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بررسی نقش رسانه ملی در توسعه ارتباطات بین فرهنگی در میان 
ام ایرانی از دیدگاه صاحب نظراناقو

دکترسیدعلی رحمانزاده،استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
)نویسنده مسئول مکاتبات(تهران شرق

salirahmanzadeh@yahoo.com
شرقتهران گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کارشناس ارشد، زهرا غفاري معین

دهیچک
تی که در عرصه فرهنگ در سطوح ملی و فراملی رخ امروزه سرنوشت کشورها کامالً با تحوال

ها در جهان متغیر کنونی، وارد ملت–تر دولت کشورها و یا به عبارت دقیق. دهد پیوند خورده استمی
ناپذیري تحت تأثیر تحوالت عرصه فرهنگ هایشان به طور اجتناباند که اقدامات و فعالیتفضایی شده

ها ملت–والت عرصه فرهنگ و سایر تحوالت مرتبط با آن براي دولت اگر چه بخشی از تح. قرار دارد
دهد، ولی ناپذیر بوده و آن ها خواه ناخواه مشمول تأثیراتی خواهند بود که در این عرصه رخ میاجتناب

ریزي کرد و توان براي آن برنامهبینی بوده و میبخش قابل توجهی از این تحوالت قابل درك و پیش
. . نظارت و کنترل در آورد و در واقع  آن را مدیریت کردتحت تأثیر 

هدف این مقاله واکاوي و بررسی نقش رسانه ملی در توسعه ارتباطات بین فرهنگی در میان اقوام 
روش تحقیق از نظر هدف کاربردي . ایرانی، البته ازدیدگاه صاحب نظران حوزه ارتباطات و رسانه است

جامعه آماري . باشداطالعات پیمایشی و از نظر روش اجرا همبستگی میو از نظر شیوه ي گردآوري 
انتخابی براي این پژوهش، کلیه اساتید حوزه رسانه و ارتباطات دانشکده صدا و سیما، در نظر گرفته 

نفر است، کلیه اعضاي جامعه آماري به عنوان نمونه 50شده است و با توجه به این که تعداد  آن ها 
. گیري هدفمند و کار به صورت تمام شماري صورت گرفته استو لذا نمونهانتخاب شده 

نتایج تحقیق نشان داد که با توجه به آمار و ارقام به دست آمده از پژوهش، در نظر سنجی اي 
که از اساتید حوزه ارتباطات و رسانه به انجام رسید، سیماي ملی جمهوري اسالمی ایران در راستاي 

، برنامه هاي )مذهبی(ارائه میزگرد هاي فرهنگی و اجتماعی، سریال هاي دینیطراحی، ساخت و
کودکان و نوجوانان، ترانه و موسیقی و گزارش هاي ورزشی، همواره با در نظر داشتن ایجاد وحدت و 
انسجام ملی، زمینه را براي توسعه ارتبلطات بین فرهنگی فراهم ساخته است؛ و البته  ساخت

. خانوادگی در این راستا موفق عمل نکرده استسریال هاي 
درك ،اقوام ایرانی،توسعه ارتباطات و تعامالت بین فرهنگی،رسانه ملیفرهنگ،:واژگان کلیدي

، فرآیند ارتباطی کالمی و غیر کالمیفرهنگی
1389اسفند17: تاریخ دریافت مقاله
1390فروردین 30: تاریخ پذیرش نهایی
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مقدمه
یف فرهنگ به عنوان یک پدیده پیچیده و فراگیر، در میان اقوام و ملل گوناگون تعار

ها، معانی و کاالهاي مختلفی دارد و ارتباطات میان فرهنگی به عنوان فرآیند مبادله اندیشه
افتد که هاي مختلف، بین آن دسته از مردم اتفاق میفرهنگی میان مردمانی از فرهنگ

در این میان اگر دولت .هاي نمادینشان به اندازه کافی مجزا هستندادراکات فرهنگی و سیستم
سازیهاي فرهنگی در ابعاد رسانی بتواند در انگارهترین ظرفیت قانونمند اطالعن عالیبه عنوا
هاي نادرست، منفی و تحریف شده از واقعیات اي موفق عمل کند، تدریجاً انگارهمنطقه

هاي درست و مثبت اصالح خواهد شد و این مهم می تاریخی ایران به نفع انگاره–فرهنگی 
گذار فرآیندي منطقی و معطوف به متغیرهاي محیط ملی را در ستطلبد تا دستگاه سیا

اما در این . اختیار داشته باشد، تا براساس آن زمینه  توسعه ارتباطات در کشور فراهم شود
میان نقش رسانه ملی با تاکید بر سنجش عملکرد آن در توسعه این نوع از ارتباط به طور 

داراي کارکردهاي مختلف سیاسی، اجتماعی و جدي مدنظر است و از آن جایی که رسانه
خصوصاً فرهنگی است، بر این کارکرد یعنی کارکرد فرهنگی از منظر توسعه ارتباطات 

از سوي دیگر اکنون این واقعیت به . فرهنگی از طریق رسانه ملی تکیه خاصی وجود داردبین
محوري در تمامی اهمیتی » فرهنگ«خوبی در هزاره جدید پذیرفته شده است که مقوله 

این  موضوع تحت تأثیر تحوالت سریع و گوناگون در ابعاد . هاي زندگی بشتر داردعرصه
هاي جدید در علوم اجتماعی مورد قبول واقع شده ها و ظهور گرایشمختلف حیات انسان

توان برداشتی درست و دقیق از است که بدون رجوع به فرهنگ و موضوعات فرهنگی نمی
.وعات زندگی ارائه کردمسائل و موض

با توجه به محتواي غنی و ادبیات نسبتاً زیاد و متنوع در حوزه فرهنگ در ابتدا انتظار 
هاي متعددي در خصوص مطالعات بین فرهنگی در کشور رفت که تحقیقات و پژوهشمی

عد از زیرا ضرورت توجه به این ب. ها یا مؤسساتی تحقیقاتی به عمل آمده باشدتوسط دانشگاه
هاي پژوهشی تواند از اولویتمطالعات فرهنگی به لحاظ تنوع فرهنگی و قومیتی در کشور می

هاي موجود اما گویا حساسیت. گذاران و متولیان امور فرهنگ شودبه ویژه براي سیاست
تاکنون جو مناسبی را براي انجام تحقیق در این خصوص فراهم نساخته است و یا این که 

که توجه به این خال مطالعاتی از . مان و نهادي پیشقراول این کار نشده استشخص و یا ساز
.مترین دالیل نگارش این مقاله استمه

چارچوب نظري و مدل مفهومی پژوهش
در این راستا، مجموعه آداب، . فرهنگ، سرچشمه حیات و ثبات و پابرجایى جامعه است

کند، فرهنگ نامیده اساسى ایفاء مىدانش، و معارفى که در تامین حیات جامعه نقش 
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لغت نامه .(بنابراین، فرهنگ منبع زایش، رویش، مهد تربیت و پرورش است.شودمى
)10ج:دهخدا

اما نوعی از ارتباط در مقوله فرهنگ که در این جا به آن پرداخته می شود و شاید بتوان 
ان زبان ها و رفتارهاي گفت محققان ارتباطات بین فرهنگی، همواره در پی کشف روابط می

فرهنگی در بین فرهنگ ها بوده اند و در این میان تالش کرده اند تا ارزش هاي غالب در 
درون فرهنگ هاي گوناگون را شناسایی کنند،همین ارتباطات بین فرهنگی است 

).12:1959:هال.(
نگی میان ها، معانی و کاالهاي فرهفرهنگی به عنوان مبادله ي اندیشهارتباطات بین
افتد که ادراکات فرهنگی و هاي مختلف، بین آن دسته از مردم اتفاق میمردمانی از فرهنگ

در این گونه از ارتباط اساساً بین دو طرف . هاي نمادیشان به اندازه کافی مجزا هستندسیستم
ی ارتباط، هیچ گونه علقه فرهنگی وجود نداشته و یا این که طرفین داراي پیوندهاي فرهنگ

: هایی است که عبارتند ازفرهنگی داراي ابعاد و مولفههمچنین ارتباطات بین. ضعیفی هستند
)1389:کرباسیان(ادراك، فرآیندهاي کالمی، فرآیندهاي غیرکالمی و فرهنگ

البته ادراك، فرآیند هاي کالمی و فرآیند هاي غیر کالمی سه مولفه اساسی ارتباطات 
.وهر یک داراي تعریفی جداگانه است که در ادامه می آیدبین فرهنگی  محسوب می شود 

ادراك- 
ها را از دنیاي خارج انتخاب، ارزیابی و ادراك فرآیندي است که فرد به واسطه آن، محرك

. کندسازماندهی می
فرآیندهاي کالمی -

حرف کند که چگونه با یکدیگریکی از عناصر بین فرهنگی است و به این موضوع اشاره می
. کنیمزنیم و فکر میمی

فرآیندهاي غیرکالمی -
عبارت است از چگونگی استفاده از حرکات براي برقراري ارتباط که معناي آن از فرهنگی 

هاي غیرکالمی در ارتباط غیرکالمی مستلزم تمام محرك. کندبه فرهنگ دیگر تغییر می
گردد و ارزش پیام از محیط حاصل میشرایط ارتباطی است که از طریق منبع و استفاده فرد 

)1385:کرباسیان. (اي براي گیرنده پیام داردبالقوه
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شکل هاي ارتباط بین فرهنگی
القاب نژاد، گروه هاي قومی و ارتباط درون فرهنگی اغلب در مباحث ارتباط بین فرهنگی 

کل هاي ارتباط بین گرچه معتقدیم هر سه آنها دقیقاً ش. مورد استفاده قرار می گیرند 
.فرهنگی هستند ولی به هر حال بطور خالصه هر یک از آن ها را تعریف خواهیم کرد

ارتباط بین نژادي زمانی رخ می دهد که منبع و دریافت کننده که از : ارتباط بین نژادي 
اي اینکه اکنون اکثر محققین کلمه نژاد را بج. نژادهاي متفاوتی هستند به تبادل پیام بپردازند 

مباحثاتی نیز براي . به ویژگی ها فرهنگی نسبت دهند به خصوصیات فیزیکی نسبت می دهند
تأیید این نظریه وجود دارند که چون ویژگی هاي فیزیکی در حال ترکیب شدن هستند، نژاد 

ولی در اینجا نیاز است . به اندازه کافی مجزا کننده نیست تا متضمن مقوله هاي مجزا باشد 
ر سپرده شود که بخاط

این تأثیر بصورت پیش .تفاوت هاي فیزیکی بطور مکرر ارتباط را تحت تأثیر قرار می دهند 
.نجر به تبعیض و تصور قالبی می شودهاي شدید است و مداوري

معموالً گروه هاي قومی ، جوامع خود را در یک کشور یا فرهنگ شکل : ارتباط بین قومی
راي منشأ و میراث مشترکی هستند که براي تحت تأثیر قرار دادن این گروهها دا. می دهند

کوبایی هایی که . اسامی خانوادگی، زبان، مذهب، ارزش ها و مشابه این ها مناسب می باشند
دییگو ، هائیتی هایی که در شهر نیویورك و چینی هایی در میامی ، مکزیکی هایی که در سن

ممکن است همه افراد مقیم در ایاالت متحده باشند ، که در سان فرانسیسکو زندگی می کنند 
این انتقال ، اعضاي این . با این وجود فرهنگ قومی آنها از طریق بین نسلی انتقال می یابد 

گروهها و سایر گروههاي قومی را قادر می سازد تا مادامی که در فرهنگ غالب زندگی می 
.کنند تا حدي هویت خود را حفظ نمایند

گرچه واژه ارتباط درون فرهنگی اغلب براي تعریف کردن تبادل : درون فرهنگی ارتباط
پیام هاي بین اعضاي فرهنگ غالب مورد استفاده قرار می گیرد، ولی معموالً در مورد ارتباطی 
به کار می رود که در آن یکی یا هر دوي شرکت کنندگان داراي عضویت دو جانبه یا چند 

. ارد ، عوامل نژادي ، قومی و مشابه این ها نیز وارد صحنه می شونددر این مو. جانبه هستند
واژه دقیق تري براي توصیف ارتباطی است که عضویت هاي "هم فرهنگ "ما معتقدیم کلمه 

. چند جانبه ، ارتباط را تحت تأثیر قرار می دهد
دیدگاهاصوال این.مشهود و بارز استدر آناقوامتنوعکهاستاز کشورهاییایران

مسکنگاههیچ، ایرانگذشتههزار سالپنج، در طولشواهد تاریخیبراساسکهاستمطرح
سرزمیندر ایندر کنار همگوناگونیاقوامهمیشه، بلکهاستنبودهواحديقوم 

)1385:عباس آبادي مرادي.(اندکردهمیزندگی
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در ارتباطاتالبته(شود، میمحسوبهافرهنگپارهاساسیعاز انوایکیقوم
، با نژاداست، مشابهقوم). نیستمناسبوجههیچبهفرهنگپارهاصطالحفرهنگیمیان
.استنژاد تقریبا ثابتکهکند، در حالیتغییر میزماندر طیقومکهتفاوتاین

از یکدیگر جسمهايو ویژگی، زباندینهمچونهاییمشخصهبراساسقومیهايگروه
.)(Jandt:1995:12 شوندمتمایزمی

و دینزبانبراساسایرانمردمتقسیمدهد کهمینشانایراناقوامهايمشخصهبررسی
وارد چونمدر بعضینژاديهايویژگیاگر چه. نداردچندانیو نژاد نقشگرفتهصورت
عاملوزباننیز دیناقوامدر اینحتی، ولیگیر استها یا بربرها چشمها، هزارهترکمن

.تا نژاداستتريمهم
را دراختیار سرزمینخاكترینبیش، قومی کهمختلفاقواماز کشورها، از میاندر برخی

، برخالفدر ایرانکهاستمطرحدیدگاهاینکهدر حالی. مسلط استاقوامدارد، و بر بقیه
گروهیو گو کرد، زیراهیچگفتاقلیت-از اکثریتتوان، نمیچند قومیاز کشورهايبعضی

با وجود . را در اختیار نداردخاكقسمتترینو بیشها مسلط نیستگروهبر همهتنهاییبه
ملیو همبستگیملیوحدتعاملعنوانبهفارسیو زبانشیعههب، مذدر ایرانقومیتنوع

.اندشدهشناخته
و اما هم راستایی توسعه ارتباطات بین فرهنگی با مبحث رسانه، که در این کار متوجه 

ویژه یافتگی در جامعه بهنظر از گذشت زمان، توسعهصرف . رسانه تصویري تلویزیون است
هاي سیاسی، است که در افزایش آگاهی عمومی در زمینهاتیک، عامل دیگريتوسعه دموکر

هاي جمعی فراگیر رسانه. نقش زیادي دارد... اقتصادي، اجتماعی، پزشکی و بهداشتی و
عالوه بر فراگیري و این رسانه. ها باید از تلویزیون نام بردن رسانهتريامروزه از مهم. باشدمی

هاي تعامل بیشتر با مخاطب و حجم بیشتر به مخاطبان از ویژگیسرعت انتقال اطالعات 
تلویزیون به ": گربنربه قول. باشنداطالعات قابل دسترسی و سهولت دسترسی برخوردار می

صورت بازوي فرهنگی جامعه درآمده است به طوري که بیننده عادي چهار ساعت در روز 
است که تلویزیون دیگر منابع اطالعات و نتیجه این وضعیت این . کندتلویزیون تماشا می

زند و یا آن منابع را از آگاهی حاصل شده از تلویزیون همسو ها را کنار میآگاهی
)Katz:2006:183.("کندمی

وظایف اجتماعی وسایل ارتباط جمعی
برخالف مدرسه و دیگر ارکان حیات انسانی، . ها فراگیر بودن آنهاستویژگی اصلی رسانه

دیوار با میلیاردها مستمع تشکیل توانند یک کالس بیآنها می. ها امري فراگیر هستندرسانه
کلی را بین اجزاء ها وظیفه حراست از محیط را به عهده دارند و باید همبستگی رسانه. دهند
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ها مسوولیت انتقال میراث اجتماعی را رسانه. جامعه در پاسخ به نیازهاي محیطی ایجاد کنند
: به نسل دیگر برعهده دارندکه عبارتند ازاز نسلی 
وظایف خبري و آموزشی وسایل ارتباط جمعی. الف
وظایف راهنمایی و رهبري. ب
).Chamski:2002:115(وظایف تفریحی و تبلیغی. ج

عوامل مؤثر بر رسانه ها
)ایدئولوژي(ارزش ها و اعتقادات-1

دروضعیتی که میان . دگی جوامع هستندارزش هاي جوامع، راه و رسم و شیوه زن
برداشت ها واعتقادات سیاستگذار و اطالعات به دست آمده ناسازگاري وجود داشته باشد، 

از جمله ممکن است بر اعتقادات و . ممکن است وي به اشکال گوناگون واکنش نشان دهد
.برداشت هاي خود اصرار ورزد

:اهداف وعوامل درون سازمانی- 2
اران با توجه به اهداف و سیاست هاي داخلی سازمان خبري اقدام به تصمیم سیاستگذ

.گیري می کنند و برنامه خودشان را مشخص می نمایند
:عوامل برون سازمانی-3

گروه هاي فشار گروه .ازجمله عوامل برون سازمانی می توان به گروههاي فشار اشاره کرد
دون آنکه آن را تصرف کنند، تحت تأثیر هایی هستند که سعی دارند قدرت حاکم را ب

گاهی اوقات یک رسانه خبري تحت تأثیر عوامل برون سازمانی قرارمی گیرد و در . قراردهند
)Brian:1998:8(.جهت اهدافی غیرازهدف مورد نظر خود حرکت می کند

به نظر می رسد اگرسیاست گذاران فرهنگی در صدد بر آیند مقوله مهندسی فرهنگ 
اصالح فرهنگی را در دستور کار خود قرار دهند، بایستی خارج از هر گونه ساده عمومی و

انگاري موضوع یا تعجیل در ثمر دهی برنامه ها واستراتژي ها ابتدا به ترسیم یک نقشه جامع 
. از فعالیت رسانه اي در کشور بپردازند

. ی جامعه استوظیفه رسانه ملی، مدل سازي براي رفتار ها و عادات ارزشی وفرهنگ
اسالمی مخاطبان را به تفکر ،تعمق وخردورزي _رسانه ملی باید ضمن اشاعه اخالق ایرانی 

. دعوت کند و با اعتالي ایمانی وفکري آنان ،زمینه پرورش فرهنگ پویاي ملی را فراهم سازد
شکل گیري شخصیت وتعلیم واگر در گذشته وراثت، محیط و خانواده سه عامل اساسی 

تربیت یک فرد به حساب می آمدند، امروز با توجه به گستردگی و تاثیر گذاري وسایل ارتباط 
جمعی بر افراد جامعه،می توان عامل چهارم را به این مجموعه افزود؛ یعنی عامل رادیو و 

) .1386:انصاري(تلویزیون
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هاي آنتلویزیون و ویژگی
ز بشري است و بدون شک یکی از هاي شگفت انگیقرن بیستم، قرن اختراع پدیده

در . هاي این عصر نوظهور، صنعت سینما و به دنبال آن تلویزیون استترین پدیدهشگفت انگیز
این قرن، پرده سینما به تصاویر جان بخشید و تلویزیون این تصاویر متحرك را به عمق 

جعبه «چنان بود که جاذبه و گیرایی تلویزیون آن. هاي خانوادگی انتقال داداجتماع و کانون
لقبش دادند و با گذشت زمان این جعبه جادویی همه مرزها را پشت » اسرار آمیز و جادویی

اي که امروز در اقصی نقاط عالم کمتر جایی را سر نهاد و سراسر جهان را تسخیر کرد؛ به گونه
ساعاتی از اي تلویزیون لذت نبرند و توان یافت که مردم از چشم دوختن به صفحه شیشهمی

.هاي آن سپري نکنندزندگی خود را با دیدن برنامه
نفوذ و جاذبه تلویزیون در دنیاي کنونی، امري بدیهی است و نقش آن در آموزش، 
هدایت، جهت دهی و قالب سازي افکار عمومی جامعه انکار ناپذیر است؛ به همین دلیل به 

ها مورد استفاده قرار گرفته و توسط دولتعنوان یکی از ابزارهاي اصلی نفوذ در افکار عمومی
هاي مخابراتی اختراع ماهواره. شودیا بخش خصوصی در جهت اهداف مورد نظر به کار برده می

نیز تأثیرگذاري تلویزیون را از مرزهاي ملی عبور داده و به امري فرا ملّی و جهانی تبدیل کرده 
اي در صددند تا سراسر ارتباطی و ماهوارهکشورهاي قدرتمند با تکیه بر امکانات قوي . است

سویه جانبه و یکجهان را به عرصه تاخت و تاز امواج تصویري خود تبدیل کرده و به طور یک
افکار جهانیان را در جهت اهداف و امیال خود سوق دهند؛ بدین گونه این کشورها برآنند که 

کار عمومی جهانیان و تشکیل از تلویزیون به عنوان جعبه جادویی براي یکسان سازي اف
).7:1372:بیریوکوف. (دهکده واحد جهانی بهره برداري نمایند

اي براي شکل دادن به افکار عمومی، با زیر در این میان، تلویزیون به عنوان وسیله
هاي داخلی و خارجی، پوشش قرار دادن معضالت اجتماعی و مسائل مربوط به سیاست

بدون توجه به نوع . نمایاندهاي تفریحی و نمایشی، نقش خود را میهمچنین با عرضه برنامه
شود، بولتن هاي خبري ، موسیقی، مسابقات تلویزیونی ، اي که از تلویزیون پخش میبرنامه

این وسیله ارتباطی، در هر حال ملزم به ارائه یک پیام -و غیره) سریال(نمایش یک مجموعه 
)113:همان. (ایدئولوژیک است

اي سخت، اندیشند، وظیفهدر این شرایط، کشورهایی که به حفظ فرهنگ ملی خود می
دشوار و مشکل در پیش رو دارند و براي مقابله با این توطئه، باید با تمام قوا و هوشیاري و 

هاي مادي و انسانی خود، دست به کار شده و به مصون سازي جامعه استفاده بهینه از سرمایه
لذا آگاه کردن جامعه به اهداف تبلیغاتی غرب، از طریق . این امواج بپردازندخویش در برابر 
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صدا و تصویر، گامی اساسی در جهت مصونیت بخشیدن جامعه و پاسداري از هویت ملی و 
.شودهاي ملی محسوب میارزش

مالتسکه، تعریف عملی تلویزیون عبارت از این است .با توجه به الگوي ارتباطی جی
ها، یزیون به عنوان یک رسانه و از طریق عواملی چون میزان پوشش، تعداد گیرندهتلو":که

ها، مداومت ارتباط و میزان رضایت ها، نیازهاي مخاطبان، زمان برنامهها و برنامهتنوع شبکه
".تواند اثرات بسیار بلند مدت و گاه آنی، اما مطلوب بر جامعه مخاطبش بگذاردمخاطبان، می

شود که اي با ساختارهاي سمعی و بصري پیچیده محسوب میویزیون رسانهدر ضمن تل
توانند از تلفیق صدا و نور اثرات متمایزي را از جنبه می"تصویر و صدا"در آن، عناصر فنی 

.کنند، به ذهنیت مخاطبانشان منتقل سازنداي که ارائه میمحتواي برنامه
هاي اطالعاتی متمایز ها و روشاز سایر رسانهتلویزیون داراي خصوصیاتی است که آن را 

:کندمی
.کندتلویزیون هم زمان، دو حس بینایی و شنوایی را متأثر می- 1
.تلویزیون قادر است اخبار داغ را با سرعت نور به اطالع بینندگان برساند- 2
.ه نداردیک برنامه تلویزیونی براي رسیدن به نظر مخاطب خود، نیازي به واسط-3
.تلویزیون قادر است هم زمان، تعداد کثیري بیننده را زیر پوشش قرار دهد- 4
تلویزیون به علت ارتباط مستقیم و موردي با بیننده و نشان دادن رویدادها به هنگام -5

.اي غیر قابل رقابت استوقوع، رسانه
ین نکته است که تلویزیون نه تنها یک وسیله خبري و ها، نمایانگر اهمه این برتري

ها را گرد آورده و آن ها را هاي سایر رسانهاي است که تمامی ویژگیاطالعاتی، بلکه رسانه
)201- 210: 1378:آذري(یق کرده استدگرگون و تلف

تأثیر تلویزیون در دراز مدت  
رد بازگشت به حالت کودکی و دوره روان کاوان در برخورد مردم با تلویزیون، نوعی فراگ

کنند و تماشاگر تلویزیون را با طفل شیرخواري در دامن مادر شیرخوارگی را مشاهده می
هاي با وجود این، تحلیل. بلعدترین تالشی غذاي آماده را میکنند که بدون کوچکمقایسه می

از سوي دیگر، . داردالوصول بودن تصویر هم، شدت و ضعف تر نشان داده است که سهلدقیق
کند، بدیهی است که تماشاگر تلویزیون، به طور متوسط وقت کمتري تماشاگر تحمیل می

.تواند عواقب وخیمی به بار آوردکشی است که مینوعی وقت
هامیلتون و اللس فعالیت روزمره تعدادي از افراد تلویزیون دار را با افراد فاقد تلویزیون 

اي میان این دو گروه اند که در این رابطه، اختالف قابل مالحظهان دادهاند و نشمقایسه کرده
هاي پیشرفته مقایسه دیگري از همین نوع به وسیله بلسون ولی در لندن با روش. وجود ندارد
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کردند انجام شد و بررسی، تري میان تماشاگران تلویزیون و کسانی که تلویزیون تماشا نمی
براساس این بررسی، تلویزیون باعث . دو دسته از افراد نشان دادهایی را میان این تفاوت

شود و این امر تنها رفتارهاي مشهود شخص را در رابطه با این کاهش عالئق شخصی می
هایی که افراد براي این گیرد، بلکه این همانی با موضوع، عالیق و ارزشعالیق در بر نمی

وه، تلویزیون باعث کاهش اشتغال به کارهاي فعال به عال. شودموضوع قائلند را هم شامل می
هاي ذوقی و ابتکاري تنها در سال اول خرید گردد؛ هرچند عموماً این کاهش فعالیتمی

در . رودهاي شخص مجدداً باال میشود و بعدها میزان عالیق و فعالیتتلویزیون دیده می
اند، بیش از سایرین فعل پذیر هاست تلویزیون خریدهتوان گفت افرادي که مدتمجموع نمی

)161-162: 1364: کازنو. (اندشده
تر بگوییم هم شیء تلویزیون شیء مصرفی شبیه به سایر اشیا نیست و یا اگر دقیق

اي فراگرد جامعه تواند به طور قابل مالحظهتلویزیون می. مصرفی است ، هم چیز دیگري است
هاي گرم و در معناي رسانه«: نویسدلوهان میمک . پذیري را در عصر تکنولوژي جهت دهد

ولی در معناي . شوندسرد، کشورهاي واپس مانده، سرد و کشورهاي پیشرفته گرم محسوب می
ها در عصر الکتریسیته، عصر مکانیک گذشته، گرم و عصر ما یعنی واژگونی فراگردها و ارزش

ر این اواخر، به ویژه درباره شود و این همان چیزي است که دعصر تلویزیون سرد تلقی می
از این نظر تلویزیون به . تلویزیون این جامعه را سرد کرده است: شودایالت متحده گفته می

صورت عامل اصلی بحران تمدن کنونی درآمده و جامعه را به اعتراض علیه نظم موجود و 
).9:1364: کازنو(» .انگیزدمحکوم ساختن جامعه مصرفی برمی

هادي فرهنگیرسانه ملی، ن
همان گونه که از نام آن برمی ) رسانه ملی(سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

دو بخشی که در ابتدا به طور مجزا . آید، از دو بخش رادیو و تلویزیون تشکیل گردیده است
دار البته رادیواز قدمت بیشتري نسبت به تلویزیون برخور.تاسیس شده و به فعالیت پرداخته اند

"تلویزیون"و آغاز به کار نخستین فرستنده ي 4/2/1319"رادیوایران"افتتاح (است
زمینه براي ادغام رادیو ایران و سازمان تلویزیون ملی ایران 1350در سال ). 11/7/1337

. رسماً آغاز به کار می نماید"تلویزیون ملی ایران-رادیو"فراهم شده و واحدي با نام سازمان 
انقالب اسالمی، سازمان رادیو و تلویزیون ایران از نخستین پایگاه هایی بود که به درجریان 

به سازمان 1357بهمن 22دست نیروهاي پر توان انقالب افتاد و پس از پیروزي انقالب در 
رهبر کبیر انقالب نیز در همان . صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران تغییر نام یافت

نامید و همین "دانشگاه عمومی"یروزي انقالب صدا و سیما را یک نخستین روزهاي پس از پ
. عنوان بار سنگینی از مسئولیت را برعهده ي مدیران و کارکنان این نهاد فرهنگی قرار داد
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عنوانی است که آیه اهللا خامنه اي در سال هاي اخیر باتوجه به ویژگی ها و "رسانه ملی"
نموده اند از آن جایی که سازمان مزبور در طول سال هاي رسالت سازمان مزبور به آن اتالق

پس از انقالب، به شکلی انحصاري در سطح ملی فعالیت هاي مربوط به این حوزه را عهده دار 
المللی در راستاي -بوده است، جهت تامین نیاز هاي مخاطبان و لحاظ شرایط ملی و بین

ر شتابی را در بخش تولید برنامه ها و حفظ منافع ملی و مصلحت نظام، رشد و توسعه ي پ
به . تجربه نموده است1387تا 1357پوشش شبکه هاي رادیویی و تلویزیونی طی سالهاي 

تلویزیون درون مرزي، برون /شبکه رادیو100سازمان صداو سیما داراي 85طوري که تا سال  
).1379:صدا و سیما (مرزي، سراسري، استانی، محلی و رادیو شهري بوده است

رسانه ملی و توسعه فرهنگی 
تحقیقات مختلف اندیشمندان حوزه ارتباطات نشان می دهند که رسانه ها نقش انکار 

. ناپذیري را در توسعه کشورها ایفا می کنند
از جمله این اندیشمندان هستند که تحقیقات زیاد و قابل ٣و رائو٢، دانیل لرنر١پائولو فریره

. صوص انجام دادندتوجهی را در این خ
وسائل ارتباط جمعی به عنوان یک نهاد اجتماعی، با دیگر نهادهاي موجود در جامعه 

بدون شک این نهاد اجتماعی در روند تغییرات اجتماعی و رشد . روابط مبادالتی متقابل دارد
ارتباطات به معناي عام نشانگر ساختارهاي سیاسی، . اقتصادي، عامل مهمی تلقی می شود

چارچوب هاي چنین ساختارهایی در . اقتصادي و فرهنگی در یک جامعه مشخص است
در واقع می توان گفت . است که تعامل اجتماعی میان افراد و در نهایت، مشارکت رخ می دهد

که فرایند توسعه، رابطه پایداري با تعامل میان مردم و مشارکت فعال گروه هاي مختلف 
اطالعاتی که می –صورت نمی گیرد مگر در پرتو نظام جامع ارتباطی این امر. اجتماعی دارد

تواند تا حد زیادي در رفع اختالفات، تضادهاي موجود در ارزش ها و رفتارهاي مردم و فراهم 
این پدیده، در جوامع در حال توسعه یا کم . آوردن محیط مساعد براي توسعه ملی، موثر باشد

نهادي نشدن وسایل ارتباطی مدرن و برخورد آن با وسایل رشد، به دلیل بومی نبودن و 
ارتباطی سنتی، به عنوان نیروي اجتماعی فعال، مسائل و مشکالت کم و بیش مشابهی را پدید 

رسانه ملی به عنوان رسانه اي که می بایست در خدمت ).   131: 1377:دادگران(آورده است 
بستر - الف:  ص دو نقش اساسی را ایفا نمایدرشد و توسعه کشور باشد، می تواند در این خصو

تولید، نشر و اشاعه محصوالت و فرآورده هاي فرهنگی -سازي براي توسعه همه جانبه  ب

١.Feriere
٢.Lerner
٣.RAAO

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

٢٤٣/ فرهنگی در میان اقوام ایرانی از دیدگاه صاحب نظرانبررسی نقش رسانه ملی در توسعه ارتباطات بین
سال

شم
ش

 /
اره 

شم
سیز

هم
د

 /
تان

ابس
ت

139
0

رسانه ملی، با اهداف واالي خود، چنانچه خدمت محور باشد، می تواند با پوشش دادن 
در این میان، سیاستگذاري .به همه ابعاد توسعه، نقش مهمی را در پیشرفت کشور ایفا نماید

در خصوص اطالع رسانی، آگاهی بخشی، بستر سازي در زمینه ي توسعه سیاسی، فرهنگی، 
اقتصادي و اجتماعی ضرورتی انکار ناپذیر است که بی توجهی نسبت به آن آسیب هاي 

نه گوناگونی را بر فرایند توسعه تحمیل می نماید که مهمترین آنها، ناکارآمدي در بخش نهادی
در عین حال رسانه ملی به عنوان مرجع عمومی . سازي امر توسعه در سطح جامعه است

از این رو رسانه ملی باید . فرهنگی باید مورد توجه بوده و الگوهاي الزم به جامعه را ارائه نماید
خود تولید کننده محصوالت فرهنگی اي باشد که بر اساس سیاست هاي کالن کشور، به طور 

.ف نگاهی ملی به موضوعات بوده و همگرایی جامعه را مورد نظر داشته باشدواقعی معر
با توجه به آن چه گذشت، به خوبی روشن می گردد که رسانه ملی به عنوان نهادي 
فرهنگ ساز و فرهنگ گستر با برخورداري از ظرفیت هاي انحصاري و بی بدیل در ارائه ي 

بنابرین براي . در فرآیند توسعه ایفا می کندخدمتی عمومی و ملی، نقشی حساس و موثر
اینکه بتواند هر چه بیشتر از شاخص هاي فراگیري و تاثیرگذاري برخوردار بوده و درعرصه  
جنگ رسانه اي نیز با اقتداري مطلوب وارد عمل شود، شایسته است  تا با رویکردي آینده نگر 

رسانه اي ارائه داده و هم بتواند به نحوي و آینده ساز هم الگویی کاربردي از مدیریت فرهنگی 
.مطلوب عرصه ي فرهنگ را مدیریت نماید

مدل مفهومی پژوهش است که توسط محقق ساخته شده  و برگرفته از ) 1(نمودار شماره 
)1388(مقاله آقاي قاسم کرباسیان 

*مدل مفهومی تحقیق *

برنامه هاي کودکان و 
نوجوانان

ملیرسانه

سریال هاي دینی 
)مذهبی(

موسیقیوترانه

هايگزارش
ورزشی

هايسریال
خانوادگی

میزگردهاي
اجتماعیفرهنگی

ادراك

غیرفرآیندهاي
کالمی

فرآیندهاي
کالمی ارتباطاتتوسعه

بین فرهنگی
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آقاي قاسم کرباسیان با مدل مفهومی این پژوهش ساخت محقق و برگرفته از مقاله
همان طور که در تصویر قابل مشاهده است، این مدل . است"ارتباطات بین فرهنگی"عنوان

رسانه ملی که متغیر مستقل است و داراي . گویاي دو متغیر به همراه شاخصه هاي آن هاست
شش شاخصه که هرکدام از آن ها به منظور سنجش میزان توسعه ارتباطات بین فرهنگی 

ست و توسعه ارتباطات بین فرهنگی نیز به عنوان متغیر وابسته با سه شاخصه  قابل سنجش ا
.در نظر گرفته شده است

روش تحقیق
روش تحقیق از نظر هدف کاربردي و از نظر شیوه ي گردآوري اطالعات پیمایشی و از 

.باشدنظرروش  اجرا همبستگی می
یافته هاي تحقیق

در توسعه ارتباطات بین فرهنگی در میان اقوام ایرانی، با توجه بررسی نقش رسانه ملی
نفر مدرس حوزه ارتباطات و رسانه دانشکده صدا و سیما، نشان داد که تلویزیون  50به نظرات 

.در این راستا موفق وهم راست با توسعه این نوع از ارتباط عمل کرده است
و اجتماعی رسانه ملی و توسعه رابطه بین میزگرد هاي فرهنگی) :1(جدول شماره 

ارتباطات بین  فرهنگی در میان اقوام ایرانی 
میزگرد هاي فرهنگی و اجتماعی رسانه ملی و توسعه « ضریب همبستگی پیرسون بین

ارتباطات بین  فرهنگی

و در سطح 57/0مطابق ارقام مذکور در جدول، ضریب همبستگی این دو متغیر 
به عبارت . معنی دار است و رابطه مستقیم و مثبت بین دو متغیر وجود دارد000/0

یشتر می شود، توسعه دیگر هر اندازه میزگرد هاي فرهنگی و اجتماعی رسانه ب
درصد 57ارتباطات بین فرهنگی افزایش می یابد؛  اما نه در صد درصد موارد بلکه در 

بنابراین فرضیه . از موارد این امر امکان  پذیر است و این نتیجه قابل تعمیم می باشد
میزگرد هاي فرهنگی و اجتماعی رسانه ملی و توسعه «پژوهش مبنی بر رابطه بین

در سطح ) 575/0(شدت ارتباط این دو متغیر.تایید می شود» ین  فرهنگی ارتباطات ب
.متوسطی ارزیابی می شود

توسعه ارتباطات بین  فرهنگیشاخص هاي آماريمتغیر
579/0همبستگی پیرسونضریب

000/0سطح معنی داري یک دامنه میزگرد هاي فرهنگی و اجتماعی رسانه ملی

50تعداد
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رابطه بین سریال هاي خانوادگی رسانه ملی تو سعه ارتباطات بین : 2جدول شماره
فرهنگی در میان اقوام ایرانی 

ات بین  سریال هاي خانوادگی رسانه ملی و توسعه ارتباط« ضریب همبستگی پیرسون بین
فرهنگی

معنی دار 361/0مطابق ارقام مذکور در جدول،ضریب همبستگی این دو متغیر در سطح 
بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر .و مثبت  بین دو متغیر وجود نداردنیست و رابطه مستقیم 

تایید نمی » سریال هاي خانوادگی رسانه ملی و توسعه ارتباطات بین  فرهنگی«رابطه بین 
.شود

رسانه ملی وتوسعه ارتباطات بین )مذهبی(رابطه بین سریال هاي دینی: 3جدول شماره
فرهنگی در میان اقوام ایرانی 

رسانه ملی و توسعه ارتباطات )مذهبی(سریال هاي دینی« بستگی پیرسون بینضریب هم
بین  فرهنگی

04/0و در سطح 28/0یب همبستگی این دو متغیر مطابق ارقام مذکور در جدول،ضر
به عبارت دیگر هر اندازه .معنی دار است و رابطه مستقیم و مثبت  بین دو متغیر وجود دارد

رسانه ملی بیشتر می شود توسعه ارتباطات بین  فرهنگی افزایش )مذهبی(سریال هاي دینی
موارد این امر امکان پذیر است و این درصد از 28اما نه در صد درصد موارد بلکه در .می یابد 

سریال هاي «بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر رابطه بین .نتیجه قابل تعمیم می باشد
شدت ارتباط این . تایید می شود» رسانه ملی و توسعه ارتباطات بین  فرهنگی)مذهبی(دینی

.در سطح پایینی ارزیابی می شود) 28/0(دو متغیر

توسعه ارتباطات بین  فرهنگیشاخصهاي آماريمتغیر
133/0ضریب همبستگی پیرسون

361/0سطح معنی داري یک دامنه سریال هاي خانوادگی رسانه ملی

50تعداد

توسعه ارتباطات بین  فرهنگیشاخصهاي آماريمتغیر

288/0ضریب همبستگی پیرسون

04/0سطح معنی داري یک دامنه
)مذهبی(سریال هاي دینی

رسانه ملی

50تعداد

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

ايرسانهمطالعات\٢٤٦

ال 
س

شم
ش

 /
هم

یزد
ه س

مار
ش

 /
تان

ابس
ت

139
0

139
0

ین برنامه هاي کودکان ونوجوانان رسانه ملی وتوسعه ارتباطات بین رابطه ب:4جدول شماره
فرهنگی در میان اقوام ایرانی

برنامه هاي کودکان ونوجوانان رسانه ملی و توسعه « ضریب همبستگی پیرسون بین
ارتباطات بین  فرهنگی

024/0و در سطح 32/0مطابق ارقام مذکور در جدول،ضریب همبستگی این دو متغیر 
به عبارت دیگر هر اندازه .معنی دار است و رابطه مستقیم و مثبت  بین دو متغیر وجود دارد

ونوجوانان رسانه ملی بیشتر می شود توسعه ارتباطات بین  فرهنگی برنامه هاي کودکان 
درصد از موارد این امر امکان پذیر 32اما نه در صد درصد موارد بلکه در .افزایش می یابد 

برنامه « بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر رابطه بین . است و این نتیجه قابل تعمیم می باشد
شدت .تایید می شود» لی و توسعه ارتباطات بین  فرهنگیهاي کودکان ونوجوانان رسانه م

.در سطح پایینی ارزیابی می شود) 32/0(ارتباط این دو متغیر
رابطه بین ترانه وموسیقی هاي  رسانه ملی وتوسعه ارتباطات بین فرهنگی : 5جدول شماره

در میان اقوام ایرانی 
ملی و توسعه ارتباطات بین  ترانه وموسیقی هاي  رسانه« ضریب همبستگی پیرسون بین

فرهنگی

000/0و در سطح 656/0مطابق ارقام مذکور در جدول،ضریب همبستگی این دو متغیر 
به عبارت دیگر هر اندازه .معنی دار است و رابطه مستقیم و مثبت  بین دو متغیر وجود دارد

برنامه هاي ترانه وموسیقی هاي  رسانه ملی بیشتر می شود توسعه ارتباطات بین  فرهنگی 
درصد از موارد این امر امکان پذیر 65اما نه در صد درصد موارد بلکه در .افزایش می یابد 

برنامه «بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر رابطه بین . ن نتیجه قابل تعمیم می باشداست و ای
شدت . تایید می شود» هاي ترانه و موسیقی هاي  رسانه ملی و توسعه ارتباطات بین فرهنگی

.در سطح باالیی ارزیابی می شود) 65/0(ارتباط این دو متغیر

توسعه ارتباطات بین  فرهنگیشاخصهاي آماريمتغیر

321/0ضریب همبستگی پیرسون

024/0سطح معنی داري یک دامنه
نبرنامه هاي کودکان ونوجوانا

رسانه ملی

50تعداد

توسعه ارتباطات بین  فرهنگیشاخصهاي آماريمتغیر

656/0ضریب همبستگی پیرسون
000/0سطح معنی داري یک دامنه ترانه و موسیقی هاي  

50تعدادرسانه ملی
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ملی وتوسعه ارتباطات بین فرهنگی رابطه بین گزارش هاي ورزشی رسانه :6جدول شماره
در میان اقوام ایرانی

ترانه وموسیقی هاي  رسانه ملی و توسعه ارتباطات بین  « ضریب همبستگی پیرسون بین
فرهنگی

000/0و در سطح 60/0مطابق ارقام مذکور در جدول،ضریب همبستگی این دو متغیر 
به عبارت دیگر هر اندازه .معنی دار است و رابطه مستقیم و مثبت  بین دو متغیر وجود دارد

گزارش هاي ورزشی رسانه ملی بیشتر می شود توسعه ارتباطات بین  فرهنگی افزایش می 
درصد از موارد این امر امکان پذیر است و این 60اما نه در صد درصد موارد بلکه در .ابد ی

گزارش هاي ورزشی «بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر رابطه بین. نتیجه قابل تعمیم می باشد
شدت ارتباط این دو . تایید می شود» رسانه ملی و توسعه ارتباطات بین  فرهنگی

.االیی ارزیابی می شوددر سطح ب) 60/0(متغیر

نتیجه گیري
دوران بلند مدت استعمار . امروزه چالش هاي ارتباطات بین فرهنگی جهانی شده است

بنابراین در موقعیت . اثرات بسیاري را، فارغ از خوبی یا بدي آن بر جوامع بومی به دنبال داشت
ي براي ایجاد آگاهی از کنونی  مطالعات در زمینۀ ارتباطات بین فرهنگی می تواند ابزار

خویشتن خویش، به وجود آمدن درکی درست از اشتراکات و تفاوت هاي فرهنگی و در نتیجه 
. آگاهی مشترك با دیگران شود

در پایان می توان چنین اذعان داشت که با توجه به مسئله تعدد اقوام در کشور ایران و 
ط بین خرده فرهنگ هاي متفاوت، اهمیت مقوله امنیت و انسجام ملی و برقراري ارتبا

بیشترین توجهات معطوف به رسانه ملی یعنی همان سیماي جمهوري اسالمی ایران است؛ که 
به علت سطح پوشش دهی و قابلیت دسترسی براي تمامی افراد جامعه، توانایی ایجاد بستر 

رهنگی مورد فرهنگی را داشته و امروز بیش هر از زمانی این نهاد ف- توسعه ارتباطات بین
. توجه و توقع مسئولین می باشد

بر این مبنا باید عرصه صدا و سیما به کانون تعامل فکري و گفتگو هاي مبتنی بر تفاهم 
و هم اندیشی، بین اصحاب فکر و قلم مبدل شود و یک دیالوگ سازنده و مبتنی براصیل ترین 

توسعه ارتباطات بین  فرهنگیشاخصهاي آماريمتغیر

60/0ضریب همبستگی پیرسون

000/0منهسطح معنی داري یک دا
گزارش هاي ورزشی

رسانه ملی

50تعداد
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ر گیرد؛ امري که فقط در شعارها دغدغه هاي فرهنگی نظام اسالمی، مبناي مدیریت رسانه قرا
و ژست هاي مدیریتی نمود می یابند و یا در غالب سند سازي و استرتژي پردازي بر روي 

همچنین می توان با به برنامه ریزي متکی بر پژوهش ). 1386:انصاري. (کاغذ باقی می ماند
ق توسعه ارتباطات هاي فرهنگی و اجتماعی براي برنامه سازي تلویزیونی، امیدوار بود که تحق

. بین فرهنگی در میان اقوام ایرانی به شکل قابل قبولی ممکن خواهد شد
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٢٤٩/ فرهنگی در میان اقوام ایرانی از دیدگاه صاحب نظرانبررسی نقش رسانه ملی در توسعه ارتباطات بین
سال
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