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 چکيده
سرنتی   خبرری  های ای در عصر اطالعات، همچنان رسانه عنوان ابزارهای نوین رسانه اجتماعی بههای  با وجود توسعه شبکه

دفرا  از   و راهبردهرا  رسرانی دربراره   آگراهی  یدولرت، بررا  –رسرانه  رابطره  هیر پا برای دارند و حاکمیت از آنها  کارکردهای ویژه
اجتمراعی  سیاسری  کررد یرو درهرا   دولرت  رییر تغ نقرش به تحلیر  راهبرردی    پژوهش نیا. برد بهره می خودای  هتوسع یها برنامه
وکیفری  محتروای کمری  عمومی فعالیت کنند. با تحلی  عمومی و خدمات  پردازد که باید در چارچوب منافع های دولتی می رسانه
سرازی   فرهنر  جایگراه مطبوعرات در   ضرمن تبیرین   وشرش شرد   ک دوازدهم تا مششهای  دولت یط رانیا روزنامه سرمقاله 06

 تحلیر  » ،«ای هسرته پرونده» محور هفت شود. جمهوری اسالمی ایران ارزیابی اجتماعیسیاسی توسعه راهبرد سیاسی، تأثیر آن بر
 در دولرت  عمواضر  بررسری » ،«دولت عملکرد وخدمات از دفا » ،«دولت مخالف های جناح مواضع از انتقاد» ،«خبریرویدادهای
هرای دیگرر   استخراج شد که در هر دوره نسبت به دوره «مذهبی-مناسبتی خبرهای» و «مجلس و دولت تقاب » ،«خارجیسیاست
هایی داشت. برپایه این مطالعه، با تغییر راهبرد و مدیریت سیاسی کشور در دولت جدید، این رسرانه تمرکرز خرود را برر     تفاوت

 دولرت،  سراختار  جابجرایی  دوره چهرار  طری  دیگرر،  عبرارت  دهد؛ به های دولت مستقر قرار میگفتمانی و برنامهچارچوب خرده
 .اسرت  کررده  محردود  مسرتقر  سیاسری  گفتمران  ایرسرانه  نماینردگی  خود را به نقش باشد، عمومیخدمات جای آنکه رسانه به

سیاسری  یتی خرود، دچرار تحرور در گررایش     مجریه برر سراختار مردیر   دلی  تاثیرپذیری مستقیم از قوه همچنین روزنامه ایران به
کننده از تضاد در نهادها را دارد و موجر  همراسرتایی    رسد بنابه ماهیت این نهاد فرهنگی، کارکرد پیشگیری نظر می شود که به می

گیرری بهینره    ریزان راهبردی برای بهره شود. نتایج پژوهش به برنامه اجتماعی میسیاسیتوسعه راهبرد  و های دولتی رسانه گرایش
 کند.اجتماعی کمک میهای دولتی با توجه به کارکردهای چندجانبه آنها در توسعه سیاسی از رسانه
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مقدمه

 و ستحرا: عبارت است از جامعه اعضای برای حکومت اساسی کارکردهای ترین عمده

 اعضرای  بررای  خردمات  و اساسری  کاالهرای  خارجی، تأمین تهاجم برابر در جامعه از دفا 

 نقر   را هنجارهرا  ینترر  مهم جامعه در که افرادی جامعه، و مجازات در نظم جامعه، حفظ

های جمعی در نظرر   رسانه. از سوی دیگر، چهار نقش اساسی برای (441: 1311)کوئن،  کنند می

هرای اجتمراعی    رت بر محیط )نقش خبری(، ایجاد و توسرعه همبسرتگی  نظا: شود گرفته می

)نقررش )نقررش تشررریحی(، انتقررار میرررا  فرهنگرری )نقررش آموزشرری( و ایجرراد سرررگرمی 

 نظرارتی  نقرش  واسرطه  بره  جمعری های  از سوی دیگر، رسانه. (26: 1313)محسنیان راد، تفریحی(

 وهرا   داده کسر   بررای  اصرر عنتررین   اساسری  از یکری  عنروان  بره  توانند ( میمحیطی پایش)

 اطالعراتی  و اخبرار  شام  محیط بر نظارت کارکرد. شوند تعریف اطراف محیط از اطالعات

 سیاسری، های  دگرگونی اقتصادی، تحوالت به مربوط رویدادهای مورد درها  رسانه که است

 از یکری  واقع در. دهند می انتقار مخاطبان به و کنند می تهیه.. .و هوایی و آبهای  دگرگونی

 افکرار  برا  موضرو   رابطه از صرفنظر بحران، بازیگری صحنه درها  رسانه حضور اصلی عل 

هرا   مسروولیت  ایرن  از یکری  و دارند عهده برها  رسانه که است اجتماعی مسوولیت عمومی،

  .(236: 1331 همکاران، و مرادی) است «محیطی پایش» و «محیط بر نظارت»

ها میان حکومرت و رسرانه وجرود     زیادی در برخی نقش رسد تداخ  نظر می بنابراین، به

 منزله به ها رسانه عنوان مکم  عم  کنند. توانند در برخی کارکردها به دارد و این دو نهاد می

 هرای  تصرمیم  ها، رسانه از استفاده با ها دولت یعنی هستند؛ اطالعات عصر در سیاست فضای

 برر  قادرنرد  خود خاص های سوگیری با نیز ها رسانه و رسانند می مخاطبان به را خود خاص

 آنها محوری نقش که هاست رسانه چندگانه کارکردهای همین. بگذارند اثر سیاسی تحوالت

 .کند می متمایز عمومی افکار به دهی جهت و رسانی اطال  در را

 کننرده،  تنظریم  مالرک، : باشرد  داشته در ارتباط با رسانه متفاوتی های نقش تواند می دولت

 ریشره  جامعره  در دولرت  نقرش  دربراره  عمرومی  هرای  تفراوت  در ها نقش این. گذار ایهسرم

 را رسمی نیمه و رسمی های رسانه جامعه هر در ها دولت اکنون .(43: 2664 مرانچینی،  و هالین)دارد

 ترا  انرد  گرفتره  خردمت  بره  اینترنتری  سایت و خبرگزاری تلویزیون، رادیو، روزنامه، قال  در
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 مخاطر   برا  و کننرد  تبلیغ ملی منافع حفظ با همگام را خود اجرایی دهایعملکر و ها برنامه

 از موجرود،  شررایط  فراخرور  بره  جامعه ارشد مدیران عنوان به دولتمردان. برقرار کنند ارتباط

 بره  توجره  برا  بنرابراین . اند برده بهره خود های برنامه و راهبردها اشاعه و تبلیغ برای ها رسانه

 نقرش  بایرد  امرروزی  های دولت و جوامع در سیاسی رویکردهای یینتع در ها رسانه اهمیت

 هرای  رسرانه  زیررا  گرفرت؛  نظر در مطبوعات، ویژه بهها  رسانه مدیریت در هم را مجریه قوه

 بررای  ابرزاری  و جامعره  امرور  تردبیر  در هرا  دولت مشی خط و راهبردها بازتاب برای محلی

 مردیریت  اهرداف  از یکی رو، این از. ردمندم و دولت بین دوسویه تعام  و واقعیات وانمایی

 نیرز  هرا  رسرانه  این سیاسی حیات. شود می اعمارها  رسانه مسیر از دولت سیاسی و اجتماعی

 و اسرت  شرده  منروط  کشرور  عمرومی  بودجه از استفاده به دولت، –رسانه رابطه رهگذر در

 گیرد. می شک  دولت اقدامات با هماهنگی در ها رسانه نو  این هویت

 کره  اسرت  کشرور  هرر  جمعری  ارتبراط  وسرای   از ای گونه چاپی این میان، مطبوعات در

 استقالر، دلی  همین به باشد؛ کشور آن اجتماعی و سیاسی زندگی نمای تمام آیینه تواند می

 عمرومی،  مسرای   رفع و جمعی های آرمان و ها خواست بازتاب در آنها محدودیت و آزادی

را از منظرر   مطبوعرات برر همرین مبنرا     .(23: 1336 معتمردنژاد، ) دگرذار  مری  جرا  به را متفاوتی آثار

 حفرظ  دنبار کار که به محافظه یا دولتی مطبوعات (1: دانند دسته می رویکرد سه گیری و جهت

 دسرته  این در اند. سیاسیهای  نظام برای مشروعیت ایجاد و قدرت مبانی موجود، تحکیم وضع

 دولتمرردان  دسرت  در ابرزاری  به شده و حمایتی ارکردک به تبدی  نظارتی کارکرد مطبوعات از

 نخسرتین . (101: 2662بیکرر،  )شروند   می تبدی  حاکم گروههای  نگرش و بازتاب و راهبردها برای

 ایرن  به است و حاکم گروههای  نگرش وها  دستورها، اندیشه دولتی، انتقار هدف مطبوعات

 102: 1310معتمردنژاد،  ) آیرد  مری  ارشرم  بره  سیاسی نظام ضروری جزو مطبوعات انحصار ترتی 

موجرود،   وضرع  از انتقاد جهت درها آن قلم و تندرو که اخبار، اطالعات مطبوعات (2. (200و

 عملکررد  برر  نظرارت  برای مستق  است و ابزاری و غیره اجتماعیهای  سطوح، شکاف بیان

 (3 .(211: 2662، کرر یب) کننرد  مرتفرع مری   نیرز  را جامعره  اطالعراتی  نیازهای و شده تلقی دولت

هرا و آرمران    ای، فرار  از داوری  نگرار حرفره   رو که بیشتر در قالر  روزنامره   مطبوعات میانه

 .(3: 1333)مقصودی، ورزند  ها به طبع و نشر اطالعات، اخبار و تفاسیر مبادرت می گرایی
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 و او نهادهای حاکمیتی، راهبرده دولتیهای  رسد با توجه به تاثیر متقاب  رسانه نظر می به

رود تراثیر   شود و بنابراین انتظرار مری   اساسی تحوالت دچار ها دولت تغییر آنها با های برنامه

هرای   دگردیسری  بررسری  بنرابراین . دیگری بر توسعه سیاسی اجتماعی جامعه داشرته باشرند  

 مقالره  در بنرابراین  اسرت.  اهمیرت  حرایز  ها، روزنامه جمله از وها  رسانه رویکرد سیاسی در

 در دولتری هرای   رسرانه  جایگراه  و نقرش  کره  پرسرش برآمردیم   این به پاسخ باردن به حاضر

 در مجریره  قروه  معنرای  بره  دولت تغییر و چیست ایران سیاسی اجتماعی توسعه و تحوالت

   است؟ دولتی داشته رسانه رویکرد چرخش بر تاثیری چه اسالمی جمهوری نظام

 عمرومی  بودجره  از کره  نامره کشرور  ین روزتر مهمعنوان  به ایران در همین راستا روزنامه

 شرماره  ای از مطبوعات دولتی کشور انتخراب شرد. نخسرتین    عنوان نمونه کند، به می استفاده

شد و تاکنون دوران حاکمیت و چرخش قدرت بین  منتشر 1333 ماه روزنامه یکم بهمن این

 کننرده  مرنعکس  «سررمقاله »از آنجرا کره    چهار رییس جمهوری را پشت سر گذاشرته اسرت.  

و تحلیر    بررسری  است، بنرابراین برا   روزنامه هر خبری های سیاست و رویکرد و سوگیری

 توان به چگونگی انعکراس  می دولتی روزنامه ساله این23های  محتوای کمی و کیفی سرمقاله

 .ویژه در عرصه توسعه سیاسی و اجتماعی پی برد به ها دولت راهبردهای و اهداف

 از یکری  ویرژه  طرور  بره  اجتماعی سیاسی توسعه و کلی رطو به توسعه رو، پیش مقاله در

روزنامه  که شود می ورزیده اهتمام مساله این بر و شده ترسیم ایران اسالمی جمهوری ارکان

 تحقر   جهت در طی چهار دوره جابجایی ساختار دولت، چقدر دولتی عنوان رسانه ایران به

ا در راستای تحق  منافع عمومی کرده است و آی عم  اجتماعی دولت مستقر سیاسی توسعه

ای یرک   عم  کرده و یک رسانه خدمات عمومی بوده یا نقش آن محدود به نمایندگی رسانه

 گفتمان سیاسی مستقر شده است.

 

 مباني نظری

 راهبرد توسعه سياسي اجتماعي

 اسرتقالر  و طررف،  یک از سیاسى و ایدئولوژیک ابعاد در غرب و شرق بلوك دو رقابت

 در کره  آورد وجرود  بره  را فضرایى  دیگرر  طررف  از دیگرى از پس یکى تعمرهمس کشورهاى
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 کره ( سرومم  جهران ) یافته استقالر تازه کشورهاى. گرفت شک  «توسعه هاى نظریه» آن دوران

 توسرعه  هراى  نظریره  به آوردن روى با بودند، خود هاى ماندگى عق  جبران و توسعه به دنبار

 برخى که بود حالى در این بخشند؛ رهایى نیافتگى سعهتو دام از را خود که برآمدند صدد در

 نتیجره  را آن گروهرى  دانستند، مى اقتصادى هاى پایه استحکام در را توسعه پردازان، نظریه از

 شررایط  نوسرازى  پیامرد  را آن اى عده و پنداشتند مى سیاسى ساالرانه مردم و مناس  ساختار

 آشرنایى  ارتباطرات  رشرد  روبره  دانرش  با که اى دسته کردند؛ مى قلمداد فرهنگى و اجتماعى

)ساسرمن و  آوردند  مى شمار به فرهنگى و اقتصادى اجتماعى، توسعه اصلى کلید را آن داشتند،

تروان بره دو رویکررد عمرده دربراره توسرعه از سروی مکاتر  رفراهی و           . می(0: 1313سنت، 

 به های مناس  فرصت ارائه با است برابر توسعه گرایان، مارکسیستی اشاره کرد. در نگاه رفاه

 تغذیره،  بهداشرتی، رفراهی،   تسهیالت آموزشی، به دسترسی طری  از بهتر زندگی برای مردم

مسراوات   هرای مبتنری برر    ارزش برر  نیز های مارکسیستی دیدگاه. آن مانند و اشتغار مسکن،

 اکثریرت  هکه بر  دانند می اجتماعی ساختار ای از درجه را توسعه آنان. کنند می تأکید اجتماعی

 در جهرت  بلکره  دهرد،  مری  را ملری  منرابع  از برخرورداری  اجازه نه تنها جامعه محروم مردم

 ایجراد  فراینرد  تروان  می را توسعه دیگر، نگاهی در. کند می یاری را آنها هدف، آن به رسیدن

اعتمراد   اهرداف  تحقر   انگیرزه  برا  اجتمراعی  فضرای  و روابرط  ساختارها، در بنیادین تحور

و  مرردم  مختلف طبقات نیازهای برآوردن و زندگی کیفیت بهبود اجتماعی، مانسجا عمومی،

همره    توسرعه  به دستیابی رو این از. کرد تعریف قدرت صاحبان و کارگزاران پاسخگو کردن

 آن امری اجتماعی ابعاد به توجه بدون باشد، کشور در ملی انسجام تقویت به قادر که جانبه

 تغییراتری  مسرتلزم  کره  دانسرت  چندبعدی جریانی باید را هرو، توسع از این .است غیرممکن

 رشرد  تسرریع  و نیرز  ملری  و نهادهرای  مرردم  عامره  تلقری  طرز اجتماعی، درساخت اساسی

 دهرد  نشان باید دراص  توسعه .است مطل  فقر کردن کن ریشه و نابرابری کاهش، اقتصادی

و  افرراد هرای   اسرته وخو اساسری  متنرو   نیازهرای  برا  هماهنر   اجتماعی، نظام مجموعه که

 سروی  و بره  شده خارج گذشته زندگی نامطلوب ازحالت نظام، در داخ  های اجتماعی گروه

 . (06: 1331)تودارو، یابد  می سوق است بهتر معنوی و مادی نظر از که زندگی از حالتی یا وضع
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 دیردگاه  چهار یا انداز چشم چهار حداق  های گذشته، سار بندی دیگر، طی در یک دسته

 نظریره  برر  مبتنری  نخستین دیردگاه، نوسرازی  : گرفته است شک  توسعه به دستیابی قبار در

 کند؛ می حرکت داری سرمایه توسعه اقتصادی ارتقای جهت در و است ناوکالسیک اقتصادی

 و شرود  مری  تلقری  تعمریم  دیگر قاب  نقاط همه به غرب اقتصادی رشد مدر دیدگاه، این در

 های انتقرادی  اندیشه دیدگاه، دومین .کنند ایفا مهمی نقش توسعه در باید هم های نو فناوری

 کشرد؛  مری  را بره چرالش   نوسرازی  امپریالیسرم  و اقتصادی و گرایی فرهنگی که توسعه است

 و منرابع  عادالنره  توزیرع  مسریر  در اقتصرادی  و بازسرازی سیاسری   خواستار انتقادی اندیشه

 بخرش و  هرای رهرایی   اندیشره  بره   متعلر  قلمررو  سرومین  .است جوامع میان در دستاوردها

 فرردی  رهایی بر که است( 1336)فریرره،   بخش رهایی الهیات از )توحیدی( برگرفته گرا وحدت

 توسعه هدف، رو این از و متمرکز شده خوداتکایی کلید مثابه به ستم از بند جوامع جمعی و

 و رتباطرات ا 1336 دهره  ادبیرات  در توانبخشری  اندیشره  عرصره  چهارمین .شود نمی قلمداد

 قروام  چنردان  نترایج،  و سطوح تحلی  ها و نمونه اصطالحات، نظر از هنوز اما است؛ توسعه

 رسرید،  و قردرت  توان مفهوم از درستی درك به آنکه بی توان نمی دیگرسو، از. است نگرفته

 سیاسی توسعه مفهوم بعد مراح  . در(42 -43: 1314ملکرات،  )یافت  دست توانبخشی تعریف به

 ایرن  برر  دانشمندان از گروهی زیرا خورد؛ گره «سیاسی فرهن »  مقوله با نحوی به یاجتماع

 پیشرفته، جوامع در سیاسی فرهن  متغیرهای و الگوها یافتن طری  از توان می که نظر بودند

 البتره  .(06: 1330روشره،  ) کررد  را پیدا اجتماعی سیاسی توسعه مهمهای  شاخص و ثابت اصور

 قررار  کنکراش  مرورد  وابسرتگی  نظریره  چارچوب در اجتماعی سیاسی هتوسع راهبرد بعدها

 توسعه مانع امپریالیسم و استعمار نظیر بیرونی عوام  برخی دریافتند که دانشمندان گرفت و

 فراینرد از نظر تاریخى، این . (30-36: 1314ساعی، ) است شده سومم جهان کشورهای در سیاسی

عنروان زیردسرت در    نخبگران منراط  پیرامرونى را بره     زور یا انتخاب آزادانه، تا حد زیرادى 

ساختارهاى اجرایى استعمارى جذب کرده است. پیونردهاى رسرمى و غیررسرمى سیاسرى،     

امرا همچنران شرالوده     اسرت؛  اقتصادى و اجتماعى در دوره بعد از استقالر تغییر پیدا کررده 

ات و اطالعرات را تشرکی    دارى جهانى معاصر، از جمله اجزا زیربنایى ارتباط اقتصاد سرمایه

هراى خصوصرى در    شررکت  انداز ارتباطاتى از طریر  مشرارکت دولرت    دهد. تغییر چشم مى
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یرا انتقرار    «زمران واقعرى  »صرورت   پژوهش و توسعه، انتقار حجم زیرادى از اطالعرات بره   

هراى   هاى فرامرزى از طری  پست تصویرى، تلکس، کامپیوتر و تجهیزات کمکى، کابر   ایده

هاى میکروویو را براى کسانى که قردرت   سامانهرهاى نورى زمینى و فیبها،  وارهدریایى، ماه

این به معناى آن نیسرت  ؛ میسر ساخته است ،پرداخت هزینه استفاده از این خدمات را دارند

هیچگونه توسرعه مرادى بره     ()یا جهان دوم که طب  الگوى مزبور در کشورهاى جهان سوم

شاید نراموزون   ،گیرد اى که صورت مى (، توسعه1333مین )ه گفته ابوقو  نخواهد پیوست. 

مسریر توسرعه را منحررف کنرد و      ؛به تخصیص غیرعادالنه منابع منجر شرود  ؛و نابرابر باشد

. (22: 1313)ساسمن و لنت،  دشوسب  قطبى شدن فزاینده ثروت و فقر 

 برراى  بیشرتر  تقاضراى  جملره  از فزاینرده،  داخلرى  مشرکالت  که است آن دیگر واقعیت

 حکرام  ،«آزاد برازار » بره  دسترسرى  برراى  فشار و مجدد توزیع و اقتصادى سیاسى نمایندگى

 از بسریارى . دهرد  مرى  قررار  خطرنراك  و متزلرزر  موقعیرت  یک در را سوم جهان کشورهاى

 رویاروشردن  احتمرار  معتقدنرد  رشد، تداوم زمینه در رایج هاى نظریه برخالف اقتصاددانان،

 1336 دهره  در چره  آن نظیر رکودى است؛ زیاد بسیار بزرگ ودرک یک با بزرگ هاى قدرت

. زد دامرن  سروم  جهان کشوهاى در تندرو ناسیونالیستى و انقالبى هاى جنبش به و آمد پیش

 منجرر  احتمراالا  و آورد خواهد المللى بین سیاست صحنه به را جدیدى رهبران پیامدى چنین

 و تحکریم  با که هست زیادى احتمار. دش خواهد اقتصادى استعمارزدایى از جدیدى دور به

 اقتصراد  سروم،  جهران  کشرورهاى  در یافتره  سازمان تجدید هاى سوسیالیست موقعیت تقویت

 احیراى  و اقتصرادى  رفراه  به متعهد و گرا دولت لیبرار نیروهاى به را خود محور جاى عرضه

 سرن   روى بودیم، آشنا آن با قبالا که شکلى به معامله، شرایط اینکه کالم جان. بدهد داخلى

 .(24: 1313 لنت، و ساسمن) است نشده حک

 

 دولت و رسانه  

 عنوان به ها رسانه گیرد، می انجام رسانه حوزه در کلی طور به اطالعات گردش که آنجا از

 تواننرد  مری  هرم  و بپذیرنرد  تراثیر  حاکم قدرت از توانند می هم رسانی اطال  ابزار معتبرترین

 قردرت  ماهیرت  رهگرذر  ایرن  در. کننرد  روبررو  پری  در پری  والتیتح با را سیاسی های نظام
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 بهرره  خود اهداف به رسیدن برای ابزاری عنوان به آن از و بگیرد دست در را رسانه تواند می

 و هرا  گرذاری  سیاسرت  برر  و کررده  ایجراد  را سراختارهایی  تواننرد  مری  هرا  رسانه هم و بگیرد

 و دولرت  رابطره  ماهیرت  نهایرت  در و ندبگذار تاثیر دولت و سیاسی نظام های یگیر تصمیم

 .دهند تغییر هم را جامعه

 از دولتری  رسرانه  محتروای  و سراختار  تعیرین : های دولت و رسانه عبارتند از انوا  نقش

 بررای سازی  جهانی نیروهای از استفاده و مندی سیاستی، بهره موثر مداخالت و ابزارها طری 

هرای   سرازمان  برا  همکراری  وها  توافقنامه در کشور، مشارکت از خارج در ملی منافع ارتقای

سیاسی  نظر تحوالت، از تسهی  و هماهنگی مدیریت، بهها  رسانه واپایش جهانی، حرکت از

چندملیتی. های  از شرکت حمایت اقتصادی، نظر جهانی و از حکمرانیسازی  نهادینه و رشد

بررای  هرا   رسرانه  فمختلر  اشرکار  تسهی » حالت بهترین در این شرایط مداخالت دولت در

 خردمات هرای   رسانه بر تسلط» حالت بدترین و در« دموکراتیک زندگی و اجتماعی انسجام

 .(3 -11: 2610)فلو، یوسیفیدیس و استیمرز، است « شفافیت فقدان تقویت و عمومی

 یاجتمراع  یاز کارکردهرا  یاریبس یاسیو س یهای اجتماع و گروه یاسیاحزاب س یزمان

 برخری نهادهرا از جملره    ریکارکردها را بره سرا   نیاز ا یاریبس اما اکنون داشتند؛را بر عهده 

برا ایرن همره،     .(13: 2664، هالین و مانچینی)ند اند که از آنها مستقل واگذار کرده یهای جمع رسانه

 نظرارت  بررای  مناسر   بسرتر  ایجراد  مطبوعرات،  اجتمراعی  کارکردهرای  و وظایف از یکی

 را «اجتمراعی  نظارت» فرانسوی سیاستمدار «کازنو برنار. »است جامعه و دولت بر اجتماعی

 در دیگرران  جانر   از افرراد  کره  داند می فشاری ویژه به و پذیری جامعه فراگردهای مجموعه

 از متابعرت  و همرنگری  جهرت  در آنها رفتار شود می باعث فشار این و کنند می حس جامعه

 ایرن  واند  یافته اجتماعی نظارت در یاساس نقش ها رسانه میان این در. شود داده سوق جامعه

 زمینره،  ایرن  در عمرومی  افکرار  به توجه و شده خارج فردی حالت از پیش از بیش نظارت

 .(214و  211: 1330 رضی، و آشنا) است حائزاهمیت

 و هرا  ارزشهرا،   ایرده  معرفری  بررای  بایرد  کنرد سیاسرتمداران   ( تاکید می1316مک نایر )

 بررای  مرا  فرهنگری  زندگی کانون در جمعی ارتباطهای  کانار زا استفاده با خود های سیاست

 بایرد  دموکراتنرد  رهبرانری انرد   مدعی که سیاستمدارانی. کنند رقابت هم با ما حمایت کس 
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 حروزه  در شردن  دیرده  یکری : دارد مرحلره  دو کره  کننرد  کس  مشروعیت و عمومی تواف 

 گویرد  مری  ناظران از یکی نانکهچ ای است؛ رسانه پوشش از ای بایسته میزان طری  از عمومی

 مشرروعیت  کس  در مرحله دومین. «هاست سیاست تمام کانون در شدن دیده برای تالش»

 کره  اسرت  ای رسرانه  مطلوب پوشش کیفیت حفظ امروز، سیاسی محیط در دموکراسی برای

 را منفری هرای   مشخصره  و برجسرته  را سیاسرتمدار  هرر  عمرومی  هویت مثبت های مشخصه

 ابزارهرای  روزافرزون  طرور  بره  سیاسرتمداران  اسرت  شرده  باعث واقعیت ینا. سازد کمرن 

 همانگونره . شود تامین مذکور پوشش تا آورند وجود به ها رسانه واپایش برای راای  پیشرفته

 آنکره  بدون است شخص جایگاه و وجهه تقویت تبلیغ کار هدف» است معتقد هابرماس که

  عمرومی  بحرث  بررای  عنروانی  به تبدی  ودخ گرفته، صورت مصالحه آن سر بر که موضوعی

 آنهرا  مقاب  در مباحثه با انسان که نمادهایی به شود می تبدی  ها بحث» تبلیغ، طری  از «.شود

نظرر دیگرری    بوردیرو  . البته پیر«شود می تلقی یکی آنها با صرفاا بلکه دهد نمی نشان واکنش

 )بره  اعتماد مفهوم است تحلی  به رو راست و چپ میان سنتیهای  تفاوت که آنجا از»: دارد

 هرای  قور است مهم دهندگان رای برای آنچه. یابد می اهمیت روزافزون طور به سیاستمداران(

 شرود  می آیا که است این بلکه نیست؛ کنند می حمایت آن از که چیزی حتی یا سیاستمداران

 ارتبراط  ماهیرت  و ارسیاستمد شخصیت به خود نوبه به موضو  این نه؛ یا کرد اعتماد آنها به

 هرا زنردگی   رسرانه  دوران در ما» دارد نیز تاکید کمپب  آلیستر« .دارد بستگی دهنده رای با وی

. است گذشته از بیشتر تلویزیونی و رادیویی های ایستگاه مجالت، ها، روزنامه تعداد. کنیم می

 کرردن  پرر  بررای  هایی سیاست یافتن درصدد و دارند اخبار با شدن پر برای فضایی آنها همه

 نکنرد  درك را هرا  رسانه نیازهای که سیاسی حزب یک. اخبارند از مناسبی مقدار با فضا این

 برا  که است نکته این تضمین شود انجام باید که کاری اعظمبخش  .است شکست به محکوم

« .یابرد  انتقرار  اصرلی  نکتره  و شرده  اتخرا   ثرابتی  مشری  خط شده، صحبتها  نمایندگی تمام

 و سیاسری  هرای  بحرث  تنرو   و کثررت  قبرار  در دموکراتیک حکومت هر در اراننگ روزنامه

 مواقرع  برخری  در شراید  حتری  کره  هایی گروه درباره شایعات وها  درو  پخش از جلوگیری

.(1316)مک نایر، دارند  مساولیت شوند تلقی حکومت مخالف
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شرود.   ان مری رسانه، در سه عرصه بازار، دولت و قدرت نمایر  «زیتما»در چنین شرایطی، 

هرا تمرام روابرط خرود را برا       رسانه که ستیمعنا ن نیبه ا یاسیس نظامها از  رسانهالبته تمایز 

 فرا یای اسر یس فراینرد در  ینقش محرور  ندهیطور فزا بلکه به ؛دهند از دست می یاسیجهان س

مهرم   یهافراینرد  معتقدنرد  ویر هابرمراس و بورد حتری   .(264: 2664، هرالین و مرانچینی  ) کننرد  می

نیرز ایرن امرر را     (211: 2664)که تحقیقرات هرالین و مرانچینی     ادامه داردها  یی رسانهززدایمات

 جامعره،  اجتمراعی  ارتبراط  وسرای   برر  حراکم  هنجراری  از آنجا که تاروری  .کند تصدی  می

 میرزان  تعیرین  با جاری ای رسانه قوانین آنهاست، عملکرد در نبایدها و بایدها کننده مشخص

 هرا  رسرانه  با حاکمه هیأت افقی یا عمودی ارتباط به بخشیدن مشروعیت و ها رسانه استقالر

 توقعرات  البته. کند می تعیین را نبایدها و بایدها این از سهمی فقط دارد، که اهمیتی وجود با

 محتوایها،  رسانه از مردم انتظارات و باورها فشار، های گروه توقعات دولتمردان، غیررسمی

هررا،  رسررانه بررر حرراکم فرهنرر  پرراره مجمررو  در و هررا رسررانه عملکرررد از عامرره حافظرره

 تاروری  در را ها آن همگی توان می که نبایدهاست و بایدها این از ای عمدهبخش  کننده تعیین

 رابطه کارکرد و ساخت زمینه بنابراین،. کرد خالصه جامعه یک های رسانه بر حاکم هنجاری

 تنفسری  فضرای  کره  دانسرت  حراکم  اریهنجر  تاوری توان می را «ملت -مطبوعات -دولت»

 عمیرر  تررأثیری مطبوعررات در انتقرراد نررو  و مقرردار بررر و دهنررد مرری تشررکی  را مطبوعررات

 .(43: 1333 راد، محسنیان)گذارند می

 

 اجتماعي سياسي توسعه راهبردهاي برها  رسانه تاثير

 گرذاری  سیاسرت  طریر   کره از  سیاسی قدرت ساخت اجتماعی های بُعد مولفه ینتر مهم

 اجتمراعی،  سرمایه: از عبارتند (،1گذارد )شک   می تأثیر اقتصادی توسعه بر دولت جتماعیا

 بازتوزیع و و توزیع فقر موضو ) جمعیت اقتصادی خصوصیات جمعیت، اجتماعی ساخت

 .(36: 1333)الهامی و ریاضی، اجتماعی  ارتباطات و رسانه اجتماعی، تأمین و حمایت ،(درآمد

 جهران  در عمرومی  افکرار  به دهی شک  اساسی عوام  جمله از ی،اجتماع ارتباط وسای 

 و اطالعرات  انتقرار  برا  مطبوعرات  جملره  از اجتمراعی  ارتبراط  وسرای   زیرا هستند؛ و بوده

 تمردن  و فرهنر   پیشررفت  راه در را مهمی نقش عقاید، و افکار مبادله و جدید های آگاهی
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 اسرتفاده  با انسانی جوامع وسیع های گروه روزافزون نیازهای عبارتی، به دارند؛ عهده به بشری

 آورده پدیرد  را متعرددی  اجتمراعی  وظرایف  و هرا  نقش وسای  این برای ارتباطی، وسای  از

 ترأثیر ای  رسانه نهادهای دهد می نشان که دارد وجود زیادی شواهد .(22: 1336 معتمدنژاد،) است

 رونرد انرد   کررده  اسرتدالر  انمحققر  از بسریاری  .دارند اجتماعی ساختارهای سایر بر را خود

. دارد وجرود  سیاسری  نظرام  برا  رابطه در ویژه بهها،  رسانه بیشتر تأثیرگذاری جهت در مهمی

 ترأثیر  سیاسری  نهادهرای  سرایر  برر  کره انرد   شرده  تبدی  «زا برون» مهم متغیر یک بهها  رسانه

موسسرات   ریبا سا هسیدر مقا رایز ؛«اند خود فراتر رفته یاز مرزها»ها  رسانهگذارد. اکنون  می

ساز بیرونی )آمریکرایی   با وجود نیروهای همگن .(3: 2664)هالین و مانچینی،  شوند قدرتمندتر می

سراز درونری    نگراری و فنراوری( و فشرارهای همگرن     شدن، توسعه فرهن  جهانی روزنامه

 یخبرر  یهرا  رسرانه ، (236: 2664، هالین و مرانچینی ))مدرن شدن، سکوالر شدن و تجاری شدن( 

پوشرش  رونرد.   شرمار مری   ی بهبر بحث عموم گذارریو تأث یدیکل یفضا کیهمچنان  یاصل

 یعمروم  یعموم قرار دهد تا به مشرکالت اساسر   اریرا در اخت یفضا و منابع تواند یم یخبر

 فرهنگری  در نقرد نگراه   از همرین منظرر اسرت کره ویلیرامز      .(2: 2611)بنن و همکراران،   بپردازند

دامنره   نتیجره  آنهرا  کاربردهرای  و هرای ارتبراطی   فنراوری  گیرری  شک » گوید ناولیبرالیسم می

 تراریخی  پیامدهای و است اقتصادی و سیاسی فرهنگی عوام  از جمله تعینات، ای از پیچیده

 بروده و  مهرم  امری انسانی بلکه عاملیت نبوده جبری و ناگزیر هرگز اموری گیری شک  این

 .(63: 1466: )مک کیگاناست  دخی انسانی  نیت همیشه فناوری تغییرات درمورد

کشرورهای   توسعه و رفاه که های فراگیر رسانه طری  از آگاهی ترویج و تبلیغات امروزه

بحرران   ایجراد  و عمرومی  توقعرات  نضرج  سرب   دهرد،  می نشان فقیر مردم به را یافته توسعه

 بره  آمرانره  هرای  حکومرت  از گرذار  در. شرود  مری  اجتمراعی  ثبراتی  بی افزایش و پاسخگویی

و  اجتمراعی  توسرعه  همرراه  کره  براز  جامعره  به بسته جامعه از یا دموکراتیک، های حکومت

شرک    و میرزان  دگرگرونی  هرا سرب    رسرانه  محتروای  و شرک   تغییر دهد، می رخ اقتصادی

 مالی دولتند تأمین به وابسته زیادی حد ها تا رسانه بسته، جوامع در. شود می آنها تأثیرگذاری

 سرنجش  منابع، سرازوکار  بودن دولتی همین و شود ها می رسانه بر لتدو احاطه سب  این و

 ایرن  در هرچنرد  .کنرد  مری  اخرتالر  دچرار  نیرز  را گیری مخاطبان بهره یا اعتماد رضایتمندی،
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 برر هرا   پیرام  ولی ترأثیر  شود می بیشتر مخاطبان کردن احاطه ها در رسانه مطل  قدرت شرایط

 های انتشار همچنین سازوکار. شود می مواجه چالش و مخاطره با آنان  ائقه تغییر و مخاطبان

درحرار   اکثرر کشرورهای   در. شرود  ترر مری   فعرار  نیز شایعه نظیر غیررسمیهای  پیام اخبار و

 اصرلی  کرارکرد  از کننرد و  می ایفا را دولت برای اعتقادی -تبلیغاتی ها کارکرد رسانه توسعه،

 است، اطالعات اخبار و آزاد جریان رایالزم ب لوازم تهیه و جامعه به آگاهی بخشی که خود

 ممانعرت  و نهادهای فراگیر تکاملی چرخه تداوم در را مهم ها نقشی رسانه. بود خواهند دور

 آزاد جریان. کنند بازی می استثماری اقتصادی و سیاسی نهادهای استقرار به سوی حرکت از

 گرایری  کثرت های آزاد، سانهنفو  ر ضری  دولت، ها از رسانه استقالر ارتباطات، و اطالعات

 ترابع  است کره  وسای  ارتباط جمعی ها و رسانه ملزومات ازجمله های ارتباطی زیرساخت و

 .(166: 1333)الهامی و ریاضی،  هاست دولت گذاری سیاست

 
 اقتصادي  توسعه و دولت اجتماعي گذاري سياست ارتباط مفهومي الگوي -1 شکل

 (161: 1333)الهامی و ریاضی، 
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 نیرروی  نقرش  کره  اسرت  سیاسی حمایت ها رسانه برای شده تعریف اولیه کارکردهای از

 موضرروعات .(22: 2664 مررانچینی، و هررالین) دارد عمررومی افکررار بررر اثرگررذاری برررای را فشررار

 سیاسی یک سامان شهروندان برای دالی  مختلف به کهاند  مسائلی بر ناظر عموم موردعالقة

مسرائ    ایرن . برانگیزنرد  بحرث  و مهرم  آن( فراگیر تعریف با لکهب آن؛ تعریف محدود با )نه

هرای   گیرری  تصرمیم  روی شوند کره  بدر مباحثاتی موضو  به است ممکن عموم موردعالقة

 نیرز  جهرانی  وای  قراره  مقیراس  در بلکره  ای، منطقره  ملری و  محلی، سطح در تنها نه سیاسی

 برا  رسرانه  در زمینره  سیاسرت  گیرری  شرک   کلری  طور . به(4: 1333)مک کیگان، باشند  تأثیرگذار

 دموکراتیرک  های دولت رود می انتظار که منافعی شود؛ می هدایت «عمومی منافع» از برداشتی

 مرادی  هرای  پیشررفت  از ناشری  مسائ  از زیادی تعداد. کنند پیگیری شهروندانشان طرف از

 ایرن . ندشرو  مری  آنهرا  واپرایش  بررای  مطالبات وها  نگرانی گسترش موج  که دارند وجود

 بره  هرم  و اقتصرادی  رفاه و امنیت زیست محیط بهداشت زمینه در تهدیدها به همها  نگرانی

هرای   پیشررفت  از آنهرا  تحقر   که مشترکی منافع شود؛ می مربوط بالقوه مشترك منافع ایجاد

 از نماینردگی  بره  دولرت  در این میان، اقدامات. رود می انتظار فناوری و اجتماعی اقتصادی،

 مرورد  در شرهروندانش  برا  دولرت  مبهم رابطه سب  به ارتباطی موضوعات در ومیعم منافع

ممکن اسرت   دولت اغل  تاریخی لحاظ از یک سو، به. است پیچیده بسیار ارتباطات آزادی

 و اساسری  قانون طری  از حار عین در اما شود؛ تلقی فردی بیان آزادی اصلی دشمن عنوان به

 )فرن اسرت   شرده  آزادی بررای  مروثری  ضرامن  به تبدی  یمهم های جنبه از حقوقیهای  نظام

 .(1334 کوای ، مک و کویلنبرگ
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منافع عمومي کلي

اهداف

رفاه سياسي رفاه اجتماعي رفاه اقتصادي

ارزشها/ معيارها

کراسي و آزادي دمو

ارتباطات

منافع اجتماعي و 

فرهنگي

 اشتغال -نوآوري

سود/بازده

سيستم ارتباطات اجتماعي

هاي ارتباطات اجتماعي م نظا

خبر و اطالعات فرهنگ و سرگرمي مبادله

خدمات ارتباطي و محتوايي

انتشار پخش گسترده و 

کابلي

ارتباطات راه دور

سياست ارتباطات

ت رسانهسياس ارتباطات راه دور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 عناصر يک سياست ملي ارتباطات  -3شکل 
(1334 کوای ، مک و کویلنبرگ )فن
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 «عمرومی  منافع» تحق  اصلی، هدف( 1333 -1334 ساال، و برگرفته از مدر گیلنبرگ) 2 طب  شک 

 رفراه  و اجتمراعی  رفراه  سیاسری،  رفراه  برا  اینکره  بره  توجه با فرعی اهداف است هترب. است

 توسرط  سیاسری  رفراه  بره  مربوط عمدهی ها ارزش. شوند بندی دسته نه، یا مرتبطند اقتصادی

 انتشرار  و بیران  آزادی اصرلی،  ارزش. انرد  شرده  پذیرفته یا تایید دموکراتیک سیاسی نهادهای

 بره  یکسرانی  تقریبراا  وزن اسرت  ممکرن  مربروط  سیاسی رهن ف و ملی زمینه به بسته. است

 گسترده عمومی دسترسی به برابری، ارتباط این در. شود داده مشارکت و برابری های ارزش

 تروام  که است جهانی تدارك گذاری، سیاست هدف. دارد نیاز ارتباطات محتوای و وسای  به

 دارد؛ ملری  زمینره  برا  مطاب  مختلفی اربسی معیارهای و اهداف اجتماعی رفاه. باشد برابری با

 برا  مطاب  بلکه ملی مقیاس یک در تنها نه قضایی انسجام و اجتماعی نظم جا همه تقریباا اما

 بین آسانی به توانیم نمی. دارد خاصی اهمیت زبانی و قومی ای، منطقه محلی،های  بندی دسته

 کرره را یکسررانی هررایمعیار یررا شررویم قائرر  تمررایز اجتمرراعی و فرهنگرری سیاسررت اهرداف 

 تنهرا  نره  موضرو   ایرن . کنریم  تعریف تر دقی  طور به دهند، ترویج باید ارتباطی های سازمان

 جررایم  و هرا  آسری   از جلروگیری  بلکره  مثبرت،  فرهنگری  و اجتماعی اهداف ترویج شام 

 رفراه  هردف  دارد، بسرتگی  بره ارتباطرات   که آنجا تا .شود می نیز عمومی ارتباط در همگانی

 طرور  بره  ارتبراطی  سیستم اطالعاتی، جامعه در. است بوده تعاریف تغییر به وابسته اقتصادی

 خرود  در را برازار  از مفصلی و مهم های شک  و است اقتصاد ناپذیر جداییبخش  ای  فزاینده

 .(1334 کوای ، مک و کویلنبرگ )فندارد 

ی حراکم برر   ها در جوامع مختلف، باید الگوها از سوی دیگر، برای تعیین نقش رسانه

تاثیرپذیری »ها را  دلی  تفاوت رفتار رسانه ،(1303) همکارانشو  سیبرتآنها را شناخت. 

اقتدارگرا، لیبرالی، مساولیت »دانسته و الگوهای « از ساختارهای اجتماعی و سیاسی حاکم

( با افرزودن دو الگروی   1316کوئی  ) را معرفی کردند. مک« اجتماعی و کمونیسم شوروی

عنروان نظریره هنجراری     های سیبرت، آن را به ش و مشارکت دموکراتیک به مدربخ توسعه

اقتدارگرا »بندی دوگانه  (. مری  با دسته1332السادات و افقهی،  ها معرفی کرد )نقی  رسانه

بخرش،   اقتردارگرا، کمونیسرم روسری، توسرعه    »بندی پنجگانه  ، هاچتن با تقسیم«و لیبرالی

و سررانجام هرالین و   « بازار، مارکسیسرم و پیشررو  »سه نظریه ، آلتشور با «انقالبی و غربی
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بره روابرط دولرت و     مانچینی با سه مدر لیبرار، مشارکت دموکراتیک و پلورالیسم قطبری 

 .(2664)هالین و مانچینی، رسانه پرداختند

ای گالسکو، خبرها آینره واقعیرات نیسرتند. شریوه      گران مکت  رسانه بر پایه نگاه اندیشه

ای است که در نهایت در خدمت صراحبان قردرت    رایه و تدوین رویدادها به گونهانتخاب، ا

رسانه دقیقا نظم سیاسی : استوارت هار معتقد است. (111 -126: 1334)شرکرخواه،  گیرد  قرار می

مستقر را با متمرکز کردن توجه و عالقره عمرومی برر دامنره محردودی از مطالر  مرورد        

ها به وجود  ، اجماعی گسترده را در مورد این موضو دهد. چنین پوششی حمایت قرار می

هرای دیگرر را نادیرده     ها یرا دیردگاه   دهد؛ ضمن اینکه موضو  آورد و سپس توسعه می می

زبان رسرانه خنثری نیسرت، بلکره بیشرتر       نیز نظر دایک به .(1316محمدی مهر و سمیعی، )گیرد می

برط قردرت در جامعره اسرت.     بازتاب شرایط سیاسی، اجتمراعی، فرهنگری، تراریخی و روا   

هایی را در جامعه میان مرا   بندی های ایدئولوژیکی و طبقه ها با گزینش مطال ، ساخت  رسانه

سرازی و تکررار،    کننرد و برا توسر  بره عرادی      و آنها، گروه قومی و گروه بیگانه تولیرد مری  

 دهنرد و جرزو   های مورد نظر خود را امری طبیعی و قابر  پرذیرش جلروه مری     بندی صورت

 در ای رسرانه  ارتباطرات  منظر، محتروای  از این. (122 -114: 1313)ساعی،  سازند ناخودآگاه مردم می

 از تحرذیر  و تشروی   و برد  یا خوب اطالعات متضمن و دارند مهمی کارکردهای عمومی، حوزه

 آمروزش  سر بر مخاطبان بین را ها  بحث از ای  مجموعه و اند بوده اجتماعی امور و مسائ  به توجه

 دیگرران،  و انرتمن )دهنرد  می گسترش را گوناگون منابع میان از مخاطبان گزینش دایره و زنند می دامن

اند و در ساخت فرهنگی، سربک   های اجتماعی ساز نگرش ها، زمینه  رسانهدیگر  عبارت ؛ به(14: 1313

   .(134: 1313)بشیر،  سازی تأثیر اساسی دارند زندگی، گسترش آگاهی و مفهوم

ها بره مرردم     یا تعیین دستور کار، رسانه «1سازی برجسته»بر اساس نظریه دیگر،  از سوی

گویند درباره چره چیرزی    گویند که چگونه درباره یک موضو  بیندیشند اما به مردم می نمی

ها موجبرات ارتقرای دانرش عمرومی،       توان گفت رسانه پس می. (01: 1311)سیدامامی، فکر کنند 

سرازی،   نرد مبخشری، توان  نگاه به هستی و جهان پیرامرون، آگراهی   گیری بینش و نحوه شک 

های گوناگون حیرات   آورند و بر جنبه ای را فراهم می سوادآموزی اطالعاتی و آموزش رسانه


1
. Aganda Setting Theory 
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هرا، تحرت تراثیر عوامر       چگرونگی ارایره ایرن گرزارش    گذارند.  جای می انسان آثار ژرف به

 . (43: 1331دی، )بدیعی و قنسازمانی است  سازمانی و برون درون

 

 خارجي سياست ارتباطي و راهبردي گفتمان

 بررای  ارتباطرات  کره  است این توسعه حار در کشورهای بزرگ  هنی اشتغاالت از یکی

 یرا  موجرود،  ارتبراطی هرای   فناوری تقویت ارتباطات، وفور -آورد خواهد ارمغان به چه آنها

 روابرط  دلیر   به اغل  زمینه این درگیری  تصمیم و( وابستگی) نواستعماری نیروهای تقویت

. اسرت  همرراه  محردودیت  برا  اجتماعی ساختارهای و فرهنگی آموزشی، اقتصادی، تاریخی،

 توسرعه  حرار  در کشرورهای  بره  رسراندن  یراری  ضمن توانند می صنعتی پیشرفته کشورهای

 یهافناوری انتقار به تمایلی آنها است ممکن ولی کنند؛ تقویت نیز را خود اقتصادی قدرت

 پیشررفته  کشرورهای  آنچره . باشرند  نداشته توسعه حار در کشورهای به خود پیشرفته بسیار

 در مرانعی  خرود  ایرن  کره  اسرت  سروم  یا دوم درجههای  فناوری تنها دهند می انتقار صنعتی

. اسرت  اسرتعماری  نیروهرای  و فرهنگری  سلطه استثمار، تشدید برای عاملی و توسعه جهت

 توسرعه  حرار  در کشرورهای  در ارتباطی پیشرفته های فناوری از برخی به نیاز این، بر عالوه

 و ممکرن اسرت دسترسری    گرچره  باشرد؛ آور  الرزام  کشرور  تعرالی  و رشد برای است ممکن

 و مرادی  منرابع  محردودیت  و ملّری  مشکالت. باشد اندك بسیارها  فناوری اینگونه تصاح 

 را پیشررفته هرای   فنراوری  زمینره  در پژوهش و کاربرد سازی، بومی جذب، پذیرش، انسانی،

 را غربری هرای   فناوری بسته چشم که توسعه حار در کشورهای برخی حتی. گذارد می عقیم

 روبررو  نیرز  دیگرری  سیاسری  و اقتصادی اجتماعی، مشکالت با است ممکن کنند، می دنبار

 فنراوری  ازیافتره   کشرورهای توسرعه   کره  اسرت  براور  این بر( 1313) کارنارد شوند. بهارات

 توسرعه بایرد   حرار  در رو، کشرورهای  این کنند؛ از می استفاده خارجی سیاست ابزار انعنو به

 از بسریاری . کننرد  نیرز همکراری   یکردیگر  هرا برا   فناوری این گسترش و ورود انتقار، برای

 مشرارکت  بره  امکانرات،  و فناورانره  نیازهرای  طریر  ارزیرابی   از توسعه حار در کشورهای

هرا   توسعه فنراوری  در مشارکت بهیافته  توسعه کشورهای از درخواست بر عالوه و برخاسته

  .(3 -1: 1311 ناروال، و هنسون)اند  کرده مبادرت خود فنی های مهارت بردن باال و
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 کره  را سرناریو  اطالعرات چهرار   فناوری از استفاده قبار در( 30 -33: 1311) تهرانیان مجید

 دارند، مطرح در حار توسعه ریشه کشورهای ایدئولوژیک و های تاریخی برداشت در عمیقاا

 برخری  کنرد  مری  ( یادآوری1310) لنت استحاله. جان یا سقوط اصالح، تداوم،: است ساخته

 برخری  و انجامیرد  خواهرد  «جهرانی  دهکرده » توسعة به اطالعات کنند فناوری می پیشگویی

 المللری  برین  بررادری  و صرلح  به تفاهم، اطالعات های جدید فناوری که باورند این بر دیگر

 و تقویرت اسرتقالر   جهت در عاملی عنوان به اطالعات فناوری از برخی. کرد خواهند کمک

بخرش   رهرایی  عامر   را فنراوری  نیرز  برخری  و کننرد  مری  یراد  های دمکراتیک اندیشه ارتقای

 طریر   از اطالعرات  بره  بیشرتر  دسرتیابی  دلیر   بره همرین   اند و دانسته سوم های جهان توده

 دارد خنثی ماهیتی شود؛ زیرا فناوری دنبار باید که است هدفی تباطیتر ار های بزرگ سیستم

 چرون  از نگراهی دیگرر،  . دارنرد(  تردیرد  آن بره  نسبت شدیداا مؤلفان از بسیاری که )تعبیری

 پیراده  نیرز  سوم جهان در تواند می شده است واقع مفید صنعتی جهان در های جدید فناوری

 المللری اطالعرات،   هرای برین   طری  سرازمان  از کشورها یبرخ .(10: 1311 ناروال، و هنسون) شود

 اتخرا   هایی سیاست باید سوم جهان کشورهای ولی کنند می دریافت هایی کمک و راهنمایی

 فرهنگری  و سیاسری  پیامردهای  برا  کره  خارجی اقتصاد بندهای و قید برابر در را آنها کنند تا

 و الزم زیربنرای  ایجراد  برا  کنند شتال عین حار در باید کشورها این. کند حفظ است همراه

 .(22: 1311 ناروال، و هنسون) بردارند گام خود به اتکای جهت در موجود منابع مهار

 حردی  ترا  کره  دارنرد  ریشره  ملی دولت نهادهای در تاریخی لحاظ ازای  رسانههای  نظام

ای هر  نظرام  ملری  از سروی دیگرر، تمرایز   . اسرت  سیاسری  جهان با آنها نزدیک ارتباط دلی  به

ها  ملت-طور سنتی، دولت به .(12: 2664 مانچینی، و هالین) است کاهش حار در بوضوحای  رسانه

 اهرداف  بره  دسرتیابی  بررای  مثبرت  ابزار مداخلره  یک عنوان به های خدمات عمومی رسانه از

 کره  کردند می استفاده سرگرمی و آموزشی محتوای اطالعات، تولید جمله از خاص سیاستی

 برا  اسرت  ممکرن  دولرت  مداخله .کرد می کمک ملی هویت به هم و جتماعیا انسجام به هم

 برا  اکنرون . شرده اسرت  ترر   پیچیده این رابطه اما باشد، شده آغاز بودجه تخصیص و مالکیت

 در جهان در دولت اهمیت شدن کم درباره هایی بحث چارچوب در و سازی جهانی پیشرفت

کراهش   نیرز  گررا  ی خدمات عمومی ملری ها رسانه که کرد تصور توان می شدن، جهانی حار
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 شردن  جهرانی  مانند خارجی دهد با وجود فشارهای ها نشان می با این همه، بررسی .یابند می

 گررایش  ملری  آشرنای  مسیرهای سمت همچنان به ملی رسانه بازارهای فناورانه، تغییرات و

 توسرط  کره  لری م عمرومی  حروزه  از آنجرا کره در  . افتد می اتفاق کندی به تغییر این دارند و

 منرافع  کراالی » کره  دارد وجرود  یرک ارزش  شرود،  مری  تسرهی   های خدمات عمومی رسانه

 خرود  شخصری  منرافع  دنبار به جایی که افراد» شناسد؛ می مدنی جامعه از متمایز را «عمومی

 های خدمات عمرومی بررای   رسانه ارزش موارد، برخی رسد در نظر می رو، به . از این«هستند

 قردرت » صادرکننده عنوان به سازی یا جهانی نیروهای برابر در ملی سنگر کی عنوان به دولت

. در ایرن شررایط،   (146: 2610)اسرتیمرز،   شرود  ابقرا مری   متفراوتی  طور به آن، بازنمایاننده یا« نرم

 برا  بلکره  نرداده  کراهش  را دولت نقش های عمومی، رسانه خدمات افزایش و زدایی مقررات

شرده اسرت.    تبردی   فعرار  «مجددکننده  تنظیم» بهها  مشاوره ا وه نظرسنجی مقررات، قوانین،

 اهرداف  از را خرود  تاکیرد  باشد، دولرت  ضروری ملت-دولت منافع برای مداخله وقتی البته

.(21: 2613 لوسیفیدیس،) دهد می تغییر اقتصادی اهداف به رفاهی و فرهنگیر  اجتماعی

 هنجراری  عناصرر  اینکه با رسانه و ارتباطات سیاست ظهور حار در بنابراین پارادایم

 پارادایم این. رود می پیش فناوری و اقتصادی منط  یک با اساساا دارد، می نگه را معینی

 هنجراری،  هرای  بنیران  طریر   از فقرط  و دهرد  می پوشش را ها ارزش از تری وسیع دامنه

 طور به نقش نظر از مرتبط هنجارهای واقع در. شود می حمایت کمتر دموکراتیک تاوری

 بره  نکتره  ایرن  البته. هستند «فرهنگی» یا «سیاسی» کمتر و «ارتباطی» بیشتر توجهی قاب 

 یرک  سرنتی  هنرر  و زبران  به «فرهنگی» آن در که دارد بستگی عبارات آن مرسوم معنای

 سیاسری  موسسره  قالر   در «سیاسری » کره  حرالی  در کند؛ می اشاره گروه یا ناحیه ملت،

 انتخابرات،  بررای  عمرومی  ارتباطراتی  هرای  حمایرت  مخصوصراا  شود؛ می تعریف قانونی

  . (1334 کوای ، مک و کویلنبرگ )فنحکومت  اداره و قانونگذاری
 

   پيشينه تحقيق

های دولتی و توسعه سیاسری اجتمراعی    این پژوهش تعامالت بین گرایش سیاسی رسانه

کنرد. در   مری  های بازنمایی اینگونه خبرها در روزنامره مرورد نظرر را بررسری     کشور و شیوه

 :  های زیر صورت گرفته است ها و توسعه، بررسی موضو  رسانه
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های نوین ارتباطی در کشورهای مختلف  ضمن بررسی فناوری (1311) ناروال و هنسون

هرای   نروآوری  انتشرار  در مهرم  عراملی  یرک  هر ها، رسانه جامعه و مردم تاکید کردند دولت،

دیگرر   عبرارت  رونرد؛ بره   مری  شرمار  به اطالعات جامعة نهایی گیری شک  و فناوری اطالعات

 سیاسری،  مسرائ   چرون  متعرددی  عوامر   ترأثیر  تحرت  فنراوری،  قبار در سیاسی تصمیمات

دارند. آنان توصیه کردند کشورهای در حار پیشررفته برر    قرار فناورانه و فرهنگی اقتصادی،

یرا قردرت خریرد     مرالی  امکان: پایه سه اص  به ترسیم راهبردهای سیاسی ارتباطی بپردازند

بیش از  واپایشبرای پرهیز از  هزینه اثربخشی مناس  بر اساس زمینه فرهنگی ملی، فناوری

های اجتماعی در پاسخگویی مستقیم بره   قدرت دولت و گروه»سازی که  اندازه یا خصوصی

هرای قابر  انعطراف     سیاست و« سازد ها را قربانی می مسائ  مربوط به استفاده موثر از رسانه

 . (124 -123: 1311 ناروال، و هنسون)های فرهنگی آتی  فناوری با لحاظ کردن چالش ای تملکبر

ای در اروپرای مرکرزی و    های رسانه ( تغییرات سیاسی و تاثیر آن بر نظام2610بالسیتینه )

ها و ساختارهای تکمیلی سیاسری   در این کشورها همه مولفه: شرقی را بررسی کرد و نوشت

طرور   عمرومی، آگراهی و مشرارکت انجمنری را فعرار کننرد بره        واپایشاید و اجتماعی که ب

 .(222: 2610)بالسینه، ای یا خاموشند  غیرمعمور ضعیف، حاشیه

همگرا به برخری  های  رسانه عصر در ملیهای  رسانه ( ضمن مروری بر مقررات2610فلو )

فرزایش قردرت انتخراب    اینترنرت، ا  ماهیرت  ناولیبرالیسرم،  شدن، جهانی»ها اشاره کرد که  نگاه

را « غیردولتری  بره برازیگران   ملت-دولت نمایندگی نظارتی از نفو  کانون کننده و تغییر مصرف

ایرن  »دانند؛ امرا وی معتقرد اسرت     قرن بیست و یکم می در ملت-دولت شدنتر  سب  کمرن 

ه وی اضراف «. ای ملی به چالش کشیده شده اسرت  های رسانه نظریه به سب  ارتباط مداوم نظام

 آنچره  و است مقیاسی بین افزاینده روبه و چندگانه روابط بینیم، می آنچه معاصر بافت در: کرد

 ملرت -دولرت  امرا  (333: 2662 امرین، ) نامرد  می «کنش و سازمان چندگانههای  فضایی» را آن امین

 پیونرد  در همچنان نهادها، دیگر و نهادهای سیاسی خود، قانونی حقوق با قلمرو، به محدود

.(33 -16:  2610)فلو، دارند  محوری نقش متعدد مکانی-اجتماعی روابط این دادن

 یرا  اسرت  بازگشرته  ملرت -دولرت  آیا: رسانه شدن جهانی و ملت-دولت»تورنر در مقاله 

 تحقیقات: بندی کرد های متعدد جمع پس از  کر پژوهش« نکرد؟ ترك را جایگاه خود هرگز
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 و کررد  آشکار بررسی مورد کشورهای درها  رسانه عملیاتیهای  محیط در را زیادی تغییرات

 عوامر   ازای  مجموعره  تروان  مری  سرختی  بره  کره  متنو  بود آنقدرها  تنو  این بر مؤثر عوام 

 تداوم کرد. )این پژوهش ها( اهمیت شناسایی شدن جهانی فرایند کلیدیهای  مؤلفه عنوان به

 خطراب  مورد را خود مخاطبان یشترب آن طری  ازها  رسانه که مکانی عنوان به را ملت-دولت

 و صرنایع  بررای هرا   رسانه عملیاتیهای  محیط ساختار کلیدی بر تأثیر عنوان به دهند، می قرار

 مجردداا ای  رسرانه های  زیرساخت و ارتباطات توسعه برای مداوم سیاسی منط  یک عنوان به

 .(33: 2610)تورنر، کند  می تأیید

ای و  المللی که تاثیر خرود را برر سرطوح منطقره     ت بینبه باور مانو، با وجود همه تحوال

ای خرود براقی    ها مسوور سیاست کلی و سراختار بازارهرای رسرانه    ملی داشته است، دولت

عمرومی را هردایت   هرای   رسرانه  واپرایش نحروه  « منافع عمرومی »مانند؛ اما الزم است که  می

.(136: 2610)مانو، کند

 پرایش  ی از سرطوح منرافع عمرومی را نقرش    با بررسری یکر   (1331)همکاران  و مرادی

 66قومی اعالم کردند و طی پیمایشری از  های  بحران بینی پیش در جمعیهای  رسانه محیطی

ین ترر  مهرم های امنیتی و مطالعات قومی نتیجره گرفتنرد،    خبره حوزه رسانه، مدیریت بحران

« الت بحران سازرصد بازیگران بحران ساز و تحو»های جمعی،  ابعاد پیمایش محیطی رسانه

است. آنان پیشنهاد کردند نگراه مسرووالن و نهادهرای مترولی مردیریت بحرران، بره رسرانه         

گر منفی به یک عنصرر مثبرت و یراریگر تغییرر کنرد. از       عنوان یک عام  مزاحم و مداخله به

عنوان عضوی از کمیتره مردیریت بحرران در     های جمعی به رو، رسمیت بخشی به رسانه این

استانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. آنان بررسی تاثیر نرو  مالکیرت رسرانه     سطوح ملی و

 . (236 -230: 1331)مرادی و همکاران، )خصوصی یا دولتی( بر پایش محیطی را پیشنهاد کردند 

هرای خردمات عمرومی و     رسرانه : مرزهای کمرنر  شرده  »ای با عنوان  استیمرز در مقاله

های عمومی ملری بره جرای خردمت بره جوامرع        سانهمعتقد است در دنیای کنونی ر« دولت

اند و ابتکار عم  را برای پاسرخگویی   چندفرهنگی، به نخبگان سیاسی و دولت نزدیک شده

چنردپاره،  »ای  اند؛ این در حالی است کره برازار رسرانه    و تعام  با جامعه مدنی از دست داده

های ملی بررای تبردی     لویزیونهمزمان با افزایش تمای  رادیو و ت«شده و « تجاری و رقابتی
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هرای فراملری آمریکرایی بردون محردودیت اخالقری یرا         های عمومی، واسطه شدن به رسانه

در چنرین شررایطی   «. انرد  برخورداری از حس وفاداری ملی پا به عرصره کشرورها گذاشرته   

توان تغییراتی ماننرد سلسرله    های عمومی با دولت ضروری است و می بازتعریف رابطه نظام

ها، غیرسازمانی کردن آنها، همکاری مدنی دیجیتالی مسرتق  از منرافع    ت  کمتر در رسانهمرا

تجاری یا سیاسی و حتی تامین مالی توسط رقیبان برای توزیع خدمات عمومی رسانه را در 

 .(141 -161: 2610)استیمرز، نظر گرفت 

رسرانه و  »ه ( در یک پیمایش خبرگی به این نتیجره رسریدند کر   1333الهامی و ریاضی )

یکی از هفت شاخص وجوه اجتماعی ساخت قدرت سیاسی در ایرران  « ارتباطات اجتماعی

های گروهی/ مطبوعات، دسترسی به اطاعات و ضری  نفرو    آزادی رسانه»است و برای آن 

عنروان براینرد نیروهرای سیاسری فعرار در       اشاره شد. آنان پیشنهاد کردند دولت به« اینترنت

)الهرامی و  ود را منطب  با منافع بیشینه افراد جامعه تعریف و دنبار کند ساخت قدرت، نقش خ

 .(110: 1333ریاضی، 

، «سیاست مطبوعاتی و مطبوعات حکومتی در ایرران »( در مقاله 1331حسام الدین آشنا )

های انحصراری در مراکرز    پرداخت. وی ایجاد روزنامه  به سیاست مطبوعاتی در دوره پهلوی

  کیفیت چاپ در کشور، تربیت کرادر جدیرد و متخصرص بررای     واپایشح و ها، اصال استان

 واپرایش های مطبوعات این دوران دانست. به نوشته او،  عنوان ویژگی مطبوعات و غیره را به

کسر  و حفرظ قردرت      های نوین برای ترین ابزار حکومت و هدایت افکار عمومی، اساسی

 است.

، «صد سار قانون مطبوعات از قاجرار ترا پهلروی   »( در مقاله 1334علی اکبر قاضی زاده )

ین رخردادها،  ترر  مهرم ضمن بررسی تاثیرهای سیاسی اجتماعی آن دوران بر مطبوعرات، بره   

 های رسانه ای، قوانین وضع شده، شرایط اعطای مجوز و غیره پرداخت.   واکنش

وعرات  ای و آماری وضرعیت انتشرار مطب   بررسی مقایسه»( در مقاله 1316علی بهرامپور )

ای و جهرانی و نشرریات فارسری     هرای منطقره   بعد از انقالب اسالمی )در مقایسه با شاخص

آیا وضرعیت انتشرار مطبوعرات کشرور بعرد از انقرالب       »اینکه   برای پاسخ به« چاپ خارج(

  در سطح جهان متحرور و دگرگرون شرده     همراه با تحوالت فرهنگی به وجود آمده  اسالمی



  1461پاییز ، 23، شمارة ششم، سار فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفا  ملی  


 

کشور بعد از انقرالب اسرالمی، وضرع      آمار مطبوعات: ررسی کرد، در سه محور را ب«است؟

انتشرار    در مقایسه با کشورهای منطقه و جهان و وضع کمی  ها در ایران کمی انتشار روزنامه

دهره   دودر کره   وی به این نتیجه رسرید . هه اخیردر دو د  نشریات فارسی زبان چاپ خارج

فرهنر     رخ داده که به سهم خود عرصه اخیر تحوالت شگرفی در سطوح داخلی و جهانی

هرا، تشردید    تقاضا برای مصرف، تغییر سلیقه  سب  افزایش و  متأثر ساخته را در داخ  کشور

  دولرت )در حروزه   امرا  های ارزشی و تنو  برازار محصروالت فرهنگری شرده اسرت      شکاف

 حرکت نکرده است.های مختلف،  عرصهتحوالت  بر اساس مطبوعات(

 «جایگاه مطبوعات در سیاست ملی ارتباطی و رسانه ای»( به 1313)نی محمدمهدی فرقا

ین و تأثیرگرذارترین  ترر  مهرم عنروان یکری از    به»را سرگذشت تاریخی مطبوعات پرداخت و 

هرا   اعتماد آنها به رسرانه  اعتماد مردم به دولت باداد نشان   تحقی بررسی کرد. این « ها رسانه

هرا را   زننرد و آن  ها را به سرنوشت دولت پیوند می ت رسانهمردم سرنوش مستقیم دارد.  رابطه

اسرتقالر  بایرد  هرا   های او، سیاست ملی ارتباطات و رسرانه  یافته بر پایه .نددان جدا از هم نمی

گرایری   آزادی و کثرت ،ها را از دولت به رسمیت بشناسد و آن را تبیین و تضمین کند رسانه

  تعریف کند.  ها را با توسعه ملی نرابطه آ در نهایتو  ها را بپذیرد آن

آسی  شناسی ظهور و کارکرد نخستین جرایرد تشرکیالتی ایرران در دهره اور     »مقاله در 

مطبوعرات پریش از انقرالب    نرو   ایرن  عنوان شرد  ( 1311 ،زیباکالم و باقری ده آبرادی ) «مشروطیت

شردند و   شر میمنت کنند نیز  صورت رسمی فعالیت مشروطه و قب  از آنکه احزاب سیاسی به

دلیر    های سیاسی بود. آنان به این نتیجه رسیدند بره  حتی نام برخی از آنها برخاسته از گروه

عملکررد    های آغازین مشروطیت، مطالعره  نقش مطبوعات و تاثیر آنها بر فضای ملته  سار

توانرد بره درك بهترر     آنها در سه حوزه انتقادی، سیاسی و اجتمراعی و کرارکرد حزبری مری    

 .کند کمکمطبوعات عملکرد تشکیالتی نگاه از  سیاسی تتحوال

« رسررانه و رویررارویی بررا اهررداف فرهنگرری در جنرر  نرررم»( در مقالرره 1332) حسررینی

هرا را دنبرار    هرا و ملرت   جن  نرم، تغییر در ساختار سیاسی و فرهنگی حکومرت : نویسد می

ایجاد وحردت برین   ین و همچنها در رویارویی با جن  نرم و تهاجم فرهنگی  کند. رسانه می

تواننرد   ها می ان، نقش اساسی دارند. رسانهسیاستمداراقوام مختلف یک کشور و بین مردم و 
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وردهای نهادهرای  اها و مطالبات مردم به دولتمردان و اعرالم برخری دسرت    با بازتاب خواسته

هرا   انهدولتی به مردم، از سوی دولت به تولید سرمایه اجتماعی بپردازند. از سوی دیگر، رسر 

ها و هنجارهای رسمی کشور را برای بسترسازی، جهت وحدت  باید آموزش و تبلیغ ارزش

 و ایجاد توافقات اساسی بین مردم و دولت در دستور کار خود قرار دهند. 

هرای مختلرف    هرا در زمینره   دهد تعام  دولرت در رسرانه   بندی مطال  باال نشان می جمع

اند. برا ایرن    و از منظرهای مختلف آن را بررسی کرده ای مورد توجه قرار گرفته است توسعه

شده به مقایسه همزمان نقش مطبوعات در توسرعه سیاسری    همه، هیچیک از تحقیقات انجام

جامعره و جایگراه و تراثیر دولرت برر تنظریم ایرن تعرامالت نپرداختره اسرت. همچنرین در            

یانرده شرده در   هرای سیاسری بازنما   طور مشخص، برر موضرع   های صورت گرفته به پژوهش

مطبوعات و پیوند آن با راهبردهای سیاسی دولرت توجره نشرده اسرت؛ امرری کره در ایرن        

های روزنامه دولتی ایران تالش شده است تا خالء آن پر شود.  پژوهش با تمرکز بر سرمقاله

های حراکمیتی برا    عنوان نماینده رسانه رسد بررسی یک روزنامه دولتی به نظر می رو به از این

های یادشده را پوشرش دهرد.    تواند همه ابعاد مغفور در پژوهش ف بودجه مشخص میردی

 نظرر  زیرر  کره  شود می شناخته دولتی  روزنامه عنوان به تاکنون تاسیس زمان از ایران روزنامه

 .پردازد می دولت و هیات مساوالن دیدگاه و نظر بازتاب به و دارد قرار مجریه قوه

 

 روش شناسي پژوهش

مررداد   ترا )دولرت ششرم(    1333 سرار  ازسرار اسرت کره     23مرانی تحقیر ،   محدوده ز

 مطالعرات  برر  را ازیر امت نیر ا یطرول  مطالعات .را دربرمی گیرد دولت دوازدهم( انیپا)1466

 همفررا  اسرت  الزم زمران  طرور  در هافراینرد  فیتوصر  بره  کره  را یاطالعات که دارد عرضی

 یخیترار  و یاسرناد  وهیشر  بهکاربردی،   یقتح نیا از یبخش. (216 -222: 1311 ،یبب) سازند یم

 و یپژوهشر  –یعلمر  مقراالت  ،یا کتابخانره  ،یاسرناد  منرابع  از اطالعرات  یآور جمرع  شام 

 .  است ینترنتیا یها تیسا و موضو  با مرتبط مستندات

هرا، زمرانی    ( در مورد مطالعات چند ساله روزنامه2661بر پایه تحقی  لیسی و همکاران )

گیری دارای تغییرات زیاد هستند باید دو هفته در هرر سرار بررای     اندازهکه متغیرهای مورد 
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ساله مرورد بررسری از    23. بنابراین طی دوره (2661)لیسی و همکراران،  گیری انتخاب شود  نمونه

هرا،   های منتشر شده طری آن هفتره   انتخاب شد و در شماره یتصادف طور هر سار دو هفته به

واحردهای   عنوان بهکه  وجود داشت« اور دفتر»یا « دیدگاه»، «سرمفاله»در ستون  سرمقاله 06

 . تحلی  بررسی شد

 هررا و دیرردگاه کرره اسررت روزنامرره هررر هررای بخررش ینتررر مهررم از یکرری سرررمقاله

 مطالر   محتروای  دهرد. تحلیر    مری  بازتراب  را روزنامره  مساور مدیران های گذاری سیاست

 درکری  و شرود  شناخته خاص زمانی دوره یک رویدادهای کند می کمک ها روزنامه سرمقاله

 ،یفر یک و یکمر  یمحتروا   یر تحل روش از اسرتفاده  با .رسید ماجراها پنهان و ابعاد از شفاف

 قالر   در هرا  داده تیر نها در گرفرت و  صرورت   یتحق هدف و موضو  یمبنا بر یکدگذار

  یر لتحو خبرهرا   هرا  سررمقاله  نهان و آشکار یها هیال دریافته  بازتاب موضوعات و محورها

 .  شد

 کردن یاتیعمل و یمفهوم فیتعر: دارد دخالت محتوا  یتحل کی ییایپا در یمهم عوام 

 محاسربه  یبررا  یاضیر یها سنجه م،یمفاه آن حیصح یریکارگ هب در کدگذاران آموزش آنها،

 را کرارگزاران  برودن  اعتمراد  قابر   و محتروا   یتحل پروتک  یابیارز امکان که اعتماد تیقابل

 درصد) اعتماد تیقابل محاسبه یها آزمون. برای (113-126: 1316 ،همکاران و فیرا) دکن یم فراهم

1کرونباخ محاسبه آلفای از مطالعات بیشتر در ییایپا محاسبه یبرا( تواف 
شود می استفاده 

 اسرت  عوامر   از گروهی تناس  میزان معرف و داخلی ثبات پایایی ضری  ترین که معمولی

 از بررآوردی  ترا  دارد نیراز  آزمون بار یک انجام به فقط روش ند. اینسنج می را سازه یک که

 شرتر یب یبررا  رشیپرذ  مورد اعتماد تیقابل  یضر معمور اندازه. کند فراهم را آزمون پایایی

 دیر جدهای  عرصه وارد بار نیاول یبرا که یقاتیتحق اما است درصد 36 تا 16 نیب قاتیتحق

 را رشیپرذ  قابر   سرطح  توانند می دندار ییباال یلیحلت ارزش که دارند یمیمفاه و شوند می

 .(143 - 161: 1316 همکاران، و فیرا) اورندیب نییپا یاندک


1
. Cronbach Alpha 
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محاسبه شرد کره بررای     SPSSکرونباخ با نرم افزار  آلفای پایایی ضری  ای اعتماد تیقابل

تر از  رگبه دست آمد که بز 1.0درصد بود. روایی همگرا نیز  11های روزنامه ایران  سرمقاله

 و قاب  قبور بود.  3. 6

 

 ها  یافته

 آمده است.   1در جدور  ها دولت تفکیک به ایران روزنامههای  سرمقاله فراوانی توزیع
 ها توزيع فراواني تعداد سرمقاله به تفکيک روساي دولت -1جدول 

 درصد فراواني دولت

 00.0 4 اکبر هاشمی رفسنجانی

 21.33 13 محمد خاتمی

 36 21 مدی نژادمحمود اح

 36 11 حسن روحانی

 144 04 جمع

 های نهم و دهرم( برا   )دولت نژاد احمدی محمود جمهوری ریاست دوره ،1طب  جدور 

هرای   )دولت روحانی حسن دو دوره و را داشت سرمقاله انتشار فراوانی بیشترین درصد 36

مقاله( مربوط  4یزان )کمترین م .گرفت قرار دوم جایگاه در درصد36 یازدهم و دوازدهم( با

 ( این اختالف پدید آمد. 1333به دولت ششم بود که به سب  زمان انتشار روزنامه )
 هاي روزنامه ايران توزيع فراواني محورهاي منتشر شده در سرمقاله -3جدول 

 درصد فراواني موضوع ردیف

 16 0 تقاب  دولت و مجلس 1

 23.33 14 ای پرونده هسته 2

 11.00 3 های سیاسی مخالف دولت ناحانتقاد از ج 3

 16 0 بررسی مواضع دولت در سیاست خارجی 4

 13.33 1 دفا  از عملکرد و خدمات دولت 6

 23.33 14 تحلی  رویدادهای خبری  0

 1.33 6 مذهبی -مناسبتی 3

 144 04 جمع 



  1461پاییز ، 23، شمارة ششم، سار فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفا  ملی  


 

 ،(درصرد  23.33 هریرک ) «خبرری  رویردادهای  تحلیر  » و «ای هسته پرونده»، 2طب  جدور 

 «مخرالف  سیاسری  هرای  جنراح  از انتقراد » ،(درصرد  13.33) «دولرت  خدمات و عملکرد از دفا »

 هرر ) «مجلرس  و دولرت  تقابر  » و «خارجی سیاست در دولت مواضع بررسی» ،(درصد 11.00)

 .بود ایران روزنامه های سرمقاله محورهای( درصد 1.33) «مذهبی -مناسبتی» و( درصد 16 یک

 
 هاي روزنامه ايران واني موضوع محورهاي سرمقالهتوزيع فرا -1نمودار 

 

های سیاسری   که طب  تعریف عملیاتی پژوهش در زمره موضو « ای پرونده هسته»محور 

در صدر محورهای اسرتخراج شرده   « تحلی  رویدادهای خبری»شود، در کنار  بندی می دسته

 های روزنامه ایران قرار گرفت. از سرمقاله

 
 اي در سرمقاله ها هاي مربوط به محور پرونده هسته ي شاخصتوزيع فراوان -2جدول 

 درصد فراواني موضوع

 26 4 ای از شورای امنیت به آژانس انرژی اتمی ضرورت ارجا  پرونده هسته

 43.36 3 ای تایید مواضع دولت در پرونده هسته

 0.26 1 بررسی مواضع آژانس

 12.6 2 بررسی موضع غرب در پرونده )امریکا و اروپا(

 12.6 2 استفاده غرب از ابزار جن  روانی علیه ایران

 144 10 جمع
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ای ایران همواره در کانون توجه محاف  سیاسی و مطبوعراتی بروده    موضو  پرونده هسته

و در این مساله به نقش دولت از جوان  مختلف به آن توجره شرد. روزنامره ایرران نیرز در      

ای پرداخرت و در هرر دوره همگرام برا      ونرده هسرته  های خود به بازتاب موضو  پر سرمقاله

 سیاست دولت در قبار این پرونده فعار بود. 

برا  « ای تایید مواضع دولرت در پرونرده هسرته   »، بیشترین تاکید روزنامه بر 3طب  جدور 

ای از شرورای امنیرت    ضرورت ارجا  پرونده هسته»درصد متمرکز بود. سه موضو   43.36

و « بررسی موضع غرب در پرونرده )امریکرا و اروپرا(   »درصد،  26با « به آژانس انرژی اتمی

هرای   درصرد در سررمقاله   12.6هرر یرک برا    « استفاده غرب از ابزار جن  روانی علیه ایران»

 روزنامه منعکس شد.

 

 
 توزيع فراواني محور تقابل دولت و مجلس در سرمقاله ها -3نمودار 

 دولرت،  هرای  سیاسرت  برا  مخالفرت » شراخص  چهرار  «مجلس و دولت تقاب » محور در

 «مجلرس  از دولرت  انتظارات و استیضاح ابزار با دولت تضعیف نمایندگان، جناحی عملکرد

 همچنین و اسالمی شورای مجلس نمایندگان رفتاری سطح ارزیابی ها به سرمقاله احصا شد.

 در اننماینردگ  عملکررد  مروارد  بیشرتر  در. پرداختنرد  مقننره  قوه مجموعه از دولت انتظارات

 2طبر  نمرودار    .شرد  کشریده  چرالش  بره  انتقرادی  و منفیگیری  جهت با دولت، با برخورد

بیشترین فراوانی را بین چهرار شراخص دیگرر در محرور     « تضعیف دولت با ابزار استیضاح»

 درصد(. 66از آن خود کرد )« تقاب  دولت و مجلس»
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 سي مخالف دولت در سرمقاله هاهاي سيا توزيع فراواني محور انتقاد از مواضع جناح -0جدول 
 درصد فراواني موضوع ردیف

 0.2 1 انتقاد از عملکرد اصالح طلبان در چالش با مجلس خبرگان 1

 0.2 1 تالش برای عبور از خط قرمز دولت 2

 0.2 1 سیاست سکوت دولت و مطبوعاتی شدن اختالفات 3

 0.2 1 جریان انحرافی 4

 0.2 1 تبعات انتخاب روحانی 6

 0.2 1 انتقاد از رشد کمی مطبوعاتی کشور 0

 0.2 1 اثر مخرب سوءظن در جامعه 3

 0.2 1 هشدار به برخورد جناحی در کشور)تاکید رهبری بر مسوولیت پذیری مدیران( 1

 0.2 1 مخالفان اجرای قانونمندی دولت 3

 12.6 2 ضرورت هوشیاری مردم در مقابله با تبلیغات دشمنان 16

 11.1 3 نفی خشونت علیه یاران دولت تاکید بر 11

 0.2 1 های مدیریت سیاسی در کشور تاکید بر مولفه 12

 0.2 1 نقش مطبوعات در التهاب آفرینی علیه دولت )پذیرش اشتباه روزنامه ایران( 13

 144 10 جمع 

های مختلرف موضرو  برخوردهرای جنراحی و      ، روزنامه ایران در دوره4بر پایه جدور 

هرای سیاسری مخرالف    انتقاد از مواضع جنراح »های سیاسی را در قال  محور  روهاختالف گ

تاکید بر نفری خشرونت علیره یراران     »ین شاخص استخراج شده تر مهمبرجسته کرد. « دولت

ضررورت  »های هفرتم و هشرتم مطررح شرد.      درصد بود که صرفا در دولت 1/11با « دولت

دومین شاخص مهرم احصرا شرده بررای ایرن      « هوشیاری مردم در مقابله با تبلیغات دشمنان

 درصد فراوانی بود.  12.6محور با 

هرای روزنامره ایرران     هایی که در سررمقاله  توان گفت شاخص در ارزیابی محور فوق می

های دولرت   ها و سیاست مطرح شد، متناس  با رویدادهای خبری روز و هماهن  با دیدگاه

 اسرت یس»، «دولرت  قرمرز  خرط  از عبرور  یبررا  ترالش »طور نمونه سه موضو   وقت بود. به

به دوره ریاست جمهروری  « یانحراف انیجر»و « اختالفات شدن یمطبوعات و دولت سکوت

انتخابات به تحوالت پس از « تبعات انتخاب روحانی»شد و موضو   احمدی نژاد مربوط می

ه هرای روزنامر   گشت. در دوره مورد بررسی یکی از سررمقاله  برمی 1332ریاست جمهوری 
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ایران به جریان اعتراض عمومی نسبت به مطلر  منتشرر شرده در روزنامره و عرذرخواهی      

نقرش  »مقاله بره  آمده اختصاص داشت. موضو  این سرر  روزنامه از خطای پیش مساوالن این

 بود.« آفرینی علیه دولت و پذیرش اشتباه روزنامه مطبوعات در التهاب

 
 ادهاي خبري در سرمقاله هاتوزيع فراواني محور تحليل رويد -2نمودار 

ای  منطقره  ایر  المللی بینهای  بحران بروز با همزمان رانیا روزنامهدر دوره مورد بررسی، 

 «یخبر یدادهایرو  یتحل» محور قال  در که پرداخت آنها یابیارز بههای خود  در سرمقاله

بررسی اخبرار   ، روزنامه ایران با حساسیت ویژه به3 نمودار اساس بر .است شده بندی دسته

درصرد( پرداخرت.    21.6های مختلف انتخابات از جمله انتخابات ریاست جمهروری )  دوره

هرای   بحران برابر در المللی بین نهاد نیا منفعالنه نقش به «مل  سازمان عملکرد نقد» موضو 

هرای   بحرران  برروز  در کرا یآمر نقش انتقاد از»همانند موضو   و داشت اشاره آمده وجود به

 موضرو   .هرای بعرد قررار گرفتنرد     درصد فراوانی نسبی در رده 21.4با « یا منطقه و یجهان

درصرد   14.3 در «هیهمسرا  یکشرورها  یبرخر  و هیترک ینظام ر یاسیس تحرکات از ینگران»

 یاقتصراد هرای   بحران» ابعاد یبررس. کرد مطرح را دولتهای  دگاهید ها دیده شد و سرمقاله

 یکشرورها  برر  یگرر  سلطه از غرب یناتوان بر دیتاک با «ینجها اقتصاد در آن تبعات و غرب
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المللی و  خبرهای سیاسی بین

داخلی

خبرهای غیرسیاسی 

اجتماعی، فرهنگی، مناسبتی

مخالف های جناح از انتقاد 

مواضع در سیاست خارجی

خبری رویدادهای تحلی  

تقاب  دولت و مجلس



پرونده هسته ای











23.33 %

16 %

23.33 %

16 %

11.00 %

مذهبی -مناسبتی

دفا  از عملکرد و خدمات





1.33 %

13.33 %

 در یبراز  همجرنس  قرانون   یتصرو  و غررب  در فسراد  گسترش از انتقاد»و همچنین  گرید

 .درصد( در آخرین رده قرار گرفت 3.2های خانواده )هر یک  با نگاه به ضعف بنیان« کایامر

 

 بحث و نتيجه گيری  

 :  ودش ها نتیجه گرفته می یافته بر اساس

تحلیر  رویردادهای   »، «ای پرونرده هسرته  »های روزنامه ایران،  هفت محور اصلی سرمقاله

دفرا  از عملکررد و خردمات    »، «های سیاسی مخالف دولرت  انتقاد از مواضع جناح»، «خبری

و خبرهرای  « تقاب  دولرت و مجلرس  »، «بررسی مواضع دولت در سیاست خارجی»، «دولت

هرا را   درصرد کر  سررمقاله    33.33هرا   ی سیاسی در سرمقالهبود. خبرها« مذهبی -مناسبتی»

کره شرام    « دفا  از عملکرد و خدمات دولت»و « مذهبی -مناسبتی»تشکی  داد و دو محور 

درصد ک  سرمقاله ها را دربرگرفت. این امرر   21.00های غیرسیاسی بود،  اقدام ها در عرصه

هرای   بانان اصلی آن به موضو  دروازه گذاران و روزنامه و سیاست دهد مساوالن این نشان می

 دهند. های دیگر می سیاسی اهمیت بیشتری نسبت به موضو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
هاي ششم تا  هاي روزنامه ايران طي دولت طرح مفهومي محورهاي استخراج شده از سرمقاله -1شکل 

 دوازدهم
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اوردها بره  ها برای انعکاس گزارش عملکردها و همچنین برای تبلیغ اهداف و دست دولت

دنبار اعمار مدیریت بر روزنامه یا رسانه اختصاصی خود هسرتند و همچنرین برر عملکررد     

ی، واپایشر های  ها و برنامه گذاری های و روزنامه اعمار نظارت کرده و با سیاست سایر رسانه

گیرنرد. بره تعبیرر مرک نرایر       ای را در اختیار مری  های روزنامه روند انتشار مطال  و گزارش

 آورند دست به را عمومی تواف  باید دموکراتند رهبرانی اند مدعی که (، سیاستمدارانی1316)

 تواننرد  نمری  وگرنره  کننرد؛  کس  مشروعیت باید آنان. اند آورده دست به را آن دهند نشان و

آید که بر پایه نظرر   به وجود می« کار محافظه یا دولتی رسانه»به همین سب  . کنند حکومت

 بررای  مشروعیت ایجاد و قدرت مبانی موجود، تحکیم وضع حفظ دنبار به (،2662« )بیکر»

 حمرایتی  کارکرد به تبدی  نظارتی کارکرد مطبوعات از دسته این در. سیاسی استهای  نظام

 حراکم  گرروه هرای   نگررش  و بازتاب و راهبردها برای دولتمردان دست در ابزاری به شده و

کوئیر    مریر  و مرک   ،هرای سریبرت و همکراران    دیبنر  رو، در دسرته  شوند. از این می تبدی 

 . (1332)نقی  السادات و افقهی، آید  های اقتدارگرا پدید می رسانه

رود که با تعریف براال و همچنرین نگراه     شمار می های دولتی به روزنامه ایران جزو رسانه

هرای   افتره ی  ( در خدمت کارکرد حمایتی از نظام حاکم است. بر پایه2664هالین و مانچینی )

های روزنامه ایران در هفت محور محدود شد. این امر با نظر استوارت  این پژوهش سرمقاله

رسانه دقیقا نظم سیاسی مستقر را با متمرکز کردن توجه : هار همخوانی دارد که معتقد است

دهرد. چنرین پوششری،     و عالقه عمومی بر دامنه محدودی از مطال  مورد حمایت قرار مری 

دهد؛ ضرمن   آورد و سپس توسعه می وجود می ها به ترده را در مورد این موضو اجماعی گس

( نیرز ایرن ویژگری    2610گیررد. مرانو )   های دیگرر را نادیرده مری    ها یا دیدگاه اینکه موضو 

 کند. های دولتی را برجسته می رسانه

 در روزنامره  «خبرری  رویردادهای  تحلی »و  «ای هسته پرونده»فراوانی یکسان محورهای 

دهنده اهمیت تقریبا مشابه این محورها بررای   کند و نشان های باال را تایید می ایران نیز نوشته

از سوی دیگر محورهای استخراجی از روزنامه ایران تاییدکننده نظرر   رسانه حاکمیتی است.

 وهرا   دسرتورها، اندیشره   دولت را انتقرار  واپایشدر  رسانه هدف گرامشی است که نخستین

 سیاسری  نظرام  ضروری جزو رسانه انحصار ترتی  این به داند و می حاکم گروههای  نگرش
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سرازی   های بررسی، روزنامه ایران بر پایره نظریره برجسرته    همچنین در دوره .آید می شمار به

های حکومت به مخاط  خرود انتقرار دهرد و دربراره      کوشید مفاهیمی همسو با خواسته می

رسد در این زمینه بایرد میرزان    نظر می سانی بپردازد اما بهر های حاکمیتی به نقش اطال  اقدام

هایی همچون استفاده و خشرنودی   ها بر پایه نظریه پذیرش مخاطبان و رضایت آنان از رسانه

 استخراج شود.

تفاوت معنادار میان فراوانی خبرهای سیاسی و غیرسیاسی در رسرانه دولتری تاییدکننرده    

دهه اخیر تحوالت شگرفی در سرطوح داخلری و    دودر که  ( است1316های بهرامپور ) یافته 

اسرت و    مترأثر سراخته   فرهن  را در داخر  کشرور    جهانی رخ داده که به سهم خود عرصه

های ارزشری و تنرو  برازار     ها، تشدید شکاف تقاضا برای مصرف، تغییر سلیقه  سب  افزایش

 ولت دریافت نکرده است.  مناسبی از د  محصوالت فرهنگی شده اما این تحوالت که پاسخ

شود و یکی  روزنامه ایران به مدیرمساولی خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا( منتشر می

 از انتقراد »از نهادهای زیرمجموعه وزارت فرهن  و ارشاد اسالمی است. بنابراین محورهای 

همرین  در روزنامه ایران با  «مجلس و دولت تقاب » و «دولت علیه سیاسی های جناح مواضع

 گیرد. رویکرد مورد توجه قرار می

 هرر  در گفرت  تروان  مری  ایرران  روزنامره  های سرمقاله متن از آمده عم  به های بررسی با

مطال  رسانه با بستر سیاسی، فرهنگری و اجتمراعی    جمهوری، رئیسان مساولیت ازای  دوره

ا و شرعارها و  گفتمان دولت مسرتقر را در قالر  پیگیرری برنامره هر      در ارتباط بوده و خرده

 رویکردهای سیاسی و اجتماعی مجموعه پیروز در انتخابات دنبار کرده است.

 برر  سیاسری  هرای  سرلیقه  از سوی دیگرر، در هرر دوره سیاسری مرورد بررسری، اعمرار      

 روزنامره  و کارکنران  یعنری  روزنامره  بدنه مجموعه. خورد می چشم به وضوح به روزنامه این

 .اسرت  مجریره  قروه  در مسرتقر  گرروه  قوانین ها و گذاری سیاست از تبعیت به مجبور نگاران

( همخروانی  2610( و تورنر )2613(، یوسیفیدیس )2610(، فلو )2610یافته با استیمرز ) این

 اند. های سنتی دولتی کارکرد خود را حفظ کرده دارد که هنوز رسانه

صری برخروردار   توان یافت که از ایدئولوژی خا ای را نمی هیچ رسانهباید در نظر داشت 

هرای فکرری و عقیردتی     کننرد، گررایش   ها و افرادی که در آن فعالیت مری  نباشد، همه رسانه
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خاصی دارند که در تولید محتوا اثرگذار است اما آنچه اهمیت دارد این است کره در تولیرد   

ای بهره گرفته شرود کره نروعی رضرایت را بررای       هایی کامال حرفه ها و شیوه پیام از تکنیک

 ،شرود، نتیجره آن   ای به تولید پیام مبادرت می ان فراهم آورد. زمانی که به شک  حرفهمخاطب

هرای   یافتره  گیری با این نتیجههای مختلف جامعه است.  طیف بلندگویبه رسانه تبدی  شدن 

ها اعتماد داشته باشند، بره   اگر مردم به رسانه کند ( همخوانی دارد که تاکید می1313)فرقانی 

ا بره  هر اعتمراد آن  اعتماد مردم به دولت برا  هوم عام( نیز اعتماد خواهند داشت و)به مف دولت

هرا را بره سرنوشرت دولرت پیونرد       زیرا مردم سرنوشت رسرانه  ؛مستقیم دارد  ها رابطه رسانه

ها  مطبوعات توسعه از دولت نهاد به هر حار حمایت. دانند زنند و آنها را جدا از هم نمی می

هرای   دغدغره  از خبرری،  نشریات سایر وها  روزنامه مطبوعاتی ارهایرفت بر نظارت اعمار و

   .است بوده مطبوعاتی و خبری جامعه

هررای  هررای دولترری بایررد بررر پایرره برنامرره  دیگررر، انتشررار مطالرر  در رسررانه عبررارت برره

هرا برا وجرود وابسرتگی بره       شناسانه هماهن  و یکپارچه صورت گیرد. این رسرانه  مخاط 

ای برآمرده از نیازسرنجی مخاطبران    شرده  یتی، باید محورهای مرنعکس بودجه دولتی یا حاکم

ای، فکری و فناورانه بیشتر توجره   های حرفه داشته و به ارتقای ساختار کیفی و فنی و تحور

 کنند.

هرا بررای    هایی درباره تاثیرگذاری دولت بر رسرانه  شود پژوهش پیشنهاد می زمینه این در

 هرا  رسانه از آنان رضایت و مخاطبان پذیرش پایه میزان توسعه سیاسی و اجتماعی جامعه بر

 .خشرنودی قابر  اسرتفاده اسرت     و استفاده همچونهایی  انجام شود که در این عرصه نظریه

همچنین بررسی گرایش سیاسی صدا و سریمای جمهروری اسرالمی ایرران و ارتبراط آن برا       

مناس  دیگرری اسرت    های دولت برای توسعه سیاسی اجتماعی کشور زمینه گذاری سیاست

های آتی به آن پرداخرت. مقایسره کارکردهرای مطبوعرات دولتری و       توان در پژوهش که می

صداوسیمای جمهوری اسالمی ایرران از منظرر دولتری برودن، حیطره پژوهشری دیگرری را        

 دهد. تشکی  می
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