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مقدمه
عوامل  از  یکي  عنوان  به  جمعي،  رسانه هاي 
هستند.  مطرح  کردن  اجتماعي  مهم  بسيار 
به  و  مجالت  ادواري،  نشریه های  روزنامه ها، 
ویژه تلویزیون و رسانه هاي نوین ماهواره اي و 
الکترونيکي و دیجيتالي، هر روزه مورد استفاده 
وسيع گروه هاي مختلف اجتماعي و از جمله 
قرار  جوانان  و  نوجوانان  کودکان،  نسل هاي 
مي گيرد و نگرش و عقاید آن ها را تحت تأثير 

قرار مي دهد )گيدنز، 1377: 88(.

مخاطبان رسانه هاي جمعي )به ویژه تلویزیون( 
و مخاطبان شبکه هاي ماهواره اي به سرعت به 
تقليد و تکرار برخي از برنامه هاي غير قابل کنترل 
وسایل ارتباط جمعي مي پردازند، به عبارتي این 
نوع تأثيرات، نوعي انفعال، درگيرندگان پيام ایجاد 
مي کنند، و زمينه هاي پذیرش رفتارهاي مطلوب 
مي نمایند  فراهم  مخاطبان  در  را  نامطلوب  یا 

)کوثري، 1377: 123(.
رسانه ها با تحوالتي که در جنبه هاي مختلف 
روش  و  حجم  و  تجهيزاتي  فناوري  بعد  از 
داشته اند، به عنوان حامالن و منتقل کنندگان 

 بررسی نقش رسانه
 بر ميزان فرهنگ عمومی

شبنم�قجر��
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چکید�ه
این مقاله به منظور بررسی نقش رسانه بر میزان فرهنگ عمومی، ابتدا به تبیین 
مفاهیم فرهنگ و رسانه، سپس به نسبت فرهنگ و رسانه و نقش و جایگاه 
رسانه فرهنگی پرداخته شده است. سپس با واکاوی مفهومی فرهنگ سازی 
مشتمل بر فرهنگ پذیری )به معنای تأثیرگذاری بر هسته و پوسته فرهنگ( 
و  تجزیه  با  و  فرهنگ(  پوسته  بر  تأثیرگذاری  معنای  )به  فرهنگ گرایی  و 
تحلیل تأثیرات فرهنگی رسانه ها در عرصه های اندیشه پردازی، ارزش گذاری، 
هنجارسازی، نمادسازی، جامعه پذیری، الگوسازی و نوآوری رفتاری مبادرت 
می ورزد و این فرضیه را مورد آزمون قرار می دهد، که رسانه ها در عرصه هسته 
فرهنگ از توان تعلیمی و تثبیتی در زمینه فرهنگ پذیری برخوردار هستند و 
در مورد پوسته فرهنگ دارای توان تغییر رفتارها و الگوهای اجتماعی در جهت 

فرهنگ گرایی هستند.
واژگان�کلید�ی

جامعه پذیری، رسانه، فرهنگ پذیری، فرهنگ سازی، فرهنگ عمومی.



شماره 37
دی 96

64

پيام مي تواند در ساخت فرهنگ عمومي باورها 
و افکار عمومي مؤثر باشند. آن ها بدون در نظر 
گرفتن مرزهاي جغرافيایي عقيدتي و فرهنگي 
پيدا  جغرافيائي  نقاط  همه  در  حضور  امکان 

کرده اند )ساعی، 1384(.
همه  پذیرش  و  قبول  ــورد  م بحث  ــن  ای
فرهنگ  است.  فرهنگ  امر  دست اندرکاران 
عمومي یک پدیده پویا است و سکون در آن 
اکتشافات  اختراعات  با  روز  هر  و  ندارد  معنا 
نظریه پردازي و رفتارهایي که در دنيا در ابعاد 
مختلف شکل مي گيرد فرهنگ عمومي پذیراي 
این رفتارها و پذیراي این تحوالت و دگرگوني ها 

است )خورشيدیان، 1393: 73(.
در جهان امروز رسانه های دیداری و نوشتاری، 
منابع عمده آفرینش و پویایی فرهنگ به شمار 
از  فکری  ابزار های  این  توان  و  قدرت  می روند. 
پایه های آنچنان بلندی برخوردار است، که بدون 
حضور آن ها تکوین جامعه ای بافرهنگ محال 
است. چشم انداز مطالعاتی مردم هر جامعه ورود 
ریشه در فرستاده هایی دارد که از رسانه ها دریافت 
می دارند، در این مورد می توان بيان داشت که 
رسانه ها سپهر یاد شده می تواند شفاف، تاریک یا 

مبهم باشد )اله نوری، 1391: 2(.
کارکرد  نوشتاری  و  ــداری  دی رسانه های 
امنيت  ایجاد  در  و  امنيت ساز خواهند داشت 
نقشی مؤثر و مفيد ایفا خواهند نمود، تأکيد 
امنيت  بر  گروهی  رسانه های  مثبت  نقش  بر 
باز دارد.  از تأثير منفی  نباید ما را  اجتماعی، 
آنگاه که رسانه ها در کارکرد منفی نقش وارونه 
جامعه  اطالعاتی  فضای  می گيرند،  عهده  بر 
در  تاریک خواهند ساخت.  و  مبهم  آلوده،  را 
تاریکنای رسانه وجود شایعه به عنوان معرفتی 
که زمينه ساز زوال و فروپاشی امنيت و آرامش 

ذهنی و روحی خواهد بود )بيابانی، 1384(.
این که  بر  واقع رسانه های گروهی، عالوه  در 
در فرایند ارتباطات و جابه  جایی اطالعات در 
درون جامعه و ملل سهيم هستند، می توانند 
سياسی،  عرصه های  در  خویش  کارکرد  با 
فرهنگی و اقتصادی به موازات تحوالت عميق 

و  فرهنگی  اجتماعی،  سياسی،  نهادهای  در 
جامعه  مسلم  ارزش های  و  باورها  دگرگونی 
کارساز بوده و به عنوان یک دانشگاه عمومی 
در راستای شکوفایی و اعتالی فرهنگ جامعه 
به فعاليت بپردازند و زبان هدایت خویش را به 
کار بسته و جامعه را به سمت و سوی مطلوب 

هدایت نمایند )شعبانی، 1363: 260(.
رسانه ها با تحوالتي که در جنبه هاي مختلف 
روش  و  حجم  و  تجهيزاتي  فناوري  بعد  از 
داشته اند به عنوان حامالن و منتقل کنندگان 
پيام مي توانند در ساخت فرهنگ عمومي باورها 
و افکار عمومي مؤثر باشند. آن ها بدون در نظر 
گرفتن مرزهاي جغرافيایي عقيدتي و فرهنگي 
امکان حضور را در همه نقاط جغرافيایي پيدا 
کرده اند. این بحث مورد قبول و پذیرش همه 
دست اندرکاران امر فرهنگ است؛ اما این که 
در فضا و شرایطي که ما در آن هستيم چگونه 
از این امر مي توانيم در جهت فرهنگ عمومي 
مورد قبول و منطبق با اهداف و سياست هاي 
و  جهان بيني  با  حکومت  یک  شده  تعيين 
آن  از  و  شيوم  واقع  مؤثر  خاص  ایدئولوژي 

بتوانيم بهره برداري خوبي داشته باشيم. 
یک  عمومي  فرهنگ  که  است  این  ما  تلقي 
پدیده پویا است و سکون در آن معنا ندارد و 
هر روز با اخترعات اکتشافات نظریه پردازي و 
رفتارهایي که در دنيا در ابعاد مختلف شکل 
مي گيرد فرهنگ عمومي پذیراي این رفتارها 

و پذیراي این تحوالت و دگرگوني ها هست .
بنابراین کساني که اثر و تأثيرگذاري باالتري 
در  توانند  مي  باشند،  داشته  فرهنگ  این  در 
شکل دهي فرهنگ عمومي موفق تر باشند. اثر 
در فرهنگ عمومي با استفاده از ابزارهایي است 
که آن ابزارها امکان این تأثيرگذاري را معين 
مي کند. مطبوعات به عنوان یکي از ابزارها و 
صدا و سيما به عنوان یک ابزار دیگر در این 

راستا مطرح است. 
چون نفوذ حضور نحوه بيان و شکل انتقال پيام 
در رسانه صدا و سيما به طرز ویژه اي است که 
مخاطب را مي تواند با انواع و اقسام شگردها و 
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روش هایي که در آن هست به خود جلب کند، 
این رسانه مي تواند در نحوه تغيير دگرگوني در 
فرهنگ عمومي پرنفوذترین و مؤثرترین عامل 
باشد. ما االن در شرایطي واقع شده ایم که فرهنگ 
عمومي بدون در نظر گرفتن مرزهاي جغرافيایي 
و عقيدتي دستخوش تغيير و دگرگوني است، 
یعني عرصه فرهنگ عمومي امروز یک عرصه 
در  مي توانند  کساني  و  است  رقابتي  کامال 
عرصه هاي رقابت حضور پيدا کنند که بتوانند 
از قانون مندي هاي عرصه رقابت استفاده کنند و 
آن قانون مندي هاي را خوب بشناسند و منطبق 
با عملکرد آن قانونمندي ها حرکت کنند. این 
عرصه در تمام امور سياسي اقصادي و حتي در 
امور روزمره و جاري صادق است. در شناخت این 
عرصه آنچه اثر را بيشتر مي کند این است که از 
طرفي پيام نگرش و ارزشي به گونه اي به عنوان 
فرهنگ و آن هم فرهنگ عمومي به مخاطبين 
ارائه شود که منطبق با نيازهاي عموم جامعه 
باشد. یعني جامعه نسبت به آن پيام فرهنگ 
وقتي  طرفي  از  بکند.  نياز  احساس  ارزش  و 
مي توانيم موفق باشيم که بتوانيم آن پيام ارزش 
را به نحوه مطمئن و به نحوي که در مخاطب 
اثر بگذارد، منتقل بکنيم. براي این که همه این 
امور به نحو احسن شکل بگيرد مي بایست در 
عرصه ملي و در عرصه رقابتي فرهنگ عمومي 
داراي اهداف معين و مشخص بوده و منطبق 
با آن اهداف که اهداف کالن نظام است، پيام را 
انتخاب و به نحو احسن منتقل شود. در رسانه 
منطبق با این امر یعني با توجه به وابستگي 
رسانه با کليت نظام و به عنوان ابزاري در جهت 
محقق کردن اهداف نظام تعيين هدف مي شود 

)صادقی، 1394(.
اهدافي را که ما به عنوان اهداف اصلي در رسانه 
به عهده داریم و منطبق با آن برنامه سازي و 

انتقال پيام مي کنيم عبارت هستند از:
y تبیین و تعمیق باورهاي دیني

یعني حکومت جمهوري اسالمي به عنوان یک 
حکومت دیني و ارزشي در جهت پياده کردن 
امور جاري اجتماعي و فردي  الهي در  احکام 

یکي از وظایفش این است که در تبيين و تعميق 
باورهاي دیني مردم گام هاي بلندي بردارد.

y بینش سیاسي عمومي جامعه
هدف دیگر این است که بينش سياسي عمومي 
جامعه که هر روز در معرض قضاوت هاي سياسي 
و انتخاب هاي مختلف است، تعميق و گسترش 
یابد. این انتخاب ها و قضاوت ها در حالي صورت 
مي گيرد که با حجم انبوه اطالع رساني چه در 
داخل با گسترش فضاي باز سياسي و چه در 
خارج با گسترش رادیوها تلویزیون ها و رایانه در 
ارتباطات اینترنتي روبرو است. صدا و سيما به 
عنوان یکي از اهداف مهم خود باید بتواند طوري 
بينش سياسي جامعه را تعميق ببخشد، که در 
نهایت تمام افراد جامعه بتوانند به مرحله قضاوت 
تشخيص و انتخاب برسند. این به عنوان یکي 
دیگر از اهدافي است که رسانه در جهت محقق 

ساختن آن تالش مي کند.
y وحدت ملي

بحث بعدي به عنوان یکي از محورهاي مهم 
رسانه اي بحث وحدت ملي در چارچوب جغرافياي 
سياسي کشور است. در کشورهایي که مرکب از 
اجزاي به هم پيوسته اي متفاوت از نظر منطقه ای 
در جهت  اگر  است،  اعتقادي  و  دین  و  نژادي 
تثبيت همگرایي و تقویت محورها و مؤلفه هایي 
که مي توانند در نهایت منجر به همگرایي بشوند 
تالش نشود، یقين به طرف واگرایي و گریز از 

مرکز به وسيله مناطق خواهد رفت. 
این قوانين و قانونمندي هم در زمان مشروطيت 
و هم در مسير تاریخ معاصر و هم بعد از انقالب 
تجزیه شده است. هر وقت در حاکميت مرکزي 
مؤلفه ها و محورهاي وحدت دچار اشکال بشوند 
مناطق به طرف واگرایي پيش خواهند رفت. 
پس به عنوان یک اصل و هدف این موضوع در 

رسانه مورد توجه بوده و هست.
y توسعه کلي

یکي دیگر از اهداف مهم رسانه توسعه کلي است. 
براي  است.  نظر  مورد  مختلف  ابعاد  از  توسعه 
این که امر توسعه به صورت یک باور و رفتار 
عمومي قلمداد شود، به عنوان یکي از اهداف 
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اصلي سازمان مد نظر است. ما در این شرایط 
هميشه با این یقين و علم به قضایا نگاه مي کنيم 
که در مسير و در کوران رقابت هاي بسيار زیادي 
هستيم و مي بایست به این رقابت ها پاسخ مناسب 
بدهيم. براي این که اهداف ذکر شده در رسانه 
با شرایط و نيازهاي مختلف هماهنگ شود در 
چارچوب اهداف رسانه اي از نظر قالب و برنامه 
تقسيم بندي انجام گرفته است. در رسانه چهار 
روش یا چهار رویکرد براي ارائه برنامه ها وجود 
دارد که موضوعات را در قالب آن اهداف در داخل 
این چهار رویکرد به مردم ارائه مي کند. یکي از 
روش ها بحث اطالع رساني است که مجموعه اي 
از مطالب علمي و آموزشي و مسائل ارشادي و 
تربيتي در قالب اطالع رساني عرصه و برخي از 
پيام ها به عنوان اوقات فراغت و سرگرمي ارائه 
این  از  مي شود. یعني هر چهار جنبه موضوع 
موضوعات  این  نيازمند  مخاطبين  که  جهت 
در  است.  بوده  توجه  مورد  هستند،  مطالب  و 
چارچوبي که عنوان شد با موضوعات متفاوتي 
روبرو هستيم که از این بعد تفاوتي بين رسانه 
صدا و سيما در جمهوري اسالمي با رسانه هایي 

که در دنيا هست وجود دارد )صادقی، 1394(.
مفاهیم

اوليه  مفهوم  سه  واگشایي  به  بخش  این  در 
فرهنگ، رسانه مي پردازیم.

فرهنگ. 1
است که در آن شيوه گویش  فرهنگ متني 
تهيه و مصرف، شيوه  و پوشش مردم، شيوه 
و  افشاني  دست  شيوه  فضا،  و  زمان  تقسيم 
اجتماعي کردن ارزش ها و شيوه زندگي روزمره 

شکل مي گيرد )الل، 1379: 214(.
فعال  فرایندي  که  اجتماعي،  فرهنگ  یک 
از  اشـيا،  از  بي تحرک  نه مجموعه اي  و  است 
رسانه براي ایجاد تعامل بين واقعيت و تخيل 
و تاریخ و اسطوره استفاده مي کند و آن را به 
عنوان وسيله اي براي رسيدن به یک اتفاق نظر 
اجتماعي در امور روزانه به کار مي گيرد )والکر و 

چاپلين، 1385: 32(.
و  زیست  هم  روابط،  در  ارتباطات  و  فرهنگ 

و  رفتار  هر  انفکاک ناپذیر هستند.  عمـل،  در 
عمـل فرهنگي رویدادي ارتباطي است و هر 
محسوب  فرهنگي  رویدادي  ارتباطي،  کنش 
مي شود. رسـانه دروازه اي است که از طریق آن 
فرهنگ به افراد منتقل مي شـود. رسـانه هـاي 
گروهـي از یک سـو انعکاس زندگي روزمره و 
تعامل با فرهنگ جمعي به شـمار مي آیند و 
از سـوي دیگـر محملـي هستند که پيام ها را 
مي رسانند و به خلق معاني فرهنگي مي پردازند 

)دهشيري، 1388: 180(.
فرهنگ عمومی. 2

با مشخص شدن مفهوم فرهنگ و ویژگی هاي 
مفهومی آن می تـوان مصـادیق آن را تعيين 
از  مقصـود  کـه  دیـد  بایـد  اکنون  کــرد. 
»فرهنـگ عمـومی« چيسـت. بـا توجـه بـه 
باید مقصـود  بودن مفهوم فرهنگ،  مشخص 
می تـوان  کنـيم.  تعيـين  را  »عمـومی«  از 
بررسی  به  یا  کرد  رجوع  موجود  تعاریف  بـه 
ویژگی هاي مفهومی »مفهوم عمومی« پرداخت.

مفهوم عمومی تنها در تعبير »فرهنگ عمومی« 
مفهوم  که  دیگري  تعبير  است.  نرفته  کار  به 
عمومی در آن به کار رفته است، تعبير افکار 
مـی توانـد  آن  بررسـی  کـه  اسـت  عمـومی 
الزار«  »ژودیت  که  طور  همان  باشد.  راهگشا 
است،  کرده  بيان  عمومی«  »افکار  کتاب  در 
هـر چند این اصطالح در قرن هيجدهم پدید 
آمد، اما خود پدیده افکار عمومی بسيار زودتر 
از این در تاریخ به ثبت رسيده است. »پاپولی 
وکس1« راهی بـود کـه بيشـترین شـهروندان 
آتنی انتخاب می کردند. در روم، در زمان سلطنت 
ژوليوس سزار، در فوروم یعنی ميدان عمومی 
شهر، رأي خانواده هاي طرفدار پاتریک که در 
حکومت  جهـان  بـر  مسـيحی  نخسـت  قرن 
قرون  طول  در  می شد.  منعکس  می کردند، 
وسطی پدیـده اي نزدیـک بـه افکـار عمومی در 
ميان گروه هاي مذهبی، روشنفکران و اعضاي 
نخبه سياسـی وجـود داشـت. کشـمکش هـاي 
قـدرت  کسـب  بـراي  مبـارزات  یـا  مـذهبی 

1.  populi vox



شماره 37
دی 96

67

16

ميـان شـاهزادگان مسـتلزم کوشش هایی جدي 
بود که از جانب رقيبان براي متقاعد ساختن 
مردم و جلب طرفداري آن ها صورت می گرفـت. 
موجـب  ایتاليـا،  در  جدیـد  عصـر  ظهـور 
پيـدایش گروهـی از نویسندگان و خبرنگارانی 
پایه هاي  تقویت  براي  شاهزادگان  که  شد 
مبرمی  نياز  آن ها  به  خود  ملی  دولت هاي 
نقش  در  اغلب  دستان  به  قلم  این  داشتند. 
مشاور و دیپلمات یا حتـی روزنامه نگارانی که 
در پخش نظـرات یـد طـوالیی داشـتند، بـه 
کـار گرفتـه می شـدند. »ژاک نکر«، وزیر دارایی 
انقـالب فرانسه،  لویی شـانزدهم، در آسـتانه 
مفهوم افکار عمومی را در سراسر اروپا رواج داد. 
ناپيدایی  او می گفت: »افکـار عمـومی قدرت 
است که بی گنج و بی محافظ و بی ارتش، براي 
شهر، براي دربار و حتـی براي قصر پادشاهان 
دادگاهی  عمومی  افکار  می کند.  وضع  قانون 
است کـه در آن، همـه مردانی که نگاه ها را 
به سوي خود برمی گردانند، الزام دارنـد حضـور 
در  عمومی  افکار  باشند؛  پاسـخگو  و  یابنـد 
نشسته  تخت  بر  که  این  مثل  خود،  جایگاه 
باشد جـایزه می دهـد، تاج بر سرها می گذارد، 
شهرت ها را افزایش یا کاهش می دهـد.« امـا 
بـراي نکـر افکـار عمومی نظر همه شهروندان 
نبود. به عقيده او، افرادي که در شکل گيري 
افکـار عمـومی شرکت دارند، کسانی هستند 
قادرند  می کنند،  زندگی  شهرها  در  فقط  که 
دریافت  را  اخبار  مرتب  و  بنویسند  بخوانند، 

دارند )الزار، 1994: 39 – 34(.
صفت عمومی به ملت اشاره دارد و به معناي 
عام کلمـه در برابـر خصوصـی قـرار می گيرد 
و به این معنا دري است که به روي همه باز 

اسـت )همـان: 55(.
امـا اوزوف معتقد است که تا سال 1835، عمومی 
هنوز در برابر خصوصی قرار نگرفته بود، بلکه در 

برابر واژه شخصی مطرح می شد )همان: 56(.
به  »عمومی«  مفهوم  تعریف  ــن  ای در 
»گسترده ترین و فراگيرترین« تعبير شده است. 
مورد  فرهنگ  از  بخشی  آن  دیگر،  بيان  بـه 

افراد آن  و در ميان  نظر است که در جامعه 
بسـيار فراگير و گسترده باشد. ایـن تعریـف تـا 
حـدودي مفهـوم فرهنـگ عمـومی را مشخص 
می کند. فرهنگ عمومی مجموعه اي از صفات 
آن ها  همه  در  کـه  است  انسان ها  از  گروهی 
مشترک است و یک جهان ممکن را محقق 
عمومی  فرهنـگ  دیگر،  عبارت  به  می کند. 
اشکالی از زندگی است که در ميان همه افراد 

گروهی از انسان ها مشترک است.
رسانه. 3

انتقال  و  نقل  برای  است  وسيله ای  رسانه 
اطالعات، ایده ها و افکار افراد یا جامعه. رسانه 
یک واسطه عينی و عملی در فرایند برقراری 
ارتباط است، و دو نوع کارکرد آشکار و نهان 
برای آن وجود دارد که کارکرد آشکار آن یعنی 
این  که رسانه محل برخورد پيام و گيرنده پيام 
است. اما کارکرد پنهان رسانه یعنی برقرارکننده 

جریان ارتباط و پيام رسانی.
رسانه های ارتباط جمعی

طور  به  جمعی«  »ارتباط  رسانه های  اصطالح 
کلی به وسایلی اطالق می شود، که مردم یک 
جامعه از آن برای اعالم پيام  ها و افکار و انتقال 
مفاهيم به یکدیگر استفاده می کنند. این وسایل 
عبارت هستند از: مطبوعات، رادیو، تلویزیون و 
خبرگزاری ها. پيدایش روزنامه رادیو، تلویزیون 
و سينما در زندگی بشر رضایتی بيش از سایر 
پدیده های علمی و صنعتی ایجاد کرده است. با 
توجه به پيشرفت هایی که در زمينه تکنولوژی 
ایجاد شده، رسانه های گروهی بيش از هر دوره ای 

ارزش و اهميت یافته اند )آشنا، 1380: 19(.
نسبت رسانه و فرهنگ

انسان براي ارتباط با هم نوع، از زبان که همان 
دستگاه پيچيده ارتباطی است، کمک می گيرد 
و این زبان، خود را در اشکال مختلفی از ابتدایی 
تا پيچيده )از سکوت و صحبت معمولی و ایما و 
اشاره گرفته تا روشن کردن آتش و پدید آوردن 
دود و سرانجام اینترنت( نشان می دهد. زبان و 
دستگاه ارتباطی یا همان رسانه، در یک بستر 
تجلی پيدا می کند که همان فرهنگ است و 
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به عبارتی این فرهنگ است که زمينه اصلی 
ارتباطی  در  این دو  فراهم می کند.  را  ارتباط 
متقابل،  و  دیالکتيکی  تأثيري  دو  و  تنگاتنگ 
شکل  را  اجتماعی  انسان  به  نام  ترکيبی 
می دهند که در صحنه گيتی به کنش ارتباطی 

می پردازد )فکوهی، 1389: 1105(.
آمد،  که  آن گونه  فرهنگ،  و  رسانه  نسبت 
از  اما  است؛  بوده  تنگاتنگ  و  متقابل  نسبتی 
ابتداي پيدایش مدرنيته و شروع جوامع مدرن 
که مستلزم به وجود آمدن رسانه هاي متفاوت 
و در سطح وسيع است، وضع به گونه اي دیگر 
تغيير یافته است. با آغاز پيدایش رسانه هاي 
مدرن، و در طول سير تکاملی آنان، تأثير رسانه 
بر فرهنگ و بالتبع بر زندگی مردم بيش از قبل 

شده است )دهشيری، 1388: 8(.
نقش و جایگاه رسانه های فرهنگی

گوناگونی مطبوعات و گسترش انتشار نشریات 
متنوع و متفاوت و به طور کلی جایگاه شایسته 
رسانه ها در تنویر افکار و ایجاد فضای مناسب 
برای گفتگو و برخورد سالم و سازنده نظرها و 
در  گروهی  رسانه های  که  اهميتی  همچنين 
ارتقای سطح آگاهی و تعالی فرهنگ و دانش 
عمومی دارند، بی گمان یکی از مهم ترین عوامل 
توسعه فرهنگی و از نشانه های پویایی و تحرک 
هر جامعه است. بدیهی است که توسعه فرهنگی 
به معنای گسترده آن که دربرگيرنده گشایش و 
گسترش گفتگو های فلسفی و فرهنگی و ادبی و 
هنری است، نه تنها عامل اصلی رشد خودآگاهی 
و  سياسی  توسعه  زمينه ساز  بلکه  جمعی، 
اقتصادی و پيشرفت علوم و در واقع نخستين 
پيش شرط حل بنيادی مسائل و رفع مشکالت 

فراگير جامعه است )اسفندیار، 1382(.
البته این همه زمانی ميسر و متحقق می گردد که 
از یک سو صاحبان قدرت و دولت، با قانون گرایی 
و قانون گذاری و سعه صدر به رسانه های گوناگون 
و نقش آنان در جامعه بنگرند و به ویژه، رسانه های 
گروهی را نه به مثابه »دشمنان بالقوه« یا بلندگوی 
تبليغاتی نظام حکومتی، بلکه به عنوان رکنی 
اساسی در کنار و هم طراز قوای مقننه و مجریه و 

قضایيه باور کنند و به رسميت بشناسند. از سوی 
دیگر اما ارباب جراید و اهالی قلم نيز باید که به 
رسالت فرهنگی و مسئوليت خود در اطالع رسانی 
درست و ترویج تفاهم و تبليغ تسامح و تقویت 
حس هم بستگی ملی و هم زیستی مسالمت آميز 
آگاه باشند و جدا از هتک حرمت اشخاص و 
دروغ پردازی و شایعه پراکنی، و از همه مهم تر، از 

تبليغ خشونت بپرهيزند.
چارچوب مفهومی درباره تأثیر رسانه بر 

فرهنگ سازی
بر  رسانه  تأثير  ــاره  درب مفهومی  چارچوب 
فرهنگ سازی از قابليت در برگيرندگی، انطباق 
و کاربست در حوزه های گوناگون جغرافيایی 

برخوردار است
باورپذیری،  به  رسانه ها  اندیشه پردازی  الف( 
مفهوم سازی و اندیشه ورزی و تبيين و تعيين 
نظام های  به  انسجام بخشی  و  فکری  الگوهای 
معنایی به منظور ارتقای سطح دانش و معرفت 
و  تبيين  به  آن ها  می ورزند.  مبادرت  عمومی 
واکاوی پدیده های دنيای اطراف و طبقه بندی 
افراد  رابطه  نمایاندن  و  به آن ها  و معنابخشی 
با محيط، ماوراءالطبيعه و سایر اعضای جامعه 
می پردازند. رسانه ها بسته به فرهنگ و زمينه های 
اجتماعی، در گرایش جامعه به یکی از الگوهای 
فکری و روش های استداللی قياسی، استقرایی، 
انتزاعی، تداعی گرا، تعميم گرا، اختصاصی، مؤثر 

هستند )بورن، 1379: 100(.
به عبارت دیگر، رسانه ها به بازسازی فرهنگ، 
و  ادراک  دریافت،  از  موجود  عقاید  و  افکار 
استحکام  آن ها  به  و  می پردازند  جامعه  در 
خاطر  به  معموال  مخاطبان  می بخشند. 
سپردن پيام هایی که با گرایش های اعتقادی 
و نظام باورهای اجتماعی در تناقض و تعارض 
آن چه  پيام گيران  می کنند.  خودداری  است، 
ادراک  را  آن چه  و  می شنوند  و  می بينند  را 
می کنند تنها در زمان و زمينه ای است که به 
آن عالقه مند باشند، به طوری  که آن چه با نظام 
اعتقادی و فکری آن ها سازگار نباشند، به زودی 

فراموش می شود )خانيکی، 1376: 53(.
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در واقع رسانه ها با مفهوم سازی و درک پویایی 
و  طبيعت  با  آن  رابطه  به  توجه  با  فرهنگ 
اجتماعی  ادراکــات  توسعه  به  منجر  جامعه 
می شوند  اطالعات  شناختی  فرایند  درک  و 

)هارالومبوس و هولبرن، 2000: 122(.
ب( ارزش گذاری: به معنای ترویج بایسته های 
مظهر  که  است  آموزه هایی  و  ایدئولوژیک 
هویت یابی و خودآگاهی جوامع قلمداد می شوند. 
بازتاب دهنده  به عنوان  این ميان، رسانه ها  در 
ارزش های فرهنگی و ایدئولوژی های اجتماعی 
به ترویج و ترسيخ ارزش ها به عنوان ایستارهای 
انعکاس دهنده  تمایالت  و  پایدار  و  عميق 
جهت گيری های ایدئولوژیک و فرهنگی مبادرت 

می ورزند )الل، 1379: 292(.
رسانه ها به مثابه ابزار بيان و انتقال ارزش ها و 
جلب حمایت عمومی نسبت به تحقق بایدها و 
نفی نبایدهای اجتماعی به شمار می آیند. ذکر 
این نکته ضروری است؛ که ارزش های عمومی و 
اجتماعی مزبور به رغم تشابه لفظی با ارزش های 
خبری )مشتمل بر صحت، سرعت و جامعيت در 
خبررسانی( با آن تفاوت معنایی دارند به نحوی 
که تنها در صورت توجه به معيارهای اخالقی با 

یکدیگر تقارب دارند )هوور و بای، 1382: 37(.
عصر  در  رهگذر،  این  در  هنجارسازی:  ج( 
شایسته  ارتباطات،  و  فرهنگ  شدن  جهانی 
برای  هنجارسازی  جهت  در  رسانه ها  است 
بردارند.  گام  حقيقت  و  عدالت  صلح،  تحقق 
محتوا یا گفتمان حاکم بر فرهنگ سازی باید بر 
ترویج و نهادینه سازی هنجارهایی چون عدالت، 
احترام به هویت های فرهنگی و ارزش های ملی 
و تاریخی، احقاق حقوق انسان ها، هنجارهای 
امنيت  اجتماعی،  انسانی،  توسعه  اخالقی، 
دست یابی  صلح،  فرهنگ سازی  مردم ساالری، 
و  حقيقت یابی  دوستی،  بشر  واقعيت،  به 
حقيقت گرایی، تعادل گرایی، مقابله با تبعيض 
قومی و نژادی، پرهيز از ایجاد فرهنگ بدبينی 
واژگان  کاربرد  از  اجتناب  و  بی اعتمادی  و 
به  نسبت  نفرت  و  خشونت  ترس،  القاکننده 

دیگران استوار باشد )دهشيری، 1381: 80(.

هنجارسازی رسانه ای در سطح ميانه با هدف 
و  آموزش  رهگذر  از  عمومی  فرهنگ سازی 
انسان ها  استعدادهای  بارورسازی  و  پرورش 
اجتماعی،  یگانگی  منظور  به  آگاهی بخشی  و 
برابری  تأمين  طبقاتی،  اختالف های  کاهش 
زندگی انسان ها، احترام به تبادل افکار و عقاید، 
اهتمام به ایجاد جامعه انسانی، امنيت انسانی 
»توسعه  و  سالم«  »انسان  مفهوم  بر  مبتنی 
انسان محور« استوار است و در خدمت سالمت 
تعدیل  به  به طور کلی کمک  و  بشری  روان 
انتقادی،  آگاهی  وظيفه شناسی،  اجتماعی، 
به محيط  احساس مسئوليت عمومی نسبت 
و اصالح نابسامانی های اجتماعی، تحول فردی 
و اجتماعی، برابری اجتماعی، ثبات اجتماعی 
و آگاهی بخشی برای عقل گرایی و پيشرفت، 
در  رسانه ای  هنجارسازی  می شود.  محقق 
و  فرهنگی  بازسازی  به  منجر  کالن  سطح 
ارتقای اخالق رسانه ای با تأکيد بر پيام صلح و 
ثبات، تکثر فرهنگی، روح تعاون و ترویج ساز و 
کارهای همکاری جویانه از قبيل احترام متقابل، 
پرهيز از کاربرد زور، ترویج گفتگو، روامداری، 
طور  به  و  شهروندی  مسئوليت  قانون گرایی، 
کلی کاهش تضادها و تنش ها و فراهم آوردن 
بستر صلح می گردد )قائم مقامی، 1356: 37(.

د(جامعه پذیری: رسانه ها سعی دارند از طریق 
ميراث فرهنگی  ترویج  و  ارتباطی  پيام های 
اجتماعی  رفتارهای  شکل دهی  به  معنوی 
مبادرت ورزند. آن ها با تبيين آیين های تعامل 
اجتماعی )نحوه رعایت ادب و احترام نسبت 
و  نظرات  بيان  )شيوه  گفتاری  دیگران(،  به 
)طرز  ظاهری  و  دیگران(  دادن  قرار  مخاطب 
نام گذاری  و شيوه  اسامی  نوع  لباس،  پوشش 
شيوه  در خصوص  اجتماعی  انتظارات  موجد 
از  افراد( در شرایط مختلف می شوند و  رفتار 
این طریق به انتقال ميراث  فرهنگی معنوی و 
شکل  بخشی به ویژگی های فردی و اجتماعی 

مبادرت می ورزند )تيلور، 2000(.
نتیجه گیری

رسانه ها، یکي از مهم ترین نهادهاي اجتماعي 
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ميراث   انتقال  در  اساسي  نقش  که  هستند 
جوامع  ــاي  ارزش ه و  اجتماعي  و  فرهنگي 
و  اطالعات  عصر  که  کنوني  دوره  در  دارند. 
این  است،  گرفته  نام  نوین  تکنولوژي هاي 
رسانه ها هستند که با کارکردهاي خود و به 
اطالع  رساني،  جدید  شيوه هاي  کارگيري 
الگوهاي نوین فرهنگي و اجتماعي را به جوامع 
وارد مي کنند که جایگزین ارزش ها و الگوهاي 
فرهنگي سنتي مي شوند و به عنوان عامالن 
تغيير و تحول در ارزش ها و هنجارها و الگوهاي 

فرهنگي جوامع عمل مي کنند.
بنابراین، رسانه ها نقش مهمي در گستره جهاني 
شدن ایفا نموده و یکي از عامالن اصلي جهاني 
شدن فرهنگ هستند. نکته عميق در جهاني 
و  هنجارها  انتقال  معناي  به  فرهنگي  شدن 
ارزش ها است که در الگوهاي ظاهري فرهنگ 
عمده  اشکال  از  رسانه ها  و  مي شوند  متجلي 
فرهنگ در جهان و عامل انتقال فرهنگ هستند. 
فرهنگ و رسانه هر دو قابليت تأثيرگذاري بر 
دارند، ضمن  را  یکدیگر  از  تأثيرپذیري  و  هم 
و  فرهنگ گرایي  فرایند  در  مي توانند  که  این  
فرهنگ پذیري، با تبيين یا تغيير عالیق و منافع 

اجتماعي، به فرهنگ سازي مبادرت ورزند.
منابع

فرهنگی . 1 اثــرات  نقش   .)1391( نــوری.  له  آزادی 
رسانه های جمعی در امنيت اجتماعی، نخستين کنگره 

ملی فضای مجازی و آسيب های اجتماعی نوپدید.
رسانه، . 2 دین،  فرهنگ،   .)1382( یاسر.  اسفندیار،   

تهران، انتشارات رعد.
آشنا، حسام الدین. )1380(. مخاطب شناسی رسانه، . 3

نشریه پژوهش و سنجش، شماره 26.
توسعه، . 4 برای  ارتباطات  فرهنگی   .)1379( ا.  بورن، 

مرکز  انتشارات  تهران:  فلسفی،  مهرسيما  مترجم: 
تحقيقات، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سيما.

بيابانی، غالم حسين. )1384(. نقش وسایل ارتباط . 5
جمعی، نشر فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعی.

خانيکی، ه. )1376(. فرهنگ جمعی و رسانه های نو، . 6
کتاب سروش، مجموعه مقاالت، رسانه ها، فرهنگ، 

انتشارات تهران.
در . 7 رسانه ها  نقش   .)1393( رائيکا.  خورشيدیان، 

هدایت فرهنگ عمومي )بررسي موردي: جریان مد 
در جامعه(، رسانه و فرهنگ، پژوهشگاه علوم انساني و 

مطالعات فرهنگي سال چهارم، شماره دوم.

دهشيري، محمدرضا. )1388(. رسانه و فرهنگسازي، . 8
فصلنامه تحقيقات فرهنگي، دوره دوم، ش 8.

در . 9 رسانه ها  نقش   .)1381( محمدرضا.  دهشيری، 
عرصه سياست خارجی در عصر جهانی شدن، جهانی 
در  شده  ارائه  مقاالت  مجموعه  رسانه ها،  و  شدن 
سمينار رسانه ای ایران و آلمان، اسفند 1380، تهران: 

مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
انتقال . 10 در  رسانه ها  نقش   .)1384( منصور.  ساعی، 

ارزش ها و پدیده  شکاف هنجاري و ارزشي نسل ها، 
تهران، انتشارات حکيم. 

و ساختار . 11 اساسی  )1363(. حقوق  قاسم.  شعبانی، 
حکومت جمهوری اسالمی، انتشارات اطالعات، چاپ 

اول.
در . 12 رسانه ها  نقش   .)1394( رضا.  علی  صادقی، 

شکل دهي فرهنگ عمومي، وزارت فرهنگ و ارشاد 
دبيرخانه  فرهنگی،  انقالب  عالی  شورای  اسالمی، 

شورای فرهنگ عمومی کشور.
اجتماعي . 13 کنشگران  چرا   .)1389( ناصر.  فکوهي، 

»خودنمـایي« مـي کننـد؟، ستون هفتگي نگارنده 
در روزنامه شرق، شماره پياپي 1105.

استعمار . 14 یا  آمــوزش   .)1356( ف.  مقامی،  قائم 
فرهنگی، چاپ سوم، تهران: انتشارات جاویدان.

کوثري، مسعود. )1377(. تغيير نگرش ها و رادیو- . 15
تلویزیون، فصلنامه فرهنگ عمومي، پایيز و زمستان، 

شماره هاي 17 و 16.
ترجمه . 16 جامعه شناسي،   .)1377( آنتوني.  گيدنز، 

منوچهر صبوري، تهران، نشر ني.
الزار، ژودیت. )1386(. افکار عمومی، ترجمه مرتضی . 17

کتبی، تهران: نی.
فرهنگ: . 18 ارتباطات،  رسانه ها،   .)1379( ج.  الل، 

تهران:  نکودست،  مجيد  مترجم:  جهانی،  هيافتی 
مؤسسه انتشارات روزنامه ایران.

19 . .)1382( الند.  نات  بای،  و  ام.  استورات  هــوور، 
مترجم:  فرهنگ،  و  دین  رسانه،  درباره  بازاندیشی 
مسعود آریایی نيا، تهران: انتشارات سروش و مرکز 
تحقيقات، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سيما.
20. Haralomobos & Holburn. (2000). Soci-

ology Themes and Perspectives, 6th edi-
tion, London: Harper Collins.

21. Tylor, E. (2000). Primitive Culture: Re-
searches into the Development of My-
thology, Philosophy, Religion, Art, and 
Custom. New York


