش ،منظور نی. بدانجام شد

 ونآزمو ها  دادهگردآوری  منظور بهساخته شد.  های سنجش فرهنگ سیاسي  و شاخص نظری استخراج

ساکن  باالترِساله و  1۱ نفر از شهروندان 014وهشگر، پس از طراحي پرسشنامه توسط پژ ها، تجربي فرضیه

 ،پژوهش يفیتوص یها افته. مطابق با یشدند برگزیده ای طبقه یریگ شهر تهران با روش نمونهگانه  ۲۲مناطق 

 و يستیالیسوس ،يبرالیل ياسیسهای  ترتیب به فرهنگبه ي در نمونه آماری موردبررستهراني شهروندان 

 یها افراد از رسانه یریگ بهره زانیم های تبییني پژوهش، با افزایش بر اساس یافتهند. شتدا شیگرا ياسالم

های سیاسي سوسیالیستي و   گرایش به فرهنگ سیاسي لیبرالي افزایش یافت اما گرایش به فرهنگ ي،خارج

و  پاسخگویان استقالل اطالعاتي و ارتباطي شیبا افزا ،پژوهش جینتااسالمي کاهش یافت. همچنین مطابق با 

 ياسیس یها به فرهنگ شیاما گرا یافت، شیافزا يبرالیل ياسیس  به فرهنگ شیگرابا کنترل سایر متغیرها، 

 .یافتکاهش  يو اسالم يستیالیسوس

 ،یاسیفرهنگ س ،یو ارتباطات یاستقالل اطالعات شدن، یجهان ،یخارج یها رسانه  :ها واژهکلید
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 طرح مسأله

فرهنگ سیاسي جزئي از فرهنگ عمومي هر جامعه است که نقشي مهم در روند امور 

ها و  از هر چیزی، بیانگر باورها، ارزش تر مهمسیاسي کشور دارد. فرهنگ سیاسي 

هنجارهای سیاسي حاکم در جامعه و نوع رابطه دولتمردان با مردم و جایگاه مردم در درون 

های  کننده مباني مشروعیت نظام نظام سیاسي است. بدین ترتیب، فرهنگ سیاسي مشخص

م در بین مردم ، مطالعه وضعیت فرهنگ سیاسي حاکرو نیازابخش آن است.  سیاسي و قوام

های سیاسي از اهمیت باالیي برخوردار است. با گسترش  های آن برای نظام و دگرگوني

های خارجي ضروری به  های جمعي داخلي و خارجي و دسترسي مردم به انواع رسانه رسانه

 ي قرار گیرد.موردبررسرسد که تغییرات فرهنگ سیاسي در کشور از وجوه مختلف  نظر مي

های خارجي  گیری مردم از رادیو و تلویزیون شمسي به بعد، بهره از دهه هفتاد

کمّي و کیفي بسیار افزایش یافته است. به همین  ازلحاظو شبکه جهاني اینترنت  ای ماهواره

آفریني  دلیل، در میان متغیرهای خارجي اثرگذار بر فرهنگ سیاسي ایران، اهمیت نقش

های  ضعیت، پیامد انقالب در فناوریهای خارجي دوچندان شده است. این و رسانه

های جمعي است.  شدنِ مصرف رسانه و به دیگر سخن، جهاني اطالعاتي و ارتباطاتي

ای جمهوری اسالمي ایران که در دهه شصت هجری  فرهنگي و رسانه گذاران استیس

فرهنگ   های برخاسته از دگرگوني شمسي، مصرف ویدیو را ممنوع کرده بودند تا چالش

و فرهنگ سیاسي را مدیریت کنند، اکنون خود را در برابر یک نظم اطالعاتي و عمومي 

و هم نیازمند  نیرومندتر از ویدیو است مراتب بهبینند که هم پیامدهای آن  ارتباطاتي نوین مي

تدوین راهبردهای گوناگون سیاسي، قانوني و فرهنگي پیچیده و سازگار با مقتضیات 

(. در آغاز دهه هفتاد شمسي، Aliabadi, 2016: 91-104شدن معاصر است ) جهاني

ای در مجلس  کارگیری تجهیزات ماهواره گیری از ویدیو آزاد شد، اما ممنوعیت به بهره

های نخبگان سیاسي حاکم در  حل رسد، راه شورای اسالمي به تصویب رسید. به نظر مي

باطاتي استوار نبود، های اطالعاتي و ارت های فناوری ایران بر شناخت علمي از ویژگي

ای  های ماهواره گیری از تلویزیون معلوم بود که نخبگان سیاسي مخالف نظام با بهره هرچند
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 ,Naficyطلبانه، سکوالر و ضدجمهوری اسالمي خواهند پرداخت ) به تبلیغ گفتمان سلطنت

 ( و فرهنگ سیاسي نخبگان حاکم را به چالش خواهند کشید.82 :1993

های اطالعاتي  ها در فناوری با ادامه نوآوری زمان هم  های هشتاد و نود شمسي، در دهه

ای و شبکه جهاني اینترنت  های خارجي ماهواره گیری مردم از تلویزیون و ارتباطاتي، بهره

های تلفن  های اخیر، گوشي کمّي و کیفي بیش از گذشته افزایش یافت. در سال ازلحاظ

های اجتماعي )مانند  های مجازی و رسانه ل به اینترنت، شبکههمراه هوشمند و متص

های خارجي )مانند تلگرام و  رسان  و پیام و غیره( بوک، توئیتر، یوتیوب اینستاگرام، فیس

اند که  زندگي مردم ایران و سایر نقاط جهان رسوخ کرده تاروپودواتساپ( چنان در 

اند. به همین دلیل،  دم سخن به میان آوردهمر روزمرهشدن زندگي  ای نظران از رسانه صاحب

عنوان یکي از متغیرهای  کم به های جمعي، دستِ گیری از رسانه پژوهش درباره آثار بهره

مستقل، بر قلمروهای گوناگون زندگي اجتماعي از اهمیت و ضرورتي چشمگیر برخوردار 

های جمعي   ی از رسانهگیر های مستقل درباره رابطه میان بهره پژوهش همه نیبااشده است. 

 .خارجي و فرهنگ سیاسي ایران بسیار کمیاب است

ادامه  زانیوخ افتانای نیز   فرهنگي و رسانه گذاران استیسدر چنین شرایطي، تکاپوهای 

های  به فراهم کردن مقدمات دریافت و پردازش شبکه مایصداوس موظف شدنیافته است. 

برداری  بهره باهدفهای تلویزیوني طبق قانون برنامه چهارم توسعه  شبکه  ماهواره در قالب

ای  های رسانه ها و برنامه شدن دولت به حمایت از شبکه و مکلف شده از ماهواره مدیریت

آید  به شمار مي این تکاپوهای نافرجام مصادیق ازجملههمسو طبق قانون برنامه پنجم توسعه 

(Islamic Consultative Assembly Research Center, 2014 مسدودسازی دسترسي .)

اندازی  ی برای راهگذار استیسو  های اجتماعي در اینترنت ای از تارنماها و شبکه به پاره

ای برای  هفرهنگي و رسان گذاران استیسهای دیگر  تالش ازجملهشبکه ملي اینترنت 

های متخصصان  گیری از شبکه جهاني اینترنت بوده است. با توجه به دیدگاه مدیریت بهره

های فناورانه، شکست این رشته از  های اطالعاتي و ارتباطاتي در زمینه نوآوری فناوری

های جمعي خارجي، همچون گذشته، دور  گیری از رسانه های بازدارنده در زمینه بهره تالش
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 یست.از ذهن ن

ای ایران از آغاز دهه هفتاد شمسي به بعد دستخوش دگرگوني  ، محیط رسانهدرواقع

ای ایران، افزایش تدریجي دسترسي  ژرف شده است. جلوه عیني دگرگوني محیط رسانه

ای و شبکه جهاني اینترنت با همه  های خارجي ماهواره های رادیو و تلویزیون مردم به شبکه

ها، حتي در  ها، همچون سایر ملت ارتباطاتي آن است. اکنون ایرانيهای اطالعاتي و  قابلیت

های جمعي خارجي دسترسي دارند و از  عشایری به رسانه های روستایي و دورترین زیستگاه

کنند.  گیری مي های شخصي و نیازهای اجتماعي خویش بهره ها به فراخور ویژگي آن

های خارجي بر فرهنگ سیاسي  رسانهگیری از  اهمیت این موضوع یعني اثرگذاری بهره

گیری  شود که به یاد آوریم در دهه شصت شمسي، بهره ایران، هنگامي بیشتر روشن مي

های خارجي به چند رادیوی خارجي  گیری از رسانه مردم از ویدیو غیرقانوني بود، بهره

های  هشد که پخش برنام و غیره( محدود مي وله سي، صدای امریکا، دویچه بي )مانند بي

ها و مجالت  شد. همچنین روزنامه هایي خاص منحصر مي ها نیز به ساعت شنیداری آن

آمیز  و در صورت گذر موفقیت شدند خارجي با فاصله زماني به نسبت زیاد وارد کشور مي

شمار  های نظارتي جمهوری اسالمي ایران به دست مخاطباني نخبه و اندک از صافي

های  های شنیداری چند شبکه رادیو، برنامه هم به برنامه های داخلي رسیدند. رسانه مي

روز در طول  ساعت در شبانه ۲0هایي محدود )و نه  دیداری دو شبکه تلویزیون در زمان

ها، مجالت و سایر نشریات ادواری داخلي منحصر  و مطالب شماری اندک از روزنامه هفته(

های جمعي رخ داده است،  رسانههایي که در قلمرو  شد. با توجه به دگرگوني مي

و وِلزِل پیامدهای فردی و  پردازاني همچون پاتنام، گیدنز، کاستلز و اینگلهارت نظریه

اند.  پردازی خویش قرار داده های جمعي را در کانون نظریه شدنِ رسانه اجتماعي جهاني

های  صاری رسانهها در کنترل انح ملّت- از: ناتواني دولت اند عبارتشماری از این پیامدها 

  خواهي، خواهي، فردگرایي، برابری های فرهنگي نوین )مانند آزادی جمعي؛ گسترش ارزش

های  و غیره( در جامعه؛ افزایش استقالل اطالعاتي و ارتباطاتي شهروندان؛ انتشار ارزیابي

سیاسي مخالف فرهنگ سیاسي حاکم؛ و دگرگوني احساسات سیاسي شهروندان در اثر 
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و هم با عنایت به  بنابراین، هم به لحاظ نظری؛ های خارجي خابي با رسانهمواجهه انت

توان چنین استنباط کرد که در پرتو زیستن مردم  مي  های نخبگان سیاسي حاکم، دغدغه

 های سیاسيِ لیبرالي، سوسیالیستي ها به فرهنگ ای جهاني، گرایش آن ایران در محیط رسانه

دی شده باشد. بدین ترتیب، هدف اصلي پژوهش های ج و اسالمي دستخوش دگرگوني

های  گیری از رسانه ای بین میزان بهره ِرو، پاسخ به این پرسش اصلي است که چه رابطه پیش

 وجود دارد؟  و اسالمي های سیاسي لیبرالي، سوسیالیستي خارجي و گرایش به فرهنگ

 پیشینه تحقیق

های اجتماعي )با تأکید بر  گیری از رسانه بهرهرابطه بین ( ۲4۲1) و همکاران 1زونیگا هومرو 

معتقدند  اند. پژوهشگران واتساپ( و مشارکت سیاسي متعارف و کنشگرایي را بررسي کرده

 یها از برنامه ندهیفزا یا گونه به ی در بسیاری از کشورهای جهانعاد شهروندانکه 

 استیمرتبط با س یها  تیفعال یمانند واتساپ براهوشمند تلفن همراه  یفور رسان امیپ

ویژه  کشور به ۲۲از  شده یگردآور یها داده های این پژوهش بر یافته. کنند يم گیری بهره

 ياسیبحث س یا نقش واسطهاسپانیا و نیوزیلند استوار است. در این پژوهش،   ،متحده االتیا

سي ( مشارکت سیا1شده است:  يبررس ياسیمشارکت س وهیشدو  ابطه بادر واتساپ در ر

ي در رفتارهایي مانند رأی دادن رسمیا متعارف  ياسیمشارکت س( کنشگرایي. ۲و  متعارف

 ياسیمشارکت سیابد اما کنشگرایي یا  مي  در انتخابات و تماس با سیاستمداران جلوه

با  یيارویرو ،يمدن يمانند نافرماندربرگیرنده رفتارهایي اعتراضي  يررسمیغنامتعارف و 

 ضد ۲های آنالینطومار یو امضا بایکوت کاالها و خدمات خاص، ایجادتحریم یا  س،یپل

 در واتساپ برسیاسي بحث  (1دهد که:  های پژوهش نشان مي است. یافته استمدارانیس

گیری از اخبار  ( اثرگذاری بهره۲ ؛مثبت دارد یي اثرکنشگراو متعارف  ياسیمشارکت س

ای  طور واسطه شیوه مشارکت سیاسي بههای اجتماعي از مجرای واتساپ بر هر دو  رسانه

گیری از بحث واتساپ بر مشارکت سیاسي در بین  گذاری بهرهاثر( ۳ شود؛ و انجام مي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Homero Gil de Zúñiga 

2. online petition 
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 ودر واتساپ  ياسیبحث سرابطه بین که  يمعن نیبد متفاوت است، يسن یها گروه

تواند  ميکه  استتر  از افراد مُسن دتریشد انجوان یيمتعارف و کنشگرا ياسیمشارکت س

  عوامل ازجمله نترنتیدر دوره ا انانجو یریپذ جامعه .دي باشنسل یها تفاوتبازتاب 

 های نسلي است. تفاوت

ی جمعي و ها از رسانه یریگ بهرهرابطه بین ( ۲412) و همکاران 1کیسیزِنا وُیْلِمگدِ

اند.  کردههای فرهنگي مورد تأیید نظام را بررسي  کننده نظام و هویت های توجیه نگرش

 یها ل سا در ایران طي شده انجام شیمایدو پدر  شده یگردآورهای  بر داده های مقاله یافته

خارجي  یها رسانه های پژوهش، پیدایش استوار است. با توجه به یافته ۲412و  ۲41۲

بر کنترل نظام  گرچالش، نینو یها و رسانه یا ماهواره های ونیزیمانند تلو مستقل از دولت

 کنندگان  فراهم دیگر به رقابت باوادار حکومت  ی کها گونه بههای جمعي است  هرسان

 ي کهغربشده است. برخالف کشورهای دموکراتیک  «۲یبازار وفادار»اطالعات در 

گذارند در جمهوری  توسط مخاطبان اثر مي يجمع یها انتخاب رسانه بر يحزب یها نگرش

مورد  یها تینظام و هو کننده هیتوج یها نگرش  و کشورهایي همانند آن، اسالمي ایران

های هر دو  های جمعي اثرگذار است. یافته داری( بر انتخاب رسانه أیید نظام )مانند دینت

شدت  بهحکومتي را ریغ یها رسانهاعتماد به  ،داری دیندهد که متغیر  پیمایش نشان مي

های  دهد که نگرش ميهای پیمایش دوّم نشان  که یافته ، درحاليکند يم ينیب شیپ

غالب  تیهو، اسالم کند. دین بیني مي های جمعي را پیش کننده نظام، انتخاب رسانه توجیه

ی ها مانند رسانه يدولت یو نهادها است رانیانظام جمهوری اسالمي  یساز مشروعفرایند در 

 بیش دولتي یها رسانه هستند از يمذهب جمعي نیز متأثر از آن هستند. پاسخگویاني که بیشتر

 تیهوهای خارجي از  کنند، زیرا رسانه گیری مي بهره نیآنال ای های خارجي رسانه از

از هستند  يمذهب کمتر ي کهانیپاسخگو .ندکن ميانتقاد  جمهوری اسالمي نظامو  يمذهب

 یشهروندان دارا. همچنین کنند يم یریگ بهرههای دولتي  از رسانه شیب خارجي یها رسانه

 یریگ بهره ی خارجيها از رسانه شیب يدولت یها نظام از رسانه کننده هیتوج یها نگرش
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 .کنند يم

های اجتماعي بر فرهنگ  گیری از رسانه اثرهای بهره( ۲412پیرِن شائو و یون وانگ )

های اجتماعي و  اند. از دید پژوهشگران، تحلیل رابطه بین رسانه  سیاسي چین را بررسي کرده

ورزی درباره تکامل مدل حوزه  چین به اندیشه فرد منحصربهسیاست دموکراتیک در زمینه 

های  ب به شکل پراکنده به تنشکند. حوزه عمومي آنالین اغل عمومي هابرماس کمک مي

انجامد.  نگاری و اقتدار دولتي در چین مي چندگانه بین دموکراسي مشارکتي، تحول روزنامه

ها در  در لوای یک چارچوب نظری واحد درباره جامعه مدني، نشان دادن پیچیدگي

ای های اجتماعي چین ممکن است دشوار باشد. نکته اصلي در فرایند بازی قدرت بر رسانه

شود. در  دستیابي به اجماع این است که چگونه ساختار پراکنده حوزه عمومي، یکپارچه مي

این پژوهش بر پایه سیاست خاص اینترنت و فضای سیاسي چین، الزامات نظریه حوزه 

ی قرار گرفته است. در دوره پسااصالحات موردبازنگرهای اجتماعي چین  عمومي در رسانه

های اجتماعي به  گیری از رسانه د آمده در اثر بهرهدر چین، حوزه عمومي پدی

های چندگانه  هایي پرشمار برای فرهنگ سیاسي این کشور انجامیده است. تنش ناپایداری

 تکه تکهکند که در ساختار  های خبری و عموم مردم ایجاب مي رسانه بین دولت، بازار، 

مي بدین معنا نیست که حوزه عمو« شدگي تکه تکه»شده حوزه عمومي بازنگری شود. 

های اجتماعي  های اجتماعي چندگانه در حوزه عمومي چین منزوی هستند. رسانه قدرت

های گوناگون را به  ای که طرف گونه گوی عمومي هستند به و یک مجرای مشترک گفت

های  از رسانه که يهنگامسازوکار پویا،   خوانند. از رهگذر این گو با یکدیگر فرامي و گفت

شده حوزه عمومي  تکه تکهشود، ساختار  گیری مي های خاص بهره اعي برای هدفاجتم

 .شود یکپارچه مي

اردن،  یکشورهافرهنگ سیاسي مردم عادی در ( ۲442گائو ) نوریتسلر و ال مارک

پژوهش  نیاهای  یافته. اند شناسي کرده را گونه ریغزه( و الجزانوار و  ی)کرانه باختر نیفلسط

است. تسلر و گائو  استوار ۲44۳-۲440 یها در سال شده یگردآورهای   ي بر دادهشیمایپ

 يشناس گونه ریرا به شرح ز ی یادشدهکشورها یمردم عاد ياسیفرهنگ س یریگ جهت
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 ياسیفرهنگ س( ۳ تفاوت؛ يب ياسیفرهنگ س( ۲ ک؛یدموکرات ياسیفرهنگ س( 1 اند:  کرده

 یریگ جهت ک،یدموکرات ياسیفرهنگ س در. نانهیب کوته ياسیفرهنگ س( 0 فعّال؛ و

هستند. در فرهنگ  یقو ،هر دو ،ياسیمشارکت در امور س یریگ گرایي و جهت کثرت

 ياسیمشارکت س یریگ است اما جهت یگرایي قو کثرت یریگ جهت تفاوت، يب ياسیس

است اما  فیگرایي ضع کثرت یریگ فعّال، جهت ياسیاست. در فرهنگ س فیضع

 یریگ جهت نانه،یب کوته ياسیاست. در فرهنگ س یقو ياسیمشارکت س یریگ جهت

 هستند. فیضع ،هر دو ،ياسیمشارکت س یریگ گرایي و جهت کثرت

 يجهان یها ارزش  شیمایپ در دو شده یگردآوری ها ( داده۲44۱منصور معدّل )
 یعراق و عربستان سعود ران،یا ياسیفرهنگ س با تأکید بر را (۲442و  ۲444) نگلهارتیا

 ي مردم ایراناسیفرهنگ سدهد که  نشان مي معدّلنتایج پژوهش است. کرده  تحلیل ثانویه

در داری  دین تیکاهش اهمدر حال دگرگوني است.  يدموکراس برالیل در جهت

 رانیا يدر تلقیسم هم سکوالر تیاهمافزایش  ایرانیان، ياسیس یها به نگرش يده شکل

سرآخر،  و ها ينسبت به خارج انیرانیا یریگ جهتهم در تعیین کشور و  کیعنوان  به

 ياسیس یيو فردگرا ياجتماع یيفردگرا در راستای یانرانیا ياسیس یها ارزشدگرگوني 

نتایج مهم  ( ازجملهيمل تیهوگرایش به  و برابری جنسیتي  سیاسي، یبرابر ،ي)دموکراس

 است. معدّلپژوهش 

 يرصد اجتماع يو مرکز مل يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم يمل یها دفتر طرح

 انیرانیا یها ها و نگرش ارزش ملي شیمایموج سوّم پهای  یافته (1۳22وزارت کشور )

این گزارش پژوهشي از  یيها بخشاند.  ( را در قالب گزارشي کشوری منتشر کرده1۳20)

مربوط یران به شرح زیر ا ياسیفرهنگ سو  يخارج یها رسانهگیری از  موضوع بهرهبه 

اعتماد کم  ی،ا ماهواره يخارج یها ونیزیمردم استان تهران به تلواز درصد  ۰4 :شود يم

 یها و شبکه نترنتیدرصد به ا 2۳ ؛(۳2۲دارند )ص:  اعتماد ها زیاد از آندرصد  10 ودارند 

درصد از مردم  ۰1 (.۳20اعتماد دارند )ص:  ادیدرصد ز 1۰ وکم اعتماد دارند  یمجاز

درصد  22داری نسبت به پنج سال گذشته کمتر شده و  استان تهران معتقدند که دین
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درصد  2۰(. 1۱۱: 1۳22خواهد شد )هم کمتر  ندهیدر پنج سال آداری  دینمعتقدند که 

اند  شرکت کرده ياسالم یانتخابات مجلس شورا نیاند که در آخر هگفتمردم استان تهران 

شرکت  ( هم1۳2۱ي )اسالم یمجلس شورا یاند که در انتخابات بعد هگفتدرصد  24و 

 ياسالم یدوره مجلس شورا نیازدهمیدر انتخابات . (۳۲۲و ص:  ۳1۱خواهند کرد )ص: 

درصد از مردم استان تهران در انتخابات شرکت کردند  ۲2 (،1۳2۱دوّم اسفند )

 (.1۳2۱اسفند  11، ياسالم یمجلس شورا ی)خبرگزار

 ياسیفرهنگ سکه درباره  يپژوهشدر ( 1۳۱0) رانیا انیدانشجو يسنج افکار مرکز

و  ویراد ژهیو به ،يخارج یها مردم به رسانه انجام داده است نگرش رانیمردم ا

 انیپاسخگو بیشتر. را هم بررسي کرده است نترنتیا يو شبکه جهان يخارج یها ونیزیتلو

شبکه  ای يخارج یها ونیزیتلو و ویاز راد افراد گیری بهرهحکومت حق ندارد  اند که گفته

 محدود سازد.را  نترنتیا يجهان

 شده انجامهای  پژوهش ژهیو بهمرور شده ) یها پژوهش یبند نقد و جمعي در طورکل به

مطالعه  یخچهتار نابسندهگذرا و  يررسب: توان اشاره کرد مي یرزهای  يکاستدر ایران( به 

مانند  یارهایيپژوهش با مع يتجرب یشینهمنطبق نبودن پ یران،در جهان و ا یاسيفرهنگ س

 یاسي،مهم و روزآمد فرهنگ س های یهگرفتن نظر یدهاعتبار پژوهش و منبع انتشار آن، ناد

تأکید  یران،جامعه ا های یتدرباره واقع يکاف يبدون پشتوانه تجرب های گیری یجهنت

ها  از آن ی دیگرا پاره انگاری یدهو ناد سيیافرهنگ س یها از مؤلفه شماریبر  ازاندازه شیب

 یلدر تحلهای جهاني  ویژه رسانه معاصر به شدن يجهان ایندهایفر توجهي به سرآخر، کمو 

 کشورها. یاسيفرهنگ س

 مبانی نظری

 یاسينظام س»( 1ند: ا هکرد ارائه یاسيمفهوم فرهنگ ساز  یفتعرو وربا دو آلموند 

 lmond) «شده است يافراد جامعه درون های یابيها، احساسات و ارز که در شناخت چنان آن

& Verba, 1972: 14) «و  ياحساس ي،شناخت های یریگ انواع متفاوتِ جهت يفراوان

 یگرعنوان باز در کل، ابعاد درون داد و برون داد آن و خود به یاسينسبت به نظام س یابانهارز
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مفهوم فرهنگ سیاسي را چنین  1سیدني وربا(. Almond & Verba, 1972: 17) «يسیاس

هاست که  و ارزش ۲های عاطفي نظامي از باورهای تجربي، نماد»تعریف کرده است: 

کند. فرهنگ  دهد، تعریف مي موقعیتي را که کنش سیاسي در چارچوب آن رخ مي

(. Pye & Verba, 1965: 7-8)« کند گیری ذهني به سیاست را مشخص مي سیاسي، جهت

دید . از داند يم یاسيمتفاوتِ مخالفت س یالگوها   کننده یینرا تب یاسيرابرت دال فرهنگ س

 صورت به حل مسأله به   یشگرا (1از:  اند عبارت یاسيفرهنگ س يعناصر اصل ،دالرابرت 

ی، عدم همکار یا یهمکاري در قالب کنش جمع هب  یشگرا( ۲یانه، گرا عقل یا یانهعملگرا

( 0و  آنبا  یگانگيب یااز آن  یبانيو پشت یوفادار یدر راستایاسي به نظام س  یشگرا( ۳

یتمر (. الول دKavanagh, 1972: 10اعتمادی ) يب یااعتماد جامعه بر پایه به افراد   یشگرا

که در  کند يم یفتعر «یاسيس یاز نمادها ينظام»را  یاسيفرهنگ س با رویکردی تفسیری،

(. Dittmer, 1977: 566)گیرد  يم جای «یاسيارتباطات س» یعني یرترفراگ يدرون نظام

 یان،پاسخگو یاسيس یها و باورها ارزش: »نویسد در تعریف فرهنگ سیاسي مي يپناه

 :Panahi, 2007)« موجود و نخبگان حاکم یاسيها درباره نظام س آن یابياحساسات و ارز

 .آورد به شمار مي یاسيفرهنگ س یربنایزرا  یاسيس یها ارزش( ۲20: ۲41۳(. پناهي )107

و  یاسيانتظارات س یاسي،س يآگاهبا توجه به  یاسي راس  های آلموند و وربا فرهنگ

 يِ. دسته اصلاند ردهک شناسي گونه يو فرع يدودسته اصل یاسي در قالبمشارکت س

يِ . دسته فرع2ي( مشارکت۳و  0ي( ذهن۲، ۳ینانهب ( کوته1: یاسي بدین قرار استس های فرهنگ

( ۳و  يمشارکت -ي ( ذهن۲ ي،ذهن -ینانه ب کوته (1: اند از یاسي عبارتس های فرهنگ

 یها همه فرهنگ ،ها آناز دید (. Almond & Verba, 1972: 17)ي مشارکت -بینانه  کوته

معنا  ینبدهستند؛  «یبيمند ترک طور نظام به( »ینانهب کوته یاسيفرهنگ س یاستثنا )به یاسيس

 ینانهب و کوته يذهن یریگ جهت یشهروندان دارا یرندهگ دربر يمشارکت یاسيکه فرهنگ س
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 ینانه استب کوته یریگ جهت یاز افراد داراشامل شماری  یزن يذهن یاسيو فرهنگ س

(Ibid: 22لوسین .) یاسي( فرهنگ س1 کند: يم يشناس گونهچنین را  یاسيفرهنگ س یپا 

الزار فرهنگ (. اِ;Pye, 2001: 161 Pye: 1991: 43ها ) توده يیاس( فرهنگ س۲نخبگان و 

( ۳گرا و  ( اخالق۲( فردگرا، 1فرهنگ سیاسي:  را دربرگیرنده سه خرده یکاامر یاسيس

را به شرح زیر برشمرده  یاسيس های فرهنگاز  دودستهینگلهارت ادانسته است.  گرا سنت

( 1: یاسيفرهنگ سگونه چهار از  يوسکیلداویگرایانه. ( پساماد۲ و یگرایانه( ماد1است: 

ی سخن به میان آورده است ( قضا و قدر0و  ي( سلسله مراتب۳، طلب ی( برابر۲، یانهفردگرا

(Swedlow, 2013:625.) هم وجود دارد که  یاسيس  فرهنگدیگری از  های شناسي گونه

فرهنگ در برابر  یکدموکراتفرهنگ سیاسي ( 1: کرد فهرستتوان  به شرح زیر ميرا ها  آن

( ۳و  یزگراست فرهنگ سیاسيگرا در برابر  اجماع فرهنگ سیاسي( ۲اقتدارگرا، سیاسي 

 .(Golmohammadi, 2015:22ی )ابزار فرهنگ سیاسي گرا در برابر کمال فرهنگ سیاسي

یک کل را دارای سه بُعد  مثابه بهگیری افراد در قبال نظام سیاسي  آلموند و وربا جهت

دوستي یا  دانند. بُعد احساسيِ دربرگیرنده احساس وطنْ احساسي، شناختي و ارزشیابانه مي

هایي  گیریِ افراد دربرگیرنده ویژگي بیگانگي با آن است. ابعاد شناختي و ارزشیابانه جهت

، «اتیکدموکر» سیاستِو  «ضعیف»یا « قوی» کشورِ، «کوچک»یا « بزرگ» کشورِ مانند

اجزای  مثابه بهها سه دسته از موضوعات را  است. آن« سوسیالیستي»یا « مشروطه»

های  ها یا ساختارهای خاص )مانند مجموعه دهنده نظام سیاسي برشمردند: نقش تشکیل

، خاص 1ها )مانند فرمانروایان ساالرانه(؛ متصدیان نقش گذاری، اجرایي یا دیوان قانون

های عمومي خاص، تصمیمات، یا اجرای تصمیمات.  (؛ و سیاستو حاکمانگذاران  قانون

ی سیاست و سو بهها از جامعه  داد دربرگیرنده گردش درخواست فرایند سیاسي یا درون

و  نفع های ذی های حکومتي است. احزاب سیاسي، گروه ها به سیاست تبدیل این درخواست

داد  که اغلب با فرایند درونهای ارتباطي، شماری از ساختارهای جامعه هستند  رسانه

آیند.  های اقتدارگرایانه به اجرا درمي داد با سیاست یا برون ۲درگیرند. فرایند اجرایي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Monarchs 

2. Administrative 
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آیند که اغلب با فرایند  ساختارهای جامعه به شمار مي ازجملهها  ها و دادگاه دیوانساالری

ای  ناسب با دورهآلموند و وربا مت (.Almond & Verba, 1972:15-16)داد درگیرند  برون

های خارجي  گیری از رسانه کردند نقش بهره پردازی مي زیستند و نظریه که در آن مي

سیاسي سایر کشورها را بررسي   ای و شبکه جهاني اینترنت در دگرگوني فرهنگ ماهواره

های سیاسي، آگاهي سیاسي، ارزیابي  اند، اما به ابعاد مهم فرهنگ سیاسي مانند ارزش نکرده

 اند. برداری قرار گرفته اند که در این پژوهش مورد بهره ي و احساسات سیاسي پرداختهسیاس

 عهبه توس فرهنگي معطوفِ  بر چهار ارزشرا  ياسیس یها انواع فرهنگلوسین پای 

پنج  او (.Pye, 1991:45-46وفاق ) ای یو وفادار یآزاد ،یاعتماد، برابر داند: استوار مي

( 1: شمارد برمي ریرا به شرح ز و انفکاک( تیظرف ،یبحران مرتبط با نشانگان توسعه )برابر

. عی( بحران توز2( بحران نفوذ و 0( بحران مشارکت، ۳ ت،ی( بحران مشروع۲ ت،یبحران هو

قلمداد  تیمشروع( بحران ۲و  تیهو  بحران( 1 ي را:اسیفرهنگ س یها بحران نیتر مهمپای 

آفریني متغیر گسترش ارتباطات جهاني  او به نقش (.Pye et al., 2001:159-162)کند  مي

 (.Pye et al., 2001:170های فرهنگ سیاسي تأکید کرده است ) در بروز بحران

 ،جهیو درنت يفرهنگ یها متفاوت را سرچشمه تفاوت های مذهبو  یند ینگتونهانت

های  از دید او، نقش دین و مذهب (.Kempin, 2011:148)داند  يها م تمدن یانم یزست

ینگتون هانتمتفاوت در دگرگوني فرهنگ سیاسي کشورها چشمگیر است. برای نمونه، 

گوید شکست کامل و مداوم  درباره رابطه دین اسالم و فرهنگ سیاسي لیبرالي مي

های لیبرالْ دموکرات در دستیابي به قدرت در کشورهای اسالمي به سرشت فرهنگ  جریان

 ,Huntingtonتابد ) که مفاهیم لیبرال دموکراسي غربي را برنمي گردد يبازمي اسالم

، هانتینگتون درباره نظام سیاسي ایران پس از پیروزی انقالب نیباوجودا(. 1999:182

 ترین یکاز دموکرات دارای یکي در چارچوب انقالب خود یراناگوید  مي 1۳2۰اسالمي 

های جمعي در  (. هانتینگتون نقش رسانهIbid:314) استدر جهان اسالم  یاسيس یها نظام

 144  ،هینشر ۳44 گیرد و اثرگذاری دگرگوني فرهنگ سیاسي اسالمي را نادیده نمي

 سلمانانم انیدر م یيگرا اسالم دیبر تشد رمجازیغ یا کانال ماهواره ۳4و  یيویراد ستگاهیا
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 تیدر تقو نینش خارج یها رکتجربه تُهمچنین از  دهد. او را مورد تأکید قرار مي هیترک

 (.Ibid:234) گوید سخن مي هیدر درون ترک ياحساسات اسالم

 موردنقددیدگاه منفي هانتینگتون درباره رابطه دین اسالم و فرهنگ سیاسي لیبرالي 

 که اگر همچنان گوید مي یسپراپردازان و پژوهشگران قرار گرفته است.  شماری از نظریه

سرچشمه فرماست و  حکم ی بشریها که بر جامعه است یرهت یابربسان  اسالمشود،  ادعا مي

را  يدموکراس ي بایداسالم یاسي، فرهنگ سستو اقتدارگرا بیدادگر یها حکومت

گوید  آسان سازد. پرایس ميرا  يمدن های یسرکوب کند و نقض حقوق بشر و آزاد

 ای یهفرض ییدکننده چنینی، تأآمار های یلو تحل یمطالعات مورداز آمده  دست شواهد به

بیند بر این نکته تأکید ورزد که نتایج پژوهش او نشان  پرایس الزم مي   همه نیباانیست. 

 یاز حقوق فرد پشتیبانيو  يدموکراس یباال یزانبا م ياسالم یاسيفرهنگ سدهد که  نمي

پیمایش های  نیز با استناد به یافته و ولزل ینگلهارتا(. Price, 1999:177گي دارد )همبست

را مبني بر منحصر بودنِ لیبرالیسم به فرهنگ و تمدن غرب  ینگتونتز هانت های جهاني، ارزش

 یاقتصاد یتضعکشورهای اسالمي در و در یبرالیسمل، شکست ها آنکنند. از دید  يرد م

ا سِن نیز تز تعلق (. آمارتیInglehart & Welzel, 2010:214ریشه دارد )ها  آن نامناسب

و لیبرالیسم را با فرهنگ اسالمي  کند انحصاری لیبرال دموکراسي به تمدن غرب را رد مي

کند که در دوره زمامداری  اشاره مي یيها یآزادبه  برای نمونه، سِن داند. ناسازگار نمي

شاه پاد نی. ارایج بودهندوستان در م  1242تا  1222های  در سال ،امپراتور مغول ،اکبر

برخورد  يذهبم لیبه دال دینبا کس چیبا ه»بود:  درباره آزادی مذهبي دستور داده مسلمان

(. Sen, 2010:376) «ندیبرگز پسندد يرا که خود م ينیشود و هر کس مجاز است د

 ينسِ یو برابر يتیجنس یمانند برابر ياسیس یها ارزش شماری ازکه  ردیپذ يسِن م همه نیباا

را  رانیدر ا يطلب اصالح زین یزی. اشرف و بنوعزشد ينم تیدر دوره سلطنت اکبر رعا

توان  ، ميجهیدرنت(. Ashraf & Banuazizi, 2001دانند ) از نوع اسالمي مي يبرالیل يجنبش

های موافق و مخالف درباره رابطه بین اسالم و فرهنگ سیاسي لیبرالي  گفت که دیدگاه

 رو است. موضوع پژوهش پیشمندی  نشانگر مسأله
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بر نقش اینترنت در « فرهنگ سیاسي اینترنت»گیری از مفهوم  پاتنام با بهره

کند.  خواهي در پیشگاه قانون تأکید مي هایي همانند برابری بخشي و گسترش ارزش آگاهي

ی داند که دستیابي افراد به اطالعات و برقرار او شبکه جهاني اینترنت را ابزاری نیرومند مي

کم در  ، دستِنترنتیاسازد. پاتنام معتقد است که شبکه جهاني  ارتباطات را بسیار آسان مي

(. او، همچون Putnam, 2000: 172-173خواه است ) های آغازین، به شدّت برابری مرحله

خواني را  داند. دوتوکویل روزنامه مشارکت مدني مي  خواني را شاخص دوتوکویل، روزنامه

تواند  هیچ انجمن دموکراتیکي بدون روزنامه نمي»پنداشت:  وکراتیک مينشانه فرهنگ دم

 (.Putnam, 2000: 235-236« )کارهایش را انجام دهد

 ،انتخاب حق ،ی بیانآزادهای ابراز وجود را دربرگیرنده  اینگلهارت و ولزل ارزش

، نخبگان شندهکِ  چالش بهی ها فعالیت، برابری جنسیتي، یفرد نیب اعتماد ی،فرد استقالل

مطالبه آزادی با دموکراسي پیوندی ژرف دارد،  دانند.  و رفاه ذهني مي گروهي تساهل برون

 ها وجود دارد. متفاوت در همه جامعه  و به میزان شود های فراصنعتي منحصر نمي به جامعه

های اجتماعي دستیابي به  کننده زمینه های ابراز وجود فراهم گسترش ارزش شدّت

اینگلهارت و ولزل نظام سیاسي ایران را که بر  (.Sen, 2010:341-360)ي است دموکراس

ها  دانند. آن ایده یکي بودنِ دین و دولت استوار است، مانع تحقق لیبرال دموکراسي مي

در بین  وجود ابراز های میزان ارزش به دانند، زیرا نسبت را یک استثنای معنادار مي ایران

اسالمي  کشورهای همه ایران در بین ازآنجاکهاست.  برخوردار اندکي دموکراسي مردم، از

تنش »ها انتظار دارند که  رو است، آن لیبرالیسم روبه برای فشارهای داخلي با نیرومندترین

 یتآزادساز کمک کند که بر حاکم یروهایبه ن یاسيو نظام س یاسيفرهنگ س ینب

« کنند یتهدا يدموکراس یبرالل یسو شوند و کشور را به یرهاقتدارگرا چ ساالر یند

(Inglehart & Welzel, 2010:213-214). ناشي از  يشناختی ها تیمحدودکاهش ها  آن

های مختلف  بین گزینه  انتخابآدمي را در افزایش امکان ي عقالناستقالل اطالعاتي و 

های ابراز وجود،  دانند. با توجه به جایگاه حق انتخاب در بین ارزش بسیار اثرگذار مي

استقالل اطالعاتي و عقالني آدمي در گرایش به فرهنگ سیاسي دموکراتیک از اهمیتي 
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سازوکارهای استقالل اطالعاتي و  ازجملهجمعي  یها رسانهتوجه برخوردار است.  درخور

 Inglehart)آورد  الني شهروندان هستند که زمینه دگرگوني فرهنگ سیاسي را فراهم ميعق

& Welzel, 2010:57.) 

و مدرنیته واپسین بر ناتواني  داری شدن نظام سرمایه آنتوني گیدنز در تبیین جهاني

و پیدایش نظم اطالعاتي و  اطالعات و ارتباطات ها در کنترل انحصاری ملّت - دولت

شدن از عهده کنترل  ها در دوره جهاني ملت-کند. از دید او، دولت تي آزاد تأکید ميارتباطا

 یابد ، آگاهي سیاسي شهروندان افزایش ميجهیدرنتآیند.  های جمعي برنمي انحصاری رسانه

 (.Giddens, 2008:115-117)گردد  ها دستخوش دگرگوني مي و فرهنگ سیاسي آن

را  های خارجي گیری از رسانه جوزف نای بهره« مقدرت نر»مفهوم  بر هیتکگیدنز با 

آمرانه به شمار  سیاسي  فرهنگ سیاسي در کشورهای دارای نظام سازوکار دگرگوني

شرقي  اروپای های انقالب در های جهاني و در این راستا، بر نقش مستقیم تلویزیون آورد مي

 (.Giddens, 2008:34) ورزد تأکید مي

های سیاسي  شدن ارزش رگوني فرهنگ سیاسي، جهانيهای دگ یکي دیگر از شیوه

خواهي، احترام به عالیق دیگران، حریم خصوصي  خواهي، آزادی نوین همچون برابری

(. Ibid:105-106آدمیان است ) روزمرهشدن زندگي   و دموکراتیک پرهیزی افراد، خشونت

پیامد نظم آسان شدن برمالسازی اطالعات مربوط به فساد نخبگان سیاسي حاکم که 

فرایندهای سیاسي   اعتمادی شهروندان به نخبگان سیاسي حاکم، اطالعاتي نوین است، در بي

ترین  و شکاف بین مردم و حکومت اثرگذار است. یکي از مهم و نظام سیاسي حاکم حاکم

پیامدهای فساد سیاسي نیز بازگشت از دموکراسي به اقتدارگرایي است. برای نمونه، شماری 

های  ای امریکای التین که به فساد آلوده شده بودند از دموکراسي به ورطه رژیماز کشوره

 (.Ibid:114اقتدارگرای نظامي درافتادند )

های جمعي را یکي از  ها در کنترل انحصاری رسانه ملّت - کاستلز نیز ناتواني دولت

م بر نقش داند. او همچون پاتنا شدن مي ای شدن جامعه در دوره جهاني پیامدهای شبکه

های  و در این راستا، جنبش ورزد در دگرگوني فرهنگ سیاسي تأکید مي« فرهنگ اینترنت»
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اجتماعي موسوم به بهار عربي در شماری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، جنبش 

و  در ایسلند انقالب قابلمه و تابهاستریت در امریکا، جنبش اعتراضي موسوم به  اشغال وال

کند. کاستلز به اثرگذاری دوجانبه فرهنگ  ها در اسپانیا را بررسي مي ینجنبش خشمگ

« فرهنگ اینترنت»ای  ، وجود گونهسو کسیاسي و نظام سیاسي بر یکدیگر معتقد است. از ی

های سیاسي  ، دگرگوني دیگر  و از سوی های سیاسي است نظام  شرط دگرگوني پیش

و پیدایش « آگاهي مدني»بر دگرگوني  آمیز )برای نمونه، ایسلند و تونس( موفقیت

کاستلز  همه نیباا(. Castells, 2014b:51 & 33اثرگذار است )« های مدني جدید فرهنگ»

و  ی که فرهنگ را پشتیبانِ قدرت سیاسيا گونه بهاست  قائلبرای فرهنگ اهمیت زیادی 

 (.Castells, 2014a:745)داند  راز ماندگاری آن مي

 احزاب به اعتمادی بي رسمي، های رسانه به اعتنایي تمادی و بياع از دید کاستلز، بي

 پرهیز از های اعتراضي، شخصیتي در حرکت هیچ رهبری نشناختنِ  رسمیت به سیاسي،

 فضایمثابه  به اینترنت جهاني شبکه گیری از  بهره های اعتراضي، رسمي حرکت سازماندهي

-شهروند مشارکت خارجي، های تلویزیون و رادیو های شبکه مندی از بهره خودمختار،

 جمعي، گیری تصمیم برای محلي های مجمع برگزاری همراه، تلفن به مجهز خبرنگاران  

 های جنبش گیری شکل و شهری واقعي فضاهای و مجازی فضای بین اتصال برقراری

 ,Castells) شود مي تبدیل ای شبکه جامعه در سیاسي فرهنگ ویژگي به نوین اجتماعي

2014b:11 .)اشاره الجزیره ای ماهواره تلویزیون عملکرد شبکه به کاستلز نمونه، برای 

لحظه  به لحظهرا  مصر انقالب شهروندخبرنگاری، رویدادهای از گیری بهره با که کند مي

 مردم شدید و جلوگیری از سرکوب  کشورها دیگر به جنبش سرایت داد. خبری مي پوشش

 (.Castells, 2014b:59 & 61) این تلویزیون بودبه دلیل پوشش زنده  تاحدی

های اطالعاتي و ارتباطاتي در  کاستلز، همچون گیدنز و پاتنام، بر نقش فناوری

و خودمختاری یا استقالل شهروندان  1های فرهنگي نوین مانند فردشدگي گسترش ارزش

تر هم  پیش گونه که (. همانCastells, 2014b:195ورزد ) ای تأکید مي در جامعه شبکه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Individuation 
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گفته شد، این متغیرها در دگرگوني فرهنگ سیاسي بسیار اثرگذار هستند. احساسات 

ورزی کاستلز قرار دارد. او  سیاسي بُعد دیگری از فرهنگ سیاسي است که در کانون اندیشه

های اجتماعي نوین  ، نقش احساسات سیاسي در جنبش1گیری از نظریه هوش هیجاني با بهره

عنوان نمونه، نقش احساسات منفي )خشم و ترس( و احساسات  است. به را بررسي کرده

های  مثبت )اشتیاق و امید( در بسیج اجتماعي و برانگیختن رفتار سیاسي افراد در جنبش

 (.Castells, 2014b: 21-22اجتماعي نوین را برجسته ارزیابي کرده است )

 چارچوب نظری

یي از تنها بههای فرهنگ سیاسي  از نظریه کی چیهبا توجه به پیچیدگي موضوع پژوهش، 

گیری از شماری  آیند. به همین دلیل، چارچوب نظری پژوهش با بهره پسِ تبیینِ آن برنمي

 للزِوِو  نگلهارتیکاستلز، ا دنز،یگهای آلموند و وربا، پای، پاتنام،  از متغیرهای نظریه

های  و فرضیه گردد سیم ميشود. سرآخر، مدل نظری پژوهش تر مي تلفیقي تدوین  طور به

 شوند. پژوهش نوشته مي

ی ها ارزشگیرد:  ي قرار ميموردبررسدر این پژوهش، چهار بُعد فرهنگ سیاسي 

سیاسي. هر یک از این ابعاد  احساساتو  ی سیاسيها يابیارز ،ی سیاسيها ي، آگاهسیاسي

ي از جزئیاسي اند. فرهنگ س معطوف ياسیو نظام س ياسیس یندهای، فراياسینخبگان سبه 

شود زیرا انواع متغیرهای داخلي  ای پویا قلمداد مي فرهنگ عمومي هر جامعه است و پدیده

گذارند. لوسین پای گسترش ارتباطات جهاني را عامل دگرگوني  و خارجي بر آن تأثیر مي

برخالف گذشته،   آورد. برای نمونه، فرهنگ سیاسي و حتي بروز بحران در آن به شمار مي

و  های خارجي در نقاط روستایي و عشایری به انواع رسانه حتّي انیرانیاز ا کی هر اکنون

ها  ی شنیداری، دیداری و نوشتاری آنها و محتواها برنامه  ها، امیپُرشمار از پ یيها نهیگز

دور از انتظار نیست که ابعاد فرهنگ سیاسي آنان به چالش کشیده  بنابراین،؛ دسترسي دارند

و اسالمي( دستخوش  های سیاسي )لیبرالي، سوسیالیستي به فرهنگو گرایش  شود

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Affective Intelligence 
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ي، خارج یها از رسانه گیری  بهرهمیزان  دگرگوني شود. در این پژوهش، منظور از

ي خارج یها رسانه روز از متوسط در شبانه طور به هر فرداست که هایي(  )دقیقه يزمان مدت

 کنند. گیری مي ( بهرهفعاالنهای  نهگو و نیازهایش به ، سلیقه، ذوقباعالقه)متناسب 

های فرهنگ سیاسي پاتنام، گیدنز، کاستلز،  گونه که در بحث از نظریه همان

های جمعي،  رسانه یدر کنترل انحصار ها ملّت - دولت يناتواناینگلهارت و ولزل گفته شد، 

ي دگرگون کرده است. به همین دلیل، از پیدایش یک نظم کل بهای را  محیط رسانه

اطالعاتي و ارتباطاتي آزاد سخن به میان آمده است. پیدایشِ مفاهیمي همچون فرهنگ 

های فرهنگي نوین؛  و آگاهي مدني؛ گسترشِ روزافزونِ ارزش اینترنت، فرهنگ مدني نوین

نیاز  افزایش استقالل اطالعاتي و ارتباطاتي )شناختي و عقالني( شهروندان، احساس کاهش 

بهره از اعتماد مخاطبان و ناکارآمد(؛ و سرایت  های داخلي )اغلب انحصاری، کم به رسانه

های اجتماعي نوین، شماری از پیامدهای  در بحبوحه جنبش ژهیو بهآني احساسات سیاسي 

نظم اطالعاتي و ارتباطاتي نوین است که فرهنگ سیاسي مردم را به چالش کشیده است. 

های جمعي خارجي از رهگذر  گیری از رسانه رسد که میزان بهره به نظر مي  بدین ترتیب،

یاسي را های س دگرگوني ابعاد چهارگانه فرهنگ سیاسي ایرانیان، گرایش به فرهنگ

 های تجربي است. کند که آگاهي از آن نیازمند پژوهش دستخوش دگرگوني مي

توان گفت که  های سیاسي در مفهوم فرهنگ سیاسي توجه شود، مي اگر به بُعد ارزش

ی گسترده با ا گونه بههای خارجي و کاربران شبکه جهاني اینترنت  اکنون، مخاطبان رسانه

های سیاسي نوین  شوند که بر ارزش انتخابي مواجه مي طور بهها و محتواهایي  پیام  مطالب،

خواهي داللت دارند. برخالف گذشته،  و برابری خواهي، فردگرایي سیاسي همچون آزادی

ها،  اند که پیام مند گشته نظیر( بهره نظیر )اگر نگوییم بي اکنون شهروندان از این فرصت کم

و نیازهای  به فراخورِ عالقه، سلیقه، ذوق های جمعي جهاني را محتواها و مطالب رسانه

رسد که کارکرد  مصرف کنند. در چنین شرایطي، به نظر مي دلخواه بهسیاسي خویش 

انتقال  که یطور بهپذیری سیاسي به چالش کشیده شده است  ها در زمینه جامعه ملّت - دولت

بنابراین، دور ؛ ه استها از نسلي به نسل دیگر بسیار دشوار شد های سیاسي دلخواه آن ارزش
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فرایندهای  های سیاسي معطوف به نخبگان سیاسي مطلوب، از انتظار نیست که ارزش

 و نظام سیاسي مطلوب دگرگون شده باشد. سیاسي مطلوب

ای جهاني، از  توان گفت که اکنون در محیط رسانه های سیاسي نیز ميدر بعد آگاهي

و از سوی  از بین رفته است  اندازه زیادی ها تا ملّت - سو کارکردهای نظارتي دولت یک

ی ا گونه بهاند،  دیگر، شهروندان تا اندازه زیادی به استقالل اطالعاتي و ارتباطاتي دست یافته

های داخلي کمتر احساس نیاز  که برای آگاهي از رویدادهای سیاسي جاری به رسانه

انند ارتباط سیاسي برقرار تو و با هر کس که بخواهند در هر گوشه از جهان مي کنند مي

های اجتماعي و هم  کنند. شواهد تأییدکننده چنین ادعایي را هم در فضای مجازی و شبکه

چنین  جهیدرنتتوان یافت.  ي ميآسان بهمردم در کوی و برزن  روزمرهگوهای  و در گفت

 رسد که آگاهي سیاسي افراد جامعه درباره عملکرد نخبگان سیاسي وضعیتي، به نظر مي

 بنیادین دگرگون شده است. طور بهو نظام سیاسي حاکم  حاکم، فرایندهای سیاسي موجود

توان گفت  های سیاسي در مفهوم فرهنگ سیاسي توجه شود، مي  اگر به بُعد ارزیابي

ی گسترده ا گونه بههای خارجي و کاربران شبکه جهاني اینترنت  که اکنون، مخاطبان رسانه

و  ها، تفسیرها شوند که دربرگیرنده تحلیل تواهایي مواجه ميها و مح پیام  با مطالب،

های سیاسي گوناگون و اغلب منفي درباره عملکرد نخبگان سیاسي حاکم،  ارزیابي

و نظام سیاسي حاکم است. در چنین شرایطي، ارزیابي شهروندان  فرایندهای سیاسي موجود

ی که ا گونه بهشود  ني ميهای سیاسي رقیب دستخوش دگرگو به دلیل دسترسي به تحلیل

دور از انتظار نیست که مشروعیت و کارآمدی سیاسي نخبگان، فرایندها و نظام سیاسي 

 رو شود. حاکم با چالش جدی روبه

های خارجي و  توان گفت که اکنون، مخاطبان رسانه در بُعد احساسات سیاسي نیز مي

ها و محتواهایي مواجه  پیام  ب،ی گسترده با مطالا گونه بهکاربران شبکه جهاني اینترنت 

و اعتماد به نخبگان  شوند که احساس افتخار یا عدم افتخار به میهن و نظام سیاسي مي

سیاسي حاکم، فرایندهای سیاسي حاکم و نظام سیاسي حاکم را دستخوش دگرگوني 

های خارجي با کنترل  گیری از رسانه میزان بهره که رسد يبه نظر مکند. بدین ترتیب،  مي
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ي و استقالل اطالعاتو تحصیالت از رهگذر افزایش  متغیرهایي همچون سن، جنس

های خارجي، کاهش  شهروندان، افزایش اعتماد به رسانه (يالنعقي و )شناخت يارتباطات

های  هنگو دگرگوني ابعاد فرهنگ سیاسي، گرایش به فر های داخلي اعتماد به رسانه

کند. با توجه به این چارچوب  و اسالمي را دگرگون مي سیاسي لیبرالي و سوسیالیستي

های پژوهش در ادامه  و فرضیه شود نظری، مدل نظری پژوهش به شکل زیر ترسیم مي

 گردد: تدوین مي

 . مدل نظری تحقیق0شکل 

Figure 1. Theoretical model of research  

 تحقیق  های هیفرض

لیبرالي  ياسیس    به فرهنگ شیو گرا يخارج یها از رسانه یریگ بهره زانیم( بین 1

 شیگرا ،يخارج یها از رسانه یریگ بهره زانیم شیبا افزا که یا گونه رابطه وجود دارد به

 یابد. لیبرالي افزایش مي ياسیس  به فرهنگ

 ياسیس   به فرهنگ شیو گرا يخارج یها از رسانهگیری  ( بین میزان بهره۲

 یها از رسانه یریگ بهره زانیم شیبا افزا که یا گونه رابطه وجود دارد به سوسیالیستي

 یابد. ميکاهش سوسیالیستي  ياسیس   به فرهنگ شیگرا ،يخارج

 ياسالم ياسیس   به فرهنگ شیو گرا يخارج یها از رسانه یریگ بهره زانیم نیب( ۳
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 شیگرا ،يخارج یها از رسانه یریگ بهره زانیم شیبا افزا که یا گونه رابطه وجود دارد به

 یابد. ميکاهش ي اسالم ياسیس   به فرهنگ

رابطه  يبرالیل ياسیس  به فرهنگ شیگراو  يو ارتباطات ياستقالل اطالعات زانیم نیب( 0

، گرایش به افراد يو ارتباطات ياستقالل اطالعات زانیم افزایشبا  که یا گونه وجود دارد به

 یابد. ي افزایش ميبرالیل ياسیس  فرهنگ

رابطه اسالمي  ياسیس  به فرهنگ شیگراو  يو ارتباطات ياستقالل اطالعات زانیم نیب( 2

، گرایش به افراد يو ارتباطات ياستقالل اطالعات زانیم افزایشبا  که یا گونه وجود دارد به

 یابد. ي اسالمي کاهش مياسیس  فرهنگ

های سیاسي  ای( و گرایش به فرهنگ رهای زمینهو تحصیالت )متغی ( بین سن، جنس2

 رابطه وجود دارد.

 تحقیقروش 

 یيِ( و چرافی)توص يشناخت چگونگ ،رو پژوهش پیشِ يهدف اصل که نیبا توجه به ا

است،  ياسیس های  فرهنگگرایش به  ي وخارج یها از رسانه یریگ بهره رابطه بین( نیی)تب

 یها داده یگردآور یو از ابزار پرسشنامه برا ها هیآزمون فرض یبرا شیمایاز روش پ

 شود ياز پرسشنامه کوشش م یریگ با بهره شیمای. در روش پشود يم یریگ پژوهش بهره

. ودش یيشناساي درباره موضوع موردبررس انیپاسخگو يانیبن یها شیگرا ها و که نگرش

و  تر دهیمتمرکزتر، سنج ل،یدل نیو به هم ندهست اطالعات کامالً خاص يدر پ ها شیمایپ

ها در  آن یيبه طور عمده به توانا يشیمایپ یها . آوازه پژوهششوند قلمداد مي  تر بابرنامه

 (.Baker, 1998:199) شود مربوط مي  بزرگ اریبس يتیبه جمع ها افتهی میتعم

 سال 1۱ باالتر از همه زنان و مردان دربرگیرنده ِرو پیش  پژوهشجمعیت آماریِ 

است که مطابق با سرشماری  1۳22سال  ماه گانه شهر تهران در بهمن ۲۲مناطق  ساکن

نفر است. در این پژوهش، با  2،۱۰۱،2۱۱مرکز آمار ایران،  1۳22عمومي نفوس و مسکن 

و محل سکونت افراد در مناطق  توجه به متغیرهای جنس، سن، تحصیالت، وضع فعالیت

نفر  044و با استفاده از فرمول کوکران، تعداد  شدگیری  ای بهره گیری طبقه تهران از نمونه
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  )کرونا(، 12-گیری ویروس کووید . با عنایت به همهشد نییتعی آمارحجم نمونه عنوان  به

های  رسان بوک و اینستاگرام( و پیام های اجتماعي )توئیتر، فیس گیری از شبکه با بهره

چنین پرسشنامه آنالین در گوگل ها تکمیل شدند. هم خارجي واتساپ و تلگرام پرسشنامه

گیری از  آنالین بتوانند پاسخ دهند. البته با بهره صورت بهفورمز طراحي شد تا پاسخگویان 

آزمون، فایل وُرد پرسشنامه نیز در  تجربه روزهای نخست تکمیل پرسشنامه در مرحله پیش

دارند   نگراني دسترس پاسخگویان گذاشته شد تا کساني که بابت تکمیل پرسشنامه آنالین

را با  شده لیتکمهای  دسته اخیر پاسخگویان، پرسشنامه با آسودگي خیال پاسخ دهند.

مستقیم  صورت بهویژه واتساپ  ی اجتماعي بهها رسان امیپو  گیری از پست الکترونیک بهره

 0۲4ها،  یا غیرمستقیم در دسترس پژوهشگر قرار دادند. در پایان فرایند گردآوری داده

 شده لیناقص تکم که نیا لیپرسشنامه به دل 14 ،ينیبازب ندیدر فراشد که  لیتکم امهپرسشن

 شد. یآمار لیاستخراج و تحل ،پرسشنامه 014 یها کنار گذاشته شدند و داده دبودن

 تیو وضع فعال التیجنس، سن، تحص یرهایبرحسب متغ یآمار  نمونهتوزیع افراد در  .0جدول 

 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 

 تعداد منطقه درصد معتبر تعداد منطقه درصد معتبر تعداد منطقه
 درصد

 معتبر

1 16 4 9 2 0/5 17 14 4 
2 26 7 10 15 4 18 15 4 
3 17 5 11 16 4 19 18 5 
4 23 6 12 15 4 20 8 2 
5 33 9 13 20 5 21 12 3 
6 30 8 14 16 4 22 12 3 
 100 377 جمع 4 14 15 6 22 7

 - 33 پاسخ بي 5 17 16 4 16 8

ها،  يآگاه، ها ارزشها، باورها،  در این پژوهش، فرهنگ سیاسي عبارت است از: گرایش

و نظام  یاسيس یندهای، فرایاسيمردم در قبال نخبگان س یاسيِاحساسات سو  ها یابيارز

های  های سیاسي، آگاهي در این تعریف، فرهنگ سیاسي دارای چهار بُعد )ارزش. یاسيس
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ها معطوف به سه  و احساسات سیاسي( است و هر یک از آن های سیاسي سیاسي، ارزیابي

و نظام سیاسي هستند. تعریف عملیاتي فرهنگ  ی سیاسيفرایندها  جزء نخبگان سیاسي،

سیاسي نیازمند تعریف نظری و عملیاتي هر یک از ابعاد چهارگانه فرهنگ سیاسي است. 

 ی: باورهافرهنگ سیاسي( بدین شرح است )نخستین بُعد ياسیس یها ارزش تعریف نظریِ

 .مطلوب ياسیمطلوب و نظام س ياسیس یندهایمطلوب، فرا ياسیمردم درباره نخبگان س

ي اسینخبگان سطرفداری مردم از  عبارت است از: ياسیس یها ارزش يِاتیعمل فیتعر

ي لیبرالي، سوسیالیستي اسیس یندهایفرا، طرفداری مردم از گرا اسالمسوسیالیست یا   لیبرال،

المي. در این يِ لیبرالي، سوسیالیستي و یا اساسیس یها نظامطرفداری مردم از و  یا اسالمي

ناظر به وضع مطلوب است  یاسي(س یها ارزشفرهنگ سیاسي )یعني بُعد پژوهش، نخستین 

و احساسات سیاسي(  های سیاسي های سیاسي، ارزیابي اما سه بُعد دیگر آن )یعني آگاهي

  های سیاسي در تعیین نوع فرهنگ ناظر به وضع موجود است. بدین ترتیب، تنها بُعد ارزش

آفرین است. فرهنگ سیاسي لیبرالي معطوف  و اسالمي( نقش )لیبرالي، سوسیالیستيسیاسي 

و نظام  های سیاسي مربوط به نخبگان سیاسي لیبرال، فرایندهای سیاسي لیبرال به ارزش

های سیاسي مربوط به  سیاسي سوسیالیستي معطوف به ارزش  سیاسي لیبرال است. فرهنگ

و نظام سیاسي سوسیالیستي  ای سیاسي سوسیالیستينخبگان سیاسي سوسیالیست، فراینده

های سیاسي مربوط به نخبگان سیاسي  است. فرهنگ سیاسي اسالمي معطوف به ارزش

 و نظام سیاسي اسالمي است. ، فرایندهای سیاسي اسالميگرا اسالم

عبارت است از: شناخت فرهنگ سیاسي(  بُعد نیدوم) ياسیس  يآگاهیِ نظر فیتعر

 ياسیس یندهایحاکم و مخالف، شناخت مردم درباره فرا ياسیخبگان سمردم درباره ن

. تعریف عملیاتي آگاهي سیاسي عبارت حاکم ياسیس  حاکم و شناخت مردم درباره نظام

 زانیمخالف، منخبگان سیاسي و ي ایران اسیشناخت مردم درباره مسئوالن س زانیماست از: 

های مذهبي،  مشارکت سیاسي اقلیتحاکم مانند  ياسیس یندهایشناخت مردم درباره فرا

 ینظر فیتعر اختیارات رهبری. مانندایران  ياسینظام سارکان شناخت مردم درباره  زانیم

مردم  يمثبت و منف یعبارت است از: داورفرهنگ سیاسي(  بُعد نیسوم) ياسیس يابیارز
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نظام  يملکرد کلحاکم و ع ياسیس یندهایفرا  حاکم، ياسیدرباره عملکرد نخبگان س

. تعریف عملیاتي ارزیابي سیاسي عبارت است از: داوری مثبت و منفي مردم حاکم ياسیس

 یندهایفرا، برابری و آزادی در حاکم ياسینخبگان سي پاک دستکارآمدی و  درباره

 استیسهمسویي  ازلحاظو عملکردهای نظام سیاسي حاکم  مانند انتخابات حاکم ياسیس

به تعریف   ی، اجتماعي و فرهنگي. سرآخر،اقتصاد و دستاوردهای مليبا منافع  يخارج

شود. تعریف نظری احساسات سیاسي  نظری و عملیاتي احساسات سیاسي پرداخته مي

مردم نسبت به  یاعتماد يب ایو اعتماد  يمثبت و منف ياحساس یریگ جهتعبارت است از: 

و  يطورکل حاکم به ياسیام سو نظ  حاکم، ياسیس یندهایفرا  حاکم، ياسینخبگان س

 ياسی( مردم نسبت به نخبگان سياحساسات )مثبت و منف احساس افتخار نسبت به میهن.

تعریف عملیاتي . رانیحاکم و کشور ا ياسیحاکم، نظام س ياسیس یندهایحاکم، فرا

به مسئوالن و اعتماد  ی(وفادار) يبستگ دل احساساحساسات سیاسي عبارت است از: 

حاکم و احساس افتخار  ياسیس جمهوری اسالمي ایران،نظام و  ياسیس یندهایفرا  ،ياسیس

 (.يبودن )غرور مل يرانیبه ا

عبارت است از:  يخارج یها از رسانه گیری بهره زانیم ینظر فیتعر در این پژوهش،

 یها به برنامه نترنتیا يو کاربران شبکه جهان يخارج یها که مخاطبان رسانه يزمان مدت

را  ینوشتار یو محتواها کنند يتماشا م  را یدارید یها برنامه دهند، يفرام  گوش یداریشن

خارجي عبارت است از:  یها از رسانه یریگ بهره یزانم یرمتغ یاتيعمل یفتعر .خوانند يم

 يجهان  و کاربران شبکه يخارج یها که مخاطبان رسانه هایي یقهدقیا زمان  مدتمتوسط 

  گوش های خارجي یداری رسانهشن یها روز در هفته به برنامه شبانه در طول هفت ینترنتا

 یمحتواهااز و  کنند يرا تماشا مهای خارجي  رسانه یدارید یها برنامه دهند، يم فرا

ها،  جهاني اینترنت )تارنماها، روزنامه  شبکه ی، شنیداری و دیداری موجود درنوشتار

 .کنند گیری مي غیره( و تلفن همراه هوشمند بهرهو  های مجازی های اجتماعي، شبکه رسانه

فارسي نیز   های خارجي است که به زبان های خارجي دربرگیرنده آن دسته از رسانه رسانه

و دفتر  ها، نهادها و افراد خارجي هستند کنند اما در مالکیت و کنترل دولت فعالیت مي
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 مرکزی رسانه در خارج از ایران قرار دارد.

های مهم است که در اینجا به آن  بحث ازجمله)پرسشنامه(  ر پژوهشابزا اعتبار

تا چه حد  يسنجه تجرب کی»ابزار پژوهش این است که اعتبار شود. مُراد از  پرداخته مي

(. Babi, 2002:282) «کند يمنعکس م يقدر کاف را به يمفهوم موردبررس «يواقع یمعنا»

ای اجتماعي باشد، این پرسش که ه برای نمونه، اگر موضوع پژوهش، مصرف شبکه

کنند،  های اجتماعي سپری مي  کاربران چه میزان )مدت( از وقت خویش را در شبکه

اجتماعي هستند، زیرا ممکن است بسیاری    تر از این پرسش است که عضو چند شبکه معتبر

در  گوها مشارکت نورزند. و از آنان در چند شبکه اجتماعي عضو باشند اما هرگز در گفت

همان حال، ممکن است شماری از کاربران فقط عضو یک شبکه اجتماعي باشند اما در 

در این پژوهش (. Bhaskaran & LeClair, 2010:91)ها درگیر باشند  سراسر روز در بحث

 .است ياعتبارسنج یها وهیش نیتر جیاز را يککه ی گیری شده است ی بهرهاعتبار صوراز 

درباره ایراني داخل و خارج از کشور نظران  متخصصان و صاحب یمعنا که از داور نیبد

معتبر  یها از پژوهش يبرخ یها از سؤال نی. همچنشده است یریگ بهره ها هیها و گو سؤال

. ( استفاده شده است1۳22ها ) ها و نگرش ( و موج سوّم طرح ملي ارزش1۳۱2مانند پناهي )

 یریگ اعتبار ابزار اندازه يابیارز یها وهیش از گرید يکی عنوان نیز بهاعتبار محتوا از 

سنجش ابعاد گوناگون مفهوم توسط  زانیاعتبار محتوا بر مزیرا  استگیری شده  بهره

نظران  موردتوافق صاحب یها و شاخص ها فیاز تعر و در آن کند يها تأکید م شاخص

به گفته پناهي  (.De Vaus, 1997:66; Baker, 1998:138-142) شود يم یریگ بهره

های توصیفي و تبییني نیازمند  ها در سطح برای تحلیل داده که يهنگام( ۲44۰)

گیری شود. انتخاب  ها باید بهره های اعتباریابي شاخص سازی هستیم، از روش شاخص

های  دو همه معرف  به  دو  سازی نیازمند محاسبه همبستگي های معتبر برای شاخص معرف

پذیر است که  سازی هنگامي امکان ها در شاخص یری از معرفگ مربوطه است. بهره

مرحله، از تحلیل  نیازا پسها وجود داشته باشد.  دار بین معرف همبستگي مثبت و معني

شود. این بدین معناست که بین  گیری مي گویه برای سنجش اعتبار دروني شاخص بهره
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ي مثبت باید وجود های سازنده شاخص، همبستگ تک گویه و تک شده ساختهشاخص 

و   نیشیپ یها پژوهش با توجه بهپژوهش،  نیدر ا (.Panahi, 2013:120-121داشته باشد )

 ياتیو عمل ینظر یها فیتعرر پایه و ب ی(چارچوب نظر ژهیو بهفرهنگ سیاسي ) یها هینظر

 نیتدو کرتیل فیمناسب در قالب ط یيها هی، گوابعاد فرهنگ سیاسي يعفر یها و شاخص

 .شدند

شود.  پایایي ابزار پژوهش، بحث مهم دیگری است که در اینجا به آن پرداخته مي

( در شرایط Baker, 1998:142« )میزان همساني نتایج سنجش مکرر»منظور از پایایي، 

و احتمال تکرار نتایج  گیری اندک باشد میزان اشتباهات ابزار اندازه هرگاهیکسان است. 

ي از پایایي زیاد موردبررسگیری دقیق پدیده  ش در اندازهیکسان بیشتر باشد، ابزار پژوه

های  های پرسشنامه را یکي از روش آزمون و رفع اشکال برخوردار است. پناهي اجرای پیش

(. از روش Panahi, 2007:119داند ) گیری مي معتبر برای افزایش پایایي ابزار اندازه

شود که  نیز یاد مي 1مون و آزمون مجددسنجيِ پرسشنامه با عنوان آز آزمون در پایایي پیش

. در این (Saris & Gallhofer, 2007: 8)شود  انجام مي ۲در جریان یک مطالعه مقدماتي

پرسشنامه تکمیل شد و آزمون پایایي به  2۳ای مقدماتي، تعداد  پژوهش، با اجرای مطالعه

/ بود پایایي ۰ز بیش ا شده محاسبهضریب آلفای کرونباخ  که نیاعمل آمد. با توجه به 

 شود. پرسشنامه مناسب ارزیابي مي

 های تحقیق یافته

و میزان  ای جنس، وضع تأهل، گروه سني های توصیفي درباره متغیرهای زمینه یافته

 تحصیالت پاسخگویان در نمونه آماری به شرح جدول زیر است.
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Test-Retest 

2. Pilot Study 
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برحسب جنس، سن، وضع تأهل و  یدر نمونه آمار انیو درصد پاسخگو یفراوان عیتوز. 2جدول 

 التیتحص
Table 2. Frequency distribution and percentage of respondents in the 

statistical sample by sex, age, marital status, and education 

 درصد فراوانی متغیر های نمونه آماری ویژگی

 جنس
 57 232 زن
 43 178 مرد

 100 410 جمع

 های سني گروه

 19 79 سال ۲2تا  18
 37 151 سال ۳2تا  30
 18 72 سال 02تا  40
 17 71 سال 22تا  50

 9 37 سال و باالتر 60
 100 410 جمع

 وضع تأهل
 35 142 مجرد
 65 268 متأهل

 100 410 جمع

 تحصیالت

 2 10 ابتدایي و کمتر
 2 7 راهنمایي

 22 92 متوسطه تا دیپلم
 40 165 کارداني و کارشناسي

 24 99 ارشد کارشناسي
 9 37 دکتری

 100 410 جمع

 زن و( درصد 2۰نفر ) ۲۳۲متغیر جنس،  ازلحاظدهد که در نمونه ما  جدول باال نشان مي

متغیر  ازلحاظدهند.  هستند؛ زنان نمای توزیع آماری را تشکیل ميمرد ( درصد 0۳نفر ) 1۰۱

 1۱) نفر ۰۲ ساله، ۳2تا  ۳4 (درصد ۳۰نفر ) 121 ساله، ۲2تا  1۱ (درصد 12نفر ) ۰2سن، 

ساله و  24 (درصد 2نفر ) ۳۰ساله و  22تا  24 رصد(د 1۰نفر ) ۰1ساله،  02تا  04 (درصد

 ازلحاظدهند.  ساله نمای توزیع آماری را تشکیل مي ۳2تا  ۳4گروه سني  هستند؛ یشترب
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افراد متأهل هستند؛  (،درصد 22) نفر ۲2۱و مجرد  (درصد ۳2نفر ) 10۲متغیر وضع تأهل، 

و  یيابتدا (درصد ۲) نفر 14یالت،تحص یرازلحاظ متغنمای توزیع آماری هستند.  متأهل

 04) نفر 122یپلم، د متوسطه تا (درصد ۲۲نفر ) 2۲یي، راهنما (درصد ۲) نفر ۰ کمتر،

 (درصد 2نفر ) ۳۰ارشد و  کارشناسي (درصد ۲0) نفر 22ي، و کارشناس يکاردان (درصد

 یشب يو کارشناس يکاردان یالتتحص یدارا یاندارند؛ شمار پاسخگو یدکتر یالتتحص

 24با توجه به میزان باالی تحصیالت در شهر تهران )بیش از  است. یليتحص عمقاط یراز سا

ه، به پژوهش سواد بسیار دشوار است. برای نمون درصد نرخ باسوادی(، دسترسي به افراد بي

توان اشاره کرد که هیچ فرد  ميو مصرف رسانه  سالمت خانواده ( با عنوان۲41۰تبریزی )

ای دیگری نیز  ، متغیرهای زمینه وجود ندارد. در این پژوهش  آماری  سوادی در نمونه بي

اما برای رعایت اختصار به متغیرهای وضع فعالیت و محل سکونت بسنده  شده يبررس

 1۱دار،   درصد خانه ۲۲ یکار،ب یان،درصد از پاسخگو 1 شود: ازلحاظ وضع فعالیت، مي

در نمونه  ندرصد شاغل هستند؛ شمار شاغال 21درصد بازنشسته و  2درصد دانشجو، 

ازلحاظ متغیر محل سکونت در مناطق  .است یآمار یتجمع ها در آماری همانند شمار آن

گانه تهران، پراکندگي جمعیت نمونه آماری تا حد زیادی با جمعیت آماری همخوان  ۲۲

ساکن  2و کمترین جمعیت در منطقه  2است. بیشترین جمعیت نمونه آماری در منطقه 

بیشترین جمعیت شهر تهران در  1۳22هستند، طبق سرشماری عمومي نفوس و مسکن سال 

 ساکن هستند. 2و کمترین جمعیت آن در منطقه  0نطقه م

 های توصیفی درباره متغیر وابسته یافته

های سیاسي( دربرگیرنده  های توصیفي درباره متغیر وابسته )گرایش به فرهنگ یافته

  های سیاسي، و چهار شاخص فرعي آن )ارزش های شاخص کلي فرهنگ سیاسي داده

و احساسات سیاسي( است. الزم است که در اینجا به چهار   سیاسي، ارزیابي سیاسي،  آگاهي

های فرعي فرهنگ سیاسي معطوف به نخبگان  هر یک از شاخص( 1نکته مهم اشاره شود: 

های سیاسي معطوف به نخبگان  ارزش( ۲و نظام سیاسي است،  سیاسي، فرایندهای سیاسي

های  ( ارزش۳های سیاسي مطلوب است،  و نظام سیاسي مطلوب، فرایندهای سیاسي مطلوب
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و اسالمي در نظر گرفته  های سیاسي لیبرالي، سوسیالیستي سیاسي، معیار بازشناسي فرهنگ

و احساسات سیاسي  ( سه شاخص فرعي آگاهي سیاسي، ارزیابي سیاسي0و  شوند مي

های  به گویهها  ها، توزیع آماری پاسخ معطوف به وضع موجوداند. با توجه به این نکته

 .شاخص کلي فرهنگ سیاسي به شرح جدول زیر است

 های شاخص کلی فرهنگ سیاسی پاسخ به گویه برحسب. توزیع پاسخگویان 9جدول 

Table 3. Distribution of respondents according to the answers to the items of 

the general index of political culture 

شود، گرایش کم به  که در جدول شاخص کلي فرهنگ سیاسي مالحظه مي طور همان

و گرایش  لیبراليهای سیاسي  های سیاسي اسالمي در مقایسه با گرایش زیاد به ارزش ارزش

های سیاسي سوسیالیستي نشانگر وضعیت نامناسب فرهنگ سیاسي حاکم  متوسط به ارزش

 های سیاسی نوع ارزش ابعاد فرهنگ سیاسی
گرایش 

 کم

گرایش 

 متوسط

گرایش 

 زیاد
 جمع

های سیاسي  ارزش

معطوف به نخبگان، 

و نظام سیاسي  فرایندها 

 مطلوب

  و نظام فرایندهانخبگان، 

 سیاسي لیبرالي
4 34 62 100 

  و نظام نخبگان، فرایندها

 سیاسي سوسیالیستي
6 68 26 100 

  و نظام نخبگان، فرایندها

 سیاسي اسالمي
59 28 13 100 

آگاهي سیاسي معطوف 

و  به نخبگان، فرایندها

 نظام سیاسي حاکم

و  شناخت نخبگان، فرایندها

 نظام سیاسي حاکم

 کمآگاهي 
آگاهي 

 متوسط

آگاهي 

 زیاد
 جمع

1 18 81 100 
معطوف ارزیابي سیاسي 

و  نخبگان، فرایندهابه 

 حاکم ياسینظام س

و  ارزیابي نخبگان، فرایندها

 حاکم ياسینظام س

ارزیابي 

 منفي

ارزیابي 

 متوسط

ارزیابي 

 مثبت
 جمع

62 33 5 100 
احساسات سیاسي 

نخبگان، معطوف به 

 ياسینظام سو  فرایندها

 حاکم

احساسات نسبت به نخبگان، 

 ياسینظام سو  فرایندها

 حاکم

احساسات 

 منفي

احساسات 

 مردّد

احساسات 

 مثبت
 جمع

49 43 8 100 
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های سیاسي است. افزون بر این، میزان باالی آگاهي سیاسي، ارزیابي سیاسي  در بُعد ارزش

و نظام سیاسي حاکم نیز بر  و احساسات سیاسي منفي نسبت به نخبگان، فرایندها منفي

های سیاسي اسالمي  سو، ارزش اسب فرهنگ سیاسي حاکم داللت دارد. از یکوضعیت نامن

و از سوی دیگر، میزان باالی  اند اند به چالش کشیده شده که زیربنای فرهنگ سیاسي حاکم

 زمان همو احساسات سیاسي منفي  آگاهي سیاسي با میزان باالی ارزیابي سیاسي منفي

اسي رسمي و غیررسمي است. شماری از های سی بر شکاف فرهنگ دالاند که  شده

، اعتراضات 1۳۱۱ریاست جمهوری  انتخابات پس ازرخدادهای سیاسي )مانند اعتراضات 

توان  شواهدی بر تأیید این شکاف مي مثابه بهرا ( 1۳2۱و اعتراضات آبان ماه  1۳22 ماه ید

های  یوهقلمداد کرد. اصالح وضعیت نامناسب فرهنگ سیاسي نیازمند بازاندیشي در ش

و عملکرد نظام سیاسي  عملکرد نخبگان سیاسي حاکم، کیفیت فرایندهای سیاسي حاکم

توزیع درصدی ، های توصیفي یافته اتیبه جزئ بیشتر منظور توجه بهحاکم است. در اینجا 

 .شود مي ارائهفرعي فرهنگ سیاسي در جدول زیر   های چهار شاخص ها به گویه پاسخ

 یاسیفرهنگ س فرعیشاخص  چهاربه  انیپاسخگو یها پاسخ یدرصد عیتوز .0جدول 
Table 4. Percentage distribution of respondents' responses to four sub-

indicators of political culture 

فرعی   چهار شاخص

 فرهنگ سیاسی

 یندهایفرا ،یاسینخبگان س

 یاسیو نظام س یاسیس

موافق و 

 کامالً موافق

مخالف و 

 کامالً مخالف
 جمع

 های سیاسي ارزش

 

و  ی لیبراليندهایفرا ،لیبرال نخبگان

 لیبرال ياسینظام س
 نفر( 014) 100 13 87

ی ندهایفرا ،سوسیالیست نخبگان

 ياسیو نظام س سوسیالیستي

 سوسیالیستي
 نفر( 014) 100 25 75

و  ی اسالميندهایفرا ،اسالمي نخبگان

 ي اسالمياسینظام س
 نفر( 014) 100 78 22

 آگاهي سیاسي

 حاکم ياسیو نظام س ندهایفرا ،نخبگان
های  پاسخ

 درست

های  پاسخ

 نادرست
 جمع

 نفر( 393) 100 10 90 نخبگان حاکم

 نفر( 376) 100 21 79 نخبگان مخالف
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فرعی   چهار شاخص

 فرهنگ سیاسی

 یندهایفرا ،یاسینخبگان س

 یاسیو نظام س یاسیس

موافق و 

 کامالً موافق

مخالف و 

 کامالً مخالف
 جمع

 نفر( 393) 100 11 89 انتخابات

 نفر( 393) 100 3 97 يمذهب یها تیاقل

 نفر( 395) 100 34 66 یرهبر

 نفر( 384) 100 48 52 مجلس

 ارزیابي سیاسي

 حاکم ياسیو نظام س ندهایفرا ،نخبگان
ارزیابي مثبت و 

 کامالً مثبت

ارزیابي منفي و 

 کامالً منفي
 جمع

 نفر( 410) 100 93 7 ارزیابي نخبگان سیاسي حاکم

 نفر( 410) 100 93 7 ارزیابي فرایندهای سیاسي حاکم

 نفر( 410) 100 86 14 سیاسي حاکمارزیابي نظام 

 سیاسي احساسات

 حاکم ياسیو نظام س ندهایفرا ،نخبگان
مثبت  احساسات

 و کامالً مثبت

منفي  احساسات

 و کامالً منفي
 جمع

نسبت به نخبگان سیاسي  احساسات

 حاکم
 نفر( 410) 100 100 0

نسبت به فرایندهای سیاسي  احساسات

 حاکم
 نفر( 353) 100 82 18

 نفر( 410) 100 91 9 نسبت به نظام سیاسي حاکم احساسات

های سیاسي،  شود، در شاخص فرعي ارزش باال مالحظه ميجدول که در  گونه همان

شود. برای  های سیاسي اسالمي مربوط مي کمترین میزان موافقت پاسخگویان به ارزش

موافقت دارند که نشانگر  از دولت نید یيجدادرصدی پاسخگویان با گویه  ۱۳نمونه، 

های سیاسي لیبرالي و  های سیاسي اسالمي در مقایسه با ارزش پذیری جدی ارزش آسیب

های خارجي،  سوسیالیستي است. این وضعیت شاید بدین دلیل باشد که بیشتر رسانه

های  که ارزش کنند درحالي های سیاسي اسالمي را با رویکردی منفي بازنمایي مي ارزش

و  ها، بازار آزاد، برابری اقتصادی های فردی، برابری فرصت یب )مانند آزادیسیاسي رق

های داخلي  ضعف همه نیباادهند.  جدایي دین از دولت( را با رویکردی مثبت بازتاب مي

و نظام سیاسي حاکم در اثرپذیری مخاطبان  در سه سطح نخبگان حاکم، فرایندهای حاکم

های  ی مدیریت رسانهناکارآمدرین است. برای نمونه، به آف های خارجي بسیار نقش از رسانه
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و افزایش گرایش به  های داخلي اعتمادی مردم به رسانه داخلي در سطح کالن، بي

دهد که در  باال نشان ميجدول  .(Aliabadi, 2016) توان اشاره کرد های خارجي مي رسانه

برخوردارند. این امر  شاخص فرعي آگاهي سیاسي، پاسخگویان از آگاهي سیاسي زیادی

های جمعي از میان رفته  تواند ناشي از این باشد که کنترل انحصاری دولت بر رسانه مي

های جمعي خارجي دسترسي دارند. برای  ی روزافزون به انواع رسانها گونه بهو مردم  است

1نمونه، به شبکه اجتماعي کالب هاوس
فناوری ترین  عنوان تازه توان اشاره کرد که به مي 

گیری قرار گرفت.  مورد بهره( 1044ارتباطي در جریان انتخابات ریاست جمهوری ایران )

شود، پاسخگویان دارای ارزیابي منفي باال از  باال مالحظه ميجدول که در  طور همان

و به همین دلیل، احساسات منفي زیادی در  و نظام سیاسي حاکم هستند نخبگان، فرایندها

بنابراین، با توجه به نقش چشمگیر فرهنگ سیاسي در ؛ اند د بروز دادهاین زمینه از خو

های  ی سیاسي، اتخاذ راهکارهایي مناسب برای مقابله با آسیبکارآمدمشروعیت سیاسي و 

 .فرهنگ سیاسي حاکم شایسته توجه ویژه است

 های تبیینی پژوهش یافته

نشان  شده مطرحهای  های تبییني پژوهش را در ارتباط با فرضیه جدول زیر خالصه یافته

 دهد: مي

 پژوهش یها هیآزمون فرض. 8جدول 
Table 5. Test of research hypotheses 

 متغیر وابسته متغیر مستقل ردیف
نوع 

 آزمون
 شدت رابطه

سطح 

 داری معنی

1 
های  گیری از رسانه بهره

 خارجي
 Sig: 0/000 0/30 پیرسون سیاسي لیبراليفرهنگ 

2 
های  گیری از رسانه بهره

 خارجي
 Sig: 0/000 -0/41 پیرسون فرهنگ سیاسي اسالمي

 Sig: 0/000 -0/15 پیرسون فرهنگ سیاسي سوسیالیستيهای  گیری از رسانه بهره 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Clubhouse 
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 متغیر وابسته متغیر مستقل ردیف
نوع 

 آزمون
 شدت رابطه

سطح 

 داری معنی

 خارجي

4 
استقالل اطالعاتي و 

 ارتباطاتي
 Sig: 0/000 0/57 پیرسون فرهنگ سیاسي لیبرالي

5 
استقالل اطالعاتي و 

 ارتباطاتي
 Sig: 0/000 -0/35 پیرسون فرهنگ سیاسي اسالمي

 Sig: 0/000 -0/27 پیرسون فرهنگ سیاسي لیبرالي سن 6

 Sig: 0/000 -0/14 پیرسون فرهنگ سیاسي اسالمي تحصیالت 7

 F 1/461 Sig: 0/228 سیاسي اسالمي  فرهنگ جنس 8

درباره رابطه بین شده  مطرح یها هیفرض همهدهد  ينشان م باالطور که جدول  همان

 یبا سطح معنادارهای سیاسي  های خارجي و گرایش به انواع فرهنگ گیری از رسانه بهره

گیری از  شود که اثرگذاری بهره در اینجا بر این نکته تأکید مي اند. شده دأییت یيباال

به معنای نادیده گرفتن  تنها نههای سیاسي  های خارجي بر گرایش به انواع فرهنگ رسانه

های داخلي نیست، بلکه بدین معناست که اثرگذاری  و ناکارآمدی ها کاستي  ها، ضعف

و نظام سیاسي  های داخلي در سطوح نخبگان، فرایندها های خارجي در بستر ضعف رسانه

کند. برای نمونه، به برآورده نشدن نیازهای خبری و سیاسي شهروندان  حاکم تحقق پیدا مي

گیری  ی بهرهسو بهها را  توان اشاره کرد که آن های داخلي مي گیری از رسانه از راه بهره

سوق های جمعي  رسانه گونه نیازا، اثرپذیری بیشتر جهیدرنتو  های خارجي فزاینده از رسانه

بنابراین، در راستای توجه به نقش عوامل داخلي اثرگذار بر فرهنگ سیاسي، رابطه ؛ دهد مي

ای  های سیاسي در مقاله های داخلي و گرایش به انواع فرهنگ گیری از رسانه بین میزان بهره

 دیگر بررسي خواهد شد.

 یها از رسانه یریگ بهره زانیم شیبا افزارو این بود که  فرضیه اوّل پژوهش پیش

یابد. نتیجه آزمون پیرسون نشان  لیبرالي افزایش مي ياسیس  به فرهنگ شیگرا ،يخارج

 يمعنبدین  ینادار است.  در سطح یک درصد معني ۳4/4دهد که این رابطه با شدت  مي

 یاسيبه فرهنگ س یشگرا ي،خارج یها از رسانه یریگ بهره یزانم یشکه با افزااست 



 003 | یآباد یعلو  یپناه؛ یاسیو فرهنگ س یخارج یها از رسانه یریگ بهره زانیم نیرابطه ب

د. نتیجه این شو يم تأیید اوّل هیفرض ن،ی؛ بنابرایابد يم یشافزا احتمال بسیار زیادبا  یبراليل

های ابراز  ( درباره گسترش ارزش۲414های پژوهشي اینگلهارت و ولزل ) فرضیه با یافته

 وجود در میان مردم ایران همخواني دارد.

 ي،خارج یها هاز رسان یریگ بهره یزانم یشبود که با افزا یناپژوهش  یه دوّمفرض

 دهد ينشان م یرسونآزمون پ یجه. نتیابد يم کاهش یالیستيسوس یاسيس   به فرهنگ یشگرا

 ینا. است دار يمعن صددر یکدر سطح  -12/4طور معکوس و با شدت  به  رابطه ینکه ا

به افراد  یشگرا ي،خارج یها از رسانه یریگ بهره یزانم یشاست که با افزا يمعن ینبد

 تأیید دوّم هیفرض ن،ی؛ بنابرایابد يکاهش مبا احتمال بسیار زیاد  یالیستيسوس یاسيس  فرهنگ

های خارجي جریان اصلي متأثر از فرهنگ سیاسي  بیشتر رسانه که نیابا توجه به  .شود يم

های خارجي با  گیری از رسانه لیبرالي هستند، دور از انتظار نیست که میزان باالی بهره

 نگ سیاسي سوسیالیستي همراه باشد.گرایش کمتر به فره

 ،يخارج یها از رسانه یریگ بهره زانیم شیبا افزا فرضیه سوّم پژوهش این بود که

دهد که  یابد. نتیجه آزمون پیرسون نشان مي کاهش مي ياسالم ياسیس   به فرهنگ شیگرا

بدین  ینادار است.  در سطح یک درصد معني -01/4معکوس و با شدت  طور بهاین رابطه 

ها به  آن یشگرا ي،خارج یها افراد از رسانه یریگ بهره یزانم یشکه با افزااست  يمعن

 .شود يم هم تأیید سوّم هیفرض ،دین ترتیبب .یابد يکاهش م ياسالم یاسيس  فرهنگ

 ياسالم ياسیر فرهنگ سب يخارج یها از رسانه گیری بهره يتوجه است که اثر منف جالب

با  دیدارد. شا اریمل بسأت یجا نیاست و ا يستیالیسوس ياسیاز اثر آن بر فرهنگ س دتریشد

 متبوعشان  های دولت  های خارجي جریان اصلي متأثر از سیاست بیشتر رسانه که نیاتوجه به 

پردازند، دور  های داخلي و خارجي ایران مي ای سیاست با رویکردی منفي به پوشش رسانه

های خارجي با کاهش گرایش به  گیری از رسانه میزان باالی بهرهاز انتظار نیست که 

 های سیاسي اسالمي همراه باشد. ارزش

 ،افراد يو ارتباطات ياستقالل اطالعات فرضیه چهارم پژوهش این بود که با افزایش

دهد  یرسون نشان ميآزمون پ یجهنت یابد. ي افزایش ميبرالیلهای سیاسي   گرایش به فرهنگ
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دار  سطح یک درصد معني در 2۰/4مستقیم و با شدت به نسبت قوی  طور به  ابطهکه این ر

 یشگرا ي افراد،و ارتباطات ياستقالل اطالعات یزانم یشکه با افزااست  يمعنبدین  است. این

حائز  .شود يم چهارم تأیید هیفرض ن،ی؛ بنابرایابد مي لیبرالي افزایش یاسيبه فرهنگ س

 يبررس یرهایمتغ ریاز سا دتریشد ياسیبا فرهنگ س ریمتغ نیا ياست که همبستگ تیاهم

ای لیبرالي  های خارجي در محیط رسانه بیشتر رسانه که نیابا توجه به  دیشده است. شا

کنند، استقالل اطالعاتي و ارتباطاتي افراد که در پرتو دسترسي فزاینده به انواع  فعالیت مي

ایش به فرهنگ سیاسي لیبرالي را افزایش آید، گر های جمعي نوین به دست مي رسانه

 دهد. مي

 ،افراد يو ارتباطات ياستقالل اطالعات فرضیه پنجم پژوهش این بود که با افزایش

دهد که  نشان مي یرسونآزمون پ یجهنتیابد.  اسالمي کاهش مي ياسیس  فرهنگگرایش به 

بدین  دار است. این يمعنرصد د یک سطحدر  -۳2/4شدت  معکوس و با طور به  این رابطه

 یاسيبه فرهنگ س یشگرا ي،و ارتباطات ياستقالل اطالعات یزانم یشکه با افزااست  يمعن

شاید بتوان گفت با توجه به  .شود يم پنجم تأیید هیفرض ن،ی؛ بنابرایابد ميکاهش  اسالمي

را های خارجي جریان اصلي، دسترسي آزاد افراد به اطالعات و ارتباطات  رسانه که نیا

گیری از  است که افزایش بهره درک قابلکنند،  ها تلقي مي حقوق فردی آن مثابه به

 های خارجي با کاهش گرایش به فرهنگ سیاسي اسالمي همراه باشد. رسانه

و تحصیالت با گرایش   فرضیه ششم مربوط به بررسي رابطه بین متغیرهای سن، جنس،

به شرح زیر است. نتیجه آزمون  اختصار بهها  های سیاسي بود که نتایج آزمون به فرهنگ

دهد که رابطه بین  های سیاسي نشان مي  پیرسون درباره رابطه بین سن و گرایش به فرهنگ

و  دار استدرصد معني 1در سطح  12/4سن و گرایش به فرهنگ سیاسي اسالمي با شدت 

درصد  1ح در سط - ۲۰/4سیاسي لیبرالي با شدت   رابطه بین سن و گرایش به فرهنگ

آنان به  شیگرا ،سن افراد شیآن است که با افزاگر نشان ریهر دو مورد اخ دار است.معني

 يبرالیل ياسیآنان به فرهنگ س شیگرا ،و در مقابل ابدی يم شیافزا ياسالم ياسیفرهنگ س

با  دینسل جد ياسیدر رابطه فرهنگ س ياختالف نسل انگریب تواند يکه م ابدی يکاهش م
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سیاسي   رابطه بین سن و گرایش به فرهنگ جالب توجه است که باشد. ينسل قبل

دار نیست. همچنین نتیجه آزمون پیرسون برای درصد هم معني 2سوسیالیستي در سطح 

دهد که تنها رابطه بین  های سیاسي نشان مي رابطه بین تحصیالت و گرایش به فرهنگ

دار است، درصد معني 1طح در س - 10/4تحصیالت و فرهنگ سیاسي اسالمي با شدت 

یابد.  سیاسي اسالمي کاهش مي  بدین معني که با افزایش تحصیالت، گرایش به فرهنگ

دهد که رابطه بین جنس و فرهنگ سیاسي اسالمي  افزون بر این، نتیجه آزمون تي نشان مي

 نیست.  دار درصد معني 2درسطح 

 گیری بحث و نتیجه

گیری از  ای بین میزان بهره است که چه رابطه هدف اصلي پژوهش، پاسخ به این پرسش

و اسالمي( وجود  های سیاسي )لیبرالي، سوسیالیستي های خارجي و گرایش به فرهنگ رسانه

های  شدند. یافته  ها، آزمون تجربي داده بر هیتکهای پژوهش با  دارد. بدین منظور، فرضیه

د نسبت به نخبگان حاکم، دهد که مردم از آگاهي سیاسي بسیار زیا توصیفي نشان مي

ها  و نظام سیاسي حاکم برخوردارند، ارزیابي بسیار منفي از آن فرایندهای سیاسي حاکم

های سیاسي  ، ارزشجهیدرنتها برخوردارند.  و نیز از احساسات بسیار منفي نسبت به آن دارند

اند. در  شدههای سیاسي لیبرالي و سوسیالیستي به چالش کشیده  اسالمي در مقایسه با ارزش

گیری از  گیری نخست این است که با افزایش میزان بهره های تبییني، نتیجه بخش یافته

یابد. این نتیجه با نتایج  های خارجي، گرایش به فرهنگ سیاسي لیبرالي افزایش مي رسانه

( ۲441و اشرف و بنوعزیزی ) (۲44۱(، معدّل )۲414)و ولزل  نگلهارتیاهای  پژوهش

های  گیری از رسانه گیری این است که با افزایش میزان بهره . دومین نتیجههمخواني دارد

یابد. فارسون و مشایخي  سیاسي سوسیالیستي کاهش مي  خارجي، گرایش به فرهنگ

دانند.  های سیاسي اثرگذار مي ( فرهنگ سیاسي سوسیالیستي را یکي از فرهنگ۲44۱)

، 1۳2۰انقالب اسالمي  پس ازیش و سرکوب داخلي نخبگان فرهنگ سیاسي سوسیالیستي پ

و چیرگي  فروپاشي اتحاد جماهیر شوروی و سرنگوني متحدان آن در اروپای شرقي

های خارجي در کاهش گرایش به فرهنگ سیاسي  فرهنگ سیاسي لیبرالي بر رسانه
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گیری از  آفرین است. سومین نتیجه پژوهش این است که با افزایش بهره سوسیالیستي نقش

یابد. این یافته با نتایج  سیاسي اسالمي کاهش مي  خارجي، گرایش به فرهنگ های رسانه

همسویي دارد. برای نمونه، لوسین پای گسترش   های مرور شده و نظریه های پیشین پژوهش

(، اینگلهارت و ۲44۱داند و گیدنز ) در فرهنگ سیاسي مي  ارتباطات جهاني را عامل بحران

شدن معاصر در افول  ( نیز بر نقش جهاني۲410و کاستلز ) (۲44۲(، پاتنام )۲414ولزل )

خواهي،  های آزادی و گسترش ارزش های جمعي ها بر رسانه کنترل انحصاری دولت

کنند. واپسین نتیجه پژوهش این است که با افزایش  خواهي تأکید مي و برابری فردگرایي

گ سیاسي لیبرالي افزایش میزان استقالل اطالعاتي و ارتباطاتي افراد، گرایش به فرهن

یابد. استقالل اطالعاتي و  سیاسي اسالمي کاهش مي  یابد، اما گرایش به فرهنگ مي

و  ارتباطاتي که پیامد نظم اطالعاتي و ارتباطاتي آزاد است به افزایش آگاهي سیاسي

های  نیازی افراد از رسانه انجامد. احساس بي های شناختي آدمیان مي کاهش محدودیت

در عصر اطالعات و ارتباطات، توانایي افراد در تولید و انتشار اطالعات برای  داخلي

در برقراری ارتباط و توانایي افراد   بر ارتباطات سیاسي افراد،  دیگران، کاهش کنترل دولت

معرف استقالل اطالعاتي و ارتباطاتي هستند که  ای جهاني، چهار با فعاالن سیاسي در گستره

با فرهنگ سیاسي لیبرالي همخواني دارد زیرا دسترسي آزاد به اطالعات و برقراری 

 آید. ارتباطات در زمره حقوق فردی شهروندان به شمار مي

در قلمرو  ژهیو بهای ایران  گردد که سیاست رسانه با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد مي

ای و آزادی  و سازوکارهای نظارتي در راستای استقالل حرفه های دولتي ا، یارانهمجوزه

ی قرار گیرد، موردبازنگرهای خارجي مقیم(  های داخلي )و رسانه خبرنگاران و رسانه

ای جهاني  پوشش رخدادهای سیاسي داخلي متناسب با مقتضیات محیط رسانه که یطور به

و اعتماد شهروندان به  یابد های داخلي افزایش مي رسانه وری انجام شود. بدین ترتیب، بهره

گیری شهروندان از  گردد. همچنین رویکردهای سلبي معطوف به چگونگي بهره ها بازمي آن

های  های اجتماعي نیازمند بازاندیشي است، زیرا نوآوری جهاني اینترنت و رسانه  شبکه

های خارجي را آشکار ساخته است.  نهی رویکردهای سلبي نسبت به رساناکارآمدفناورانه، 

کنند اما اثرگذاری  عمل مي متبوعشانهای  های خارجي همسو با منافع ملي دولت رسانه
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ی سیاسي و  ها ناکارآمدی ژهیو بههای داخلي  و کاستي ها ها، کژی ها منوط به سستي منفي آن

تقالل، آزادی عمل، های داخلي از اس داخلي است. برای نمونه، اگر رسانه های  نارضایتي

های خارجي به منبع اصلي خبر، تحلیل  وری باال برخوردار شوند، رسانه و بهره اعتبار، اعتماد

و فرهنگ سیاسي مردم نیز به زیان منافع ملي دستخوش  و تفسیر سیاسي تبدیل نخواهند شد

 دگرگوني نخواهد گشت.

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

 تعارض منافع
 تعارض منافع نداریم.

 سهم نویسندگان
استاد محترم راهنما  سنگ گرانهای ارزنده و تجربیات  گیری از راهنمایي این مقاله با بهره

 آبادی استخراج شده است. جناب آقای دکتر پناهي از رساله دکتری علي علي

 منابع مالی
شخص ثالث )اعم از حقیقي و حقوقي( در انجام پژوهش و نگارش مقاله از منابع مالي 

 .گیری نشده است بهره

 یتشکر و سپاسگزار
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