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تحلیل محتوای مقایسه ای ارزش های 
 سیاسی در سر مقاله های روزنامه 

 کیهان و مردم ساالری در سال 88 
علي اصغر سلیمانیان �

کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعي، دانشگاه صداوسیما
aa.soleimanian@gmail.com

چکیده
محتوای  تحلیل  به  کمی  محتوا  تحلیل  روش  از  استفاده  با  تحقیق  این 
سرمقاله های روزنامه کیهان و روزنامه مردم ساالری در سال 1388 پرداخته 
انعکاس یافته  سیاسی  ارزش های  توصیف  محتوا  تحلیل  از  هدف  است. 
نوع جهت گیری  شناخت  و  اول  درجه  در  روزنامه  دو  این  سرمقاله های  در 
سرمقاله های این دو روزنامه در مورد وضعیت موجود جامعه در زمینه این 
ارزش های سیاسی بوده است. روش نمونه گیری در این تحقیق نمونه گیری 
براساس هفته های آماری، که یکی از انواع نمونه گیری خوشه ای است، بوده 
است. به این ترتیب تعداد 42 سرمقاله از کل سرمقاله های هر روزنامه در 
سال 1388 انتخاب شده است، که مجموعا 84 سرمقاله برای هر دو روزنامه 

کدگذاری شده است.
و  توصیف  بودند،  کرده  بینی  پیش  تحقیق  این  فرضیه های  که  همان طور 
تحلیل یافته های پژوهش نشان داد که ارزش های سیاسی»اتحاد–مشارکت 
و همبستگی« و »آگاهی – بصیرت« در روزنامه کیهان برجسته تر است و 
در  »دموکراسی«  و  سیاسی«،»عدالت«  آزادی  ارزش»  انعکاس سه  میزان 

روزنامه مردم ساالری برجسته تر است.
هم چنین بر اساس یافته های این پژوهش، » جهت گیری منفی« در مورد 
مردم  سرمقاله های  در  شده  منعکس  سیاسی  ارزش های  موجود  وضعیت 
از کیهان است و »جهت گیری  ساالری، به میزان قابل توجهی برجسته تر 
در  شده  منعکس  سیاسی  ارزش های  موجود  وضعیت  مورد  در  مثبت« 
سرمقاله های کیهان،به میزان قابل توجهی برجسته تر از مردم ساالری است.

واژگان کلیدی
 ارزش، سرمقاله، ارزش های سیاسی، گرایش سیاسی، جهت گیری، روزنامه 

مردم ساالری، روزنامه کیهان

تعریف مسئله
به طور کلی دو روزنامه کیهان و مردم ساالری 
دو  به  متمایل  مطبوعات  نماینده  عنوان  به 

گرایش سیاسی اصول گرا و اصالح طلب در نظر 
گرفته شده اند.

از دیدگاه نظریه پردازان، رسانه ها هم شکل یافته 
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و ساخته شده توسط ارزش ها هستند و هم 
بستری برای انتقال و بازتولید ارزش ها یکی 
از کهن ترین و مهم ترین این رسانه ها مطبوعات 

می باشد.
بشر  اجتماعی  سیاسی  حیات  اساس  این  بر 
امروز به شدت تحت تأثیر رسانه های گروهی 
قرار دارد. با در نظر گرفتن این واقعیت مسلم 
که پیام های رسانه ها هرگز از جنبه های سازنده 
و مخرب خالی نبوده، ضروری است به مطالعه 
و بررسی پدیده ارتباطات و آثار و کارکردهای 

آن بیش از پیش پرداخته شود.
یکی  خصوص  به  و  رسانه  نقش  اهمیت  در 
یعنی  آن ها  ترین  واجتماعی  مهم ترین  از 
امروزی  جوامع  مقدرات  تعیین  مطبوعات،در 
نیازی به قلم فرسایی نیست. هرچند در ایران 
به  آزادی  دارای  و مطبوعات چندان  رسانه ها 
کار  به  ارتباطاتی غربی  متون  معنایی که در 
تحلیل  روش  کمک  به  اما  نیستند،  می رود 
محتوا می توان چند و چون عملکرد رسانه ها 

را سنجید.
رسانه ها در دوران کنونی بخشی جدایی ناپذیر 
از زندگی مردم شده اند. مردم در طول شبانه 
روز از محتواهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و 
آموزشی و سرگرمی رسانه ها استفاده می کنند. 
نسل کنونی جامعه از ابتدای حیات  خویش با 
رسانه ها بزرگ می شود و در دنیای اطالعاتی 
عظیم  بخش  نسل،  این  امــروز،  ارتباطی  و 
فرهنگ، ارزش ها و هنجارهای جامعه خود و 
دیگر جوامع را از رسانه ها دریافت می کند. به 
عبارتی در دوران معاصر که به عصر اطالعات و 
جامعه اطالعاتی و ارتباطی معروف است، بخش 
طریق  از  نسل ها  پذیری  جامعه  از  عظیمی 
رسانه ها انجام می شود و نفوذ و تأثیر رسانه تا 
جایی است که برخی از نظریه پردازان ارتباطی 
بر این باورند که رسانه ها اولویت ذهنی و حتی 
رفتاری ما را تعیین می کنند و اگر چگونه فکر 
کردن را به ما یاد ندهند، این که به چه چیزی 

فکر کنیم را به ما می آموزند. 
 مطالعه های رسانه های ایران ومخصوصا تحلیل 

چندانی  سابقه  ایران  در  روزنامه ها  محتوای 
ندارد، در صورتی که به شدت به آن نیاز است. 
بر همین اساس با توجه به نقش تأثیرگذار رسانه 
به ویژه نسل های  بر تمامی اعضای جامعه و 
کنونی، هدف اصلی این پژوهش بررسی چند و 
چون عملکرد سرمقاله های روزنامه ها )به عنوان 
بخشی از روزنامه که از دیرباز ماهیتی سیاسی 
داشته است( به عنوان یکی از رسانه های فراگیر 
و گسترده و در دسترس همگان در انعکاس 
به  و  سیاسی  ارزش هــای  محتوای  انتقال  و 
تبع شکل دهی به جهان بینی سیاسی اقشار 

مختلف جامعه است.
سه  به  میتوان  را  روزنامه ها  محتوای  تحلیل 

دسته مهم تقسیم کرد:
1. اخبار و گزارش های خبری

2. تمام مطالب
3. سر مقاله ها و آگهی ها 

هر چند در زمینه تحلیل محتوا اخبار، تیتر های 
روزنامه ها و یا تمام مطالب روزنامه ها در ایران 
چندین تحقیق صورت گرفته است، اما در باب 
سرمقاله ها چندان کاري صورت نگرفته است 
و این پژوهش، قصد دارد گامی در این جهت 
این  این است که  این تحقیق  بردارد. مسئله 
جهت گیری های سیاسی آیا در عمل منجر به 
این نیز می شود که ارزش های سیاسی  که در 
سرمقاله های این روزنامه ها انعکاس یافته است، 

به طور معناداری با هم تفاوت داشته باشند.
 به عبارت دیگر فهم این مسئله مدنظر است 
که رویکرد سیاسی رسانه های فوق چگونه در 
محتوای سرمقاله های آن ها منعکس می شود و 
این عامل به انعکاس چه نوع ارزش سیاسی در 
سرمقاله ها منجر می شود. بی شک سرمقاله ها 
که معموال با تحلیل ها و رویکردهای سیاسی 
عجین شده اند، به اقتضای گرایش های سیاسی 
کلی روزنامه مورد نظر، سعی در اقناع مخاطبان 
در جهت مرام سیاسی مورد نظر خود دارند 
و  خواسته  مقصود  این  به  نیل  جهت  در  و 
ناخواسته به انتقال ارزش های سیاسی مختلفی 
دامن می زنند. شناخت این که هر کدام از دو 
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را  سیاسی  ارزش های  نوع  چه  فوق  روزنامه 
انعکاس می دهند می تواند جالب توجه باشد.

اهداف تحقیق 
اساسی  ارزش های  بازتاب  میزان  مقایسه   .1
با  مختلف در سرمقاله های روزنامه کیهان 

روزنامه مردم ساالری.
سرمقاله های  جهت گیری  نوع  مقایسه   .2
روزنامه کیهان با روزنامه مردم ساالری در 
مورد وضعیت موجود این ارزش ها در جامعه.

سؤاالت
روزنامه  نوع گرایش سیاسی  متغیر  رابطه   .1
در  که  سیاسی  ارزش هــای  نوع  متغیر  با 
دو  در  می یابد،  انعکاس  آن  سرمقاله های 

روزنامه کیهان و مردم ساالری چیست؟
روزنامه  نوع گرایش سیاسی  متغیر  رابطه   .2
و متغیر نوع جهت گیری در مورد وضعیت 
موجود ارزش های سیاسی در جامعه، در دو 

روزنامه کیهان و مردم ساالری چیست؟
بررسی تحقیق های پیشین 

از جمله کارهای تحقیقاتی قابل ذکری که در 
سال های اخیر در مورد تحلیل محتوا مطبوعات 
به  می توان  است،  شده  منتشر  خاص  به طور 

موارد زیر اشاره کرد.
1. تحلیل محتوای 10 روزنامه تهران از نعیم 

بدیعی، )1373(
2. انقالب، مطبوعات و ارزش ها از محسنیان 

راد، )137۵(
ارزش های  تغییر  و  ارتباط جمعی  وسایل   .3

اجتماعی از رفیع پور،
4. بررسی تطبیقی تغییر ارزش های اجتماعی 
از   137۵ 1360و  سال های  مطبوعات  در 

حاجیلری، )1377(
۵. تحلیل محتوا روزنامه های کثیراالنتشار از 
حیث ارزش های القا شده از جوادی یگانه، 

)1378(
6. گفتمان نشریات حزبی از بهرام پور، )137۹(

روز نامه های  سرمقاله های  محتوا  تحلیل   .7
سراسری در سال 1378 از علیرضا دهقان، 

)1382(

به  مستقیم  به طور  که  تحقیق هایی  از جمله 
موضوع تحقیق حاضر مربوط می شود بررسی 
مقایسه ای ارزش های القا شده در سرمقاله های 
انقالب  ابتدای  روزنامه های  و  مشروطیت 
نتایج  راد 137۵(.  )محسنیان  است.  اسالمی 
این تحقیق که موضوع رساله دکتری نویسنده 
ارزش ها  و  مطبوعات  انقالب،  کتاب  در  است 

شامل 1۵ فصل منتشر شده است.
دوره  اجتماعی  مشخصه های  نویسنده، 
بر اساس رویدادهای منعکس  را،  مشروطیت 
مورد  روزنامه   86 سرمقاله های  در  شده 
را  زمان  آن  اجتماعی  شرایط  که  بررسی 
منتشر می کردند، و نیز بر اساس صفحه های 
و  می کند  تشریح  دوره،  آن  سفرنامه های 
می گوید، آرمآن هایی چون سعادت که در 70 
درصد سرمقاله ها دیده شده و ترقی و تمدن و 
تجدد و... تکیه بر ارزش هایی چون وطن پرستی، 
ملیت، قومیت و حفظ حرمت اسالمی، در گرو 
آزادی،  عدالت،  استقالل،  از  برخوردار  فضایی 
مساوات، اداره کشور بر اساس قانون و حفظ 
حقوق عامه و توجه به عقاید آن ها و نیز توجه 

به فقرا بوده است.
سرمقاله های  در  را  جامعه  تصویر  نویسنده 
انقالب  آغاز  یافته در  انتشار  تازه  روزنامه های 
اسالمی 13۵7 مطرح می کند و معتقد است 
امام، دین، مذهب  اسالم،  مفاهیمی مثل  که 
بزرگ ترین گروه ارزش در انقالب اسالمی است.

انقالب  در  که  حالی  در  مقایسه ای،  به طور 
مثبت  ارزش های  از  درصد   2/1 مشروطیت 
اسالمی  انقالب  در  بوده  غرب  به  معطوف 
سوی  از  است.  نشده  دیده  مــوردی  چنین 
دیگر در انقالب اسالمی ارزش های مثبت در 
مورد مناطق کشور و اقوام ایرانی )کردستان، 
انقالب  در  که  شده  دیده  و...(  آذربایجان 
مشروطیت چنین چیزی مشاهده نشده است. 
بیشترین فراوانی ارزش های مثبت در انقالب 
ملیت  و  وطن  ایران،  به  مربوط  مشروطیت 
بوده است. )مشروطیت 20/7 درصد و انقالب 

اسالمی ۵/7 درصد(.
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رفیع پور)137۵(در تحقیقی موسوم به وسایل 
اجتماعی  ارزش های  تغییر  و  جمعی  ارتباط 
برخی  ارزشی  تأثیر  چگونگی  است  کوشیده 
از فیلم های سینمایی، سریال های تلویزیونی، 
و  تبریک  آگهی  تأثیر  و  ویدئویی  فیلم های 
تسلیت در روزنامه ها را از نظر توجه و تأکید 
بر ارزش های اجتماعی مورد بررسی قرار دهد. 
سریال های  و  فیلم  بررسی  به  مربوط  نتایج 
تلویزیونی و فیلم های ویدئویی در این جا مورد 
توجه نیست ولی اشاره به تحلیل آگهی های 

روزنامه ای می شود.
بررسی و تحلیل آگهی های تبریک و تسلیت 
در روزنامه کیهان نشان دهنده این است که 
این آگهی ها که با شروع انقالب در سال های 
13۵8 تا 1360 نسبت به سال 13۵6، یعنی 
پیش از انقالب، به طور مشخص کاهش یافته 
روند  مجددا  از 1360،  بعد  سال های  از  بود، 
افزایش را در پیش می گیرد. این به معنی یک 
تغییر ارزشی و همسو با نتایج به دست آمده از 
این تحقیق از سایر وسایل ارتباط جمعی است.

وجه ممیزه مقاله های حاضر این است که بر 
خالف تحقیق های نام برده )که اکثرا از رویکرد 
این  در  اند(،  کرده  استفاده  غیرمقایسه ای 
پژوهش از رویکرد مقایسه ای استفاده خواهد 
ندرت  به  برده  نام  مقاالت  در  هم چنین  شد. 
تعاریف مفهومی و عملیاتی تشریح شده است و 
معموال گزارش های پایایی در آن ضمیمه نشده 
است. هم چنین این تحقیق به دنبال تحلیل 
محتوا سرمقاله ها است که کمتر به آن پرداخته 

شده است.
نظریه ها و مفاهیم مرتبط با ارزش های اجتماعی

در فرهنگ علوم اجتماعی، ارزش میزان توانایی 
یک شی یا مفهوم در ارضای میل یا نیاز انسان 

تعریف شده است.)شاه محمدی، 1378 23:(
به نظر »برگر« ارزش ها، گرایش های افراد در 
رابطه  با آنچه که مطلوب یا نا مطلوب و یا خوب 
و بد است، می باشند. پس می توان نتیجه گرفت 
ارزش ها دارای دو بعد احساسی و بعد شناختی 

هستند. )امیری، 1378 17:(

به نظر »بروس کوئین« احساس های مشترک 
اعضای جامعه مبنای ارزش ها هستند.

کی روشه، در کتاب کنش اجتماعی می گوید: 
یا  یک شخص  که  عمل  یا  بودن  از  شیوه ای 
یک جمع به عنوان آرمان می شناسد و افراد 
یا رفتارهایی را که بدان نسبت داده می شوند 
دارد.  نام  ارزش  مطلوب و مشخص می سازد، 

)روشه،1367 76:(
چالمرز جانسون، ارزش ها را الگوی اجتماعی 
می داند که درصد پذیرش آن ها توسط گروهی 
از افراد، مبنایی برای ایجاد انتظار های مشترک 
و معیاری برای ارزیابی و هدایت رفتار فراهم 

می کند. )جانسون،1363 37:(
هم چنین از دیدگاه جامعه شناختی می توان 
ارزش ها را به عنوان معیارهایی تعریف کرد که 
بر مبنا آن ها گروه با جامعه ،اهمیت اشخاص، 
پدیده های  دیگر  و  رفتاری، هدف ها  الگوهای 
فرهنگی و اجتماعی را ارزیابی می کند. )نیک 

گهر،136۹ 78:(
پرویز صانعی، در کتاب جامعه شناسی ارزش ها، 
چنین تعریفی از ارزش ها ارائه می دهد: مقصود 
اموری  و  واقعیات  گوناگون  انواع  ارزش ها  از 
بــرآورده  را  انسان  احتیاج های  که  هستند 
واقعیات  ارزش ها  دیگر  عبارت  به  می کنند. 

مرجع هستند. )صانعی،13۵4 42:(
انقالب،  کتاب  در  راد،  محسنیان  دکتر 
مطبوعات و ارزش ها ، ارزش را این گونه معرفی 
کرده است: ارزش عبارت است از جهت انتخابی 
توده  یا   ، ،گروه  فرد  از سوی  یا منفی  مثبت 

درباره هر چیز.)137۵ 26:(
با نگاهی اجمالی می توان دریافت که تعریف 

ارزش بر چهار دسته تقسیم می شوند:
1. تعاریفی که بر مثبت و منفی و بد بودن و 

خوب بودن تکیه دارد.
2. تعاریفی که به امور خواستنی و برانگیزاننده 
و لذت آور و نقاط عکس این امور توجه دارد.

3. تعاریفی که براساس معیار و مالک گزینش 
استوار است.

4. تعاریفی که بر الزام و تعهد و وظیفه تأکید دارد.
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ویژگی ها و کارکردهای ارزش ها 
»معموال  می گوید  زمینه  این  در  گود،  اریک 
و  هستند  انتزاعی  و  گسترده  کامال  ارزش ها 
گونه ای خاص از رفتار را در موقعیتی دیکته 
برای  راهنما  یک  واقع  در  ارزش ها  می کنند. 

)1۹66:61.goode( .»کنش ارائه می دهند
ارزش ها  کارکردهای  حوزه  در  نیز  جانسون، 

معتقد است:
در حد  که  اجتماعی هستند  الگوی  ارزش ها 
مبنایی  افراد  از  توسط گروهی  آن ها  پذیرش 
برای ایجاد انتظار های مشترک و معیاری برای 

هدایت و تنظیم رفتار فراهم می کنند.
ارزش ها، هم تبیین کننده وقایع اجتماعی و هم 
معیاری برای تبیین عکس العمل های مناسب 

در برابر آن ها هستند.
ارزش ها افراد را مجهز به قابلیت درک وقایع 
معیارهای  کسب  و  مختلف  موقعیت های  و 
انگیزه های  بی آنکه  می نمایند،  خاص  رفتاری 

شخصی هر فرد را به میان بکشند.
وجود ارزش های مشترک با برداشت همسان 
از  متقابلی  پیش بینی  خاص  واقعه  یک  از 
رفتار دیگران را برای فرد به وجود می آورد و 

امکان پذیر می کند.
نمادین  تبیین  وظیفه  هم چنین  ــا،  ارزش ه
می گیرند  عهده  بر  را  گوناگون  وضعیت های 
و به این صورت ارزش ها به کنش اجتماعی، 
معنا و محتوا می بخشند. به عبارت دیگر نماد 

واقعیت ها به شمار می آیند.
نظریه پردازان به این موضوع وقوف دارند که 
وجود ارزش های مشترک نقشی پراهمیت در 
طبقه های  بین  تعارض  بروز  احتمال  کاهش 
اجتماعی بر عهده دارند. )جانسون، 1363 36:(

کارکرد  سه  ارزش هــا  روشــه«  »گی  نظر  از 
اجتماعی دارند. این سه کارکرد اساسی عبارت 

اند از:
معین،  جامعه  یک  در  مدل ها:  انسجام  الف( 
قواعد  مجموعه  به  انسجام  نوعی  ارزش هــا 
با  رابطه  در  مدل ها  می بخشند.  مدل ها  یا 
آن ها  و  آن هاست  زمینه ساز  که  ارزش هایی 

دارای  و  می یابند  می سازد، جهت  متمرکز  را 
مفهومی عمیق تر می شوند و روشنگر روابطی 
هستند که آن ها را چه در سطح عمل کنندگان 
متصل  یک دیگر  به  جوامع  سطح  در  چه  و 

می کنند.
عنصر  ارزش هــا  اشخاص:  روانی  قدرت  ب( 
مهم وحدت روانی اشخاص به شمار می آیند 
و این مورد، یک کارکرد روانی-اجتماعی است. 
ارزش ها باعث انسجام و یگانگی ادراک فرد از 
خود و جهان می شوند و نوعی وحدت انگیزه به 

وجود می آورند.
ج( یگانگی اجتماعی: جهان ارزش ها عنصری 
اساسی به شمار می رود، در مورد آنچه »اگوست 
کنت« آن را وفاق اجتماعی و »امیل دورکیم« 
امروزه بدان  نامیده اند و  هم بستگی اجتماعی 
در  هم بستگی  می گویند.  اجتماعی  یگانگی 
وحدت  منبع  می تواند  مشترک  ارزش هــای 
چنین  دربرگیرنده  چون  و  باشد  اجتماعی 
وحدتی است می تواند منبع تضادهای اجتماعی 

و یا الاقل تنوع اجتماعی باشد.)1367 ۹3:( 
در جایی دیگر از ارزش ها به عنوان هنجار، معیار 
یا قطب نما برای یافتن مسیرهای رسیدن به 
اهداف یاد شده است. )نیک گهر،136۹ 2۹2:( 
اهمیت  شده،  ذکر  کارکردهای  به  توجه  با 
ارزش ها مشخص می شود. این نشان می دهد 
که رهبران و نخبگان جامعه چنان چه بخواهند 
جامعه را درست هدایت کنند و برای رسیدن 
به اهداف گوناگون برنامه ریزی کنند، شناخت 
ارزش ها و تکیه بر آن ها برای پیشبرد راهکارها، 

امری اجتناب ناپذیر است.
طبقه بندی ارزش ها

ارزش ها  از  متفاوتی  بندی های  تا کنون طبقه 
توسط صاحب نظران حوزه های مختلف علوم 
انسانی شده است. »هارولد تی« توس می گوید: 
در حالی که نظر های بسیار متفاوت و وسیعی 
درباره دسته بندی و گروه بندی ارزش ها وجود 
دارد، عمال مشخص نیست که ماهیت، تعداد 
و روابط این دسته بندی ها چیست و چگونه 
می توان آن ها را مشخص کرد. در این زمینه 
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می شود  سبب  که  دارد  وجــود  مشکالتی 
احساس کنیم ارزش ها از نظر گوناگونی تقریبا 

بی انتها هستند.
به هر حال در این مبحث ابتدا طبقه بندی های 
مختلف ذکر می شود و نهایتا ارزش های مورد 

نظر در این پژوهش آورده می شوند.
شناسی  جامعه  کتاب  در  محسنی،  منوچهر 
عمومی، ارزش ها را شامل ارزش های اقتصادی، 
و مذهبی  فرهنگی  اخالقی، سیاسی،  قانونی، 
ذکر می کند و اضافه می کند که: »در نهایت 
این ارزش ها به دلیل عمومیت، جبری بودن و 
خارجی بودن اجتماعی خوانده می شوند و از 
این رو تمام این ارز ش ها در حقیقت انواعی 
ارزش های  هستند.  اجتماعی  ارزش هــای  از 
اجتماعی در رابطه نزدیک با مدل های رفتاری، 
نقش های اجتماعی، روند جریان امور اجتماعی 
و باالخره قشربندی اجتماعی هستند. از میان 
مبانی ارائه شده جهت طبقه بندی، سه پدیده 
از همه بیشتر مورد توجه جامعه شناسان قرار 

گرفته است، )جامعه و فرهنگ، 441:1366( 
البته باید به خاطر داشت که ارزش های مورد 
توجه در هر یک از سه مورد با یک دیگر رابطه 
و تالقی دارند و در هر یک از سطوح سه گانه بر 

هم سوار یا با هم ترکیب می شوند.
ارزش ها را بر حسب تأثیری که روی شخصیت 
رتبه بندی  می توان  می گذارند،  اجتماعی 
مفهومی کرد و در یک پیوستار قرار داد. در 
یک قطب پیوستار، ارزش های از لحاظ اخالقی 
نیرومند که درونی شده اند و جزیی از وجدان 
شخصی شمرده می شوند، قرار می گیرد. نقض 
این ارزش ها نزد شخص طبیعی، احساس خطا 
و شرم برمی انگیزد. شخص تعهد وجدانی دارد 
که آن ها را محترم بشمارد و جامعه نیز فعاالنه 
شرایط ایفای این تعهد را تامین می کند. در 
قطب متقابل ضد ارزش ها یا ارزش های نکوهیده 
واکنش  با  آن ها  به  عمل  که  می گیرند،  قرار 
شدید جامعه و نیز احساس گناه و خطا نزد 
شخصی که مرتکب آن شده است قرین است. 

مثل خیانت به وطن، خیانت به امانت و ...

لحاظ  از  می توان  را  اجتماعی  ــای  ارزش ه  
طبقه  جامعه  انسجام  تقویت  در  کارکردشان 
بندی کرد و آن ها را در یک پیوستار رتبه بندی 
لحاظ  از  اجتماعی  ارزش های  از  برخی  کرد. 
تشویق و ترغیب افراد و گروه ها به همکاری، 
مهم تر از ارزش های اجتماعی دیگر هستند. 
چه  که  می دهند  نشان  واال  ارزش هــای  این 
حیات  ادامه  برای  حتی  و  مطلوب  چیزهایی 
جامعه و برای بهزیستی عمومی، اصلی هستند. 
در این زمینه، روابط اجتماعی که از عدالت و 
از عشق الهام می گیرند بسیار کار سازند و در 
چون  واالیی  ارزش های  میان  موازنه ای  اینجا 
آزادی شخصی و اقتدار اجتماعی برقرار است. 
به طور خالصه، ارزش هایی که اشخاص را به 
همکاری، هم سازی و همانندی سوق می دهند 

در قطب مثبت پیوستار قرار می گیرند.
 ارزش ها را می توان به طرزی معنا دار بر حسب 
کارکرد نهادی شان در فرهنگ طبقه بندی کرد. 
غالبا ما ارزش ها را جدا بر حسب دینی، اقتصادی، 
سیاسی، خانوادگی و غیره در نظر می گیریم. در 
این جا، ارزش ها به صورت سری پیوستاری از 
اجباری بودن تا اختیاری بودی، از مثبت بودن تا 
منفی بودن، از مهم ترین تا کم  اهمیت ترین رتبه 

بندی می شوند. )نیک گهر، 2۹0:136۹(
نوع  دو  به  ارزش ها  روکیج«  »میلتون  نظر  از 

تقسیم می شوند:
الف – ارزش های ابزاری 1

ب – ارزش های غایی 2
ارزش هایی که به شیوه  رفتار مربوط می شوند، 
مانند  می شوند،  نامیده  ــزاری  اب ــای  ارزش ه
شرافت مندی، عشق ورزیدن، مسئولیت پذیری 

و شجاعت.
وجود  یا  و  هستی  یک  به  که  هایی  ارزش 
نهایی مربوط می شوند ارزش های غایی نامیده 
می شوند. مانند آزادی، برابری، صلح جهانی و 

انسجام درونی.
به اعتقاد روکیج، هر یک از ارزش های مذکور 

1  instrumental values

2  terminal values
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خود در بر دو گونه اند. انواع ارزش های غایی 
عبارت اند از:

الف( آن هایی که از یک کانون فردی سرچشمه 
می گیرند. مانند رستگاری و انسجام دورنی.

ب( آن هایی که دارای یک کانون اجتماعی هستند 
مانند صلح جهانی و رابطه دوستانه با مردم.
ارزش های ابزاری نیز بر دو نوع هستند:

الف( آن ها که دارای یک کانون اخالقی هستند 
براساس شیوه های  نکردن  به طوری که عمل 
ارزشی ممکن است با احساس عذاب وجدان 

یا خطاکار بودن توأم باشد.
شایستگی1یا  با  ارتباط  در  دیگر  بعضی  ب( 
خویشتن هستند. ارزش های ابزاری که ماهیتی 
میان  ارتباط  کانون  یک  دارای  دارند  اخالقی 
افراد هستند و دربردارنده رفتار شرافت مندانه و 
متعهدانه نسبت به دیگران است. از طرف دیگر 
ارزش های ابزاری که به صالحیت و شایستگی 
مربوط می شوند دارای یک کانون فردی است 
که شامل رفتار منطقی هوشمندانه می شوند. 

)زین آبادی، 12:1377(
به نظر او، ارزش های کلی و پذیرفته یک فرد 
کلی  باورهای  همان  که  کلی  چهارچوبی  در 
است، نظم می یابند؛ چهارچوبی که با تعامل 
شده  توصیف  خویش  عناصر  میان  ارتباط  و 
است، در رویکردها و ارزش های غایی و ابزاری 
جلوه می یابد و به کمک آن می توان اهمیت 
نسبی هر یک از عناصر باورهای کلی و میزان 
کرد.  ترسیم  را  آن ها  مراتبی  سلسله  اهمیت 

)فرامرزی،111:1378(
گرایش ها

ارزش  های ابزاری

ارش های غایی
نظام کلی

 باورها

نمودارعناصر اساسی نظام باورهای کلی و اهمیت 
هر یک از حیث دوری یا نزدیکی به مرکز نظام 

1 competence

به  ارزش ها  بندی  تقسیم  اساس  بر  روکیج، 
و شش  به سی   ــزاری  اب و  غایی  ــای  ارزش ه
گونه  ارزشی اشاره کرد و مقیاسی جهت آن ها 
فراهم آورد. او در معرفی ارزش ها یادآور شد 
شده  انتخاب  ارزشی  گونه  شش  و  سی  که 
نهایی، دربردارنده جامعیتی منطقی است که 
مهم ترین ارزش های انسانی را شامل می شود.

نتیجه  این  به  نهایی  تحلیل  و  تجزیه  در  اما 
سی  بتوان  که  است  غیرمحتمل  که  رسید 
تعداد  به  کارا  به طور  را  ارزشی  گونه  و شش 
حال،  این  با  داد.  کاهش  کمتری  فاکتورهای 
تمیز  به  و  نکرد  رها  را  ارزشی  گونه های  این 
ارزش های  و  فردی-اجتماعی  ارزش های  بین 

اخالقی–شایستگی ادامه داد. )فرامرزی،(
در  نیز  آمریکایی  روان شــنــاس  آلــپــورت، 
افکار  تأثیر  تحت  ارزش ها  مورد  در  تحقیقی 
اگزیستانسیالیستی ارزش ها را به شش دسته 

تقسیم نمود:
به . 1 متمایل  را  فرد  که  نظری  ــای  ارزش ه

جست و جوی خفیف از راه تجربه یا انتقاد یا 
عقالنیت می کند.

ارزش های عملی که تأکید روی مطلوبیت . 2
امور دارند.

و . 3 به شکل  زیادی  توجه  ارزش های هنری 
هماهنگی دارند.

بر . 4 تأکید  آن  ها  که  اجتماعی  ارزش هــای 
مسائل هم زیستی اجتماعی و اصول و ربوط 

به آن است.
براعمال . ۵ آن ها  تأکید  که  قدرت  ارزش های 

و  بوده  فردی  اعمال  انجام  و  فردی  قدرت 
سیاست  مختلف  جنبه های  دربرگیرنده 

است.
به . 6 اعتقاد  و  باور  که  مذهبی  ــای  ارزش ه

قدرت های فرامادی و یا خدایی است. )زین 
آبادی، 20:1377(

تعامل رسانه و ارزش ها
ها،  ارزش  فرهنگ،  بر  ارتباطات  و  رسانه 
موضع گیری ها، روش ها و راه های زیستی تأثیر 
گذارند، و انقالب فناوری در جهان ارتباطات و 
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نوآوری های فراوان و پی در پی، باعث تأثیرگذاری 
آن ها می شود. رسانه  و ژرف تر  بیشتر  هر چه 
در  ها،  انسان  نابودی  یا  ساخت  در  می تواند 
تحکیم یا تخریب ارزش ها و در پاک سازی یا 
انحطاط جوامع سهیم باشد؛ همان طور که قادر 
است بین جوامع بشری تفاهم بوجود آورد یا 
باعث تضاد بین آن ها شود و در جهت خواست ها 
و مصالح جامعه ای به تخریب و قلب واقعیت های 

جامعه ای دیگر بپردازد. )فراج، 1380 14:(

گانه  دو  خصلتی  جمعی  رسانه های  بنابراین 
دارند؛ از یک طرف خود محصول سازمان تولید 
پیشرفته سرمایه داری هستند و به صورت یک 
کاال به بازار ارائه می شوند و از طرف دیگر، به 
فروش  یا  ارائه  به  قادر  کاال، خود  عنوان یک 
افکار، ارزش ها، هنجارها، نگرش ها و تمایل ها 
رسانه ها  پس   ):1۹ 1373 )اعزازی،  هستند. 
به  می توانند  اما  می پذیرند  تأثیر  ارزش ها  از 
بازتولید آن ها نیز اقدام کنند. رسانه ها از سه 
می پذیرند؛  تأثیر  ارزش ها  از  جداگانه  مجرای 
حیطه   گسترش  کارکردها،  گذاری،  سیاست 
در  چه  رسانه ای  سیاست گذاری  مخاطبان. 

لحاظ تقاضاهای نظام سیاسی و چه در تعین 
انواع سیاست های تبلیغاتی، اجتماعی، فرهنگی 

و ... ناچار از توجه به ارزش ها است.
در تعیین کارکرد های یک رسانه نیز نمی توان از 
ارزش ها چشم پوشید. چون ارزش ها می توانند 
برخی کارکردها را تسهیل و برای برخی دیگر 
مانع ایجاد کنند. موفقیت یک رسانه در جذب 
مخاطبان نیز بدون همراهی با ارزش های آن ها 
غیرممکن است. اما رسانه ها در مرحله پخش و 
نشر مواد خود به بازتولید همان ارزش هایی که 
از آن ها متأثر بوده اند، می پردازند. در همین 
برخی  امکان  که  است  گرفتن  قرار  واسطه 
برای رسانه ها فراهم  ارزش ها  دستکاری ها در 

می آید. )محمدی، 1377 ۹3:(
جایگاه ارزش ها در رسانه

حال باید دید که آیا ارزش ها در رسانه ها مطرح 
هستند یا خیر؟

پاسخ به این سوال دست یابی به منطقی است 
مورد  ارزش های  درباره  بتوان  آن  براساس  که 
یا ملل  یا رژیم ها  قبول گروه های یک جامعه 
واقعیت،  این  سر انجام  و  کرد  داوری  مختلف 
پرسش اساسی را مطرح می کند که معیارهای 
اساسی و عمومی برای داوری در مورد مجموعه 
ارزش های مورد قبول گرایش ها متنوع انسانی با 
منافع مذهبی، قومی، ملی، گروهی و... چیست؟ 
رسانه  در  ارزش ها  جایگاه  و  نقش  مورد  در 
باید گفت که رابطه  زیربنایی و تنگاتنگ میان 
از  پیام  که  می دهد  نشان  رسانه ها  و  ارزش 
نظر گستردگی و محدودیت و ظهور و خفا و 
حقیقی و مجازی بودن، دایر بر مدار مصالح و 
مفاسد است. بر این اساس، با یک ارزیابی کلی 
نتیجه می گیریم که ارزش ها دقیقا با مصالح، 

مطابقت و هماهنگی کامل دارند.
این  نیز  اجرا  مرحله  در  و  در عمل  چنان چه 
دیدگاه تأیید می شود. آزادی، عدالت و حقوق 
بشر از جمله مسائلی است که در فعالیت های 
سازمان ها و گروه ها جایگاه ویژه ای دارد ولی 
اقدام های آزادی خواهانه و معیارهای سیاسی و 
فکری آن حتی در یک سیستم حکومتی نیز 

رسانه های جمعی  �
خصلتی دو گانه 

دارند؛ از یک طرف 
خود محصول سازمان 

تولید پیشرفته 
سرمایه داری هستند 

و به صورت یک کاال 
به بازار ارائه می شوند 

و از طرف دیگر، به 
عنوان یک کاال، خود 
قادر به ارائه یا فروش 

افکار، ارزش ها، 
هنجارها، نگرش ها و 

تمایل ها هستند. 
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متفاوت است. )جابر، 137۵ ۵4:(
اما در مورد پرسش دوم یعنی معیار و منطق 
کلی در مقایسه ارزش های گوناگون باید گفت 
که نوشته های معاصر و تحقیق های گسترده و 
تجربه های علمی همه حکایت از آن دارد که 
گاهی میان دو ارزش پیش می آید که کی مورد 
قبول و دیگری مردود است. در چنین شرایطی 
روش کلی و منطقی همگان آن را پذیرفته اند، 
مقایسه میان ارزش ها به معنی ترجیح یک ارزش 
بر دیگری است. اما این امر براساس گرایش های 
ایدئولوژیک گوناگون به دیدگاه های جزیی تری 
در مورد ارزش ها تبدیل می شود. بدین معنا که 
اشتراک و اتفاق نظر گرایش های مختلف در روش 
مقایسه ای و ترجیح ارزشی بر دیگری، لزوما به 
معنی اتفاق نظر آنان در مورد مراتب و معیارهای 
ترجیح ارزش ها و جزییات آن ها نیست. بلکه هر 
یک از گرایش ها بر اساس اهداف و مقاصد خاص 
ترسیم  ارزش ها  برای  را  مراتبی  خود، سلسله 
می کنند که با توجه به آن، کار مقایسه و ترجیح 

میان ارزش ها را انجام میدهد.
 مسائلی چون مصالح کلی نظام و حمایت از 
آن، منافع شهروندی و زندگی شرافت مندانه 
و  اخالقی  اصول  به  احترام  آنــان،  حقوق  و 
ارزش هایی مانند عرف و عادت ها و اعتقادات 
طوالنی  سلسله ای  قبیل،  این  از  مسائلی  و 
از منافع و ارزش ها را تشکیل می دهد که بر 
اساس اولویت ها تنظیم شده اند و هر ارزش در 
درجه  خاصی از اولویت ها قرار می گیرند. حال 
اگر میان دو مصلحت تعارض پیش آید مانند 
اختالف میان حفظ نظام و آزادی های فردی، 
در این صورت رسانه ها، ارزشی را که در سلسله 
برخوردار  باالتری  اولویت  از  مراتب مورد نظر 
است بر می گزینند و به سوی مصلحت مهم تر 
حرکت می کند و آن چه را تشخیص می دهند 
مصلحت نیست یا اهمیت کمتری دارد کنار 

می گذارند. )همان :۵۵(
روش تحقیق، تحلیل محتوا کمی

فردان کرلینجر، تعریف جامعی از این روش ارائه 
می دهد: »تحلیل محتوا روش مطالعه و تجزیه 

و تحلیل ارتباط ها به شیوه نظام دار، عینی و 
کمی برای اندازه گیری متغیرهاست«. وی در 
بیان ویژگی های تحلیل محتوا می افزاید: »در 
گذشته برای اندازه گیری متغیرها، از این روش 
کمتر استفاده شده است. اما کاربرد جدید و 
فزاینده آن در پژوهش رفتاری به اندازه گیری 
متغیرهایی معطوف بوده است که بدون این 
نبوده  پذیر  امکان  آن ها  گیری  اندازه  روش، 
است. در این روش به جای مشاهده مستقیم 
پاسخ  برای  آنان  از  درخواست  یا  افراد  رفتار 
دادن به مقیاس ها یا مصاحبه با آنان، پژوهشگر 
ارتباط  هایی را که افراد ایجاد کرده اند، انتخاب و 

سؤال هایش را در آن ها جستجو می کند«.
محتوا،  تحلیل  از  نیز  برلسون  برنارد  تعریف 
گذشت  با  هنوز  زیرا  است  جامعی  تعریف 
بیش از چهل سال، پژوهشگران از آن استفاده 
می کنند. برلسون می نویسد: »تجزیه و تحلیل 
برای  که  است  تحقیقی  شیوه  یک  محتوا، 
آشکار  محتوا  کمی  و  منظم  عینی،  تشریح 

پیام های ارتباطی به کار می رود«.
متن مورد بررسی

تمامی سرمقاله های دو روزنامه کیهان و مردم 
ساالری در سال 1388.

مقوالت و زیرمقوالت تحقیق
الف( ارزش های سیاسی

به  سیاسی  آزادی  از  مراد  سیاسی:  آزادی   .1
جمعی  و  فردی  اراده   شناختن  رسمیت 
برای انتخاب مسیر زندگی خویش، در تمام 
جنبه های زندگی اعم از شغل، مذهب و...است 
مادامی که به منافع دیگران آسیب نرساند و 

حریم خصوصی دیگران رعایت شود.
امکانات  تخصیص  عدالت  از  مراد  عدالت:   .2
ایجاد  و  برابر  به طور  معنوی  و  مــادی 
است.  جامعه  آحاد  برای  برابر  فرصت های 
بر اساس ارزش عدالت، همه در برابر قانون 
در  که  جهت  این  باشند.از  یکسان  باید 
ایران متولی اکثر امور اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی است، ارزش عدالت را در ایران 

می توان یک ارزش سیاسی قلمداد کرد.
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3. دموکراسی: در نگاه اول به نظر می رسد که 
ارزش دموکراسی با ارزش آزادی تداخل و 
هم پوشانی داشته باشد. وجه ممیزه  این دو 
به شیوه   است که دموکراسی محدود  این 
تعیین حاکمان است. مراد از دموکراسی در 
این تحقیق حکومت مردم بر مردم است یا 
تعیین سرنوشت سیاسی مملکت به دست 
رای  و  آزاد  انتخابات  طریق  از  که  مردم 
مستقیم یا غیرمستقیم مردم میسر می شود.

4. اتحاد، مشارکت و همبستگی: اشاره به وفاق 
جامعه  مجموعه های  زیر  همه   مشارکت  و 
در جهت حمایت از منافع مشترک و دفع 
آسیب  همگان  به  می تواند  که  ضررهایی 
جهت  در  هم  می تواند  دارد.اتحاد  برساند، 
صورت  ثبات  جهت  در  هم  و  دگرگونی 
منافع مشترک همیشه  تعریف  گیرد.البته 

مناقشه آمیز بوده است.
۵. بصیرت و آگاهی: مفهوم بصیرت و آگاهی 
کامال بر هم منطبق نیستند. آگاهی نسبت 
به بصیرت شمول بیشتری دارد و بصیرت 
بیشتر در معنای داشتن بینش و هوشیاری 
سیاسی به کار می رود. از آن جا که در تحلیل 
مقوله ها  تفکیک  و  تنظیم  براي  محتوا، 
از  یکی  عنوان  )به  تحقیق  نیاز  اساس  بر 
می شود،  تعیین کننده(عمل  شاخص های 
برای  دو  این  ادغام  داده شد که  تشخیص 
اهداف ما کفایت می کند و نیازی به تفکیک 

آن ها نیست.
وضعیت  مورد  در  جهت گیری  نوع  ب( 
در  انعکاس یافته  ــای  ارزش ه موجود 

سرمقاله ها
1. جهت گیري مثبت: ارائه خبر یا تحلیل به 
که  یا وضعیتی  نهاد  یا  فرد  از  که  صورتي 
محور اصلی خبر یا تحلیل است در پوشش 
به  رضایت بخش  و  مثبت  تصویري  خبري 

مخاطب ارائه دهد.
2. جهت گیري منفي: ارائه خبر به صورتي که از 
فرد یا نهاد یا وضعیتی که محور اصلی خبر 
یا تحلیل است در پوشش خبري تصویري 

منفي و مخدوش به مخاطب ارائه دهد.
3. جهت گیري خنثي: حاوي هیچ کدام از دو 

وضع که پیش گفته شد، نیست.
فرضیه های تحقیق 

مردم  و  کیهان  روز نامه های  خود  چنان که 
می دهد  نشان  سوابق  و  دارند  اذعان  ساالری 
مهم ترین  از  یکی  عنوان  به  کیهان  روزنامه  
با  هم صدا  و  متمایل  که  است  روزنامه هایی 
و  می کند  عمل  اصولگران  سیاسی  جریان 
با  هم صدا  و  متمایل  ساالری  مردم  روزنامه 

جریان سیاسی اصالح طلبان.
در این تحقیق دو فرضیه مطرح است:

1. میزان انعکاس دو ارزش »اتحاد–مشارکت و 
همبستگی« و »آگاهی–بصیرت« در روزنامه 
کیهان برجسته تر است و میزان سه ارزش 
»آزادی سیاسی«، »عدالت« و »دموکراسی« 

در روزنامه  مردم ساالری برجسته تر است.
وضعیت  مــورد  در  منفی  جهت گیری   .2
شده  منعکس  سیاسی  ارزش های  موجود 
میزان  به  ساالری،  مردم  سرمقاله های  در 
است  کیهان  از  برجسته تر  توجهی  قابل 
وضعیت  مــورد  در  منفی  جهت گیری  و 
موجود ارزش های سیاسی منعکس شده در 
سرمقاله های کیهان، به میزان قابل توجهی 

برجسته تر از مردم ساالری است.
به طور خالصه انتظار می رود هم نوع ارزش های 
درمــورد  جهت گیری  هم  و  شده  منعکس 
دو  این  در  جامعه،  در  ارزش ها  این  وضعیت 

روزنامه متفاوت باشد.
جدول متغیر ارزش سیاسی

واحد 
تحلیل

زیرمقوله
)رده متغیر( ردیف متغیر

)مقوله(
سرمقاله آزادی 1

ارزش سیاسی 

سرمقاله عدالت 2
سرمقاله دموکراسی 3
سرمقاله اتحاد و هم بستگی 4
سرمقاله آگاهی و بصیرت ۵
سرمقاله سایر 6
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جدول متغیر نوع جهت گیری

واحد تحلیل
زیر مقوله

)رده متغیر(
ردیف متغیر

سرمقاله مثبت 1
سرمقالهنوع جهت گیری منفی 2

سرمقاله خنثی 3

واحدهای تحقیق
نوع  از  پژوهش  این  در  تحقیق  واحدهای 

واحدهای محتوایي نمادین و نحوی هستند.
واحد نمونه گیری: سرمقاله.

واحد ثبت: سرمقاله از آن جا که یکی از بارزترین 
موضوعی  وحــدت  سرمقاله ها  ویژگی های 
آن هاست و هر سرمقاله حول یک موضوع و به 
تبع آن یک ارزش اساسی متمرکز است،انتخاب 
سرمقاله به عنوان واحد ثبت برای اهداف ما در 

این تحقیق کفایت می کند.
واحد تحلیل: سرمقاله مبنا سنجش و تحلیل 

آماری ما سرمقاله ها خواهند بود.
واحد زمینه: سرمقاله.
سطح تحلیل: جمعی.

جامعه  آماری
همه  سرمقاله های دو روزنامه  کیهان و مردم 

ساالری در سال 1388
روش نمونه گیری و محاسبه  حجم نمونه 

چارچوب  با  آماری  جامعه   تحقیق  این  در 
نمونه گیری انطباق دارد. از آن جایی که لیست 
)سرمقاله های  جامعه  اعضای  همه  از  کاملي 
تمام  در  ساالری  مردم  و  کیهان  روزنامه  دو 
کار  است،  موجود   )1388 سال  شماره های 

نمونه گیری ساده تر می شود.
انتخاب یک نمونه به صورت دو هفته  آماری، 
به  نمونه  معرف  برای روزنامه ها می تواند یک 
دست دهد. )تحلیل پیام های رسانه ای، ترجمه  

مهدخت بروجردی(. 
معرف تر  نمونه ای  و  بیشتر  اطمینان  برای 
آمــاری  هفته  هفت  از  متشکل  نمونه ای 
)یعنی انتخاب تصادفی هفت سرمقاله از کل 
شنبه،  روزهاي  در  منتشر شده  سرمقاله های 

الی  و  یکشنبه  روزنامه های  از  هفت سرمقاله 
آخر...( برای هر دو روزنامه به صورت جداگانه 
و به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. 
بنابراین از کل سرمقاله های هر روزنامه در سال 
88 تعداد 42 سرمقاله انتخاب شد که مجموعا 

84 مقاله برای هر دو روزنامه شد.
اعتبار و پایایی تحقیق، محاسبه ضریب پایایی

برای آزمون پایایی از فرمول اسکات، به روشی 
که در کتاب تحلیل پیام های رسانه ای )ترجمه 
مهدخت بروجردی:1۵0( آمده، استفاده شده 

است.
داده ها  از کدگذاری کل  منظور، پس  این  به 
در مرحله اول، 20 درصد از سرمقاله های هر 
دو روزنامه )8 مورد برای هر روزنامه( مجددا 
توسط کدگذار دوم کدگذاری شد. با استفاده 
از فرمول اسکات درصد توافق مشاهده شده و 
توافق مورد انتظار محاسبه شد و پس از جای 
گذاری در فرمول، ضریب پایایی برای هر متغیر 
به دست آمد. با توجه به جداول زیر مشاهده 
می شود که ضریب مذکور برای هر دو متغیر 

تحقیق مقادیر قابل قبولی داشته است.
Pi=(%OA - EA )/(1 -%EA)

جدول ضرایب پایایی متغیرهای تحقیق

درصد توافق متغیر
مشاهده شده

درصد توافق 
مورد انتظار

ضریب 
پایایی

0.770.180.72ارزش سیاسی
0.810.240.7۵نوع جهت گیری

یافته های تحقیق
الف( توصیف یافته ها

توصیف کلی داده ها

متغیر
روزنامه

نوع ارزش سیاسی 
انعکاس یافته در 

سرمقاله ها
جهت گیری 
سرمقاله ها

42  کیهان 42
42  مردم ساالری 42

N
Valid

missing

84
0

84
0

همان طور که مشاهده می شود، برای هر کدام از 
روزنامه های کیهان و مردم ساالری 42 سرمقاله)در 
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قواعد کدگذاریتعریف عملی )مصادیق(تعریف نظریزیرمقوالت ردیف

1
آزادی 
سیاسی

مراد از آزادی سیاسی به رسمیت شناختن 
اراده  فردی و جمعی برای انتخاب مسیر 

زندگی خویش،در تمام جنبه های زندگی 
اعم از شغل، مذهب و...است مادامی که 
به منافع دیگران آسیب نرساند و حریم 

خصوصی دیگران رعایت شود.

طبق این تعریف از جمله 
مصادیق آزادی عبارت اند از :

آزادی بیان 
آزادی اندیشه 

آزادی عمل

اگر ارزش اساسی 
غالب در سرمقاله 
از مصادیق ارزش 
آزادی باشد، کد 

1 می گیرد.

عدالت2

مراد از عدالت تخصیص امکانات مادی و 
معنوی به طور برابر و ایجاد فرصت های 

برابر برای آحاد جامعه است. بر اساس ارزش 
عدالت، همه در برابر قانون باید یکسان 

باشند.از این جهت که در ایران متولی اکثر 
امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، 

ارزش عدالت را در ایران میتوان یک ارزش 
سیاسی قلمداد کرد.

عدالت به جنبه مادی 
واقتصادی محدود نیست.از 

جمله مصادیق عدالت:
شایسته ساالری

دوری از تبعیض 
رعایت حقوق اقلیت ها

فراهم آوردن تنوع فرهنگی
احترام به حقوق خرده 

فرهنگ ها رعایت حقوق زنان 

اگر ارزش اساسی 
غالب در سرمقاله 
از مصادیق ارزش 
عدالت باشد، کد 

2 می گیرد.

3
دموکراسی

)مردم 
ساالری(

در نگاه اول به نظر می رسد که ارزش 
دموکراسی با ارزش آزادی تداخل و 

هم پوشانی داشته باشد. وجه ممیزه  این دو 
این است که دموکراسی محدود به شیوه 

تعیین حاکمان است. مراد از دموکراسی در 
این تحقیق حکومت مردم بر مردم است یا 
تعیین سرنوشت سیاسی مملکت به دست 

مردم که از طریق انتخابات آزاد و رای 
مستقیم یا غیرمستقیم مردم میسر می شود.

مردم مرجع تصمیم گیری ها 
باشند. 

امکان مشارکت اقلیت ها در 
سرنوشت سیاسی کشور
همه گروه ها و اندیشه ها 
به نسبت جمعیت خود 
نمایندگانی برای بازتاب 
صدایشان داشته باشند

اگر ارزش اساسی 
غالب در سرمقاله 
از مصادیق ارزش 
دموکراسی باشد، 

کد 3 می گیرد.

اتحاد و 4
همبستگی

اتحاد و همبستگی اشاره به وفاق و مشارکت 
همه زیر مجموعه های جامعه در جهت 

حمایت از منافع مشترک و دفع ضررهایی که 
می تواند به همگان آسیب برساند، دارد.اتحاد 

می تواند هم در جهت دگرگونی و هم در 
جهت ثبات صورت گیرد.البته تعریف منافع 

مشترک همیشه مناقشه آمیز بوده است.

مشارکت در انتخابات
یاری رساندن به آسیب 
دیدگان بالیای طبیعی

همکاری در جهت نیل به 
هدفی خاص

تقویت هویت ملی 

اگر ارزش اساسی 
غالب در سرمقاله 

از مصادیق 
ارزش اتحاد و 

همبستگی باشد، 
کد 4 می گیرد.

آگاهی و ۵
بصیرت

مفهوم بصیرت و آگاهی کامال بر هم 
منطبق نیستند. آگاهی نسبت به بصیرت 

شمول بیشتری دارد و بصیرت بیشتر 
در معنای داشتن بینش و هوشیاری 
سیاسی به کار می رود.از آن جا که در 
تحلیل محتوا، براي تنظیم و تفکیک 

مقوالت بر اساس نیاز تحقیق )به عنوان 
یکی از شاخص های تعیین کننده (عمل 
می شود،تشخیص داده شد که ادغام این 

دو برای اهداف ما کفایت می کند و نیازی 
به تفکیک آن ها نیست.

بها دادن به علم و مطالعه
پیگیری اخبار و و مسائل 

داخلی و خارجی،
شناخت منافع و آسیب ها،

عبرت گیری از گذشته،
آینده نگری 

اگر ارزش اساسی 
غالب در سرمقاله 
از مصادیق ارزش 
آگاهی و بصیرت 
باشد باشد، کد ۵ 

می گیرد.

سایر6

این زیر مقوله به سایر ارزش ها 
غیر از پنج مورد فوق تعلق  

می گیرد و یا این که سرمقاله 
هایی که ارزش سیاسی خاصی 

در آن ها مشهود نبوده است.

اگر ارزش غالب 
منعکس شده در 
سرمقاله خارج از 
حوزه پنج ارزش 
فوق باشد،کد6 

میگیرد.

دستورالعمل کدگذاری متغیر ارزش سیاسی
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قواعد کدگذاریتعریف عملیتعریف نظریزیر مقولهردیفمقوله

نوع جهت 
گیری

مثبت1

ارائه خبر یا تحلیل به صورتي 
که از اقدام، فرد، نهاد یا 
وضعیتی که منتصب به 

قدرت سیاسی مسلط )که 
یکی  محور اصلی خبر یا 

تحلیل است، تصویري مثبت 
و رضایت بخش به مخاطب 

ارائه دهد و خالف آن را 
نامطلوب. هم چنین وضعیت 

موجود ارزش های سیاسی در 
جامعه را مطلوب تلقی کند.

مصادیق: 
آزادی: تایید اقدامات 

گشت ارشاد در زمینه 
برخورد با بدحجابی....
عدالت: موافق بودن 

با اولویت دادن 
به بسیجیان در 

استخدام های دولتی 
تلقی مطلوب از خدمات 
دولت به مناطق محروم.
دموکراسی: تأیید چرایی 
نظارت استصوابی شورای 

نگهبان در تشخیص 
صالحیت کاندیدهای 

انتخابات مجلس./ تایید 
اینکه فرایند دوره های 
مختلف انتخابات کامال 

سالم بوده است. 
اتحاد و همبستگی: 

تایید رویکرد پرهیز از 
تحزب و حزب گرایی. 

طرد تفکرات و 
ایدئولوژی های 

جایگزین.
آگاهی و بصیرت: 

تایید عزل و نصب های 
سیاسی در دانشگاه ها 
تأیید رویکرد اسالمی 

کردن علوم

A کد

منفی2

این مفهوم نقطه مقابل 
محافظه کاری است به نوعی 

که در آن وضعیت موجود 
ارزش های سیاسی از زوایای 

مختلف به نقد و چالش 
کشیده می شود، و از شرایط 

موجود جهت رسیدن به 
وضعیت مطلوبی که تصور 

می شود. هم چنین ارائه خبر 
یا تحلیل به صورتي که از 

اقدام، فرد، نهاد یا وضعیتی 
که منتصب به قدرت سیاسی 

مسلط )که یکی محور 
اصلی خبر یا تحلیل است(، 

تصویري مثبت و رضایت 
بخش به مخاطب ارائه دهد و 

از خالف آن تصویر منفی.

کد Bبرعکس همه موارد فوق

خنثی3
جهت گیری بارزی در جهت 

دفاع یا انتقاد از وضعیت 
موجود ندارد.

بی طرفی که معموال به 
ذکر استدالل های موافق 

و مخالف می پردازد.
C کد

جدول دستورالعمل کدگذاری متغیر نوع جهت گیری
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قالب هفت هفته آماری( انتخاب و کدگذاری شده 
است و داده نامعتبر و گمشده هم وجود ندارد. به 
این ترتیب کال، 84 سرمقاله کدگذاری شده است.

جدول فراوانی و درصد فراوانی متغیر نوع ارزش 
سیاسی انعکاس یافته در سرمقاله های روزنامه کیهان

رده های  متغیر فراوانی درصد 
فراوانی

درصد 
تجمعی

1  آزادی سیاسی 2 4.8 4.8
2  عدالت 7 16.7 21.4

3  دموکراسی ۵ 11.۹ 33.3
4  اتحاد ، مشارکت، 

همبستگی 12 28.6 61.۹

۵  آگاهی - بصیرت 10 23.8 8۵.7
6  سایر 6 14.3 100.0
جمع 42 100.0

همان طور که در جدول مشهود است، از تحلیل 
درصدی می توان دریافت که دو ارزش سیاسی 
»اتحاد، هم بستگی و مشارکت«، 28.6 درصد و 
»آگاهی و بصیرت«، 23.8 درصد در سرمقاله های 
روزنامه  کیهان بیشتر از زیرمقوالت دیگر انعکاس 
»آزادی  ارزش  دو  دیگر  طرف  از  است.  یافته 
دموکراسی«، 11.۹   « و  درصد  سیاسی«، 4.8 

درصد به نحو بارزی کمتر انعکاس داده شده اند. 
جدول فراوانی و درصد فراوانی متغیر نوع ارزش 
سیاسی انعکاس یافته در سرمقاله های روزنامه  

مردم ساالری

رده های 
متغیر فراوانی درصد 

فراوانی
درصد

 تجمعی
1  آزادی 
سیاسی ۹ 21.4 21.4

2  عدالت 8 1۹.0 40.۵

3  دموکراسی 10 23.8 64.3
4  اتحاد 
،مشارکت، 
همبستگی

4 ۹.۵ 73.8

۵  آگاهی-
بصیرت 4 ۹.۵ 83.3

6  سایر 7 16.7 100.0
جمع 42 100.0

از  است،  مشهود  جدول  در  که  همان طور 
سه  که  دریافت  می توان  درصــدی  تحلیل 
ارزش سیاسی »آزادی سیاسی«، 21.4 درصد، 
 1۹ »عدالت«،  و  23.8درصد  »دموکراسی«، 
درصد در سرمقاله های روزنامه  کیهان بیشتر از 
زیرمقوالت دیگر انعکاس یافته است. از طرف 
دیگر دو ارزش »اتحاد، هم بستگی و مشارکت«، 
۹.۵ درصد و »آگاهی و بصیرت«، ۹.۵ درصد به 

نحو بارزی کمتر انعکاس داده شده اند. 

نمودار مقایسه درصد فراوانی متغیر نوع ارزش 
سیاسی انعکاس یافته در سرمقاله های روزنامه 

کیهان با روزنامه مردم ساالری

تفاوت  می دهد،  نشان  نمودار  که  همان طور 
آشکاری در میزان انعکاس ارزش های سیاسی 
روزنامه   با  کیهان  روزنامه   بین  سرمقاله ها  در 

مردم ساالری وجود دارد.
»آزادی  »دموکراسی«،  سیاسی  ارزش هــای 
سیاسی« و »عدالت« در سرمقاله های روزنامه  
مردم ساالری بیشتر از کیهان انعکاس یافته 
است، اما این میزان برای ارزش های سیاسی 
»آگاهی- و  مشارکت«  هم بستگی،  »اتحاد، 
بصیرت« به نسبت روزنامه  کیهان کمتر است.
جدول نوع جهت گیری غالب در سرمقاله های 

روزنامه کیهان

رده های  متغیر فراوانی درصد 
فراوانی 

درصد 
تجمعی

1 جهت گیری مثبت  22 ۵2.4 ۵2.4

2  جهت گیری منفی 13 31.0 83.3

3  جهت گیری خنثی 7 16.7 100.0

جمع 42 100.0  

آگاهیسایر
- بصیرت

اتحاد- همبستگی 
- مشارکت

آزادی سیاسیعدالتدموکراسی

کیهان
مردم ساالری
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جدول نوع جهت گیری غالب در سرمقاله های 
روزنامه مردم ساالری

رده های
متغیر فراوانی درصد

 فراوانی 
درصد 
تجمعی

1   جهت گیری مثبت  8 1۹.0 1۹.0

2  جهت گیری منفی 21 ۵0.0 6۹.0

3  جهت گیری خنثی 13 31.0 100.0

جمع 42 100.0  

همان طور که جداول نشان می دهند، در نوع 
جهت گیری در سرمقاله ها نیز تفاوت آشکاری 
ساالری  مردم  روزنامه   با  کیهان  روزنامه   بین 
مثبت  جهت گیری  میزان  می شود.  مشاهده 
در سرمقاله های کیهان ۵2.4 درصد بوده، در 
صورتی که این میزان برای مردم ساالری 1۹ 
درصد است. هم چنین جهت گیری منفی در 
سرمقاله های کیهان 31 درصد بوده در صورتی 
که این میزان برای مردم ساالری ۵0 درصد 
است. میزان جهت گیری خنثی نیز در روزنامه 
مردم ساالری 31 درصد بوده است که به نحو 

بارزی بیشتر از کیهان 16.7 درصد است.

نمودار مقایسه درصد فراوانی متغیر نوع جهت 
گیری در روزنامه کیهان با روزنامه مردم ساالری

نمودار فوق در مورد مقایسه  نوع جهت گیری 
نشان  به طور خالصه  یک دیگر،  با  روزنامه  دو 
به  کیهان  روزنامه   سرمقاله های  که  می دهد 
وضعیت  مورد  در  مثبت  جهت گیری  سمت 
در  دارد،  گرایش  سیاسی  ارزش های  موجود 
به  ساالری  مردم  سرمقاله های  که  صورتی 

سمت جهت گیری منفی و خنثی.

ضریب وی کرامر : بررسی ارتباط بین متغیر نوع 
ارزش های سیاسی در سرمقاله های کیهان با متغیر 

نوع ارزش های سیاسی در سرمقاله های مردم 
ساالری

Value .Approx. Sig

 Nominal by
Nominal

Phi 391. 025.
 Cramer’s

V 391. 025.

N of Valid Cases 84

.a  - Not assuming the null hypothesis
 b - Using the asymptotic standard error
.assuming the null hypothesis

آزمون خی دو برای بررسی معناداری تفاوت 
بین روزنامه  کیهان با مردم ساالری از لحاظ نوع 
ارزش های سیاسی منعکس شده در سرمقاله ها

Value Df  .Asymp. Sig
)sided-2(

Pearson Chi-
Square )a)12.836 5 025.

 Likelihood
Ratio 13.503 5 019.

Linear-
 by-Linear
Association

4.541 1 033.

 N of Valid
Cases 84

 have expected count less (%0.) cells 0  a
 The minimum expected count .5 than

.5.50 is

همان طور که در جداول مشاهده می شود:
الف( ضریب وی کرامر، عدد 0.3۹1 را نشان 
می دهد. در نتیجه، بین دو متغیر فوق ارتباط 
دارد. سطح  متوسط وجود  با شدت  و  مثبت 
معنی داری ضریب وی کرامر نیز 0.02۵ است 
دو  بین  ارتباط  بودن  معنادار  معنای،  به  که 

متغیر است.
معنی داری  سطح  خی دو،  آزمون  حاصل  ب( 
0.02۵ را نشان می دهد، پس با اطمینان ۹۵ 
درصد تفاوت های مشاهده شده بین دو روزنامه 
از لحاظ ارزش های سیاسی منعکس شده در 
به جامعه  قابل تعمیم  سرمقاله ها معنی دار و 

آماری می باشد.
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ضریب وی کرامر : بررسی ارتباط بین متغیر 
روزنامه  درج کننده  سرمقاله و نوع جهت گیری در 

سرمقاله ها

Value  Approx.
.Sig

 Nominal by
Nominal

Phi 349. 006.

Cramer’s V 349. 006.

N of Valid Cases 84

.a  Not assuming the null hypothesis
 b  Using the asymptotic standard error
.assuming the null hypothesis

آزمون خی دو: برای بررسی معناداری تفاوت 
بین روزنامه  کیهان با مردم ساالری از لحاظ نوع 

جهت گیری در سرمقاله ها

Value Df
 Asymp.

 .Sig
)sided-2(

Pearson Chi-Square )a)10.216 2 006.
Likelihood Ratio 10.522 2 005.

 Linear-by-Linear
Association 8.098 1 004.

N of Valid Cases 84

 have expected count less (%0.) cells 0  a
 The minimum expected count .5 than
.10.00 is

همان طور که در جداول مشاهده می شود:
الف( ضریب وی کرامر، عدد 0.34۹ را نشان 
می دهد. در نتیجه، بین دو متغیر فوق ارتباط 
دارد. سطح  متوسط وجود  با شدت  و  مثبت 
معنی داری ضریب وی کرامر نیز 0.006 است 
دو  بین  ارتباط  بودن  معنادار  معنای،  به  که 

متغیر است.
معنی داری  سطح  خی دو،  آزمون  حاصل  ب( 
0.006 را نشان می دهد، پس با اطمینان ۹۵ 
درصد تفاوت های مشاهده شده بین دو روزنامه 
از لحاظ ارزش های سیاسی منعکس شده در 
به جامعه  قابل تعمیم  سرمقاله ها معنی دار و 

آماری می باشد.
نتیجه گیری
فرضیه اول 

بنابر رویکرد سیاسی روزنامه ها، میزان انعکاس 
و  هم بستگی«  و  مشارکت  »اتحاد،  ارزش  دو 
»آگاهی–بصیرت« در روزنامه  کیهان برجسته تر 
ارزش»آزادی  سه  انعکاس  میزان  و  است 
سیاسی«،»عدالت« و »دموکراسی« در روزنامه  

مردم ساالری برجسته تر است.
درصدی  تحلیل  و  فراوانی  جــداول  نتایج 
فراوانی حاکی از این نتیجه است که فرضیه  
مجموع  در  که  چرا  پذیرفت.  می توان  را  اول 
و  هم بستگی«  و  مشارکت  »اتحاد،  ارزش  دو 
ارزش های  از  درصد   ۵2 »آگاهی–بصیرت« 
منعکس شده در سرمقاله های روزنامه  کیهان را 
شامل می شود در صورتی که در مجموع دو 
ارزش های  از کل  تنها 1۹ درصد  ارزش فوق 
سیاسی منعکس شده در روزنامه مردم ساالری 

را شامل می شود.
از طرف دیگر، در مجموع سه ارزش » آزادی 
سیاسی«،»عدالت« و »دموکراسی« 64 درصد 
از کل ازرش های منعکس شده در سرمقاله های 
روزنامه  مردم ساالری را تشکیل می دهد، در 
صورتی که در مجموع سه ارزش فوق تنها 33 
درصد از کل ارزش های سیاسی منعکس شده 

در روزنامه  مردم ساالری را شامل می شود.
بر این اساس می توان این ادعای نظری را که 
گرایش سیاسی رسانه ها و در این جا مطبوعات 
خواهند  منعکس  که  سیاسی  ارزش های  نوع 
را  هستند،  آن  درونی سازی  دنبال  به  و  کرد 

مشخص خواهد کرد.
همان طور که در مباحث نظری پیشین شرح 
کننده  فراهم  عنوان  به  رسانه ها  رفت،  آن 
چارچوب های شناخت و تجربه برای مخاطبان، 
نگرش های کلی فرهنگی برای تفسیر اطالعات 
ایجاد  امروزی  جوامع  در  جامعه  افراد  توسط 
می کنند. رسانه ها شیوه هایی را که افراد زندگی 
اجتماعی را تفسیر کرده و نسبت به آن واکنش 
نشان می دهند با کمک نظم دادن به تجربه ما از 
زندگی اجتماعی، قالب ریزی می کنند. بنابراین 
در جریان جامعه پذیری کودکان و نوجوانان و 
نقشی  رسانه ها  جامعه،  اقشار  سایر  و  جوانان 



شماره 18
اردیبهشت 95

63

اساسی ایفا می کنند، بدین معنی که ارزش ها 
و هنجارهای سیاسی را نیز هم چون ارزش ها و 
هنجارهای خانوادگی و اجتماعی به نسل جدید 

انتقال می دهند و آن را درونی می کنند.
نظر  شد،از  آورده  دوم  فصل  در  همان طور 
نظریه پرداز  و  جامعه شناس  السول«  »هارولد 
انتقال  حکم  در  رسانه ها  آمریکایی،  ارتباطی 
دهنده فرهنگ، برای انتقال اطالعات، ارزش ها 
و هنجارها از یک نسل به نسل دیگر و از افراد 
جامعه به تازه واردها، کاربرد دارند. آن ها از این 
راه با گسترش بنیان تجربه مشترک، انسجام 
با  رسانه ها  می دهند.  افزایش  را  اجتماعی 
استمرار اجتماعی شدن پس از اتمام آموزش 
سالیان  طول  در  آن  شروع  با  نیز  و  رسمی 
جامعه  در  افراد  جذب  به  مدرسه،  از  پیش 
کمک می کنند. گفته شده است که رسانه ها 
را  فرد خود  و عرضه جامعه ای که  نمایش  با 
با آن هم  هویت ساخته و معرفی نماید، می 
احساس  یا  بیگانگی  خود  از  احساس  توانند 
بی ریشه بودن او را کاهش دهند. از نظر »مک 
کوئیل« نیز مخاطبان از رسانه ها برای کسب 
تأیید ارزش های شخصی، جذب الگوهای رفتار، 
پیدا  و  ارزشمند  دیگران  با  پنداری  هم ذات 

کردن بینش راجع به خود استفاده می کنند.
اما نکته ای که باید بیافزاییم این است که لزوما 
در چهارچوب جامعه، همه  رسانه ها رویکرد ها 
تبع  به  و  ندارند  یکسانی  جهان بینی های  و 
و  رویکردها  به  دادن  شکل  و  پی ساختن  در 
جهان بینی های یکسانی هم نیستند. همان طور 
روزنامه   دو  سرمقاله های  محتوا  تحلیل  از  که 
کیهان و مردم ساالری بر می آید، این دو رسانه 
در تطابق با جهان بینی و رویکرد سیاسی که 
دارند، به انعکاس ارزش های سیاسی هماهنگ 
با همین رویکرد پرداخته اند. شاید بخشی از این 
عملکرد رسانه ای حتی ناخواسته باشد، اما رسانه 

خواسته یا ناخواسته این نقش را ایفا می کند.
فرضیه دوم 

موجود  وضعیت  مورد  در  منفی  جهت گیری 
در  ــده  ش منعکس  سیاسی  ــای  ــ ارزش ه

قابل  میزان  به  ساالری،  مردم  سرمقاله های 
توجهی برجسته تر از کیهان است و جهت گیری 
ارزش های  موجود  وضعیت  مورد  در  منفی 
سیاسی منعکس شده در سرمقاله های کیهان، 
مردم  از  برجسته تر  توجهی  قابل  میزان  به 

ساالری است.
درصدی  تحلیل  و  فراوانی  جــداول  نتایج 
در  که  است  نتیجه  این  از  حاکی  فراوانی 
مجموع جهت گیری مثبت در ۵2.4 درصد از 
سرمقاله های روزنامه  کیهان مشهود بوده است، 
در صورتی که در مجموع جهت گیری مثبت  
تنها در 1۹ از سرمقاله های روزنامه  مشهود بوده 

است.
 از طرف دیگر، جهت گیری منفی در 1۹ درصد 
در  است،  شده  مشاهده  کیهان  سرمقاله های 
صورتی که این میزان برای مردم ساالری ۵2 

درصد است.
در  نیز  خنثی  جهت گیری  میزان  هم چنین 
روزنامه  مردم ساالری، 31 درصد بوده است که 
به نحو بارزی بیشتر از کیهان، 16.7 درصد است.

می توان  نیز  را  دوم  فرضیه   اساس  این  بر 
پذیرفت. توضیح این که بر اساس یافته های این 
پژوهش، روزنامه کیهان در سرمقاله های خود 
در سال 1388 نوعی رویکرد محافظه کارانه و 
مؤید در قبال وضعیت سیاسی اجتماعی جامعه 
داشته است. از نگاه سرمقاله های این روزنامه 
)آزادی  سیاسی  ارزش های  موجود  وضعیت 
سیاسی، عدالت، دموکراسی، اتحاد-هم بستگی 
است.  قبولی  قابل  در حد  آگاهی-بصیرت(  و 
روزنامه  مردم ساالری نگاهی متفاوت را در این 
مورد در سرمقاله های خود انعکاس داده است.

»یان رابرتسون« جامعه شناس، معتقد است که 
از اوایل قرن بیستم رشد و گسترش تدریجي 
رسانه هاي جمعي و وسایل ارتباطي چنان بر 
زندگي بشر سایه افکند که اثرات مثبت و منفي 
فراواني بر زندگي بشر گذاشته است. از همه 
مهمتر این که در عصر کنوني با ظهور اینترنت 
و تکنولوژي هاي ارتباطات و اطالعات و به ویژه 
اینترنت در کنار مطبوعات و رسانه های سنتی، 
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تأثیر گذاري آن ها، توسعه زیادي یافته است.
نسل  و  رسانه ها  مخاطبان جهاني  عبارتي  به 
نمایش  و  انتشار  معرض  در  کنوني  هاي 
پیام هاي متنوع رسانه اي قرار دارند و پیام هایي 
و  سنت ها  مي تواند  که  مي کنند  دریافت  را 
الگوهاي فرهنگي و اجتماعي و نسلي جوامع 
و هم چنین روابط نسلي آن ها را دست خوش 

چالش و دگرگوني کند. )بیات، :1382 336(.
در  تسریع  با  که  معتقدند  متفکران  برخي 
شریان هاي  و  شاه راه ها  در  اطالعات  جریان 
اطالعاتي دنیا، تحوالت مهمي در بسیاري از 
عرصه هاي اجتماعي در حال رخ دادن است. 
ویدئو،  ماهواره،  روزنامه ها،  مانند  رسانه هایي 
نوار کاست، عکس و پوستر، مجالت و نشریه ها 
هم اکنون محتوایي دارند که مغایر با الگوهاي 
فرهنگي و ارزش هاي سنتي نسل قبل است. 
محتواهاي رسانه هاي فعلي پر از خشونت، مواد 
مخدر، رفتار تبه کارانه، سکس، کمدي، تخیل و 
علم است، به طوري که محتواي فرهنگي سنتي 

جوامع را دچار بحران و دگرگوني کرده است.
و  وقایع  موقتي،  و  آني  ارتباطي  وسایل 
که  مي سازد  فراهم  اجتماعي   دگرگوني هاي 
و  هوس ها  و  هوي  عقاید  و  اخبار  آن  دامنه 
مدها را دربر مي گیرد. این وسایل معرفي کننده  
الگوها، نقش ها، دیدگاه ها و چگونگي روي آوري 
به سبک هاي زندگي هستند که ممکن است 
مردم به طریق دیگر هرگز به آن ها دسترسي 
پیدا نکنند. طبقه  جوان نیز از طریق تبلیغات 
رسانه هاي گروهي مطالبي را درباره نقش هاي 
و  هنجارها  تغییرات  فرا مي گیرد.  خود  آینده 
در  سرعت  به  اجتماعي-سیاسی  ارزش هاي 
رسانه هاي گروهي منعکس مي شود و ممکن 
است به آساني مورد پذیرش مردم قرار گیرد. 
گسترش سریع گرایش هاي جدید در فرهنگ 
جوانان، عمدتا به رسانه هایي مانند تلویزیون، 
رادیو، مطبوعات، مجالت ویژه جوانان و سینما 

بستگي دارد. )همان:337(.
بر این اساس شاید بتوان بخشی از این دوگانگی 
رویکردها در نوع ارزش های سیاسی و اختالف 

در جهت گیری ها در مورد ارزش های سیاسی 
را به تأثیرات جهانی نسبت داد. همان طور که 
که  سیاسی  ارزش های  از  بسیاری  می دانیم 
ریشه در تحوالت فرهنگی-سیاسی جهان غرب 
داشته اند هم اکنون به عنوان ارزش های جهانی 
اند، به ویژه  در اغلب نقاط دنیا گسترده شده 
ارزش سیاسی دموکراسی و انتخابات سیاسی 

به معنای نوین آن.
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