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 بر شکل دهی افکار عمومی در انتخابات
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چکید�ه
با پیوستگی کشور ها تحت عنوان پدیده جهانی شدن و کمرنگ شدن موانع 
گسترش  دیگر  سویی  از  و  مختلف  کشور های  در  انسان ها  جمعی  ارتباط 
فزاینده رسانه ها و نقش بی بدل آن ها در جریانات مهم دهه های اخیر، شاهد 
اثرگذاری رسانه ها،  ارتباطات هستیم.  شکوفایی رسانه های جمعی در عصر 
در تمامی شئونات زندگی فردی و اجتماعی منجر به اهمیت یافتن بیش از 
پیش رسانه های جمعی به عنوان یکی از مؤلفه های مؤثر در دوران ارتباطات 
و  نیست  امکان پذیر  خبر  بدون  دنیای  تصور  امروزه،  که  گونه ای  به  است. 
رسانه های جمعی به عنوان کانال های انتقال پیام و اثرگذار در سطح افکار 
عمومی از نقشی بی بدیل در ساختار سیاسی برخوردار هستند. همان گونه که 
کارکرد رسانه در ابعاد مختلفی تعریف می شود، حضور آن در عرصه سیاسی 
بدون  و  انتقال صحیح  به  انتخابات می تواند  مسئله  در  ابزاری  عنوان  به  و 
دست کاری اخبار، افکار و رویداد ها منجر شود و از رهگذر آگاهی بخشی و 
جریان سازی صحیح و با اعتمادی که در جامعه به این نوع رسانه های جمعی 
وجود دارد، در شکل دهی به افکار عمومی می تواند مؤثر واقع شود. الگوهای 
مختلفی نظیر، نظریه هژمونی و انتخاب عقالنی مؤید تأثیرگذاری رسانه های 
آن  به  پژوهش  ادامه  در  که  است،  مسیرهایی  از  عمومی  افکار  بر  جمعی 
پرداخته می شود. آنچه در این مقاله در پی نشان دادن آن هستیم، نخست 
و  رادیو  روزنامه،  مانند  آن ها  از  برخی  بررسی  و  رسانه های جمعی  شناخت 
تلوزیون بوده و ضمن بررسی کارکردهای گوناگون آن ها، مزایا و معایبی که 
در امر انتقال پیام می توانند داشته باشند، ذکر می گردد. تأثیرگذاری رسانه، بر 
مخاطب بر اساس میزان شفافیت رسانه و ویژگی های فرهنگی مخاطب در 
ارتباط است و رسانه ها به عنوان بخش مهم منابع خبری جامعه به واسطه 
تأثیری که می توانند در شکل دهی به افکار عمومی برجای بگذارند، نقش 
پر رنگی دارند. بر این اساس این تحقیق ضمن تمرکز روی کارکرد رسانه 
و تعریف نقش رسانه های جمعی به موضوع افکار عمومی پرداخته است، و 
میان رسانه های جمعی و شکل گیری افکار عمومی در مسئله انتخابات، در 

ایران ارتباط مشخصی را ترسیم نموده است. 
واژگان�کلید�ی

رسانه های جمعی، تلویزیون، افکار عمومی، انتخابات.
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مقدمه
دوران حاضر را می توان عرصه ارتباطات نامید و 
ابزارهای نوین نیز به فراگیر شدن آن در سطح 
قرن  که،  این  کما  است.  نموده  جهان کمک 
بیست و یکم از سوي سازمان آموزشي علمي 
ارتباطات  نام عصر  به  ملل متحد  فرهنگي  و 
و  شدن  جهاني  پدیده  است.  شده  نام گذاري 
ضرورت  و  اهمیت  بر  مرزها  شدن  گسسته 
ارتباط جمعي و  شناخت کارکردهاي وسایل 
جهانی  نظریه های  و  مي افزاید  آن  مخاطبان 
در  ارتباطات  تسهیل کننده  گونه ای  به  شدن 
ارتباط  این  با  رسانه ها  و  است  جهانی  سطح 

جهانی را به دوش می کشند.
وارد  بشري،  تمدن  سوم  هزاره  در  که  اینک 
عصر ارتباطات و اطالعات شده است، ناظران 
شاهد توجه و اثربخشي علم ارتباطات در عرصه 
جهانی هستند و یکي از مطرح ترین علوم در 
عرصه روابط بشري به حساب مي آید. امروزه 
نقش  ارتباطي  وسایل  و  جمعي  رسانه هاي 

مهمي در تمامي کشورها بر عهده دارند. 
دوران  و  دانسته اند  ارتباط  ابــزار  را  رسانه 
در  قد  تمام  حضوری  با  رسانه ها  نیز  حاضر 
است.  جریان آفرین  و  پیشرو  عرصه ها،  تمام 
نگاهی دیگر رسانه هاي جمعي که وظیفه  از 
ارتباط با جمع گسترده ای را بر دوش دارند، 
مورد توجه خاص مردم و سیاستمدارن هستند 
و اثر گذاری آن ها در جریان و فرایند انتقال 
پیام منجر به توجه خاص به این رسانه ها شده 
نقش آفرینی سیاسی، وظایف  به  است. عالوه 
موید حضور  ارتباط جمعی  وسایل  اجتماعی 
آن ها در تمامی عرصه ها است. و مواردی نظیر 
ابعاد  انتقال اخبار و رویدادها،  نقش آن ها در 
فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نقشی بی بدیل 
فراهم  امروزی  انسان  زیست  در  رسانه  برای 
ارتباط جمعي،  وسایل  میان  در  است.  نموده 
رسانه  هر  از  بیش  تلویزیون  و  رادیو  روزنامه، 
دیگري وقت افراد جامعه را به خود اختصاص 
مي دهند و این به خاطر ویژگي هایي است که 
به  قادر  رسانه های جمعی  دارا هستند.  آن ها 

ایجاد و توسعه همبستگی هاي اجتماعی افراد 
بوده و عالوه بر آن کارکرد رسانه هاي جمعي 
را می توان در حیطه مسائل فرهنگي، سیاسي 
و اطالعاتي صاحب تأثیر دانست. بر این اساس 
افکار  شکل دهی  در  جمعی  رسانه های  نقش 
عمومی را نمی توان نفی نمود. وسایل ارتباط 
جمعی به جامعه و افراد آن کمک می کند تا 
در مسیر و خط مشی معین خود موفق تر و 
کند،  حرکت  بیشتری  اطالعات  و  آگاهی  با 
تأثیر  شهروندان  متقابل  تعامل  چگونگی  در 
می گذارد و کنش ها و واکنش ها را جهت دار و 
متناسب با دیگر ابعاد جامعه می سازد. نهادهای 
اجتماعی را برجسته ساخته و گسترش می دهد 
و میان شهروندان احساسات عاطفی و روانی 

مشترکی می سازد.
از این رو، شناخت وسایل ارتباط جمعی و درک 
کارکرد آن ها در عرصه اجتماع اجتناب ناپذیر 
اثرگذاری  نحوه  از  دریافت صحیح  با  و  است 
آسیب شناسی  و  اجتماع  در  رسانه ها  این 
حضور سیاسی آن ها می توان رویه ای در پیش 
گرفت که رسانه های جمعی ضمن اجتناب از 
رویکرد  به  تفرقه انگیزانه  مسائل  به  پرداختن 
آگاهی بخشی و انتقال صحیح پیام روی آورده 
و افکار عمومی را با اعتماد به خود در جهت 

رشد و توسعه شکل دهند.
اطالع  در  مرجع  گروه هاي  و  رسانه ها  نقش 
روي  براي  مردم  اذهان  آماده سازي  و  رسانی 
آوردن به انتخابی صحیح در مسئله انتخابات 
بسیار مهم و تأثیرگذار است. صدا و سیما و 
رسانه هاي مکتوب در آماده سازي افکارعمومی 

نقش حساسی دارند.
رابطه بین رسانه هاي همگانی و افکار عمومی 
کنجکاوي  که  اســت  مدیدي  مــدت هــاي 
هیچ  امروز  است.  برانگیخته  را  پژوهشگران 
کسی انکار نمی کند که رسانه ها در شکل گیري 

افکار عمومی دخالت دارند.
چنانچه در مسئله انتخابات به وسایل ارتباط 
این  که  می کنیم  مالحظه  بنگریم،  جمعی 
وسایل در حال حاضر و در جامعه ایران تا چه 
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حد موضوع مشارکت در انتخابات و کمک به 
افکار عمومی نسبت  تنویر  و  آگاهانه  انتخاب 
به سالیق، افکار و عملکرد نامزد های انتخاباتی 
احزاب  وجود  خال  در  داده اند.  قرار  مدنظر  را 
ریشه دار و منسجم و همچنین عدم دسترسی 
مردم به برنامه ها و ایده های نامزد ها از طریق 
روشنا  رسانه های جمعی  احزاب وجود  ارگان 
بخش فضا و عرصه انتخابات بوده و جهت تنویر 
افکار عمومی اخبار انتخاباتی را در صدر اطالع 

رسانی هاي خود قرار می دهند.
نامزد های  انتخابات و وجود  این روزها، بحث 
گفتگوي  و  بحث  اصلی  موضوع  به  مختلف 
بین مردم تبدیل شده است، و از این طریق 
به صدر اخبار رسانه هاي داخل کشور و بسیاري 
است.  رسیده  جهان  بین المللی  رسانه هاي  از 
اجراي موفقیت آمیز انتخابات در کشور ارتباط 
معناداري با مشارکت و همراهی مردم با این 
مسئله دارد و مهم ترین نقش را در این همراهی 
افکار عمومی جامعه و رسانه ها ایفا می کنند. 
رابطه  این  در  میزان  چه  رسانه ها  که  این 
می توانند، به اهداف خود دست یابند مسائه ایي 
است که این نوشتار به پژوهش در مورد آن 

خواهد پرداخت.
رسانه

با  ارتباط  وسیله  و  پیام  انتقال  عامل  رسانه 
مخاطب است. از سویی پیش از تعریف رسانه 
و بیان ویژگي هاي آن، باید توجه داشت که 
ارتباط نه تنها یکي از عناصر مهم و اساسي 
زندگي گروهي انسان است، بلکه سنگ بناي 
ساختمان  تشکیل  اصلي  هسته  و  جامعه 
اجتماعي است، چه اینکه بدون ارتباط، هرگز 
فرهنگ،  بدون  و  نمي گشت  پدیدار  فرهنگ 
این  از  نمي کرد.  تن  بر  وجود  لباس  جامعه 
بزرگ  و  کوچک  اجتماعي  نظام هاي  در  رو، 
همانند خانواده، اجتماعات روستایي، شهري، 
کشوري و بین المللي، ارتباط در انتقال دانش ها 
و مهارت ها و نگرش و باورها و ارزش ها، نقش 
برجسته داشته است و مي تواند به شکل گیري 
رفتار  و  ارزش ها  عقاید،  شناخت ها،  تغییر  و 

انسان منجر گردد.
به همین دلیل، ارتباط به عنوان یکي از ابزارهاي 
اصلي تغییرات اجتماعي و سیاسي مطرح است. 
به خود صورت  ارتباط خود  که  است  روشن 
را  رسانه  است.  ابزار  به  نیاز  بلکه  نمي گیرد، 
ابزار ارتباط دانسته اند و در تعریف آن چنین 
گفته اند: »رسانه وسیله اي است که فرستنده به 
کمک آن معنا و مفهوم موردنظر خود )پیام( 
را به گیرنده منتقل مي کند. به عبارت دیگر، 
رسانه، وسیله حامل پیام از فرستنده به گیرنده 
است. کتاب، روزنامه، مجله، عکس، فیلم، نوار 
صوتي و تصویري، رادیو، تلویزیون، ماهواره و ... 
نمونه هایي از رسانه هستند.« البته ارتباط گاهي 
کالمي است، که در آن پیام ها در قالب رمزهاي 
کالمي به صورت شفاهي یا به شکل نوشتاري 
منتقل مي گردد و گاه ارتباط غیر کالمي است 
که در قالب رمزهاي غیر کالمي مثل طراحي، 
نقاشي و موسیقي منتقل مي گردد. ارتباط به 
لحاظ تعداد افراد درگیر نیز انواعي دارد که در 
این نوشتار، نوع ارتباط جمعي آن مورد نظر 

است.
»ارتباط جمعي« نوعي ارتباط است، که در آن 
افراد زیادي ناآشنا، غیر مشخص و نامتجانس، 
که به آساني قابل شمارش نیستند، مشارکت 
ارسال  یا  دارند. سخنراني در مجامع عمومي 
پیام از طریق برنامه هاي رادیویي، تلویزیوني و 

نشریات از این جمله است.
در میان وسایل ارتباط جمعي، روزنامه، رادیو و 
تلویزیون بیش از هر رسانه دیگري وقت افراد 
جامعه را به خود اختصاص مي دهند و این به 

خاطر ویژگي هایي است که آن ها دارا هستند.
شکل دهی  در  جمعی،  رسانه های  نقش 

افکار عمومی
تأثیر  و  ارتباطی  وسایل  رهبری کننده  نقش 
افکار عمومی،  و جهت دهی  بیداری  در  آن ها 
از  روز  به  روز  و  نیست  تردید  قابل  امــروزه 
عقیده  به  می شود.  برخوردار  خاصی  اهمیت 
این نویسنده، در بسیاری از تحوالت جهانی، 
ساختن  نهادینه  و  استبداد  نفی  خصوص  به 
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دموکراسی، رسانه های همگانی نقش کلیدی 
داشته و به دلیل اهمیت این موضوع ما شاهدیم 
که مبارزه ها برای تحقق اصل آزادی مطبوعات 
اعالمیه  در  بار  اولین  برای  و  نشست  ثمر  به 
حقوق بشر و شهروند در انقالب 1798 فرانسه 
به رسمیت شناخته شد و به تدریج در اقصی 
نقاط جهان به اجرا درآمد. به این طریق قدرت 
سیاسی حکومت ها تعدیل شد و مطبوعات به 

رکن چهارم دموکراسی تبدیل گردید.
در عرصه های فرهنگی نیز وسایل ارتباط جمعی 
داشته  مؤثری  کارکردهای  و  نقش  می تواند 
تا  گرفته  فرهنگ سازی  مسئولیت  از  باشند. 
ترویج، تقویت و نهادینه سازی آموزه ها، باورها و 
رفتارهای خاص و مطلوب در جامعه. مخصوصا 
رادیو، تلویزیون و سینما در میان وسایل ارتباط 
جمعی، ظرفیت و توان فوق العاده ای در تولید 
را  آن ها  و  دارد  فرهنگی  الگوهایی  مصرف  و 
برنامه های  نشر  و  تولید  طریق  از  راحتی  به 
خاص می تواند در حرکت های فرهنگی جامعه 
لباس،  مدهای  انواع  ترویج  نماید.  جهت دهی 
چگونگی تعامل و رفتار متقابل شهروندان، طرز 
حرکات و حرف زدن، شیوه مصرف و زندگی 
اجتماعی،  و  فردی  باوری های  خود  کردن، 
ترغیب  اتحاد،  و  همبستگی  روحیه  تقویت 
شهروندان به تطبیق و رعایت مقررات جامعه، 
و  بومی  فرهنگ  ساختن  بارور  جهت  تالش 
خرده فرهنگ هایی موجود در یک جامعه و ... 
مواردی هستند که در عمل اثرات آن از طریق 
این وسایل تجربه و درک شده است، و وضوح و 
روشنی این تأثیرگذاری ها به حدی است که به 

استدالل نیاز ندارد.
به نظر می رسد وسایل ارتباط جمعی از طریق 
تفسیر  جامعه،  وفاق  مورد  واقعیت هاي  ارائه 
عینی  واقعیت هاي  میان  رابطه  ایجاد  و  آن ها 
موضوع  مورد  در  افراد  مشترک  تجربیات  و 
بر  و  می کنند  منتقل  را  اطالعاتی  انتخابات 
اساس میزان استفاده افراد از وسایل ارتباطی 
نگرش ها و افکار عمومی را شکل می دهند و 
از این طریق به طوري غیر ملموس بر نگرش 

تک تک افراد جامعه، اثر می گذارند. که می توان 
آن ها را به سه دسته تقسیم کرد: 1. پذیرش گرا؛ 

2. همسازگرا؛ 3. انتقادگرا.
البته نگرش مردم در مورد این موضوع بیشتر 
از رسانه هاي جمعی )روزنامه ها، تلویزیون، رادیو 
این  است،  گرفته  تأثیر  خبري(  سایت هاي  و 
موضوع به ما کمک می کند تا بدانیم، وسایل 
ارتباط جمعی تا چه میزان در شکل گیري افکار 
عمومی نسبت به مسئله انتخابات و شکل دهی 
زیر  مسائل  داشته اند.  نقش  عمومی  افکار 
می تواند در اثر بخشی نقش رسانه های جمعی 

در شکل دهی افکار عمومی مؤثر واقع شود.
y  و رسانه ها  اطالعاتی  شفافیت  بین  ارتباط 

دریافت اطالعات در مورد مسئله انتخابات.
y  نگرش و  رسانه ها  از  استفاده  میان  ارتباط 

افراد نسبت به نظام سیاسی.
y  ارتباط بین منابع اطالعاتی و نگرش نسبت

به امر انتخابات.
y  افراد نگرش  و  نگرش سیاسی  بین  ارتباط 

نسبت به مسئله انتخابات. 
رسانه هاي جمعی

آگاهی صحیح به کارکردهاي واقعی مطبوعات، 
براي  سینما،  همچنین  و  تلویزیون  و  رادیو 
نیز  مملکتی  برنامه ریزان  و  سیاست گذاران 
که  صورتی  در  زیرا  است.  سودمند  بسیار 
مسئوالن مختلف مملکتی به قدرت بالقوه و 
بالفعل وسایل ارتباط جمعی وقوف کامل داشته 
باشند، می توانند در تصمیم گیری هاي سیاسی 
و اجتماعی و اقتصادي خویش در مورد مسائل 
مملکتی و همچنین برنامه ریزي براي توسعه و 
پیشرفت کشور، از آن ها به طور شایسته بهره 
بهره برداری هاي  به  زدن  دست  از  و  بگیرند 
باعث  معموال  که  زمینه،  این  در  نامناسب 
وسایل  سایر  و  مطبوعات  فعالیت  محدودیت 
ارتباط جمعی یا استفاده تبلیغاتی افراطی از 

آن ها می گردد، خودداري کنند .
رسانه های جمعی و انتخابات

نگهبان،  شوراي  رسمي  تفسیر  به  توجه  با 
از اصل 175 مبني بر انحصار دولتي رادیو و 
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تلویزیون و نقش بي بدیل و بي رقیب آن در نظام 
اطالع رساني کشور و همچنین مرتفع نمودن 
از اقشار جامعه، رسانه  اوقات فراغت بسیاري 
ملي، جایگاه ویژه اي در ایجاد نشاط سیاسي 
مختلف  انتخابات  در  مردم  آحاد  مشارکت  و 
به  اقبال مردم  بـه میزان  نگاهي  یافته است. 
برنامه هاي صدا و سیما، این ادعا را پذیرفتني تر 

مي نماید.
نظرسنجي از پیام گیران صدا و سیما، در مورد 
میزان اعتماد مخاطبان به برنامه های تلویزیون 
ایران صورت داده، که نتایج این تحقیق نشان 
می دهد، در میان کسانی که تلویزیون تماشا 
می کنند، بیش از یک پنجم معتقد به صحت 
اخبار  زیاد«  »»بسیار  و  »زیــاد«  درستی  و 
تلویزیون هستند. همچنین حدود 30 درصد 
از شهروندان تهران، به اخبار داخلی تلویزیون 

اعتماد »زیاد« و »بسیار زیاد« دارند. 
همچنین آخرین نظرسنجي صورت گرفته از 
مردم سطح کشور نشان مي دهد، اخبار صدا 
و سیما با 79 درصد بیننده، با اختالف زیادي 
استفاده  مورد  خبري،  منابع  سایر  به  نسبت 

مردم قرار مي گیرد .
توجه به چنین شاخص هایي باعث شده است، 
رسانه ملي خارج از حیطه سیاست گذاري قواي 
به طور مستقیم تحت  سه گانه قرار گیرد و 
نظر مقام معظم رهبري اداره شود. این جایگاه 
ساختاري، رسانه ملي را فراتر از التهابات متداول 
از جهت گیري  فارغ  و  قرار مي دهد  سیاسي 
براي پیروزي فرد یا گروه خاص، سیاست هاي 
کاري آن را بـه اولویت هاي اصلي نظام نزدیک 
پناه  در  ملي  رسانه  اساس،  این  بر  مي کند، 
سیاست هاي کالن نظام جمهوري اسالمي، دو 
رویکرد سیاسي زیر را به طور مبنایي در دستور 
کار فعالیت هاي انتخاباتي خود قرار داده است:

اول »حضور حداکثري مردم« و دوم »کمک به 
انتخاب آگاهانه شهروندان«

نیازمند  تعیین سرنوشت سیاسی  در   دخالت 
آگاهی  و اطالعات است. رسانه ها به عنوان ابزار 
آگاهی بخشی  مردم نقش اساسی در این عرصه  

توجه  با  رأی دهنده  آزاد،  انتخابات  در   دارند . 
به   دست  نامزدها   از  که  اطالعی  و  آگاهی  به 

می آورد، رأی می دهد.
عنوان  به  سیاسی   ارتباطات  در  که  رسانه ها 
بـخش   یا   ملت   و  دولت  بین  ارتباطی  کانال  
سـیاسی و شـهروندان  ایفای نقش می کنند، در 
مبارزات انتخاباتی به عنوان  یکی از  حوزه های  
ارتباطات  سیاسی، به عنوان پل  ارتباطی بین 
نامزدها و فعاالن انتخاباتی و شهروندان واجد 
طریق  می روند .از  شمار   به   رأی دهی  شرایط 
الزم  اطالعات  و  آگاهی  شهروندان  رسانه ها 
نامزد   انتخابات و گزینش  برای شرکت در  را 

موردنظر  و مطلوب کسب  می کنند.
از این  رو، رسانه ها نقش اساسی در اطالع  رسانی  
متقاعدسازی  و  بسیج گری  آگاهی بخشی،  و 
مخاطبان   در  زمان  انتخابات دارند. از آنجا که 
در مبارزات  انتخاباتی، رسانه ها مهم ترین کانال 
ارتباطی میان  نامزدها  و رأی دهندگان  هستند، 
در این مقاله به  طور اجمالی به بحث انتخابات، 
جایگاه رسانه در انتخابات   و مبارزات  انتخاباتی ، 

تبلیغات و مخاطبان پرداخته  می شود.
انتخابات مظهر آرا و نظرات افراد جامعه برای 
و  جامعه  کالن  سیاست های  در  اثرگذاری 
تعیین سرنوشت خویش است. مردم در جامعه 
نقش مهمی دارند و اگر بخواهیم فعالیتی را 
رضایت  جلب  بدون  دهیم،  انجام  جامعه  در 
لذا در جوامع غربی  امکان پذیر نیست،  مردم 
فعالیت های  در  مردم  دادن  مشارکت  برای 
اجتماعی با صرف هزینه های گزاف مردم را پای 
صندوق های رأی می آورند تا آرا و نظرات به نفع 
احزاب شاخص در صندوق رأی تجلی یابد، در 
حالی که در جوامع اسالمی حاکمان موظف 
هستند، بر اساس آموزه های اسالمی و قوانین 
الهی حکومت کنند و چون قوانین اسالمی بر 
اساس فطرت انسان پایه ریزی شده وفق نیازها 

و عالئق ذاتی انسان ها است.
انقالب درونی  نتیجه  اسالمی هم که  انقالب 
سردمداران  طغیان  برابر  در  کشورمان  مردم 
رژیم طاغوت بود، پس از پیروزی برای تشکیل 
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نظام حکومتی و اداره کشور بر آرا مردم تکیه 
عنوان  به  اسالمی  جمهوری  انتخاب  داشت. 
نظام حکومتی و اداره کشور اولین انتخاباتی بود 
که برگزار شده و مردم با مشارکتی باال در آن 

شرکت داشتند.
نقش  تلویزیون  همچون  داخلی،  رسانه های 
و  رسانی  اطالع  در  تعیین کننده ای  و  مؤثر 
آگاهی افکار عمومی در عرصه انتخابات ریاست 
جمهوری و خنثی کردن توطئه ها به خصوص 
جنجال آفرینی رسانه های بیگانه بر عهده دارند.

رسانه ها به عنوان ابزاری مهم و تأثیرگذار، از 
افراد و  قابل توجهی در جذب  توان  و  قدرت 
هستند  برخوردار  افکارعمومی  به  شکل دهی 
تأثیر  و  نقش  نمی تواند  هیچکس  امــروزه  و 
مختلف  جنبه های  در  را  جمعی  رسانه های 
زندگی بشری یا در تحوالت جهانی انکار نماید.

رسانه ها به عنوان یکی از منابع اطالع رسانی 
ملی  در سطح  بسزایی  اهمیت  از  آموزشی  و 
از آنجایی که  و بین المللی برخوردار هستند. 
رسانه نقش عمده ای در تنویر افکار عمومی و 
تصمیم گیری های افراد بر عهده دارند، لذا این 
منابع اطالعاتی باید از صحت، دقت، سرعت و 

سهولت دسترسی برخوردار باشند.
فقدان و کمبود اطالعات در هر جامعه سبب 
می شود تا افراد آن جامعه برای کسب آگاهی 
در حوزه مورد نظر خود به منابع دیگر و حتی 
به شایعات روی بیاورند. اهمیت این موضوع در 
مورد مسائلی که به اعتبار، حیثیت و سرنوشت 
یک کشور مربوط می شود، پررنگ تر می شود. 
بعد  در  داخلی  رسانه های  رسالت  مهم ترین 
از  انتخابات، آگاهی  به  سیاسی، رونق بخشی 
مسائل مربوط به جامعه، حفظ ارزش های نظام 
از طریق اطالع  ... است. رسانه ها می توانند  و 
رسانی دقیق، شفاف و به دور از جنجال آفرینی 
در  مؤثری  نقش  مغرض،  و  معاند  رسانه های 

بصیرت و تنویر افکار عمومی داشته باشند.
رسانه ها به عنوان رهبران افکار عمومی، نقش 
پررنگی در آگاهی عمومی دارند و در 5 مرحله 
آگاهی  افزایش  در  را  خود  رسالت  می توانند 

اعضا جامعه در مورد انتخابات ایفا کنند. پیش 
از انتخابات، در دوره تبلیغ کاندیداها، روز قبل 
از انتخابات، روز رأی گیری و روز اعالم نتایج 
شمارش آرا. در دوره پیش از شروع انتخابات، 
مورد  در  رسانی  اطالع  با  می توانند  رسانه ها 
برای  بیان شرایط عمومی  نام شوندگان،  ثبت 
ثبت نام متقاضیان، ضرورت برگزاری انتخابات، 
نام  ثبت  زمان  انتخابات،  برگزاری  چگونگی 
داوطلبان، اعالم نتایج ثبت نام کاندیداها، تعداد 
نقش  برگزیدگان،  اسامی  اعالم  متقاضیان، 
مؤثری بر افزایش مشارکت سیاسی مردم و باال 

بردن اطالعات عمومی جامعه داشته باشند.
در دوره تبلیغات انتخابات رسانه ها و به خصوص 
رادیو و تلویزیون می توانند به بیان برنامه های 
انتخاباتی احزاب،  گروه ها و کاندیداها بپردازند 
و با برگزاری مناظرات انتخاباتی، آگاهی مردم 
را در مورد دیدگاه ها و عملکرد آینده کاندیداها 
خالل  در  می توانند  رسانه ها  دهند.  افزایش 
کارشناسان،  از  دعوت  با  مناظرات،  برگزاری 
تجزیه و تحلیل برنامه آینده کاندیداها بازتاب 
توسط  شده  انجام  مصاحبه های  میزگردها، 
کارشناسان و همچنین بیان عقاید و نظرات 
افکار  انتخابات، در جهت دهی  مردم در مورد 

عمومی جامعه، به طور مؤثری عمل کنند. 
رسانه ها و انتخابات

همان  طور که در مقدمه بیان شد، در انتخابات 
آزاد، رأی دهنده  با  توجه  به آگاهی و اطالعی 
که از نامزدها به دست می آورد، رأی می دهد؛ 
از این  رو، الزم است  که   این اطالعات و آگاهی 
در اختیار آن ها قرار گیرد. یکی از شیوه های 
اصلی و متداول  در  اطالع یابی  و آگاهی از وضع، 
از  استفاده  نامزدها  شخصیت های  و  برنامه ها 

رسانه ها است.
روزنامه ها   تلویزیونی ،  اخبار  از  رأی دهندگان 
استفاده  تلویزیونی  گفتگوهای  و  مباحث   و 
زیادی می کنند و مسائل زیادی را می آموزند. 
از سوی دیگر  سیاستمداران   و مشاوران  سیاسی 
و ارتباطی آنان نیز برای تأثیرگذاری  بر نگرش 
رأی دهندگان از رسانه به عنوان کانال ارتباطی   
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اساس  بر  می کنند.  استفاده  تأثیرگذاری  
نظرسنجی صورت گرفته در مرکز پژوهش و 
افکارسنجی سازمان صدا و سیما منابع مورد 
استفاده مردم در امر انتخابات به ترتیب عبارت 

بودند از:
تلویزیون )69 درصد(؛. 1
روزنامه ها )12/9 درصد(؛. 2
سایت های خبری )10درصد(؛. 3
بیشتر . 4 اتکای  بیانگر  که  درصد(.   8( رادیو 

با  چند  هر  است.  ملی  سیمای  به  مردم 
اجتماعی  شبکه های  و  اینترنت  گسترش 

امکان تغییر این منابع خبری وجود دارد.
مبارزات انتخاباتی و تبليغات

مبارزات انتخاباتی به مبارزه نامزدهای انتخاباتی  
برای   کسب  آرای بیشتر گفته می شود. فرایندی 
که در آن  نامزد انتخاباتی و تیم تبلیغاتی اش با 
کمک برنامه ریزی  استراتژیک به   دنبال  کسب 
آرای بیشتر است، که در این میان از تبلیغات 
کمک فراوانی می گیرد . »ترنت«   و »فریدنبرگ «  
در کتاب  »ارتباطات و مبارزه سیاسی« معتقدند 
مبارزه انتخاباتی )کمپین( جدال بـر سـر کسب  
سیاسی  قدرت  تصاحب  برای  بیشتر  آرای  
است که این  عمل تنها از طـریق تـبلیغات ، 

تکنیک های آن و رسانه ها اتفاق  می افتد .
تبلیغات سیاسی در مبارزات انتخاباتی، برخالف 
پروپاگاندا که از معنای منفی برخوردار است، 
بـه شـمار  انتخابات  دوران   مثبت   اقدامات  از 
به  توجه  با  انتخاباتی  مبارزات  در  مـی رود. 
اهمیت رقابت در بین نامزدها، تبلیغات سیاسی  
نقش اساسی در زمان رسـمی و غـیر رسـمی، 

آغاز تا پایان  دوره انتخابات دارد.
در  و  انتخابات  زمان  در  سیاسی  تبلیغات 
عنوان   بـه  مـی توان،  را  انتخاباتی  مبارزات  
پروژه ای  دانست که  نیازمند تدوین طرح برای 
انجام تبلیغات است. در ایـن  نـوع تبلیغات باید 
سه مسئله را در نظر داشت، نخستین  مـسئله، 
بـحث هزینه است که این عالوه بر  مـخارج  
مـالی  شامل زمان نیز می شود. دوم، این که در 
مبارزات انتخاباتی  نباید تنها به تبلیغات اکتفا 

ایجاد  برای  تبلیغات وسیله ای   کـرد و سـوم، 
زمـینه ذهـنی نسبت بـه نـامزدهای انـتخاباتی  
رأی دهندگان  به   وی   دیدگاه های   معرفی  و 

اسـت.
نتيجه گيری

انتخاب  و  هژمونی  نظریه های  به  عنایت  با 
انتخابات،  بر  مؤثری  نقش  رسانه ها،  عقالنی، 
روند  در  رسانه ها  نقش  امروزه  می کنند.  ایفا 
انتخابات، نقش غیر قابل انکاری است و نقش 
رسانه ها در جریانات سیاسی بر اساس مقررات 
عنوان  به  رسانه ها  می پذیرد.  صورت  ویژه ای 
رهبران افکار عمومی، نقش پررنگی در آگاهی 
در  آفرینی  نقش  رهگذر  از  و  دارند  عمومی 
مراحل 5 گانه پیش از انتخابات، دوره تبلیغ 
کاندیداها، روز قبل از انتخابات، روز رأی گیری 
در  می توانند  آرا  شمارش  نتایج  اعالم  روز  و 
مسئله انتخابات مؤثر واقع شوند. آنچه به عنوان 
شکل دهی افکار عمومی توسط رسانه ها مطرح 
اخبار،  انتقال  از طریق جریان سازی،  می شود 
حسب رویکرد رسانه یا وابستگی به حزب یا 
نحله فکری خاصی است یا این که رسانه مطلقا 
مستقل بوده و صرفا کانال انتقال اخبار و افکار و 

رویداد های افراد مؤثر در انتخابات است. 
انتقال  کانال  رسانه های جمعی  که  مهم  این 
اطالعات، پیرامون کاندیداهای انتخابات است، 
دلیلی است بر مؤثر بودن رسانه در امر شناخت 
انتخابات.  کاندیداهای  به  نسبت  مخاطب 
انتقال  شیوه های  با  می توانند  رسانه ها  این 
روانشناسی  و  حرفه ای  اصول  برخی  و  پیام 
و  مثبت  انگاره های  شکل دهی  به  مخاطب، 
در  نمایند.  کمک  کاندیدا  یک  حول  منفی 
دوره تبلیغات انتخابات، رسانه ها و به خصوص 
رادیو و تلویزیون می توانند به بیان برنامه های 
انتخاباتی احزاب،  گروه ها و کاندیداها بپردازند 
و با برگزاری مناظرات انتخاباتی، آگاهی مردم 
را در مورد دیدگاه ها و عملکرد آینده کاندیداها 

افزایش دهند. 
رسانه ها می توانند در خالل برگزاری مناظرات، 
با دعوت از کارشناسان، تجزیه و تحلیل برنامه 
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آینده کاندیداها بازتاب میزگردها، مصاحبه های 
انجام شده توسط کارشناسان و همچنین بیان 
در  انتخابات،  مورد  در  مردم  نظرات  و  عقاید 
جهت دهی افکار عمومی جامعه، به طور مؤثری 
عمل کنند. مسلما در جامعه اطالعاتی و در 
عصر تکنولوژي وسایل ارتباطی نیازهاي افراد 
به آگاهی از مسائل روز افزون تر از گذشته شده 
است، از طرف دیگر قدرت افکار عمومی نیز 
بیش از پیش شده است و گاهی اوقات باید 
اذعان کرد که این افکار عمومی هستند، که به 
وسایل ارتباطی جهت می دهند. امروزه متولیان 
ارتباطات باید بدانند که افکار عمومی و توجه 
به مقوالت آن و ساخت برنامه هایی متناسب با 
اذهان عمومی می تواند در جذاب کردن برنامه ها 
و در نتیجه جذب مخاطبان بیشتر مؤثر واقع 
شود، این موضوع همچنین جریان یک طرفه 
اطالعات که از سوي رسانه ملی یعنی تلویزیون 
بیشتر انتقال پیدا می کند را تعدیل خواهد کرد 
و این امر به وقوع نمی پیوندد مگر با شفاف سازي 
افکار  سطح  با  متناسب  برنامه هاي  و  مسائل 
دیگر  سوي  از  جامعه.  در  موجود  عمومی 
نگرش هاي افراد جامعه به سمت انتقادگرایی 
است، این امر نشان می دهد که حتی اگر از 
رسانه، افراد منتقد، کمتر استفاده می کنند اما 
این استفاده، موشکافانه و دقیق است، به طوری 
که به ارزیابی برنامه ها می پردازند و سپس با 
این  انتخاب می کنند.  را  برنامه ها  دوراندیشی 
امر بیش از پیش موجب می شود تا مجریان و 
متولیان برنامه هاي سیما با یک کار کارشناسی 
شده، برنامه ها را تهیه و تولید کنند تا رضایت 
مردم و جلب توجه آن ها به رسانه هاي داخل 
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