
 

 

 

 1توسعه سیاسی و رسانه های جمعی

 

شود. بعید است در عصر حاضر در مورد پدیده با موضوعی سخن به میان آید و رد پایی از رسانه در آن دیده ن

یکی از این موضوعات، توسعه سیاسی است و این بعد از توسعه مانند دیگر ابعاد توسعه برای ایجاد، رشد و تکامل 

که صاحب ازمند است و این نیازمندیِ توسعه سیاسی به رسانه، تا جایی پیش می رود به ابزاری به نام رسانه نی

 تفاده از رسانه های جمعی می دانند. نظران شرط الزم برای توسعۀ سیاسی را اس

پرسش اساسی این است که رسانه های جمعی چه نقشی را در توسعۀ سیاسی می توانند بازی کنند؟ برای پاسخ 

 یعنی همگن سازی، اطالع رسانی و سرگرمیها اصلی رسانه  یفاوظت تا نیم نگاهی به ساسب ابه این پرسش، من

 داشته باشیم و اینکه چه تاثیری بر توسعه سیاسی می توانند داشته باشند.

وسایل موجب می شوند تا سالیق و این در واقع یکی از وظایف وسایل ارتباط جمعی است،  "همگن سازی"

وجوه مشترک بین افراد یک جامعه را افزایش دهند د تا نعه به هم نزدیک شود و تالش دارهای یک جام هخواست

و  شوندآنان دارای منافع مشترک باعث می گردد تا  افراد در یک جامعه،وجوه مشترک بین همین باالرفتن  و

ارکت عمومی تا مش کندرغبتی ایجاد می برای دست یابی به منافع مشترک،  فرادعالقمندی ااینجاست که 

 یکی از مولفه های توسعه سیاسی است. "مومیمشارکت ع" و بنا به اظهار نظر اهل فن، افزایش یابد

همیشه سیاست با خبر، است.  "اطالع رسانی"دومین وظیفه ای که برای رسانه های جمعی قائل شده اند،

ط برقرار می کنند )تماشای همنشینی و همسایگی داشته است تا جایی که افراد وقتی با رسانه ای ارتبا

تلویزیون، گوش کردن رادیو، خواندن روزنامه و شبکه های اجتماعی و ...( در ناخودآگاه خود به دنبال کسب 

، محیط زیست، یورزش ی هم وجود داشته باشد، اخبارِاخبار سیاسی هستند و حتی برخی از اوقات که زمینه های

تفسیر و تحلیل می کنند و اگر فرآیند اطالع رسانی  ،از زاویه سیاست نگاهآسیب های اجتماعی و امثالهم را نیز 

بهینه انجام شود و استانداردهای اولیه آن رعایت شود موجب افزایش آگاهی عمومی می گردد و همین افزایش 

 .و در نتیجه توسعۀ سیاسی می شودآگاهی، باعث افزایش مشارکت عمومی 

می دانند، هرجند به ظاهر این وظیفه، سنخیت و ارتباطی  "سرگرمی"عی را سومین وظیفۀ اصلی رسانه های جم

با توسعۀ سیاسی ندارد ولی کمی تامل در این موضوع می تواند ردپایی از سیاست را نیز نشان دهد. یک فیلم 

برای که به ظاهر برای سرگرمی تهیه و پخش می شود می تواند افکار عمومی را  یا مجموعه تلویزیونی سینمایی

یک واقعۀ بزرگ سیاسی آماده کند و همچنین است ساخت و پخش یک برنامه طنز، که بارها توانسته مباحث 

 ن را از اذهان دور کند.آر دهد یا مهمی از دنیای سیاست را مورد توجه افکار عمومی قرا
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با تکنیک ها و ها  آنچه مسلم است اینکه، سیاست در طول تاریخ توانسته رسانه را به خدمت بگیرد و رسانه

تاکتیک هایی که در طول دوران رشد و نمو خود به آن دست یافته است توانایی هایی مانند مشروعیت بخشی، 

مسیر توسعۀ  نندۀو در این راستا هموار ک سترا داشته اهای مدنی مشارکت عمومی و فراهم نمودن آزادیجلب 

که بیان شد در خدمت توسعه سیاسی باشد و کارکرد مناسبی در  سیاسی بوده اند و اما اینکه رسانه بتواند آنگونه

 ی در جامعه حاکم باشد.ای آزاد و مستقلنظام رسانهتوسعۀ سیاسی داشته باشد مشروط به این است که 

 


