
 ماهنامــه علمــی، تخصصی مدیریت رســانه
ســال هشــتم، شــماره 53، دی 1399 43

mediamgt.ir

 تأثير رسانه های جمعی بر هويت ملی 
)موردی: راديو و تلويزيون(

چکیده
ــا و غيرقابل کنتــرل عصــر ماســت کــه امــروزه در تمامــی کشــورها نقــش حســاس و مهمــی را  ــان گوی رســانه زب
ــه بررســی نقــش  در زمينه هــای مختلــف سياســی، فرهنگی-اجتماعــی، اقتصــادی و... ایفــا می کنــد.  ایــن پژوهــش ب
ــو( نقــش  ــون و رادی ــه تلویزی ــی )ازجمل ــردازد. رســانه های جمع ــی می پ ــت مل ــر هوی ــی ب ــردی رســانه های جمع راهب
مهمــی در فراینــد اطالع رســانی و آگاهی بخشــی بــه افــراد جامعــه، تقویــت هویــت و مبانــی فکری-فرهنگــی جامعــه، 
ــی، فرهنگ ســازی،  ــای آموزشــی، تبليغ ــن اهرم ه ــد و یکــی از مهم تری ــاری و... دارن ــای رفت ــا و الگوه ــت هنجاره تثبي

ــت و مدنيت ســاز هســتند.   ــی هوی ــز از مؤلفه هــای اصل ــی و ني ــکار عمومــی و اجرای ســازندۀ اف
ایــن تحقيــق از نــوع پژوهش هــای توصيفــی بــوده و اطالعــات موردنيــاز بــا اســتفاده از منابــع کتابخانــه ای، اســناد 

و مــدارک آرشــيوی گــردآوری شــده اســت. 
ــردی در  ــتراتژی و راهب ــش اس ــی نق ــانه های جمع ــه رس ــد ک ــان می ده ــش نش ــی پژوه ــات و مبان ــل نظری تحلي
ــم  ــی را فراه ــجام مل ــدت و انس ــتگی، وح ــای هم بس ــد و فض ــی دارن ــت مل ــی هوی ــی و بحران زدای ــت، جهت ده تقوی
ــش اساســی در توســعۀ سياســی- ــانه ای نق ــای رس ــت: سياســت ها و کارکرده ــوان نتيجــه گرف ــس می ت ــد؛ پ می کنن
اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی و همچنيــن بستر ســاز هویــت و امنيتــی پایــدار در جامعــه و کشــورها هســتند؛ لــذا آن ها 

ــا اتخــاذ سياســت های متفــاوت ارتباطــی، توســعۀ چندجانبــۀ کشــور را تســهيل و تســریع می کننــد.  ب
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مقدمهوطرحمسئله
کيفی  و  کّمی  تحول  و  پيشرفت  می رسد  نظر  به 
را  نمادین  توليد  و  مبادله  ماهيت  جمعی«  »رسانه های 
برگشت ناپذیر  شيوه هایی  به  و  عميقاً  معاصر  جهان  در 
ارتباطات«  »عصر  را  حاضر  عصر  باشد.  کرده  دگرگون 
کاربرد  وجود  دليل  به  حاضر  حال  در  یعنی  ناميده اند؛ 
وسایل ارتباط جمعی که وسعت، نفوذ و تأثيرات آن بسيار 
زیاد است، ارتباط جمعی شکلی نوینی یافته و تحوالت 
جوامع بشری را تحت الشعاع قرار داده است؛ به طوری که 
امروزه وسایل ارتباط جمعی برای تثبيت، حفظ و تحکيم 
سلطۀ فرهنگی و سياسی قدرت های استعماری حّتی بر 
نيروهای نظامی برتری دارد و ابزار مؤثر و نيرومندی برای 
تسخير هویت، افکار و اذهان عمومی محسوب می شوند. 

)گروه مطالعاتی صداوسيما، 1381: 111( 
با جایگاهی که رسانه های گروهی و وسایل ارتباطی 
کرده اند،  پيدا  بشر  امروزی  زندگی  در  مرگ  تا  تولد  از 
یکی  و  اجتماعی  نهادهای  زمرۀ  در  را  آن ها  می توان 
و  هنجارها  پذیرش  فرایند  بر  مؤثر  عمدۀ  عوامل  از 
ارزش های اجتماعی یا اجتماعی کردن و هنجار پذیرکردن 
اعتقادات،  هنجارها،  ارزش ها،  معموالً  افراد  کرد.  قلمداد 
روند  از خالل  و  دیگران  از  را  رفتاری  تزهای  و  گرایش 
فراگرد  و  سير  در  یا  جامعه پذیری  و  اجتماعی  تربيت 
نهادینه شدۀ  و  پذیرفته شده  ارزش های  دگرگونی 
اجتماعی فرامی گيرند؛ دراین ميان، وسایل ارتباط جمعی 
و  مستقيم  به طور  که  ازآن حيث  جمعی(  )رسانه های 
نقش  می پردازند،  افراد  جامعه پذیری  به  غيرمستقيم 
خاص و راهبردی در این حول و هویت سازی و گفتمان 

حاکم بر جامعه ایفا می کنند.
در فضای ضدایدئولوژیکی جدید که به قول کليفورد 
کيرتز اساساً هرمنوتيکی است، »پيام رسانه ای« )چه در 
تلویزیون  مانند  متأخرتر  شکل  به  یا  و  مطبوعات  قالب 
به گسترش  رو  فرایند  از  به بخشی  واقع  اینترنت( در  و 
»خودهای  جهت  در  هویت سازی  و  هویت طلبی  از 
به مناسبت  این »دگرش« و  جدید« تبدیل شده اند. در 
شکل گيری فضای زیست سيبرنتيکی می توان پرسش های 
فلسفی مطرح ساخت و به پشتوانۀ آن به ابر انسان شدن و 

فراانسان ترشدن  اندیشيد. )قزلفسکی، 1388: 322( 
هویت  جعل  در  خود  رسانه ها  که  است  آن  واقعيت 
مدرن یا آنچه به زبان سياسی تر هویت ملی گفته می شود، 
نقش آفرینی کرده ا ند. تأثير رسانه ها بر هویت ملی یکی از 
صاحب نظران  و  دولتمردان  موردنظر  مسائل  مهم ترین 
است که مدت های طوالنی موضوع نظریه های اجتماعی 
بوده و به خصوص در سال های اخير بحث انگيز بوده است. 
هویت یکی از مهم ترین مسائل و چالش های پيش روی 
اکثر  نظير  هم  ایران  است؛  بوده  درحال توسعه  جوامع 
در  است.  درحال توسعه  یا  در حال گذر  جوامع  کشورهای 
چنين جامعه ای با فروپاشی نظام ها و ساختارهای سنتی 
شهرنشينی،  گسترش  و  روستایی  و  عشایری  اجتماعات 
تعامالت  تشدید  و  جمعيتی  و  اجتماعی  تحرکات 
به ویژه  مردم  اغلب  متفاوت،  ملل  و  اقوام  بين فرهنگی 
متفاوت  جهانی  و  ملی  محلی،  الگوی  برابر  در  جوانان 
با  جوانان  از  بسياری  گرفته اند.  قرار  متعارض  بعضاً  و 
الگوی  عدم تشخيص  و  سنتی  بنيادهای  از  َکنده شدن 
مناسب، دچار تعارض، سردرگمی و بالتکليفی می شوند 
در  می بينند؛  مدرنيته سرگردان  و  بين سنت  را  خود  و 
چنين شرایط آنومی یا نابسامانی اجتماعی، زمينۀ الزم را 
برای پيدایش بحران هویت، سرخوردگی روانی، فردگرایی 
بی تعهدی، فساد  خودخواهانه، جمع گرایی خاص گرایانه، 
پایمال شدن  و  منابع  تخریب  هنجارشکنی،  و  اخالقی 
منافع ملی، خشونت و احساس عدم امنيت و برون  گرایی 

پدید می آورد )عبداللهی، 1374: 65( 
و  ملی  وحدت  تحقق  و  مسائل  این گونه  با  مقابله 
تقویت  نيازمند  منسجم،  و  یک پارچه  هویتی  ایجاد 
وفاداری  و  تعهد  اجتماعی،  هم بستگی  و  تعلق  احساس 
نخبگان  به ویژه  جامعه  مختلف  اقشار  و  اقوام  و  مردم 
جوان نسبت به تاریخ و فرهنگ، ملت، دولت و... است که 
می توانند  تلویزیون(  و  رادیو  )ازجمله  جمعی  رسانه های 
ایفا  اساسی  و  مهم  نقش  امر  این  به  تحقق بخشيدن  در 
کنند. از نظر ایزنشتات، هویت جمعی به طور طبيعی خلق 
نمی شود، بلکه با ساخت اجتماعی مرزها خلق می شود؛ 
مرزها تمایز بين درون و بيرون، غریبه و آشنا، خویشاوند 
و  و طبيعت  فرهنگ  و دشمن،  غيرخویشاوند، دوست  و 
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 )eisentsdt,1998:235( .تمدن بنياد می نهند
رسانه ها با تعيين توسعه و شفاف سازی دامنۀ ساخت 
تقویت  و  القا  را  هویت  مؤلفه های  می توانند  اجتماعی 
و  فرا ملی  همکاری  که  فعلی  شرایط  به  توجه  با  کنند. 
نرم  قدرت  که  )جهانی(  جمعی  رسانه ها ی  غيرحکومتی 
ائتالف هایی  ایجاد  برای  را  شهروندان  و  هستند  دارا  را 
که محدودیت ملی را شامل نمی شود، باید نوعی فرهنگ 
هویت  که  مرزی  داخلی  جغرافيایی  بُعد  در  را  رسانه ای 
تعریف  خارجی  مرزهای  به  نسبت  آن  قالب  در  ملی 
آیزنشتات،  نظر  مطابق  کرد.  نهادینه  و  تقویت  می شود، 
مدل نظم فرهنگی و اجتماعی در نهایت با فرایند منازعه 
بر  منازعه  و  منابع  تخصيص  و  کنترل  سر  بر  رقابت  و 
هژمونی گفتمانی در ارتباط است؛ که رسانه های جمعی 
نقش برجسته ای در تقویت این هژمونی گفتمان ارتباطی 
 )eisenstdt,1988,230;1988b:141( دارند. 
و  هویت  به  شکل دهی  در  جمعی  رسانه های  همچنين 
فرهنگ جوانان، به منابع اصلی و مسلط تبدیل شده اند؛ 
و  قابليت   از  استفاده  به این ترتيب، پيش گامی جوانان در 
کارکرد رسانه های نو و مهارت بيشتر آنان در استفاده از 
این رسانه ها، الگوی ارتباطی جدیدی را در ميان جوانان 
شکل داده که امتداد آن، هر دو حوزۀ خصوصی )به ویژه 
خانواده( و عمومی را دربرمی گيرد. )ذکایی، 1388 :121( 
همچنين  و  رسانه ها  تجهيزات  از  استفاده  ایران  در 
بهره مندی از برنامه های پخش مستقيم تلویزیون باالست 
و با برنامه ریزی جهت القای فرهنگ دینی و ملی و عناصر 
ازجمله  که  ارزش ها(  و  باورها  )اعتقادات،  آن  اجزای  و 
عوامل وحدت بخش در جامعه است و درونی شدن آن ها 
در افراد، ضامن بازتوليد هم بستگی و انسجام اجتماعی و 
تقویت هویت و منافع ملی است، باید از رسانه )رادیو و 

تلویزیون( به عنوان نهاد مهم اجتماعی سود جست.
در بررسی تأثير رسانه های جمعی بر اعتقادات، باورها 
در  آن ها  نقش  به  است  الزم  ملی  و  دینی  ارزش های  و 
خلق و القای ارزش های نو که گاهی با ارزش ها و منش 
دینی و ملی ما در تعارض است، توجه شود. این مسئله 
در مورد جوانان به عنوان بخشی از مخاطبان که به دليل 
و  اجتماعی شدن  به  ميل  و  شجاعت  کنجکاوی،  روحيۀ 

اهميت  و  حساسيت  از  نوظهورند،  امور  تجربۀ  پی  در 
خصوص  این  در  است  الزم  و  است؛  برخوردار  بيشتری 
بين  همسویی  ایجاد  و  تعارض  این  حل  برای  اقداماتی 
مطالبات  و  خواسته ها  با  رسانه ای  کارکردهای  و  برنامه  
بگيرد؛  و ملی صورت  باورهای دینی  و  ارزش ها  جوانان، 
و در راستای آن، متناسب با جغرافيای مکانی و زمانی، 
برنامه ریزی های الزم و راهبردی، اتخاذ و به اجرا گذاشته 

شود. 
بنابراین، می توان سؤال های اصلی تحقيق را به صورت 

زیر مطرح کرد: 
رسانه های جمعی )رادیو و تلویزیون( بر هویت ملی، 
و  شهروندان  ملی گرایی  و حس  دینی  ارزش های  و  باور 

جوانان چه نقشی دارند؟ 
آیا پيام رادیو و تلویزیون را می توان به صورت ابزاری 
برای ترغيب و اقناع مخاطبان به شکل دهی مجدد ایمان، 
ارزش ها و باورهای شخصی و عمومی، روانی-اجتماعی و 

هنجارها مورداستفاده قرار داد؟ 
رسانه ها چه نقشی بر تصميم گيری و رویکرد ملت ها، 

دولت ها و ارتباطات بين فرهنگی داشته اند؟ 
و  عمومی  افکار  تقویت  در  نقشی  چه  رسانه ها 

بحران زدایی هویت و... دارند؟ 

رسانه 
انقالب  با  مواجه  داریم،  قرار  آن  در  ما  که  عصری 
بزرگی است که حيات انسان تاکنون به خود دیده است: 
»عصر ارتباطات و عصر سلطۀ پدید ۀ رسانه ها« بر زندگی 
انسان ها. )سقازاده و کریم خانی، 1378: 37( رسانه های 
جمعی به معنی آن است که جریان اطالعات ازطرف یک 
منبع روابط عمومی می تواند به شکلی کارآمد و به سرعت 
 :1386 همکاران،  و  ال  )دنيس  برسد.  نفر  ميليون ها  به 
371( وسایل ارتباط جمعی آن دسته از وسایلی هستند 
که در تمدن های جدید به وجود آمده و مورداستفاده اند 
و ویژگی اصلی آن ها قدرت و شعاع عمل گسترده است. 
اصالح ارتباط جمعی مشخص کنندۀ آن نوع ارتباط است 
که هدف برقراری رابطه با جمعی را در نظر دارد. )علوی، 
توسط  که  است  فرایندی  ارتباطات جمعی   )43 :1386
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یک سازمان، رسانه ها پيام هایی را برای افراد زیادی توليد 
و منتقل می کنند؛ و یا فرایندی است که به وسيلۀ آن، این 
فهميده  و  استفاده  جست وجو،  مخاطبان  توسط  پيام ها 
)ليتل  می گيرند.  قرار  تحت تأثير  همچنين  و  می شوند 

جان، 1384: 727( 

هویت 
خصوصيات،  مجموعه  از  است  عبارت  هویت 
اندیشه های  و   احساسات  اجتماعی،  و  فردی  مشخصات 
متقابل  کنش  توانایی  طریق  از  را  آن ها  فرد  که  مربوط 
و در  به دست می آورد  از خود  یافتن تصوراتی  و  با خود 
ملی  هویت  می دهد.  ارائه  کيستم«  »من  سؤال  جواب 
عبارت است از بازتوليد و بازتفسيری دائمی از الگوهای 
که  سنت هایی  و  اسطوره ها  خاطرات،  نمادها،  ارزش ها، 
ميراث متمایز ملت ها را تشکيل می دهند و تشکيل هویت 
است.  فرهنگی اش  با عناصر  و  ميراث  و  الگو  آن  با  افراد 

)معينی علمداری، 1383، 39( 

رادیووتلویزیون
اقشار  بين  ارتباطی که می توان در  مهم ترین وسيلۀ 
جامعه نفوذ کند، رادیو و تلویزیون است. با درنظرگرفتن 
همچنين  و  بی سوادند  که  جهان  جمعيت  از  درصدی 
می توانند  تلویزیون  و  رادیو  از  فقط  که  جهان  کودکان 
جمعی  ارتباطی  وسایل  این  اهميت  به  کنند،  استفاده 
نياز  دليل  به  رادیو  نقش  دراین ميان،  پی می بریم.  بيشتر 
اهميت  از  تلویزیون  به  نسبت  فنی،  امکانات  به  کمتر 
بيشتری برخوردار است. نفوذ و جایگاه تلویزیون در دنيای 
کنونی امری بدیهی است و نقش آن در آموزش، هدایت، 
جهت دهی و تقویت افکار عمومی جامعه انکار ناپذیر است. 
سياست مداران و ایدئولوگ های غربی، به تلویزیون نه تنها 
عمومی  افکار  به  شکل دادن  در  مهم  وسيله ای  به عنوان 
مردم کشورشان، بلکه به مثابۀ مؤثرترین رسانه برای تبليغ 

سياست برون مرزی خود می نگرند. 
مهمی  ویژگی های  و  خصوصيات  دارای  تلویزیون 

است، ازجمله:
1- تلویزیون قادر است اخبار داغ را با سرعت نور به 

اطالع بينندگان برساند.
2- تلویزیون قادر است هم زمان تعداد کثيری بيننده 

را زیر پوشش قرار دهد.
نظر  به  رسيدن  برای  تلویریونی  برنامۀ  یک   -3

مخاطب، نيازی به واسطه ندارد.
با  موازی  و  مستقيم  ارتباط  علت  به  تلویزیون   -4
رسانه ای  وقوع،  هنگام  در  رویدادها  نشان دادن  و  بيننده 

است قابل رقابت.
5- تلویزیون قادر است به طور هم زمان تعداد کثيری 
بيننده را تحت پوشش قرار دهد. )بيریوکوف، 1372: 14( 
تحت  تلویزیون  و  رادیو  جهان  تمام  در  هم اکنون 
نظارت مستقيم یا غيرمستقيم حکومت ها اداره می شوند؛ 
دارند  از جهان گروه های سياسی وجود  نقاطی  البته در 
که به طور مستقل دارای ایستگاه رادیویی هستند؛ مانند 
حزب اهلل لبنان. همچنين در سراسر نقاط جهان رادیوهای 
مخالفين  کنترل  تحت  که  دارند  وجود  بسياری  مخفی 
برنامه  رژیم ها  آن  عليه  و  بوده  حاکم  سياسی  رژیم های 
پخش می کنند. بنابراین، امروزه هزاران فرستندۀ رادیویی 
و تلویزیونی در سراسر جهان وجود دارند که نه تنها سطح 
داخلی کشور خود را پوشش می دهند، بلکه به ده ها زبان 
برای کشورهای دیگر برنامه پخش می کنند؛ در این راستا، 
کشورهای آمریکا، روسيه و انگلستان در پخش برنامه های 
امور  وزارت  که  هستند؛  قدرت ها  سایر  سرآمد  رادیویی 
تنظيم  کشورها  این  اطالعاتی  سازمان های  و  خارجه 
در  کشورها  این  می روند.  آنتن  روی  روزانه  می کنند؟؟؟ 
پخش  برنامه  محلی  زبان  به  جهان  نقاط  دورافتاده ترین 
می کنند؛ که این تجلی اهداف و مقاصد قدرت های خبری 
نسبت به آحاد و اقشار جوامع و کشورهای مختلف است.
تنها  این قدرت های خبری،  بين  جالب است که در 
انگليس  و  آمریکا  آن ها  رأس  در  و  غربی  کشورهای 
امواج  درصد   90 جهان،  جمعيت  درصد   10 داشتن  با 
 :1368 )زورق،  دارند.  اختيار  در  را  رادیوها  بين المللی 

 )256
در زمينۀ برنامه های تلویزیونی نيز شرایط به همين 
برنامه هایی  از  عظيمی  درصد  به طوری که  است؛  ترتيب 
از تلویزیون های جهان پخش می شود، محصول یک  که 
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این  مورد،  در  هستند؛  جهانی  برتر  قدرت های  توليدی 
ایاالت متحده آمریکا با بيش از 200000 ساعت مقام اّول 
و انگليس با بيش از 30000 ساعت برنامۀ تلویزیونی مقام 
دوم را به خود اختصاص داده  است؛ فرانسه و ژاپن نيز در 
رده های بعدی قرار دارند. توليدات تلویزیونی غرب که در 
سطح بسيار گسترده در کشورهای جهان سوم به نمایش 
و  عقاید  نشر  و  ترویج  در  مهم  بسيار  عامل  درمی آیند، 

فرهنگ غرب در مناطق مختلف جهان به شمار می آیند.
شکل  به  اطالع رسانی  و  اخبار  انتشار  بدین ترتيب، 
متفاوت  برداشتی  با  و  گزینشی  به صورت  آن،  فراگير 
نسبت به واقعيت ها به مخاطبان رسيده و اذهان عمومی 
تبليغات هدفمند  و مبدأ  بدین شکل جهت می دهند  را 
را تشکيل داده و به تبع آن، اهداف موردنظر خود را در 
می دهند.  قرار  خود  رسانه ای  موردهجمۀ  جهان  سراسر 
بی دليل نبود که جيمی کارتر در دوران ریاست جمهوری 

عنوان می کند: 
»هر دالری که برای تبليغات خرج می شود، از هر ده 
دالری که برای تسليحات اختصاص داده می شود مؤثرتر 

است.« )زورق، 1368: 215( 
هزینه کردن  که  می شود  مشخص  گفته  این  از 
چه  از  خبری  تسلط  و  اطالع رسانی  و  اطالعات  امر  در 
ميزان اهميت و قدرت برخوردارند؛ به گونه ای که قدرت 
آن از تمامی تجهيزات نظامی پيشرفتۀ کنونی کارآمدتر 

محسوب می شود. 

کارکردهایمثبترسانههایجمعی)رادیوو
تلویزیون(

1-تبلیغات
رسانه ها،  کارکردهای  مهم ترین  و  اّولين  از  یکی 
تبليغات است. بدیهی است که ثبات سياسی یک حکومت 
جز با نفوذ هرچه بيشتر در اذهان و افکار عمومی ممکن 
نيست؛ و تنها وسيلۀ قابل استفاده برای به دست آوردن این 
توانمندی چيزی به جز » پروپاگاندا« یا تبليغات سياسی/ 
در  می توان  را  آن  سابقۀ  که  نيست  تبليغاتی  سياست 

تمدن های بسيار قدیمی نيز پيدا کرد. 
در واقع می توان گفت تبليغات سياسی، اتخاذ تدابير، 

تدوین طرح ها و القای ایدئولوژی های خاص را در نظر دارد 
نظام  تغيير  حکومت،  بنيان های  تحکيم  آن ها  هدف  که 
موجود یا پيروزی در انتخابات و مانند آن هاست که طرف 
خطاب و عمل آن ها افکار عمومی باشد. به طورکلی، هدف 
قضاوت های  و  ادراک  نحوۀ  در  تغيير  سياسی،  تبليغات 
خود  از  را  رفتارهایی  آن  براساس  تا  است  مردم  ارزشی 
بروز دهند؛ بنابراین، تبليغات سياسی، موجب گردآوری 
آرای عضویت در احزاب و گرویدن به گروه های سياسی 
مخالف می شود؛ همان طورکه تبليغات تجاری باعث خرید 
یک محصول، مشترک شدن و مانند آن می شود. به نظر 
انسان توسط دو عامل  بارتلت: »تصميم گيری ها و رفتار 
اصلی یعنی خواسته ها و انتظارات ارائه می شوند، ازسوی 
دیگر، برنامه ریزی می شوند.« )گرت جودت، 1374: 24( 

2-اعتمادسازی
یک  ارزشی  سياست های  زمينۀ  در  اعتمادسازی 
از وظایف و نقش های راهبردی رسانه های  جامعه، یکی 
به  که  است  افرادی  ازجمله  کلمن  جيمز  است.  جمعی 
تأثير رسانه های جمعی بر اعتماد اجتماعی اعتقاد دارد؛ 
مبنای  بر  که  هستند  عاقلی  افراد  کنشگران  او،  نظر  از 
انتخاب  یک  به  کنش،  از  حاصل  زیان  و  سود  محاسبۀ 
ارزیابی  مستلزم  اعتمادکردن  و  می زنند؛  دست  عقالنی 
اعتماد  از  زیان حاصل  یا  ميزان، سود  و  موقعيت کنش 
بر  مبتنی  همواره  ارزیابی  این  است.  عدم اعتماد  و 
می تواند  اطالعات  زیرا  است،  اطالعات  از  مجموعه ای 
برآورد ما را از احتمال منفعت به باالتر از نقطۀ بحرانی 

انتقال دهد. )کلمن، 1377: 163-156( 
بنابراین، می توان استنباط کرد که رسانه ها از طریق 
فراهم آوردن اطالعات کافی پيرامون حوادث و رویدادهای 
اعتماد  زمينه ساز  می توانند  اجتماعی  نهادهای  و  جامعه 
اجتماعی شوند. اطالعات دریافتی از رسانه های جمعی ما 
را در ارزیابی شرایط موجود، تصميم گيری و ارضای حس 
کنجکاوی یاری می کند و همين امر یکی از علل اصلی 
تحرک روانی و یا به قول فيسک، تحرک ذهنی می شود. 
بين  تعامل  و  مبادله  افزایش  روانی،  تحرک  این  حاصل 
افراد و در نتيجه عام گرایی )در نگاه پارسونز( و کمک به 
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شکل گيری جامعۀ مدنی در قالب مفهوم گسترۀ عمومی 
)از نگاه هابرماس( است که درکل نقش مؤثری بر افزایش 

اعتماد اجتماعی در بين افراد دارد. 
به این ترتيب، اجرای برنامه ها با آگاهی کامل مردم و 
و درگيری ها  با کمترین مشکل  ایشان  همراهی عمومی 

قابل انجام خواهد بود. 
3-نمادسازی

با اسطوره ها، تصاویر، مظهر،  نمادها را می توان برابر 
نشانه ها و کليۀ جوانب ظاهری و نمادین ميراث مادی و 
تصاویر  قبل  از  مواردی  معنایی که  و حامل های  معنوی 
ذهنی و عينی، داستان ها و نگارش های تاریخی، ادبيات، 
ابنيه های  و  مراکز  آثار،  ساختمان ها،  زبان،  فولکور، 
دربرگيرد،  را  هنری  خالق  فعاليت های  و  تاریخی... 
و  تصویرسازی  با  رسانه ها  رهگذر،  این  در  دانست. 
جهت دهی به تصاویر ذهنی به توليد و انتقال جنبه های 
استفاده  از طریق  معنا  و  اطالعات  و  فرهنگ  اسطوره ای 
از نشانه ها )مانند فيلم و خبر( و نمادها )مانند تصویر و 
کارهای هنری( به عنوان ابزارهای سودمند انتقال نماد و 
حامل هایی معنایی مبادرت می ورزند. آن ها به ُکدگذاری 
به  را  مخاطب  که  می پردازند  به گونه ای  پيام  ارسال  و 
تأمل و تدبر در نشانه ها و پذیرش نماد اجتماعی وادارند؛ 
به طوری که براساس تَرُکب اطالعات و معنا، به دریافت و 

رمزگشایی از پيام اهتمام ورزد. 
و  تفسير  و  نمادها  آفرینش  خلق  رهگذر  از  رسانه 
الگو ها و فرایندهای فرهنگی  کاربرد آن ها به شناساندن 
 )46 و   14  :1382 بای،  و  )هوور  می ورزند.  مبادرت 
انتقال  به  نمادسازی  رهگذر  از  رسانه ها  بدین ترتيب، 
نمادهایی  تحکيم  )مانند  قراردادی  رابطۀ  براساس  معنا 
حسی  تصاویرسازی  و  ملی(  سرود  و  ملی  پرچم  چون 
 :1379 )بورن،  می کند.  اقدام  نمایه ای  معنای  براساس 
51( در واقع، رسانه ها با بازآفرینی نمادها تأثير وسيعی 
بر تحوالت اجتماعی دارند؛ به گونه ای که انساِن رسانه ای 
پيدا  اجتماعی  پدیده های  به  نسبت  مشترک  احساس 

می کند. )نای، 1383: 197( 
4-جامعهپذیرکردنافراد

آداب ورسوم  ترسيخ/تحکيم  فرایند  جامعه پذیری، 

اجتماعی  رفتارهای  و  آیينی  جنبۀ  به منزلۀ  جامعه  یک 
آن و گام عمده ای در روند فرهنگ سازی قلمداد می شود 
جشن ها  آداب ورسوم،  عادات،  سنت ها،  دربرگيرندۀ  که 
اجتماعی  انسجام  تقویت  موجب  که  است  مراسمی  و 
از  رسانه ها  می شوند.  جامعه  در  وحدت  حس  ارتقای  و 
آداب ورسوم  آیين ها،  و درونی کردن  طریق جامعه پذیری 
مشارکت  به عنوان سرمایۀ  را  آن  اجتماعی،  و سنت های 
و بروز خویشتن انسان ها یا برون سازی مورداستفاده قرار 
به  جامعه پذیری  رهگذر  از  رسانه ها  واقع،  در  می دهند. 
می پردازند  اجتماعی  تعامل  تقویت  و  رفتاری  الگوسازی 
و  فرهنگی  مشترک  عناصر  تبيين  به  راستا،  این  در  و 
اجتماع  بين  سازواری  مشترک،  معانی  جست وجوی 
بين  تعارض  حل  و  اجتماعی  کنش  قدرت  ساختار  و 
هویت های فردی و اجتماعی مبادرت می ورزند. )هوور و 
بای، 1382: 68( چنين جامعه پذیری از طریق الگوسازی 
گروه ها  و  افراد  به  فرهنگی  سرمشق های  شناساندن  و 
در  تحول  و  آن ها  درونی سازی  و  آگاهانه  درک  جهت 
رفتار و فعاليت اجتماعی صورت می پذیرد. )هوور و بای، 

 )197 :1382
و  ارتباطی  پيام های  طریق  از  دارند  سعی  رسانه ها 
رفتارهای  شکل دهی  به  معنوی  فرهنگی  ميراث  ترویج 
اجتماعی مبادرت ورزند. آن ها با تبيين آیين های تعامل 
اجتماعی، گفتاری و ظاهری موجد انتظارات اجتماعی در 
خصوص شيوۀ رفتار افراد در شرایط مختلف می شوند و از 
این طریق به انتقال ميراث فرهنگی معنوی و شکل بخشی 

به ویژگی های فردی و اجتماعی مبادرت می ورزند. 

تحلیلنظریاتمختلفدرموردرابطۀرسانهو
هویت

الف(نظریۀوابستگی
فلور  دی  و  گيچ  رو  بال  توسط  وابستگی  نظریۀ 
وابستگی های  افراد  که  است  آن  از  حاکی  و  شده  ارائه 
متفاوتی به رسانه ها دارند و این وابستگی ها از شخصی به 
شخص دیگر و از گروهی به گروه دیگر و از فرهنگی به 
فرهنگ دیگر تفاوت می کند. استدالل آن ها، این است که 
به طورخاص در جوامع جدید، مخاطبان وابستگی زیادی 
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جوامع  این  در  دارند؛  جمعی  رسانه های  اطالعات  به 
تجارت  و  زندگی  اعمال  از  بسياری  جدید،  توسعه یافتۀ 
بر  این نظریه  قابل اعتماد است.  تازه و  مستلزم اطالعات 
رابطۀ سه گانه رسانه ها، مخاطبان و جامعه تأکيد دارد. در 
هریک از سه واحد جامعه، رسانه ها و مخاطبان، عواملی 
دخالت  رسانه ها  وابستگی  ميزان  کاهش  یا  افزایش  در 
روابط سه گانۀ  بر  که  نظر  این  از  وابستگی  نظریۀ  دارند. 
جامعۀ رسانه ها و مخاطبان به عنوان عوامل تعيين کننده 
در وابستگی های رسانه ای تأکيد دارند، حائز اهميت است. 

)ليتل جان، 1384: 767( 
بال رو گيچ و دی فلور استدالل می کنند که هرچه 
ویژه  پيام  یک  با  ارتباط  در  رسانه ای  وابستگی  قدرت 
بيشتر باشد، این احتمال که پيام، شناخت ها، احساسات 
و رفتارهای مخاطب را تغيير دهد، بيشتر است و نوعی 
فرد  در  را  رسانه ای  فضای  این  با  متناسب  هویت سازی 
تقویت و شکل می دهد. کردار زیر برای نمایش این فرایند 
گروهی  ارتباط  وابستگی  و  کاربردها  الگوی  به  توجه  با 

روبين و ویندال ارائه شده است: 

است.  ابهام  کاهش  مردم،  اصلی  نيازهای  از  یکی 
یک  در  که  می کنند  یادآوری  فلور  دی  و  گيچ  رو  بال 
که  دارد  وجود  زیادی  موضوعات  پيچيدۀ جدید،  جامعۀ 
نداشته  اطمينان  آن ها  به  راجع  است  ممکن  مخاطب 
این  به طور دائم اضافه شوند.  نيز  باشد و موارد جدیدی 
است  ممکن  افراد  نتيجه،  در  و  است  تشویش آور  ابهام 
برای کاهش آن به رسانه های جمعی روی آورند. این امر 
می تواند در شکل دهی واقعيت، قدرت زیادی به رسانه ها 

بدهد. )الریجانی و ملکی تبار، 1386: 147( 

برخی  می کند  کمک  وابستگی  نظریۀ  به کارگيری 
مطالعات که اثرهای زیادی برای رسانه های جمعی نشان 
می دهند و مطالعاتی که برای رسانه ها اثری  اندک قائل 

هستند، باهم آشتی داده شوند. 
ب(تئوریساختاریهویت

وایت و دیگر نظریه پردازان شبکه، نگرش ساختاری 
به هویت را مطرح می کنند که مشابه نظر اقتصادی است. 
شرایط  به  واکنش  نوعی  بشری  رفتار  نگرش،  این  در 
قرارگرفتن  برای  را  افراد  آن ها  می شود؛  تلقی  محيطی 
مناسب  اجتماعی  خاص  موقعيت های  یا  جایگاه ها  در 
می دانند؛ درحالی که ساختارگرایان جایگاه های اجتماعی 
عوامل  و  می دهند  اختصاص  مشخص  هویت  یک  به  را 
محيطی )متأثر از رسانه های جمعی( را در تعيين رفتار 
ساختار  طریق  از  تأثير  این  اما  می دانند؛  مؤثر  هویت  و 
روابطی که افراد و نهادها در آن ها درگير می شوند، اعمال 
می شود نه از طریق محرک های طبيعی مستقيم. از نظر 
وایت، افراد دارای هویت های مشخص، ساختار اجتماعی 
را  افراد  اجتماعی،  ساختارهای  بلکه  نمی کنند،  خلق  را 
خلق می کنند تا جایگاه و موقعيت های موجود را اشغال 
)رودررو(  روابط  این  شبکه،  نظریه پردازان  نظر  از  کنند. 
اما نظریه پردازان هویت، هویت را  موجد هویت هستند؛ 
متعلق به خود افراد می دانند. )کالنتری و زاهدی، 1388: 
پوشش های  در  رسانه ها  اهميت  به  توجه  با  اما   )130
خبری و اطالعاتی، رسانه ها در دنيای امروز نقش اصلی 
در جهت دهی به هنجارها و ساختار های اجتماعی دارند و 
هژمونی ساختاری جامعه را بر افراد تحميل می کنند و بر 
افکار و عقاید، هویت و هویت سازی در جامعه بر جوانان 

تأثير می گذارند. 
ج(نظریۀتعییندستورکار

و  سفلد  الزار  پل   توسط  که  نظریه ها  اّولين  از  یکی 
رسانه ها  محتوای  می گوید  است،  شده  مطرح  اليهيو  کتز 
را  مردم  عموم  موردبحث  اصلی  موضوع  و  دستورکار 
در  آنچه  به  راجع  دارند  دوست  مردم  می کند؛  تعيين 
اخبار می بينند یا می شنوند، یا آنچه که روی صفحۀ اّول 
انتخاب  با  رسانه ها  کنند.  صحبت  می بينند،  روزنامه ها 
مطالب و عنوان خبری، به مردم می گویند که چطور فکر 

 نظام اجتماعی اینظام رسانه 
 ثبات ساختاری درجۀ) )تعداد و اهمیت کارکردهای 
 (.کندتفاوت می (.کندوت میااطالعاتی تف 

  
  (.کندها تفاوت میوابستگی به اطالعات رسانه مخاطبان )درجۀ 
  
 )شناختی، عاطفی، رفتاری( اثرها 
 

 

کنند که در یک  جامعکۀ   بال رو گیچ و دی فلور یادآوری می اصلی مردم، کاهش ابهام است.ازهای یکی از نی
اطمینان نداشته باشد و موارد جدیدی ها آن جدید، موضوعات زیادی وجود دارد که مخاطب ممکن است راجع به پیچیدۀ
هکای  افراد ممکن است برای کاهش آن بکه رسکانه   ،آور است و در نتیجهدائم اضافه شوند. این ابهام تشویشطور به نیز

تبکار،  . )الریجکانی و ملککی  هکا بدهکد  قدرت زیادی به رسکانه  ،واقعیت دهیتواند در شکلجمعی روی آورند. این امر می
1386 :147 ) 

هکای جمعکی نشکان    کند برخی مطالعات که اثرهای زیادی برای رسانهوابستگی کم  می کارگیری نظریۀبه
  شتی داده شوند.ک قائل هستند، باهم آاند ها اثریو مطالعاتی که برای رسانهدهند می

 
  ب( تئوری ساختاری هویت

کنند که مشابه نظر اقتصادی است. پردازان شبکه، نگرش ساختاری به هویت را مطرح میوایت و دیگر نظریه
ها یا گرفتن در جایگاهافراد را برای قرارها آن شود؛رفتار بشری نوعی واکنش به شرایط محیطی تلقی می ،در این نگرش
های اجتماعی را به ی  هویت مشکخ   که ساختارگرایان جایگاهدانند؛ درحالیهای خاص اجتماعی مناسب میموقعیت

از  تأثیراما این  دانند؛می مؤثرهای جمعی( را در تعیین رفتار و هویت ثر از رسانهدهند و عوامل محیطی )متأاختصاص می
هکای طبیعکی   شکود نکه از طریکق محکرک    شوند، اعمال مکی درگیر میها آن طریق ساختار روابطی که افراد و نهادها در
 ،کنند، بلکه سکاختارهای اجتمکاعی  های مشخ ، ساختار اجتماعی را خلق نمیمستقیم. از نظر وایت، افراد دارای هویت

پردازان شکبکه، ایکن روابکط )رودررو(    را اشغال کنند. از نظر نظریه های موجودکنند تا جایگاه و موقعیتافراد را خلق می
: 1388کالنتکری و زاهکدی،   ). داننکد هویت را متعلق به خود افکراد مکی   پردازان هویت،اما نظریه موجد هویت هستند؛

اصکلی در  هکا در دنیکای امکروز نقکش     ، رسکانه های خبری و اطالعکاتی در پوشش هابا توجه به اهمیت رسانهاما  (130
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دهند.  شکل  را  خود  هویتی  و  سازمانی  اهداف  و  کنند 
)دنيس ال، 1386: 372( 

رسانههایجمعی)رادیووتلویزیون(وهویتملی
رادیو و تلویزیون، انتقال و هدایت دامنۀ گسترده ای 
از نمادها، هنجارها، ارزش ها، عقاید، پيام ها و افکار امروز ۀ 
برخی  که  جایی  تا  گرفته اند؛  عهده  بر  را  جوامع  درون 
صاحب نظران معتقدند که رسانه های گروهی کِل زندگی 
)تامپسون،  می کنند  دگرگون  را  اجتماعی  و  فرهنگی 
اجتماعی  هویت  مهم  سازه های  ازجمله  و   )45  :1995
و فرهنگی هستند که صرفاً ابزارهای فریب کاری تجاری 
که  فرهنگی اند  پدیده ای  بلکه  نيستند،  ایدئولوژیک  یا 
فرهنگی  علوم  سایر  و  انسان شناسی  آن ها  به واسطۀ 
قابل فهم می شوند. رسانه ها ابزاری هستند که بسياری از 
زندگی  به  آن  با  مردم(  از  کثيری  تعداد  )به یقين  مردم 
زندگی  هستند،  همه جا  رسانه ها  می دهند.  معنا  خویش 
شخصی بسياری از مردم وابسته به آن هاست. ارزیابی ها 
نشان می دهند که بين 50 تا 80 درصد نيروی کار در 
به  مشغول  اطالعات  بخش  در  توسعه یافته  کشورهای 
به رسانه ها بستگی  نيز  اوقات فراغتشان  کار هستند که 
نفوذ  و  فراگيری  با  رسانه ای  وقایع  است.  کرده  پيدا 
پيوسته  به طور  و  کرده اند  احاطه  را  ما  غيرقابل اجتناب، 
گذشته  از  را  نو  فرهنگ  آنچه  می گذارند.  تأثير  ما  بر 
و  »نقش  رسانه هاست.  نقش  و  حضور  می کند،  متمایز 
تامپسون،  گفتۀ  به  که  است  حدی  به  رسانه ها  اهميت 
روزنامه،  کتاب،  بی حضور  را  امور  نمی توان  امروزه 
دانست.«  قابل تصور  رسانه ها  سایر  و  تلویزیون  و  رادیو 

 )tompson,1992; 23(
افق تازه ای که در عصر فرهنگ، رسانه ها موجب آن 
هستند، صورت و اشکال و مفاهيم نمادین در عصر جدید 
به کلی  دنيایی  مستمر،  توزیع  و  توليد  با  رسانه ها  است. 
متمایز از گذشته ایجاد کرده اند. »انسان ها در معرض این 
نمادهای رسانه ای متولد می شوند، می اندیشند و رفتارهای 
خود را سامان می دهند.« )مک کوایل، 1380: 49( این 
نمادها که فرهنگ جدید را شکل می دهند، این امکان را 
پدید آورده اند که فرد در دنيای تصنعی، قابل پيش بينی و 

قابل مهارتر باشد، بی آنکه مجالی برای رهایی از آن باقی 
منتشر  و  توليد  رسانه ها  از طریق  امروزه  فرهنگ  بماند. 
می شود. نماد یا الگوی لباس، آرایش، سخن گفتن، رفتار 
از طریق  اساسی هویت اند-  و سلوک فردی -که عناصر 
از  وقایعی که  تبليغ می شوند. تصاویر  رسانه های جمعی 
که  است  آتشی  همان  به مثابۀ  می شوند،  پخش  رسانه ها 
قبيله های اّوليۀ بشر برای بزرگداشت و احترام قهرمانان، 
اميدهای  و  ارزش ها   اسطوره ها،  شکست ها،  پيروزی ها، 

مشترک قبيله ای خود برپا می کردند. 
با توجه به پدیده شناسی، ما در محاصرۀ تجربۀ اصالت 
وجود رسانه ها در زندگی روزمرۀ خود هستيم و می توانيم 
اذعان کنيم رسانه های ما انعکاس خود ما هستند. اکنون 
توجه را بر رسانه ها و توسعۀ هویت می گذاریم: رسانه ها 
بر زندگی روزمرۀ ما نفوذ می کنند و محيطی را به وجود 
تجربۀ  می گيرند.  شکل  هویت ها  آن  در  که  می آورند 
زندگی  ما  و  می شود  ترکيب  رسانه ها  تجربۀ  با  شخصی 
فردی خود را تحت نفوذ هدایت کنندۀ نهادهای قدرتمند 
فعاليت های  و  شخصی  زندگی  رسانه ها  می کنيم.  بنا 
عمومی را به یکدیگر پيوند می زنند و آگاهی ما را شکل 

می دهند. 
به صورت  طبيعت  و  رسانه ای  فرهنگ  به طورکلی، 
مرگ  تا  تولد  از  را  فرد  اجتماعی،  و  روحی  زمينۀ  یک 
احاطه کرده اند. رسانه ها در به وجودآوردن الگوی رفتاری 
بسيار مؤثرند؛  قصه ها، کتاب ها و فيلم ها مسلماً در تقليد 
از هویت  افراد نقش دارند. هویت های فردی ما ترکيبی 
القا شده است و همچنين هویت  رسانه هاست که به ما 

گروهی با تأکيد رسانه بر آن شکل می گيرد. 
آگاهی دهنده«  به عنوان»صنایع  ارتباطی  رسانۀ 
نمی کنند،  توليد  ملموس  کاالی  چون  شده اند؛  ناميده 
توليد  به  بيشتر  تلویزیون(  )ازجمله  رسانه ها  بلکه 
در  را  خاصی  آگاهی  که  می پردازند  نشانه هایی  و  عالئم 
با مراکز حسی  پدید می آورند. رسانه ها  مصرف کنندگان 
در  تا  می شنویم  یا  می بينيم  را  آن ها  می کنند؛  برخورد 
نهایت منتج به یک آگهی خاص شوند. در فرایند انتقال 
رسانه ای پيام های تلویزیون، ابتدا ضمير آگاه نویسنده یا 
به طور  تا  می آید  به وجود  رسانه ای  اطالعات  پدید آورندۀ 
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mediamgt.ir تأثیر رسانه های جمعی بر هویت ملی )موردی: راديو و تلويزيون(

انتقال  دریافت کننده  آگاهی  به  موفقيت آميز  کم وبيش 
آدمی  رفتار  اندازه گيری  و   مطالعه  یا  رفتارگرایی  یابد. 
اطالعات  انتقال  این  بر جوهر  را  غيرمستقيمی  نور  تنها 
برابر دیگران و طبيعت  رسانه ای می افکند. تجربۀ ما در 
رسانه ها، هویت ما را می سازند؛ در واقع، این تمایل ممتد 
بين خود و غيرخود، شکلی از هویت و آگاهی شخصی را 

به وجود می آورد. 
جدید«،  »ملت سازی  روند  در  جمعی  رسانه های 
تحول کرده  را دچار  و ساختار گستردۀ همگانی  مفهوم 
استقالل  در  آن ها  اّوليۀ  نقش  پایان  از  پس  بار  این  و 
حاکميت جدید، آن را وارد عرصۀ اقتدار عمومی کرده اند؛ 
عرصه ای که دیگر به قلمرو زندگی درباری عنایت نداشت 

و بيشتر بر هویت دولت مدرن به مثابۀ فعاليت های نظام 
قلمرو  دارای  قانونی  نظر  از  که  کرد  پيدا  تمایل  دولتی 
تفکيک شدۀ اجرایی، قضائی و استفادۀ مشروع از خشونت 

بود.
خود  تا  می کنند  کمک  افراد  به  جمعی  رسانه های 
دنيای  از  جزئی  به صورت  جهانی  مسائل  متن  در  را 
می توانند  همچنين  گيرند؛  نظر   در  به هم پيوسته  بزرگ 
سياسی  خط مشی های  به  مربوط  گفت وشنود  دامنۀ 
ضابطه های  و  معيار ها  و  سازند  پرنگ تر  را  اجتماعی  و 
اجتماعی و سياسی را تقویت کرده و در صورت تمایل، 
پویا  اجتماعی  جنبش  یک  شکل  در  را  خواسته ها  این 
کنند.  سياسی  و  اجتماعی  حيات  واقعی  عرصۀ  وارد 

مؤلفه های هویت ملی با رویکرد پژوهشی
مؤلفه ها و شاخص های هويت ملیمفاهيم

هويت اجتماعی

اعتقاد نسبت به وجود جامعۀ ملی-ايرانی 
ضرورت جامعۀ ملی-ايرانی 

احساس تعلق به جامعۀ ملی-ايرانی 
اعتقاد به ضرورت وحدت و هم بستگی سياسی و اجتماعی کل جامعۀ سياسی ايران 

دفاع از يک پارچگی و هم بستگی سياسی 
جايگاه و نقش مردم در ارتباط با حکام در ساختار سياسی 

جايگاه و نقش خود در ساختار سياسی 

هويت ملی تاريخی
تعريف و تعيين دورۀ تاريخی ملت ايران 

احساس تعلق به دوره های تاريخی 
احساس افتخار و نفرت نسبت به تعلق تاريخی 

هويت ملی جغرافيايی

تصور محدودۀ جغرافيايی ايران 
نگرش )مثبت و منفی( به آب و خاک 

نگرش نسبت به جايگاه سرزمين ايران در کرۀ زمين 
تعلق و دل بستگی به سرزمين ايران

عالقه مندی به يک پارچگی سرزمين در آينده

هويت ملی فرهنگی

ارزش گذاری و قضاوت نسبت به ميراث گذشته 
اعتقاد نسبت به حفظ و تقويت ميراث فرهنگی 
اعتقاد و ارزش گذاری نسبت به زبان فارسی 

تربيت و نام گذاری فرزند 
بازخوانی اسطوره و رشادت های دينی و ملی 

هويت ملی سياسی

ارزش گذاری به ساختار، حکام و نظام های سياسی گذشته 
اعتقاد به ضرورت استقرار يک نظام سياسی واحد بر کل جامعۀ ايران 
عالقۀ قلبی به سيستم سياسی دارای ارزش های همه پسند در کشور 

دفاع از يک پارچگی و هم بستگی سياسی 
نوع ايدئولوژی سياسی مناسب برای نظام سياسی مطلوب آنان 

حمايت از استراتژی و راهبردهای کالن کشور 
پايبندی به منافع و امنيت ملی 

مأخذ: )ابوالحسنی، 1387: 21(
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آن ها افق دید را وسيع می سازند و می توانند به ویژه در 
جوامع دارای زیرساخت های آسيب پذیر و تحریک کنندۀ 
رفع ورجوع  سپس  و  شناسایی  به  سياسی،  و  اجتماعی 

چنين مشکالتی مدد برسانند. 
و  رادیو  شود،  گفته  است  شایسته  به این ترتيب، 
تلویزیون، همچنان بهترین حاميان حرکت های اصالحی 
لذا  بود؛  خواهند  جوامع  ملی  هویت  تحکيم کنندۀ  و 
می توان مؤلفه های هویت ملی را با رویکرد پژوهشی در 

قالب کردار های زیر مشخص کرد: 
می توان  هویت  به  پژوهشی  رویکرد  این  به  توجه  با 
بنيادی شکل گيری  از مؤلفه های  گفت هویت ملی یکی 
و بقای جامعۀ ملی است که تزلزل و تضعيف آن موجب 
و  ارائه  با  می توانند  رسانه ها  می شود.  اجتماعی  بی ثباتی 
تقویت وحدت  در  مثبت  رسانه ای  و  پوشش های خبری 
و انسجام هویت ملی گام اساسی و مهمی بردارند. مک 

لوهان به درستی گفته است: 
»مطبوعات به عنوان شکل تأثيرگذار رسانه ها، سازندۀ 
حس ناسيوناليستی و هویت ملی شده اند.« )مک لوهان، 

 .)197 :1377

رسانهها)رادیووتلویزیون(شکلدهندۀهویت
ملی

روزافزونی  اهميت  و  نقش  ارتباط جمعی  رسانه های 
جامعه،  افراد  سياسی-اجتماعی  جامعه پذیری  جهت  در 
ایفا  ملی  احساسات  و  ارزش ها  بهبودبخشی  و  ارتقا 
تأثيرات  عمومی  رفتار  و  بر  اندیشه  همچنين  می کنند؛ 
آشکاری می گذارند. آشکار است رسانه ها هم در یادگيری 
دوران کودکی و هم در یادگيری بزرگ سالی نقش مهم 

و مؤثری دارند. 
یک  زوایای  همۀ  به  جمعی  ارتباط  وسایل  ورود  با 
افراد  جامعه، هم بستگی ملی گسترش و قوام می پذیرد، 
از تعلق خود به یک واحد ملی آگاهی می یابند و تبادل 
این هم بستگی  توسعۀ  آنان، سبب  بين  اطالعات  جریان 

بين آنان را فراهم می آورد. )کيا، 1385: 47( 
رسانه ها  می کند،  اشاره  گربنر  جرج  همچنان که 
اهميت،  »این  اساسی اند؛  اهميت  دارای  جامعه  در 

ارتباطات-توانایی  گروهی  رسانه های  »عمومی سازی« 
واژگان  فراهم ساختن  موضوعات،  تعریف  عمومی سازی، 
قدرت- و  توجه  از  بهره گيری  بنابراین  و  اشاره  مشترک 
در  است.  شده  باعث  را  وسيعی  نظری  کمک های 
اصلی  نقش  رسانه ها  جمعی،  ارتباط  مطالعات  تمامی 
می کنند  پخش  را  پيام ها  رسانه ای  سازمان های  دارند. 
این  که  می دهند؛  قرار  تحت تأثير  را  جامعه  فرهنگ  که 
رسانه های جمعی را به بخشی از نيروهای اصولی و نهادی 

جامعه تبدیل می سازد.« )ليتل جان، 1384: 727( 
به عنوان  را  جمعی  رسانه های  لوهان  مک  و  اینيس 
عصارۀ تمدن می شناسند و هر دو معتقدند تاریخ توسط 
می شود.  هدایت  زمانی  و  عصر  هر  در  غالب  رسانه های 
ذهن  توسعۀ  ارتباطی،  رسانه های  است  معتقد  اینيس 
تاریخی  دورۀ  هر  اصلی  و  اّوليه  عالقۀ  و  هستند  انسان 
مورداستفاده  غالب  رسانه های  از  که  است  تعصب  نوعی 
ناشی می شود؛ به عبارت دیگر، رسانه ها آنچه در یک دورۀ 
می رسد...؟؟؟  نظر  به  بااهميت  و  می افتد  اتّفاق  تاریخی 
فلذا ارتباطات می توانند به عنوان وسيلۀ مهمی در جهت 
و  سياست ورزی  و  سازمان دهی  و  هوشيارسازی  تحقق 
ارتباطات  اینکه  برای  بنابراین،  روند؛  به کار  تکنيک دهی 
نهادهای  تمام  کنند،  ایفا  را  وظيفه ای  چنين  بتوانند 
فلسفی  دیدگاه  از  اهداف،  این  تحقق  برای  دست اندرکار 
و روش شناختی ارتباطی مناسب و موزون پيروی کنند. 
)مک لوهان، 1384:727( در جوامع معاصر مردم اساساً 
عقيدۀ  و  می کنند  کسب  اطالعات  رسانه ها  طریق  از 

سياسی خود را شکل می دهند. 
در سه دهۀ اخير در سرتاسر جهان انفجار ارتباطات 
به وقوع پيوسته است. به نظر می رسد که الگوی رفتاری 
جوامع  در  که  باشد  این  جهان  سرتاسر  در  مسلط 
بزرگ ترین  کار،  از  بعد  رسانه ها  از  بهره گيری  شهری، 
بزرگ ترین  خانه  در  مسلماً  و  می شود  محسوب  فعاليت 
گروه فعاليت است. )کاستلز، 1385: 387( ما به همراه 
رسانه ها و به کمک رسانه ها زندگی می کنيم. مک لوهان 
یا  روزانه  قدرت  همچون  تکنولوژیک  رسانۀ  عبارت  از 
محيط  به  رسانه ها  که  می کند؛  استفاده  طبيعی  منابع 
دیداری و شنيداری تبدیل شده اند که به گونه ای بی پایان 
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و خودکار با آن ارتباط متقابل برقرار می کنيم. )کاستلز، 
تک نفری  خانوارهای  افزایش  به  توجه  با   )398  :1385
در  تلویزیون  نقش  افزایش  شاهد  روزبه روز  هسته ای،  و 
زندگی روزمره و متأثرکردن اعتقادات، ارزش ها و هویت 
فردی هستيم. می توان چنين تصور کرد که این حضور 
گسترده و قدرتمند پيام های صوتی و تصویری به گونه ای 
تأثيرات  تا  برمی انگيزانند  را  ما  احساسات  ناخودآگاه 
شدیدی بر رفتار اجتماعی داشته باشند؛ پس باید توجه 
بيشتر  و  می کنيم  زندگی  رسانه ای  محيط  در  ما  داشت 
محرک های نمادین ما از رسانه هاست که چارچوب زبان 

ارتباطی اجتماعی ما را تعيين می کنند.
نمادین  زندگی  پود  تارو  اینکه  دليل  به  رسانه ها 
زندگی ما هستند، همچون تُجاری واقعی که بر رؤیاها و 
رفتار ما تأثير می گذارند و مواد خامی را فراهم می سازند 
دنيای  گویی  می کند.  کار  آن  از  استفاده  با  ما  ذهن  و 
رؤیاهای تصویری )اطالعات-سردرگمی که در تلویزیون 
و... تهيه می شود( قدرت انتخاب، ترکيب مجدد و تفسير 
یا  جمعی  کنش  طریق  از  که  را  صداهایی  و  تصاویر 
سليقه های فردی ما ایجاد شده اند، به ضمير خودآگاه ما 
بازمی گرداند. این سيستمی از انعکاس در آینه هایی است 
که تصاویر را کج وکوله می کنند: رسانه ها تجلی فرهنگ 
ما هستند و فرهنگ ما عمدتاً از طریق مواد و عناصری که 
 :1385 )کاستلز،  می کنند.  کار  کرده اند،  فراهم  رسانه ها 
در  همکاران  و  سفلد  الزار  اف.  پاول  همچنان که   )392
یک طرح تحقيقاتی با عنوان »رادیو و تلویزیون به مثابۀ 
عوامل شکل گيری افکار سياسی و رأی گيری«، به نقش 
راهبردی رسانه و مطبوعات بر افکار و عقاید مردم اشاره 

کرده اند. )ساروخانی، 1383: 90( 
تلویزیون  و  رادیو  قدرت  کرد  خاطر نشان  می توان 
ارتباطات سياسی  فضای  در  مورد  در  را  مهمی  حقيقت 
بيشترین  که  افرادی  می دهد:  نشان  ما  به  قرارگرفتن 
وقت  تبليغاتشان  و  رسانه ها  به  فرادادن  گوش  به  زمان 
جریان  هر  برابر  در  افراد  تأثيرناپذیرترین  می گذرانند، 
گرایش  مورد  در  را  نظرشان  باشد  ممکن  که  فکری 
کرده اند،  القا  رسانه ها  که  عقيدتی شان  و  فکری-ارزشی 
تغيير بدهند، هستند؛ که این حاکی از نقش هویت سازی 

ارتباطی  وسایل  تأثير  مورد  در  است.  جمعی  رسانه های 
بر ارزش های هویتی و رفتاری افراد، پژوهش های زیادی 
صورت گرفته است که نشان می دهد در فرایند یادگيری 
را  حياتی  و  مهم  جنبه ای  تقليد،  و  مشاهده  اجتماعی، 
)مخصوصاً  رسانه ای  برنامۀ  هر  و  می دهند  تشکيل 
جهت  از  نيرومندی  بالقوه  تأثير  می تواند  تلویزیون( 
تأثيرگذاری داشته باشد. )علوی، 1389: 138( همچنين 
چهره سازی  و  شخصيت پردازی  و  تازه  اطالعات  ارائۀ  با 
جهت گيری های  سياسی-اجتماعی،  رهبران  از  جدید 
هویتی و عقيدتی را شکل بخشند و در جایی که توافق 

جمعی وجود ندارد، می توانند آن را ایجاد کنند.
مک لوهان معتقد است آنچه در زندگی مردم تغيير 
نه  است  زمان  غالب  و  مسلط  رسانه های  می کند،  ایجاد 
سياسی،  فردی،  نتایج  و  پيام ها  آن قدر  رسانه ها  محتوا. 
اقتصادی، زیست شناسی، روان شناسی، اخالقی و اجتماعی 
گسترده دارند که هيچ قسمتی از هستی را بی تأثير و بدون 

تغيير رها نمی سازند. )ليتل جان، 1384: 732( 
اجتماعی  نهادهای  و  پيچيده  سازمان های  رسانه ها 
مهمی برای انتشار اخبار و اطالعات هستند. مک کوایل 
ارائه کرده که  نقش رسانه ها را در حوزۀ توان اجتماعی 
در کردار زیر نشان داده شده است. در این کردار رسانه ها 
پرسنل  مدیریت،  دربرگيرندۀ  و  گرفته اند  قرار  مرکز  در 
مختلف  بخش های  با  که  است  فنی  وجه  و  حرفه ای 
اقتصادی، اجتماعی و سياسی حوادث و اتفاقات در جامعه 
به  اساسی جهت دهی  و  محوری  نقش  که  وسيع  به طور 
هویت دارند و با مخاطبان در ارتباط هستند نمایش داده 

شده است:

رادیووتلویزیونوافکارعمومی
گرایش های  مجموعه  از  است  عبارت  عمومی  افکار 
موضوعات  به  نسبت  اجتماعی  واحد  یک  افراد  ذهنی 
عمومی  افکار  را  عمومی  افکار  نوع  بهترین  مطروحه. 
صميمی و دیرپا دانسته اند، زیرا از تعادل و ثبات و دوام 
تبليغات  زیربنای  عمومی  افکار  است.  برخوردار  بيشتری 
به شمار می رود؛ همۀ سعی و تالش تبليغات اعم از سياسی، 
عمومی  افکار  همسویی  یا  جذب  در  تجاری  و  فرهنگی 
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قدرت  عمومی یک  افکار  اغلب کشورها  در  امروزه  است. 
واقعی است و اهميت آن بستگی به رشد سياسی مردم 
دارد و دولت و مسئوالن کشور )حتی در نظام های سياسی 
خودکامه و استبدادی( ناچارند به آن توجه کنند. مؤثرترین 
نوع تبليغ، فرایندی است که مردم را بی اراده وادار به دیدن 
و شنيدن کند؛ به عبارتی دیگر، اراده و تفکر را از آن ها سلب 
و  )رادیو  دیداری-شنيداری  تبليغات  دراین ميان،  کند؛ 

تلویزیون( مؤثرترین نقش را بازی می کنند. 
ميان  می توان  را  تنگاتنگی  رابطۀ  فعلی  دوران  در 
حّتی  و  اخبار  تجاری،  آگهی های  سياسی،  تبليغات 
اقتصاد دانان،  از  بسياری  کرد.  مشاهده  آموزش وپرورش 
بر  غربی،  جوامع  در  خصوصاً  فالسفه،  یا  جامعه شناسان 
نقش فزایندۀ تلویزیون در عملکرد دموکراسی های جدید 

افکار  سيطرۀ  تحت  جهان  هابز،  نظر  از  کرده اند.  تأکيد 
عمومی است و پاسکال نيز افکار عمومی را ملکۀ جهان 
و قدرت را پادشاه ستمگر آن دانسته است. ویليام تمپل 
طرح ریزی  قدرت  منشأ  به مثابۀ  را  عمومی  افکار  نظریۀ 

کرده و می نویسد: 
»افکار عمومی، بنياد و اساس هر حکومتی را تشکيل 
به  حکومتی  هر  که  گفت  می توان  واقع  در  می دهد... 
از آن حمایت می کند، قوی یا  افکار عمومی  نسبتی که 

ضعيف می شود.« )اسدی، 1371: 41( 
فرمول  را در  آینده  و  را مطرح  تفکر دیگری   روسو 
مشهور خود یعنی »قرارداد اجتماعی« ترسيم کرده است 
ماند: »تنها  باقی  و  که شعار کشورهای دموکراتيک شد 
کند.«  هدایت  را  دولت  می تواند  که  است  عمومی  ارادۀ 

کردار-1سازمانرسانهدرحوزۀتواناجتماعی

های هویتی و عقیدتی را گیریجهت ،ماعیاجت-ی جدید از رهبران سیاسیسازپردازی و چهرهاطالعات تازه و شخصیت
 توانند آن را ایجاد کنند.می ،شکل بخشند و در جایی که توافق جمعی وجود ندارد

مبان اسبت نبه    های مسلط و غالب  ز رسانه ،کندمک لوهان معتقد است آنچه در زندگی مردم تغییر ایجاد می
و اجتماعی گسترده  شناسی، اخالقیشناسی، رواناقتصادی، زیستتایج فردی، سیاسی، ها و نقدر پیامنها آرسانه محتوا.

  (732: 1384سازند. )لیتل جان، و بدون تغییر رها نمی تأثیردارند که هیچ قسمتی از هستی را بی

ند. مبک کوایبل   پیچیده و نهادهای اجتماعی مهمی برای انتشار اخبار و اطالعات هسبت  هایها سازمانرسانه
ها در مرکز انهار رسکرداین  ار زیر نشان داده شده است. درکردتوان اجتماعی ارائه کرده که در  در حوزۀ ها رانقش رسانه
صبادی، اجتمباعی و   های مختلف اقتای و وجه فنی است که با بخشمدیریت، پرسنل حرفهۀ گیرنداند و دربرقرار گرفته

ان در با مخاطب دارند و دهی به هویتو اساسی جهت وسیع که نقش محوریطور به سیاسی حوادث و اتفاقات در جامعه
 ند نمایش داده شده است:ارتباط هست
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امروزه حکومت و دولت، موضوع افکار عمومی شده است 
و صاحبان قدرت در معرض داوری همگان قرار گرفته اند. 
گيرند  به دست  را  قدرت  نمی توانند  دیگر  نفوذ  صاحبان 
یا آشکار  با موافقت ضمنی  یا آن را حفظ کنند، مگر  و 
نيروی ناپيدایی به نام افکار عمومی. )اسدی، 1371: 41( 
درست در همين نقطه، نقش رسانه ها بارز می شود: 
شکل دادن  اساسی  عوامل  زمرۀ  در  همگانی  رسانه های 
رسانه های  یعنی  هستند؛  امروز  جهان  در  عمومی  افکار 
عمومی می توانند به جای ارتقای سطح آگاهی و فرهنگ، 
الیق  مدیران  و  رهبران  و  یازند  دست  مردم  تحميق  به 
توانا نشان دهند.  را  ناالیق  ناالیق و برعکس، مقامات  را 
از  که  چشمگير  موفقيت های  از  بعد  علی الخصوص 
این  آمد،  به دست  نازی  آلمان  در  گوبلز  دکتر  تبليغات 
و  بر عقاید  ارتباط جمعی  عقيده حاصل شد که وسایل 
افکار عمومی اثر می گذارند؛ بعدازآن، این  اندیشه در نظر 
مردم عادی و تحصيل کرده رواج یافت که وسایل ارتباطی 
جمعی قدرتی مافوق تصور دارند و می توانند افکار فلسفی 
و سياسی را منقلب کرده، شکل تازه ای بخشند و تمامی 
رفتارها را آن گونه که می خواهند هدایت کنند. براساس 
همين اصل، این عقيده رواج یافت که مبارزات انتخاباتی 
را  انتخاب کنندگان  بر  القا  موجبات  تلویزیون،  طریق  از 
فراهم می آورد، زیرا حزبی که بيش از همه از تلویزیون 
خواهد  بيرون  پيروز  انتخابات  از  لزوماً  می کند،  استفاده 

آمد. )رشيدپور، 1384: 33( 
در  رسانه ها  می کند،  اشاره  گربنر  جرج  همچنان که 
جامعه دارای اهميت اساسی اند: »اهميت »عمومی سازی« 
تعریف  عمومی سازی،  )توانایی  گروهی  رسانه های 
مشترک  ارزش های  و  واژگان  فراهم ساختن  موضوعات، 
کمک های  قدرت-  و  توجه  از  بهره گيری  مورداشاره، 
مطالعات  تمامی  در  است.  شده  باعث  را  وسيعی  نظری 
ارتباط جمعی، رسانه ها نقش اصلی را دارند. سازمان های 
را  رسانه ای پيامی را پخش می کنند که فرهنگ جامعه 
تحت تأثير قرار می دهند؛ که این رسانه های جمعی را به 
بخشی از نيروی اصولی و نهادی جامعه تبدیل می سازد. 

) ليتل جان، 1384: 727( 
به عنوان  را  جمعی  رسانه های  لوهان  مک  و  اینيس 

عصارۀ تمدن می شناسند و هر دو معتقدند تاریخ توسط 
رسانه های غالب و در هر عصر و زمانی هدایت می شود. 
اینيس هم معتقد است رسانه های ارتباطی توسعۀ ذهن 
انسان هستند و عالقۀ اّوليه و اصلی هر دورۀ تاریخی نوعی 
از رسانه های غالب ناشی می شود؛ فلذا  تعصب است که 
ارتباطات می تواند به عنوان وسيلۀ مهمی در جهت تحقق 
تکنيک دهی  سياست ورزی،  سازمان دهی،  و  هوشياری 
برای  بنابراین،  رود؛  به کار  عمومی  افکار  به  و شکل دهی 
کنند،  ایفا  را  وظيفه ای  چنين  بتوانند  ارتباطات  اینکه 
تمامی نهادهای دست اندرکار برای تحقق این اهداف، از 
دیدگاه فلسفی و روش شناختی ارتباطی مناسب و موزون 

پيروی می کنند/کنند. )مک لوهان، 1384: 727( 
و  اطالع رسانی  و  ماهواره ای  فزایندۀ شبکه های  رشد 
افکار عمومی جوامع  بسترساز  متنوع آن ها،  کارکردهای 
امروز  جهان  در   )30-33  :1376 )خانيکی،  شده اند. 
معلومات  و  اطالعات  انتقال  با  جمعی  ارتباط  وسایل 
پيشرفت  راه  در  عمومی  عقاید  و  افکار  مبادلۀ  و  جدید 
فرهنگ و تمدن بشری نقش عمده ای بر عهده گرفته اند. 
)ساروخانی، 1378: 114( سيالب اطالعاتی که به وسيله 
رسانه های همگانی جاری می شود، به تدریج تمامی جامعه 
تغذیه  اطالعات  این  از  افراد  و  می کند  غرق  خود  در  را 
 :1378 کازینو،  )ژان  می دهند.  نشر  را  آن  و  می کنند 
و  هابز  رایت،  چارلز  السول،  نظریات  براساس   )120
پنهان  و  پيدا  زوایای  بر  رسانه ها  مسلط شدن  و  پاسکال 
جامعه، اهميت و تأثير آن ها بر افکار عمومی کاماًل اساسی 

و تعيين کننده است. 

نقشرادیووتلویزیوندربحرانزداییهویتی
درجوامعامروزی

ابعاد  و  منشأ  اجتماعی،  و  هویتی  بحران های 
رسانه های  اثرگذاری  حيطۀ  از  برخی  دارند؛  گوناگونی 
است.  آن کم  تأثير  موارد،  بعضی  در  و  گروهی خارج اند 
در حوزۀ اجتماعی، اثرگذاری رسانه ها زیاد است؛ و یکی 
از بحران هایی که رسانه ها می توانند در کاهش آن نقش 
سيل آسای  جریان  است.  هویت  بحران  کنند،  ایفا  مؤثر 
ارزش ها  تدریجی  زوال  اجتماعی،  تشویش  و  اضطراب 

تأثیر رسانه های جمعی بر هویت ملی )موردی: راديو و تلويزيون(
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مصرف گرایی،  و  صنعتی  فرهنگ  شکل گيری  و  سنتی 
انسجام اجتماعی افراد را شکننده ساخته است و بحران 

هویت را پدید آورده است. )گيدنز، 1387: 24( 
کاهش  در  زندگی  منسجم  الگوی  ترویج  دراین بين، 
بحران هویت اهميت بنيادی و اساسی دارد که این نقش 
انتخاب های  جدید،  جوامع  در  رسانه هاست.  عهدۀ  بر 
چندگانه ای فراروی فرد است که او را در تشخيص هویت 
به گزینش دست  باید  زیرا  به سردرگمی دچار می کند، 
زند، درحالی که تابلوی راهنما یا راهکارهایی که شيوهۀ 
کار و جهت حرکت او را مشخص می کند، وجود ندارد و 
)گيدنز، 85: 131( چنين چندگانگی هایی  است.  یا کم 
مشارکت  بر  می توانند  که  هستند  دولبه  شمشير  مانند 
منفی  و  مثبت  تأثيرات  جامعه  اجتماعی  و  سياسی 
در  مشارکت کننده  به عنوان  افراد  یک سو  از  بگذارند؛ 
متنوعی  انتخاب های  و  روش ها  دیدگاه ها،  با  اجتماع 
روبه رو هستند که ممکن است انگيزۀ افراد را برای حضور 
ازسوی  دهد،  افزایش  سياسی  و  اجتماعی  مسائل  در 
گوناگون  تبليغات  و  ایده  دیدگاه ها،  دیگر، محيطی شدن 
بر اشخاص ممکن است منجر به سرگشتگی آن ها شده، 
در  و  بدانند  گوناگون  راه های  تشخيص  از  عاجز  را  خود 
نتيجه، بی تفاوتی را اختيار کنند و دور از هياهوی اجتماع 
چنين  در  بپردازند؛  خود  خصوصی  زندگی  مسائل  به 
ازجمله  اجتماعی  و  فرهنگی  آسيب های  زمينۀ  حالتی 
دیگر  و  مشارکت  بحران  آن،  دنبال  به  و  هویت  بحران 

بحران ها فراهم می شود. )کریمی، 1383: 171( 
یکی از راه های مقابله با آسيب های فرهنگی و نفوذ 
 اندیشه های بيگانه، بهره گيری از رادیو و تلویزیون است. در 
عصر ارتباطات، فرد در احاطۀ  اندیشه ها و افکار گوناگونی 
قرار می گيرد که ازدیاد آن ها، زمينه ساز بحران فرهنگی 
در جامعه خواهد شد.  اندیشه های بيگانه نيز ممکن است 
از طریق دشمنان یا دوستانی که مجذوب آن ها شده اند، 
در فرد نفوذ کند. رادیو و تلویزیون باید در برابر این افکار 
به ویژه  اندیشه های التقاطی که هدف جدایی دین از دانش 
سياست و تفرقه بين حوزه و دانشگاه را پيگيری می کنند، 
رسانه ها،  پيشگيرانۀ  اقدامات  از  یکی  برخيزد.  مبارزه  به 
جامعه  امکانات  و  مردم  خواسته های  بين  تعادل  ایجاد 

تلویزیون  و  رادیو  به ویژه  جمعی  رسانه های  پس  است؛ 
مهم ترین مجرای تبادل اطالعات ميان مدیران جامعه و 
مردم هستند. هرقدر محتوای پيام این کانال های ارتباطی 
غنی تر باشد، بر توسعۀ انسجام مشارکت های اجتماعی و 

رفع بحران هویت و مشارکت اثر مطلوب دارد. 
رسانه های  استراتژیک  نقش  به  توجه  با  بنابراین، 
آر.  جان  دیدگاه  به  می توان  هویت سازی،  بر  جمعی 
گيبينز که در کنار سایر نقش ها بر نقش هویت سازی و 

معنا سازی این رسانه ها تأکيد می کند، اشاره کرد:
می کنند.  کمک  هویت  ساخت  فرایند  بر  رسانه ها 
رسانه ها به مثابۀ شيوۀ تبادل نظر فرهنگی عمل می کنند. 
پيدا  اصلی  انگيزۀ  از طریق رسانه هاست که مردم  عمدتاً 
این موضوع که می خواهند چه کسی  دربارۀ  تا  می کنند 
باشند و یا چه کسی بشوند، فکر کنند؛ به بيان دیگر، تجربه 
و مصرف کاالها و محصوالت زیبایی شناختی و فرهنگی 
رسانه ها، امکانات ویژه ای برای خوداندیشی فراهم می کند.

رسانه ها به فرایند معنایابی کمک می کنند. در جهانی 
که  جایی  در  و  می شود  پيچيده تر  روزافزون  به طور  که 
حوادث و رخدادهای دوردست بسيار پراهميت می شوند، 
جمعی  رسانه های  به  جهان  معنی کردن  برای  ما  بيشتر 
متکی شده ایم؛ آن ها دستورکاری برای ما تعيين می کنند 

که دربارۀ چه چيزی فکر کنيم.
لذت بخش  مردم  برای  تلویزیون(  )ازجمله  رسانه ها 
هستند. در استفادۀ مردم از رسانه ها جنبۀ لذت جویانه ای 
معنا  این  به  است؛  بالواسطه  جنبه  این  دارد،  وجود  نيز 
مطالعۀ  یا  رسانه ای  برنامه های  تماشای  است  ممکن  که 
کتابی خاص، لذت بخش باشد. اما لذت با تأخير هم وجود 
دارد؛ به این معنا که رسانه ها موضوعاتی در اختيار مردم 
گفت وگو  آن ها  دربارۀ  دیگر  مواقع  در  که  می دهند  قرار 
از  و  عادت هاست  بر  مبتنی  روزمره  زندگی  می کنند. 

رسانه ها در نقطۀ مصرف متوقف نمی شود. 

نتیجهگیری
که  است  حدی  در  رسانه ها  جایگاه  و  نقش  امروزه 
دانست.  قابل تصور  آن ها  بی حضور  را  زندگی  نمی توان 
رسانه ها فقط وسيلۀ سرگرمی نيستند، بلکه در بسياری 
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از جنبه های فعاليت اجتماعی، سياسی و فردی ما دخالت 
و نقش اساسی دارند و در جهت حفظ سالمت و بهداشت 
برای  هویت یابی  تسهيل کنندۀ  عوامل  به عنوان  و  روان 
جوانان و نوجوانان کاربرد دارند. گسترش و توسعۀ وسایل 
ارتباط جمعی به حدی است که انسان امروزی را می توان 
تبليغات  محصول  را  جدید  فرهنگ  و  رسانه ای  انسان 

وسایل ارتباط جمعی بدانيم.
تلویزیون(  و  )رایو  جمعی  رسانه های  رسالت  باید 
مدل های  ارائۀ  و  جامعه  در  ملی  فرهنگ  نهادینه کردن 
داخلی  جمعی  رسانه های  باشد.  جامعه  به  سالم  هویتی 
در  سعی  که  بيگانه  رسانه های  تالش   برابر  در  باید 
ملی  هویت  تضعيف  و  فرهنگی  هویت  یک سان سازی 
مستقل  هویت  از  دارند،  ما  جامعۀ  )ایرانی-اسالمی( 
رسانه ها  که  ميزانی  به  کنند.  پاسداری  خود  جمعی  و 
مسئوليت خود را در جهت حفظ هویت و ارائۀ مدل های 
از  می توان  کنند،  درک  نوجوانان  و  جوانان  به  هویتی 
و  ملی  هویت  -که  مهاجم  رسانه های  منفی  پيامدهای 
را  بحران آفرین  استراتژی  و  گرفته  نشانه  را  ما  فرهنگی 
اسير  نباید  پيشگيری کرد. رسانه ها  در پيش گرفته اند- 
پيدا  یک بعدی  کارکرد  و  شوند  رسانه-سرگرمی  تئوری 
کنند. همچنين باید هنجارها، ارزش ها و ميراث فرهنگی 
فيلم، داستان، مقاله، گزارش مستند  قالب  را در  جامعه 
و... به جامعه معرفی کرده و از این رهگذر، درک آن ها را 
تاریخی آن ها چيست،  ازاینکه چه کسی هستند، سابقۀ 
و...  است  منطقه چگونه  و  در جهان  ما  کنونی  موقعيت 
افزایش داده و ابعاد منفی رسانه های برون مرزی را گوشزد 
کنند و این امکان را فراهم سازند تا جوانان و نوجوانان 
اجتماعی  و  سياسی  تاریخی،  فرهنگی،  اصيل  هویت  به 

خویش پی ببرند. 

تدوینوارائۀراهبردها
اساسی  نقش  رسانه ای  کارکردهای  و  سياست ها 
اتخاذ  با  رسانه ها  دارند.  کشور  فرهنگی  توسعۀ  در 
کشور  فرهنگی  توسعۀ  ارتباطی،  متفاوت  سياست های 
بر  رسانه ها  اثرات  امروزه  می کنند.  تسریع  و  تسهيل  را 
همۀ ابعاد زندگی اجتماعی و فرهنگی احاد جامعه آشکار 

است؛ لذا باید در طرح توسعۀ فرهنگی-اجتماعی کشور، 
را در کنار سياست  فرهنگی مناسبی  و  سياست هویتی 
با  باشد.  با عصر حاضر  اتخاذ کرد که متناسب  رسانه ای 
جمعی  رسانه های  رسانه ها،  استراتژیک  نقش  به  توجه 
و  سياسی-اجتماعی  موجود  شرایط  درنظرگرفتن  با 
فرهنگی، در برنامه ریزی های هویتی و فرهنگی خود باید 
ابعاد مختلف آگاهی بخشی، هنجارسازی و  و  به جنبه ها 
تقویت مبانی هویت ملی و دینی، سرگرمی و تفنن بيش 
از جنبه ای انعکاسی و انفعالی اهميت داده و به مسائلی 
که دارای اهميت و ارزش بنيادی و راهبردی در تقویت، 

اتحاد و انسجام ملی دارند، توجه کنند. 
چگونگی  و  اهداف  راهبردها،  ارائۀ  نحوۀ  به  حال 
ملی  هویت  تقویت  در  جمعی  رسانه های  نقش  افزایش 

می پردازیم: 
- رسانه های جمعی باید به مسائلی ازجمله افزایش 
توليدات هنری، تشویق نوآوری و خالقيت ها در زمينه های 
مختلف فرهنگی و هویتی، تقویت یک پارچگی فرهنگی، 
شناسایی تنگناهای توسعۀ فرهنگی-اجتماعی و بازسازی 
و حفظ خرده فرهنگ ها توجه ویژه و اساسی داشته باشند. 
عمومی  افکار  هدایت  قدرت  و  نقش  به  توجه   -
به وسيله رسانه ها و فرهنگ سازی در شرایط بحرانی، باید 

در شرایط بحرانی موردتوجه قرار گيرد. 
- رسانه ها باید تعاملی پویا ميان نظام برنامه ریزی و 

نيازهای فرهنگی برقرار کنند.
در حوزۀ  باید  که  فوق الذکر  اهداف  به  توجه  با  پس 
می توان  گيرد،  قرار  آینده  در  رسانه  هویتی  و  فرهنگی 

راهبردها را در موارد زیر مشخص کرد:
به  توجه  با  انعکاسی-ارشادی:  سیاست 1ـ
جهش های اقتصادی که کشور ما در حال حاضر مراحل 
فرهنگی  بحران  به  توجه  با  و  می گذراند  را  آن  اساسی 
ناشی  غالباً  که  عقيدتی  و  ارزشی  نظام  در  دوگانگی  و 
سياست  یک  است،  اجتماعی  فشرده  دگرگونی های  از 
ارشادی انعکاسی در حال و آینده، مناسب ترین راهبردی 
خویش  سهم  به  می توانند  جمعی  رسانه های  که  است 
رسالت خود را در آیندهۀکشور به انجام رسانند. مسلماً 
در  فرهنگ  اشاعۀ  مرکز  مهم ترین  به عنوان  صداوسيما 
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کشور، می تواند در مسائل فرهنگی نقش راهنما را بر عهده 
داشته باشد؛ یعنی درعين حال که ميدان فرهنگی را برای 
رشدونمو سليقه ها، نوآوری و ابتکارات ذوقی و هنری باز 
را  راهبردی  نقش  باشد  قادر  حال  همان  در  می گذارد، 
کشور  فرهنگی  کلی  سياست  با  که  کند  بازی  به نحوی 
کند.  جلوگيری  احتمالی  انحرافات  از  و  داشته  مطابقت 
این در صورتی است که سازمان، کادر فرهنگی و  البته 
هنری متخصص و صالح خود را در سطوح عالی تقویت 

کند. )نایبی، 1388: 49( 
2ـسیاستفرهنگگرا: این سياست، رسانه ها را 
آن  پی  در  ازاین جهت،  می کند؛  تلقی  هویت ساز  عناصر 
است که پيام های رسانه ای آینۀ تمام و کمال فرهنگی و 
هویتی کلی جامعه باشند؛ ولی از آنجا که انعکاس تمامی 
باید  نيست،  امکان پذیر  جامعه  یک  فرهنگی  داده های 
کوشش کرد که از طریق ارائۀ فرهنگ، نمونۀ هر فرد را 

به صورت مينياتوری از فرهنگ کلی جامعه درآورد. 
رسانه ها  از  برنامه ریزی شده  و  خردمندانه  استفادۀ   -
پلتفرم های  همچون  جدید  ارتباطی  فناوری های  و 
شرایط  ایجاد  برای  عصر  این  امکانات  سایر  و  اجتماعی 
نژادهای  و  اقوام  و  فرهنگ  تمدن ها،  ميان   همزیستی 

گوناگون.
و  انطباق  توان  تا  هویت،  و  فرهنگ  بهنگام کردن  ـ 
فرهنگی  توسعۀ  باشد.  داشته  را  تحوالت  با  سازگاری 
محَقق نمی شود مگر اینکه بين توسعۀ تکنولوژی و مسائل 
و زمينه های فرهنگ خودی نوعی سازش به وجود آید. به 
نظر می رسد برای پرکردن شکاف فرهنگی به خصوص در 
کشورهای جنوب، رسانه ها بایستی بتوانند نقش راهبردی 
)leader ship( و آموزشی )training( خود را خوب 

ایفا کنند.
ـ استحکام بخشی هویتی؛ در واقع تأمين منافع ملی 
با استفاده از ابزارهای فرهنگی جامعه؛ که امروز پيشبرد 
منافع ملی با به کارگيری ابزارهای فرهنگی ممکن است و 

رسانه ها دراین باره دارای نقش اساسی اند. 
پوشش  راستای  در  رسانه های جمعی  به کارگيری  ـ 
از سياست ها  وسيع فرهنگی جامعه در جهت پشتيبانی 
هدف  با  و  جامع  سيستم  بر  حاکم  ایدئولوژی های  و 

بسترسازی در انتقال و اشاعۀ ارزش ها، باورها و هنجارها 
به سمت  مسير  این  تغيير  یا  و  دیگر  نسلی  به  نسلی  از 

اهداف و آرمان های اسالمی و ایرانی. 
به  مهندسی-فرهنگی  ضرورت های  قالب  در  باید  ـ 
بایدونبایدها  و  عقاید  رسوم،  هنجارها،  باورها،  ارزش ها، 
به  دست  بخشيم؛  انتظام  آن ها  به  و  شود  ویژه ای  توجه 
فرهنگی  مدیریت  و  مهندسی  یک  با  و  زده  عمل  ابتکار 
برخورد  برای  را  الزم  تخمين های  و  پيش بينی  دقيق، 
این  برای  دهيم؛  انجام  پيش  رو  احتمالی  آسيب های  با 
منظور، رسانه های جمعی می توانند از طریق تزریق افکار، 
راستای  در  جامعه  به  جدید،  رفتاری  الگوی  و  هنجارها 

تغيير موردنظر گام بردارند.
ـ رسانه ها باید توده های مردم را مسلح به »عقالنيت« 
خصيصه های  و  اطالعات  برخی  اکتساب  باعث  تا  کنند 
به  را  آن ها  و  شود  جامعه  افراد  نزد  در  روان شناختی 
با  همگام  که  دهد  سوق  اجتماعی  تحول  سمت وسوی 

تقویت عناصر و مؤلفه های هویتی سيستم باشند. 
ـ استفادۀ رسانه ها از اشتراکات و قرابت های فرهنگی و تالش 
برای گسترش حوزۀ هویتی-تمدنی و هم گرایی فرهنگی از 
طریق شناسایی و معرفی تمدن ایرانی، معرفی و برجسته سازی 
ظرفيت های فرهنگی، ميراث فرهنگی،  اندیشمندان فکری و 
فرهنگی، اعتالی آگاهی عمومی، گسترش مناسبات فرهنگی-
تعميق  و  زمينه  ایجاد  مختلف،  اقوام  و  ملل  با  اجتماعی 
 بسترهای دیالوگ و گفتمان بين مجامع و اقوام مختلف را 

فراهم آورند. 
فيلم،  برنامه ها،  توليد  برای  برنامه ریزی  به  توجه  ـ 
معرفی  برای  خاص  سریال های  و  نمایش  انيميشن، 
ارزش ها و هنجارها و تقویت مبانی فکری و هویتی جامعه. 
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