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های حزبی و مشارکت در یک نظام سانهآزمایش میدانی بر روی ر

 شده تازه آزادای رسانه

 1کروتز-دورا سی. مولر و جفری کونروی

 

 چکیده

های رسانهاز  پژوهشگران های تازه آزادشده دارد؟ برخیچه تأثیری بر مشارکت سیاسی در نظام هامواجهه با رسانه

. برخی دیگر شوندمیشهروندان باعث مشارکت ها رسانهکنند و معتقدند که این فعال و متنوع استقبال میجدید 

 هایبه نظر ما مواجهه با برنامه نگران آن هستند که این ابزارها که غالباً حزبی هستند باعث کاهش مشارکت شوند.

منجر  شود اما این عالقه لزوماً به اقداممندی مردم به سیاست میها باعث عالقهگیری برنامهسیاسی صرفنظر از جهت

ها را تغییر قدرت نگرش و در نتیجه انگیزهگذارند که های حزبی فقط زمانی بر مشارکت تأثیر میشود. رسانهنمی

ها بر عالقه و مشارکت مردم آزمایشی میدانی در غنا انجام دادیم و در این آزمایش برای ارزیابی آثار رسانه بدهند.

های مسافربری پخش شد. نتایج ت تصادفی برای افراد داخل ونانواع مختلف گفتگوهای رادیویی زنده به صور

شوند اما بر مشارکت تأثیری ندارند. در های حزبی و غیر حزبی باعث افزایش عالقه سیاسی مینشان داد که رسانه

ورد هایی که بر خالف عالیق حزبی افراد م)یعنی دیدگاه مخالفهای در رسانه دیگرهای مواجهه با دیدگاهمقابل، 

بر اساس امضای درخواست  متغیرهاشود )این ها میمشارکت آنو کاهش ها آن عالقه( باعث افزایش استمطالعه 

 شوند.و کاهش مشارکت می عالقههای حزبی به طور همزمان باعث افزایش شود(. رسانهگیری میاز احزاب اندازه

 های حزبیرسانه: آفریقا، آزمایش میدانی مشارکت، مشارکت، هاکلیدواژه
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چه تأثیری بر مشارکت سیاسی  هابا رسانهای را تجربه کرده است مواجهه در محیطی که به تازگی آزادسازی رسانه

اند اند این گفتمان را توسعه دادههای قانونی ظهور کردهرفع محدودیت پس ازهای جدیدی که رسانهگذارد؟ می

است که از این  بستهشده متعلق به سیاستمداران و تاجران واهای تازه تشکیلاند. اما بسیاری از رسانهو احیا کرده

کنند های حزبی استقبال میکنند. برخی از شاهدان از رسانههای حزبی استفاده میها برای پشتیبانی از دیدگاهرسانه

. با وجود این برخی دیگر نگران آن هستند که دهندمی افزایشها مشارکت سیاسی را زیرا معتقدند که این رسانه

مؤسسات دموکراتیک دهند. با توجه به این که بشوند و مشارکت را کاهش گی عالقموجب بیهای حزبی رسانه

تواند بسیار پراهمیت باشد. هر دو سناریو قابل توجیه است و منابع موجود می تأثیرهاجدید غالباً ضعیف هستند این 

بی بر دو بُعد متفاوت های حزها ارائه نکرده است. با بررسی تأثیر رسانهبین آن قضاوتنظریه یا شواهدی برای 

 پردازیم.به این مسئله می ایرسانه پس از آزادسازی فضایمشارکت یعنی بُعد روانی و رفتاری در یک 

خواهند شد. با توجه به  ها باعث ایجاد مشارکت روانیگیری برنامهصرفنظر از جهت هابا رسانهبه اعتقاد ما مواجهه 

از نظر ها احتماالً ها ممنوع بوده است گفتگوهای سیاسی در رسانهمدتگفتگوهای آزادانه و چندجانبه این که 

افزایش عالقه لزوماً موجب اقدام نخواهد شد؛ انگیز خواهد بود. اما نکته مهم این است که مهم و هیجانشهروندان 

 آزادسازی بسیارزه در فضای پس از های مشارکت باید انگیزه کافی هم داشته باشند. انگیافراد برای تحمل هزینه

فرض های مشارکت ندارند. تجربگی معموالً توانایی زیادی برای پذیرش هزینهمهم است زیرا افراد به دلیل فقر و بی

ها فقط زمانی بر مشارکت تأثیر خواهند گذاشت که قدرت نگرش را )که یکی از عوامل مهم ما این است که رسانه

توانند ( میطرفبیها )موافق، مخالف و با توجه به این که انواع مختلف پیامکننده انگیزه است( تغییر بدهند. تعیین

 ها بر مشارکت احتماالً بسته به نوع محتوا متفاوت خواهد بود.آثار متفاوتی بر قدرت نگرش داشته باشند تأثیر رسانه

در غنا یک آزمایش  2012ال ها بر مشارکت روانی و رفتاری در طول کارزار انتخاباتی سبرای بررسی تأثیر رسانه

ها بودند. افراد مورد مطالعه ما مسافران سوار بر ون اند.ها به تازگی در کشور غنا آزاد شدهانجام دادیم. رسانه میدانی

های در شرایط عادی مسافران به برنامهوسیله حمل و نقل در غنا هستند.  ترینمحبوب هابوسیا مینیها این ون

-ها را به صورت تصادفی پخش می؛ در مطالعه ما رانندگان این برنامهدهندمنتخب رانندگان گوش می رادیویی

ها سه نوع برنامه زنده گفتگوی سیاسی )موافق دولت، مخالف دولت یا غیر حزبی( پخش بوسمینیدر این  کردند.

از انجام سفر با افراد درباره عالقه  شد. پسهای گروه کنترل برنامه رادیویی پخش نمیشد در حالی که در ونمی

( پیامی به SMSشد. عالوه بر این پس از این مصاحبه از طریق سرویس پیام کوتاه )ها به سیاست مصاحبه میآن
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شد تا برای امضای یک درخواست )که به احزاب سیاسی ها دعوت میشد و از آنها ارسال میهای همراه آنتلفن

 گیری مشارکت استفاده شد.پاسخ بدهند. از این مؤلفه برای اندازه SMSریق شد( از طتحویل داده می

های حزبی و غیرحزبی ها بر مشارکت تأیید کرد. اول این که رسانهنتایج نظریه ما را در مورد نحوه تأثیرگذاری رسانه

راه نشد. در واقع مواجهه با باعث افزایش عالقه افراد به سیاست شدند. اما این عالقه با افزایش مشارکت رفتاری هم

هایی که مخالف عالیق حزبی فرد مورد مطالعه بودند باعث کاهش مشارکت شد )مشارکت افراد در شرایط رسانه

های درصد کمتر از مشارکت افراد گروه کنترل بود( در حالی که مواجهه با رسانه 43های مخالف مواجهه با رسانه

-دهد در محیطها همخوانی دارد و نشان میاین نتایج با سایر پژوهشنداشت.  تأثیری بر مشارکت طرفبیموافق و 

کروتز -شوند )کونرویها میباعث تعدیل نگرشهای مخالف رسانه میزان گفتگوهای حزبی اندک استهایی که 

-م میهای حزبی به طور همزمان باعث افزایش عالقه سیاسی و کاهش اقدا(. به طور خالصه رسانه2015و مولر، 

 شوند.

اشتباه منجر شود  بینیممکن است به این پیش آزمایش ما دستاوردهای متدولوژیکی نیز دارد. رویکردهای متداول

ها با ریسک ای برای بررسی تأثیر رسانهد. مطالعات مشاهدهنشوهای حزبی باعث افزایش مشارکت میکه رسانه

های آزمایشگاهی ممکن است شده در آزمایشآثار مشاهدهمواجهه گزینشی نامشخص روبرو هستند در حالی که 

(. در مقابل، افراد مورد مطالعه 2013با آثار موجود در دنیای واقعی تفاوت داشته باشد )جریت، باراباس و کلیفورد، 

ده های رادیویی مورد استفااند. برنامهدر آزمایش میدانی ما در یک فضای طبیعی در معرض پخش زنده قرار گرفته

ها به شکلی است که رانندگان و مسافران احتماالً شود و ساختار این ونهای مسافربری پخش میما معموالً در ون

اتی ها و پرسش از افراد مورد مطالعه درباره انجام این آزمایش اطالعآوری دادهشناسند. تا زمان جمعهمدیگر را نمی

هش باال است و در عین حال همچنان از مزایای استنتاجی تخصیص داده نشد. روایی اکولوژیکی این پژو هابه آن

 تصادفی برخوردار است.
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 رسانه و مشارکت

-توسعه دموکراتیک به شهروندانی نیاز دارد که به لحاظ سیاسی فعال باشند. برای رشد مشارکت حداقل دو پیش

ه باشند و باید انگیزه فعالیت داشته باشند. شرط باید محقق شود: افراد باید به اندازه کافی به سیاست عالقه داشت

در اکثر پژوهشگران ها تأثیر بگذارند. اما توانند بر عالقه و انگیزه و در نتیجه مشارکت آنهای جمعی میرسانه

-اند و به جای آن بر تأثیر تحریکها را نادیده گرفتهای نقش احتمالی رسانهسیاست پس از آزادسازی رسانهحوزه 

های هویتی )هورویتز، ( و جاذبه2014مورس، مازوکا و نیکتر، -؛ گانز2013های گزینشی )دال او، حرککننده م

 اند.( تمرکز داشته2004؛ ویلکینسون، 1985

بود. در نبود  1990های مهم اصالحات سیاسی بسیاری از کشورها در اوایل دهه ای یکی از مؤلفهآزادسازی رسانه

های تحت سلطه رسانهکه هایی واگذار کردند های انحصاری دولتی بازی را به نظامهای قانونی، بنگاهحمایت

ها (. این رسانه2013؛ ولتمر، 2005؛ نیامنجو، 2003؛ هایدن، لسلی و اوگوندیمو، 1995خصوصی بودند )بورگالت، 

 .را گسترش دادند هافتگوها )که عموماً به زبان بومی بوده است( گهای تلفنی، و گزارشاز طریق مناظرات، برنامه

 توانند به افزایش عالقه به سیاست کمک کنند.ها میاین برنامه

مطالب اندازی کردند که ای راههای نوظهور را سیاستمداران یا کارآفرینان وابستهبا وجود این بسیاری از این رسانه

؛ 2005؛ نیامنجو، 2002کردند )الوسون،  ها را تشویق به اقدامهای حزبی القا کردند و آنگیریسیاسی را با جهت

تواند مشارکت روانی مردم را مختلف می (. هرچند گفتگوهای سیاسی2013؛ ولتمر، 1996سیندر و بالنتین، 

ها )و در نتیجه های مختلف بر انگیزه آنتواند به شکلگیری پیش روی مخاطبان مید اما نوع جهتتحریک کن

 گذارد.ها( تأثیر بمشارکت رفتاری آن

 بر روی لینک زیر کلیک کنید WOrdجهت دریافت ترجمه کامل مقاله در فرمت 

 دانلود ترجمه کامل مقاله
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