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 مقدمه

منـابع مهـم تأثيرگـذار در عرصـش      ،تلوي يـون  بـويژه  هاي جمعـي و  در دنياي امروز، رسانش
مـش  هويـت فرهنگـي در ه  و برسـاختن  دهـي   فرايند شـکل  روند و در ميفرهنگ بش شمار 
توانـد هماننـد يـک مرکـ       تلوي يون بش عنوان اب اري ادرتمند مـي  کنند. جوامع مداخلش مي
ي هويـت جامعـش   يهاي گروهي، اومي و ملي را کش ازجملش ارکـان زيربنـا   فرهنگي، هويت
هـاي   هـا و نگـرش   شوند، تحت تأثيرات مربت و منفي اـرار دهـد و بـر ايـده     محسوب مي

اما آنچـش در حـال    (.132، ص 1389هنر و جعفري کيذاان، گذارد )بابفرهنگي مردم تأثير 
اي اسـت.   گيري از سيستم پخش مـاهواره  دهد، بهره حاضر تأثيرات تلوي يون را اف ايش مي

سنتي بش فوـاي   مرزي و فرا هاي برون استفاده از ماهواره باعث شده حجم وسيعي از برنامش
 ي و جمعي تأثير بگذارد.  د و بر ابعاد مختلف زندگي فردوفکري جوامع وارد ش

هـاي اـومي از اب ارهـاي ارتبـاطي      گيري گـروه  اي و بهره شدن پخش رسانش با جهاني
تواننـد در فراينـد    هـا مـي   زمـان و مکـان، ايـن رسـانش    همچنين کاهش اهميت  جهاني و
در کنتـرل بـر منـابع    را هـا   نقـش انحصـاري دولـت   و  داشتش باشند دخالتسازي  هويت
يکـي از آثـار   بش همين دليل اسـت کـش پژوهشـگران    . کنند لش مواجش رساني با چا اطالع

. داننـد  مـي  1توعيف اشکال ملي هويت فرهنگي را شدن ارتباطات عمومي فرايند جهاني
هـاي اـومي و ملـي جديـد بـا       خل  و ايجاد هويـت زمينش را براي  جهاني شدن دروااع،

هاي اومي بـا اسـتفاده از    گروهت. فراهم کرده اس اي استفاده از اب ارهاي ارتباطي و رسانش
چش بيشتر فراهم  هرمردم براي عموم  هاهاي نوين ارتباطي کش امکان استفاده از آن وريافن

کننـد. بـر اسـار     تقويت، تحکيم و ترويج هويت خـود اسـتفاده مـي    شده است، در راه
 هـاي  شواهدي مبني بر کاستش شدن از ظرفيـت  ،مطالعات تجربي صورت گرفتش در ايران

هاي فراملي و تقويت ديگر پيونـدهاي   ملي بش دليل استفاده از رسانش ،ساز فرهنگي هويت
فـام و    شود )زلفعلـي  ملت ديده مي ـ  تر از سطح دولت يني  باالتر و پاوفرهنگي در سط

معيـدفر و   ؛1385 و همکـاران،  عريوي ؛1387 ،شهابي و جهانگردي ؛1387 ،پور ابراهيم
 (.1388 ،آموسي فکوهي و و 1386 ،بر شهلي

هـاي جديـد     فنـاوري شـدن ارتباطـات و    نقـش و تـأثير فراينـد جهـاني     پژوهشگران
انـد، برخـي از    مـورد بررسـي اـرار داده    از چنـد نظـر  را ( اينترنـت  و اطالعات )ماهواره

                                                      

1. cultural identity  
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هـاي اـومي حـول محـور      شـکاف و گسترش ايجاد  :ند ازا ترين اين تأثيرات عبارت مهم
هاي  گيري انواع هويت شکل برايسازي  (، زمينش32، ص 1377هاي اومي )ايوبي،  هويت

(، توعيف پيوندهاي موجود بين ملت و دولـت  9، ص 1377امامي،  جداگانش اومي )سيد
هـاي   االيـت  از سـوي ها در سراسر مرزهاي پيشـين دولتـي    و امکان تشکيل مجدد ملت

محلـي   هاي همکاري مشترک بين بخشتسهيل  (،111، ص 1381اومي )مرداني گيوي، 
 ،(185 ، ص1382، ترجمش دلفروز، 1پيوندهاي فراملي درون آن )نشتحکيم يک جنبش و 

(، توـعيف کنتـرل سياسـي،    68، ص 1380ها )اريب،  دولت يسست شدن پايش سرزمين
ن يکپـارچگي سـرزميني   ه شدها بر مردم و بش چالش کشيد ااتصادي و فرهنگي حاکميت

وذپذير ساختن مرزها و ضـديت بـا يکـي از    (، نف174، ص 1999، 2حاکميت )کورباليجا
( و 78، ص 1381هاي مهم سنتي حاکميت يعني نفـوذ ناپـذيري مرزهـا )اسـالمي،      جنبش

(. 314 ــ 317، صـص  1382ها )اـوام،   اوميت بر ها دولت کاستش شدن از ااتدار و سيطره
طي و گيـري از اب ارهـاي ارتبـا    کش بـا بهـره   هستنداين موارد بيانگر پيدايش جنگ نويني 

، جنگي کش با پايان يافتن جنگ سرد، در االـب جنـگ فرهنگـي    گيرد مياطالعاتي شکل 
 گيرد. مي تري بش خود و ابعاد گسترده دهد مي( خود را نشان 17، ص 1389آبادي،  )خندق

شـدن   گسـترش جهـاني  کـش   تـوان گفـت   مـي  پژوهشي ياد شدههاي  با توجش بش يافتش
براي جامعـش چنـداومي    اي، هاي ماهواره مي از شبکشهاي او گيري گروه و بهره ارتباطات

 ابعاد اومي خواهد داشت و بـويژه  وهويت فرهنگي  در خصوصايران پيامدهاي مهمي 
تر خواهد شـد. آنچـش    گرايي فرهنگي اين تأثيرات نمايان گرايي و خاص لش عامئدو مس در

ا بخش بيشتري از زمـان  ه اين شبکش ،اف ايد اين است کش بش تدريج لش ميئبر ابعاد اين مس
 چنان کش هم اکنـون نيـ  بـش رايبـي     دهند مخاطبان داخل کشور را بش خود اختصاص مي

 ،مـديريت ايـن تغييـرات   اند. از ايـن رو و بـش منظـور     تبديل شدهصداوسيما براي جدي 
اتخـاذ راهکارهـايي از سـنخ    براي لش ئشناخت همش جانبش و واکاوي ابعاد اين مس مندنياز

هاي انجـام شـده در خصـوص موضـوع      غالب پژوهشتاکنون هستيم.  ها عهمين موضو
هـاي کيفـي انـدکي نيـ  کـش صـورت        ماهواره و اثرات آن بش روش کمي بوده و پژوهش

اي بـر هويـت    هـاي مـاهواره   رگذاري شـبکش يثتأهاي بازنمايي و  سازوکارگرفتش است بش 
 اند.   اومي توجهي نشان نداده
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  هويت فرهنگی و قومی

هويـت فرهنگـي هـر جامعـش اسـت. هويـت       بـش  دهنده  شکل عواملومي يکي از هويت ا
فرهنگي را بايد بخشي از هويت اجتماعي دانست کش بـر پايـش تمـاي  فرهنگـي اـرار دارد،      

هـا، باورهـا و حافظـش     ها و آداب و رسـوم، ارزش  هاي آن را بايد در سنت تماي ي کش زمينش
ارتبـاط   ،(. هويـت اـومي  218، ص 1386 تاريخي هر اوم يا ملت جستجو کرد )محسـني، 

هـايي اسـت کـش خـود را متمـاي  از هـم        هاي فرهنگي بين گـروه  مند و مداوم تفاوت نظام
هـاي فرهنگـي بـش تعـامالت      شـود کـش تفـاوت    پندارند. اين ارتباط هنگامي براـرار مـي   مي

نـش در   ،بايد آن را در سطح زندگي اجتماعي مطالعـش کـرد   ،اجتماعي مربوط شوند، بنابراين
1سطح فرهنگ نمادين. اريکسون

هي  رابطش يک بش يکي بـين  کش در اين زمينش معتقد است  
هـاي فرهنگـي از وسـط مرزهـاي اـومي عبـور        فرهنگ و اوميت وجود نـدارد و تفـاوت  

هـاي فرهنگـي    تصورات تأييد شـده اجتمـاعي از تفـاوت    ني  اسار هويت اومي ؛کنند مي
ايي کش هويت اومي بش تبار مشترک فرضي اشاره دارد، در ج«. وااعي»هاي  است، نش تفاوت

هـاي   توان تفـاوت  شود. گاه مي ها، هنجارها و رسوم مشترک اطالق مي فرهنگ بش بازنمايي
داشت و گاه ممکن است تنـوع فرهنگـي    در نظرهاي فرهنگي  اومي عمي  را بدون تفاوت

 (.  133، ص 1389 بدون مرزهاي اومي وجود داشتش باشد )باهنر و جعفري کيذاان،

 مبانی نظري

هايقوميالف(جهانيشدنارتباطاتوهويت

هـاي کـالن،    زماني کش با فروپاشي روايـت « فروپاشي ب رگ»در عصر  2بش تعبير فوکوياما
هـاي اـومي کهـن نيـ  دوبـاره، ولـي ايـن بـار در          هاي خرد ظهور کردند، هويت روايت
يرگـذار در تحـوالت اجتمـاعي تبـديل     هايي جديد سر برآوردند و بـش نيرويـي تأث   شکل

تنهـا در مـورد کشـورهايي بـا سـاختار       ،هاي اومي کش پيش از ايـن  لش هويتئشدند. مس
ده است کش کشورهاي پيشـرفتش  شاي جهاني تبديل  لشئاي معني داشت، اکنون بش مس ابيلش

بـر   هاي متفـاوت در  بش گونشني  فريقايي را اغربي و کشورهاي در حال توسعش آسيايي و 
فرصـت   ،هـاي چندگانـش   گيرد. امکان براراري ارتباطات از راه دور و از خالل رسـانش  مي

                                                      

1. Ericson        2. Fokoyama 
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بـش جوامـع بشـري داده اسـت. ارتباطـات در      را گيري يک دهکده جهاني ارتباطي  شکل
مرزهاي زمـاني   ،شرايط جهاني شدن باعث شده است کش معناي زمان و مکان تغيير کند

همسـاني و   يداشـتش شـود و جهـان بـش سـوي نـوع      ها بر و مکاني بين جوامع و فرهنگ
هـا و   قـش يسـازي ذا  يکپارچگي در عين تنوع و گوناگوني پيش برود. تالش براي يکسـان 

هـاي اـومي منجـر شـده اسـت.       ها و فرهنـگ  سالي  فرهنگي و معنايي، بش احياي سنت
را بـش دنبـال    هـاي فرهنگـي   تنوع در معناسـازي  ،شدن جهاني حاصل ازيکساني  ،دروااع
کـش   اند برآورده هاي جديدي در گوشش و کنار جهان سر است. از اين لحاص هويت داشتش

يـاد  فراينـد   (.52، ص 1388ضمن خاص بودن، ويژگي عام دارند )فکوهي و آموسـي،  
رو خواهد سـاخت )معيـدفر و    روبش هاييها و تهديد را با فرصت 1جوامع چنداومي شده

هاي موجود بـين دولـت و ملـت را توـعيف     (. اين فرايند پيوند20، ص 1388رضايي، 
 د.بيفتنـ ها تا حد زيادي بش فکـر بازسـازي هـويتي خـود      اوميت شود و باعث مي کند مي

نيستند کش دامنش فعاليت آنهـا از   يهاي بستش نفوذناپذير ها ديگر آن هويت اوميت بنابراين
طري   ني شدن، ازجها رسد بيشترين تأثير مرزها و دعواهاي اومي فراتر نرود. بش نظر مي

عناصـر   کـش م گذاشتش باشـد  ااوات االبي از اهاي پيشين و شکستن تصور تخريب هويت
   (.239، ص 1382ها را بش تکاپو واداشتش است )نادرپور،  هويتي فرهنگ

هاي ارتبـاطي و پديـده    ، بش ناتواني فناوري3و روزنا 2انديشمنداني همچون رابرتسون
انقـالب در زمينـش   کـش  اشـاره دارنـد و معتقدنـد    « عالي  محلـي »شدن در حذف  جهاني

شـود. بـش اعتقـاد ايـن دو،      فرهنگـي بيشـتري مـي    هـاي اـومي   ارتباطات، موجب آگاهي
کـش بـش   است اي بوده  شدن همواره متومن هم زماني و درون پيوستگي دو پديده جهاني

ـ     ناميـده مـي  « امـر محلـي  »و « امر جهاني» ،صورت اراردادي ان شـوند. از ايـن حيـث آن
 دهند.   ترجيح مي« 4جهاني شدن»را بش مفهوم « محلي شدن -جهاني»اصطال  

شکلي، انـواع   در عين حرکت بش سوي هم ،جهاني شدن فرايندرابرتسون معتقد است 
ـ   هاي اومي را بش عنوان مقاومت در برابر گسترش جهاني شـدن تقويـت مـي    هويت د، کن

 ،ين ترتيبش انامد. ب مي 5بل چندپارگيسازي در مقا را همگنيا تواد وي اين پارادوکح 
بـديل و   رود تـا جايگـاه بـي    مـي  ،ملت بـود  -هويت ملي جوامع کش مبتني بر نهاد دولت
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در مقابل، دو هويت متفاوت شکل گيرد؛ از يک  و بش فرد خود را از دست بدهد منحصر
هـاي فراملـي و جهـاني     با تقويت تعلقات جهاني اعوـاي جامعـش بشـري، هويـت     ،سو
 ـ  فروملـي  ـ  بخشي و اومي  هويت ،يابند )جهاني شدن( و از سوي ديگر وعيت ميموض

 يجهان» مجموع آن رادر توان  يابند )محلي شدن(، کش مي بيش از گذشتش تبلور و تجلي مي
 شدن و محلي شدن بش دست آمده است.   ناميد کش از ترکيب دو واژه جهاني« محلي

شـاهد دو گونـش حرکـت تمرک گـرا و      يندر جهان کنـو کش جيم  روزنا معتقد است 
استدالل وي، اگرچش ممکـن اسـت بـش ظـاهر ميـان ايـن دو        رگري  از مرک  هستيم. بنا ب

وااعيت اين است کش رابطش بين اين دو  ،جريان، تنااض و تواد جدي وجود داشتش باشد
و هرگونش پيشرفت در فرايند جهاني شـدن، توسـعش    استحرکت، رابطش علي و معلولي 

(. روزنـا، بـا طـر  مفهـوم     41، ص 1383دهد )آرمي،  گرايي را اف ايش مي ايند محليفر
شدن  ( درصدد جمع کردن بين مختصات جهاني131، ص 1380)عيوضي،  «واهمگرايي»

گرا و نيروهـاي   و وفاداري محلي است؛ بش اين صورت کش اختالفات بين نيروهاي جهان
فروکش خواهد کرد. در نتيجش در حالي گرا در چارچوب مشترک روابط اجتماعي  محلي

هـاي پيشـين حفـظ     گيرنـد، هويـت   کش نظام و هويت جديد بنا بش ضـرورت شـکل مـي   
جهاني شدن  با اينکشاعتقاد بر اين است کش کررت وجود دارد و  ،ند. در اين نظريششو مي

د و رو کرـرت از بـين نمـي    ايـن وجـود آورد،  ش هاي فکري يکساني را ب االب داردسعي 
 د.  شو  هاي ابلي ني  حفظ مي شارز

کننـد،   هاي تجربي صورت گرفتش در ايران، موضع نظري فـوق را تأييـد مـي    پژوهش
ــش؛ نتــايج پــژوهش معيــدفر و شــهلي  ــراي نمون ــر ) ب ــا اســتفاده از روش 1386ب ( کــش ب

هـاي   امکـان برخـي  بـش دليـل    ،دهـد  نشان مي ،شناسي و مصاحبش عمي  انجام شده نشانش
ده اسـت،  کـر اي اومي و جهاني براي آنها فـراهم   محصوالت رسانشگفتماني کش مصرف 

بـش   ؛يابي جمعي اين گروه اومي بش وجود آمده است وضعيت جديدي در جريان هويت
و حوـور   شـود  مـي هاي هويتي مورد نظر حاکميت بش چـالش کشـيده    طوري کش مؤلفش

زلفعلـي فـام و   هـاي پـژوهش    يابـد. يافتـش   هاي هويتي اومي و جهاني اف ايش مـي  مؤلفش
بر روي يـک نمونـش از دانشـجويان     ي( کش با استفاده از روش پيمايش1387ابراهيم پور )

 ،هاي جديد ارتباطي و اطالعاتي دهد؛ رسانش نشان مي ،استان آذربايجان شراي انجام شده
يکپارچگي و انسجام اجتماعي  ،وحدتاز تماي پذيري و بخشي شدن را در ايران بيشتر 
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اسـت  ها در جامعش اطالعاتي، موجب شده  اصل تکرر رسانش ،در نتيجش کند. ميرا تقويت 
هـاي مـورد عالاـش خـود      ها و کانـال  جوانان ايراني بش سوي مصرف اطالعات، برنامش کش

ان بـش  آن تعل  گروهي، هويتي، هنجاري، اخالاي و مذهبي و در اين فرايند، کشيده شوند
شـود تقويـت    اي از آنهـا پخـش    وني مـاهواره هاي تلوي ي جامعش و فرهنگي کش اين شبکش

( در مورد کردهاي منطقـش پيرانشـهر بـا    1388فکوهي و آموسي ) پژوهششود. نتايج  مي
جوانان پيرانشهر بـش واسـطش    ؛دهد کش استفاده از روش مشاهده مشارکتي دروني نشان مي

اي اـومي  هـ  روابط ااتصادي با کردستان عراق، شرايط جهاني شدن، رواج گسترده رسانش
ــش مشــارکت فعــال سياســي در ســال  ماننــد ــر هويــت مــاهواره و مطالب هــاي  هــاي اخي

گيرند کش کردهـا   نتيجش مي اما پژوهشگراناند.  گرايانش اومي خود را تقويت کرده جماعت
داننـد؛ هرچنـد ميـان     بش لحاص هويت فرهنگي، خود را با ساير ااوام ايراني مشـترک مـي  

 دهند.   مي صورتگذاري مشخصي  اصلشهويت ايراني و حوزه سياسي ف

ب(نظريهبازنماييرسانه

هـاي    ، فرايندي است کش طـي آن، تغييراتـي بـر هويـت وااعـي افـراد و گـروه       1بازنمايي
ده اسـت، ايـن   کـر اراکش  2شود، نظريش بازنمايي اجتماعي کش مسکوي  اجتماعي اعمال مي

يي اجتمـاعي زنـدگي خـود را    دهد کش مردم چگونش از طري  بازنمـا  لش را توضيح ميئمس
اهميت زيـادي در بـازتعريف    ،اي بخشند، بازنمايي رسانش کنند و بش آن معنا مي تفسير مي

 (.3، ص 1387راودراد و همکـاران،  نقـل از  هـاي اجتمـاعي دارد )   هويت افراد و گـروه 
افکار عمـومي مـورد بررسـي    بش دهي  در شکلرا هاي جمعي  نظريش بازنمايي نقش رسانش

و يـا  طرف  هي  گاه ميانجي بي ،دهد. منظور از بازنمايي اين است کش يک رسانش مي ارار
زبان و معناست و زبان و  رآيد؛ زيرا متکي ب در اراکش تصوير بش حساب نمياب اري خنري 

بازنمايي حوادث  از اين رو،معنا ني  در چارچوب گفتمان همواره متکي بش ادرت است. 
سـوگيري  نوعي داراي  -غيراخالاي بودن آن يابحث اخالاي سواي  -ها  رسانش از طري 
دارد  اي گـام برمـي   است و در راستاي توعيف يا تربيت ادرت و گفتمـان ويـژه   عقيدتي

بازنمـايي را بايـد سـاخت    بش ايـن ترتيـب،    ،(37، ص 1387)ربيعي و احمدزاده نامور، 

                                                      

1. representation        2. Moscovic 
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ـ  رسانش هـا در   اب معنـاي پديـده  اي و زباني وااعيت دانست. بازنمايي، نش انعکار و بازت
هاي مفهومي و گفتماني اسـت.   جهان خارج کش توليد و ساخت معنا بر اسار چارچوب

ها، فراگيرترين نهاد توليد، بازتوليد و توزيع معرفت و آگاهي در جهـان   از آنجا کش رسانش
منـدي دربـاره جهـان اجتمـاعي      توان محتواي آنها را منبع معني ادرت جديد هستند، مي

اي از اين لحاص اهميت دارند کش شناخت و باور عمـومي را   رسانش هاي . بازنماييدانست
 (.9، ص 1387زاده،  )مهدي دهند  مي شکل 

ـ     گيري دولت هاي جمعي از ابتداي شکل رسانش سـ ايي در فراينـد   ش هـاي ملـي نقـش ب
ـ انـد. عـالوه بـر     سازي بر عهـده داشـتش   سازي و يکپارچش همسان  هـا از طريـ    ن، رسـانش اي

هـايي کـش از آنـان بـش عمـل       دهنـد و بازنمـايي   هاي اومي اراکـش مـي   تصاويري کش از گروه
اـومي و نيـ  در     هـاي  هاي مردم در ابـال گـروه   گيري نگرش آورند، بر چگونگي شکل مي

هـاي   اي فرصـت  انـد. تصـاوير رسـانش    هاي اجتماعي مؤثر بوده نحوه برساختن انواع هويت
هاي اجتماعي است، بش دسـت   گيري هويت کش الزمش شکل ،1هايي زيادي براي همانندسازي

از هـايي کـش    هاي بازنمايي و اهميـت و پيامـدهاي روش   گيري رژيم دهند. مطالعش شکل مي
هاي بازنمـايي   شوند، ما را وارد المرو سياست برخي مردم و مناط  بازنمايي مي طري  آنها

از شـود؛   گروه مناسب برساختش ميکند. هر گونش هويت اجتماعي در تقابل با يک برون  مي
هـا را   ترين عرصش اي در دنياي امروز، بهترين و در دسترر فواهاي ارتباطي رسانش اين رو،

فوـاهاي  »کنند. از طرف ديگر، بـا توجـش بـش گسـترش      هايي فراهم مي براي چنين مقايسش
رنتـي، همـواره   اي و ارتباطـات اينت  هاي مـاهواره  از طري  تلوي يون« 2اي جهاني اومي رسانش

هـاي   هاي اـومي وجـود دارد کـش در صـورت ناخرسـندي از رسـانش       اين گ ينش براي گروه
گوينـد و   هاي جمعي برون مرزي کش بش زبان آنهـا سـخن مـي    جمعي کشور خود، بش رسانش

ـ    فرهنگ گروه اـومي ايشـان را تـرويج مـي     ن فوـاهايي بـراي   يکننـد، رو آورنـد و از چن
 (.128، ص 1387گيرند )سيدامامي، ببهره  هاي اومي خود برساختن هويت

در نقـاط مختلـف صـورت     هـا  اي اوميـت  بازنمايي رسانشهايي کش در زمينش  پژوهش
هـاي   تواننـد در خـدمت اهـداف و برنامـش     ها مي است کش رسانشمطلب اين  بيانگر ،گرفتش

ر راديـو د »گويـد   ( مـي 1997) 3هويت سازانش ااـوام اـرار گيرنـد. بـراي نمونـش، بـاربرو      
. در مـورد  «مريکـاي التـين نقـش اساسـي داشـتش اسـت      اها در  ملتفرهنگ  گيري شکل

                                                      

1. identifications        2. globally-ethnic media spaces       3. Barbero 
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ايجـاد و   بـراي اي  اوميت کرد ني  پژوهشگران معتقدند کش اين اـوم از اب ارهـاي رسـانش   
کردهـا اولـين    معتقد اسـت  (1998پور،  تقويت هويت اومي استفاده کرده است. )حسن

اي را بـا هـدف خـاص اـومي بـش کـار        هوارههـاي مـا   اوم در جهان هستند کش تلوي يون
هاي  هاي ديگري ني  وجود دارند کش تلوي يون هاي اومي و االيت نمونش ، همچنيناند برده

کـش   system space TVتلوي يون  اننداي را براي همان هدف بش کار برده اند؛ م ماهواره
ي پناهنده در سراسر جهـان  ها ها و ويتنامي اي ها، کره ها، چيني را براي ژاپني هايش برنامش

 رهـاي محصـول بازا  ،اي هاي مـاهواره  تلوي يون ،کند. وي همچنين معتقد است پخش مي
انـد، امـا    داري هستند کش تاکنون در خدمت دولت و بـازار بـش کـار گرفتـش شـده      سرمايش

هـاي سياسـي    هاي فرهنگـي و سـازمان   اي کردي کش از سوي گروه هاي ماهواره تلوي يون
يـک هـدف    انـد و در راه  بوده شوند تنها در خدمت اوميت کردها مي ،ماليکرد حمايت 

هـاي   تلوي يـون  (1997) 1سـن  انـد. وان بـروين   اي بـش کـار گرفتـش شـده     محلي يا منطقـش 
اي را يکي از سش عامل اصلي در ايجاد هويت اومي در بين کردهـاي سـاکن در    ماهواره

 نـام کش اوميتي ايجـاد شـود و گروهـي    داند. وي معتقد است براي اين کردستان ترکيش مي
 وجـود د، بايد اب ار ارتباط برارار کردن در ميان اعواي آن اوم ناوميت را بر خود بگذار

 . شود رو مي با ترديد روبشوجود آن اوم ني   ،اين ارتباطبدون داشتش باشد. 

 ج(نظريهاستفادهورضامندي

هاي مبادلش اجتماعي است، مـدلي رايـج    مدل استفاده و رضامندي کش خود متأثر از نظريش
ها و تأثير ايـن   در مطالعات توصيفي و اکتشافي در خصوص نحوه استفاده افراد از رسانش

استفاده بر رفتار آنهاست. رويکرد استفاده و رضامندي بر اين فـرض اسـتوار اسـت کـش     
را نيازهـايي   اصـد دارد  هعمدبش طور  و از اين رو، استفاده از رسانش براي رفع نياز است

 2شناسايي کند )کـو  ،خاص و کسب رضايت از آن هستند اي کش محرک استفاده از رسانش
 کننـد  ها را انتخـاب و اسـتفاده مـي    ند و برنامشا مردم فعال ،(. در اين رويکرد2007، 3و لو
مخاطـب در   ،(، فعال بودن بش اين معناسـت کـش اوالً  79، ص 2003، 5و فرگوسن 4)پرر

گيرد کش رسانش  ثانياً مخاطب تصميم مي و  خود داراي انگي ه و هدف است يرفتار ارتباط
                                                      

1. Van Bruinessen       2. Chu       3. Lu 

4. Prese             5. Ferguson   
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را ارضـا کنـد    اي هـاي ويـژه   خاصي را انتخاب و از آن استفاده کند تا نيازهـا و خواسـتش  
(. البتش رضامندي از رسـانش بـا زمينـش اجتمـاعي و     384، ص 1997، 2و باسيل 1)وينسنت

اسـتفاده و  »پيشـگام ديـدگاه    پژوهشـگران  ،فرهنگي جامعش نيـ  مـرتبط اسـت، بنـابراين    
هـا و آثـار    هـاي اسـتفاده از رسـانش    بش ل وم بررسي ارتباط اجتمـاعي انگيـ ه   ،«رضامندي

دهـد کـش بسـياري از     در اين زمينش نشان مي ها پژوهشاند. نتايج  متعااب آنها اشاره کرده
جملـش   از ،هـا  سانشاي از متغيرهاي آثار ر هاي مختلف مخاطبان با طيف گسترده رضامندي

يادگيري )کسب دانش(، وابستگي، نگرش، ادراک وااعيت جامعش، آثار مختلـف سياسـي   
 (.77، ص 1381 و ... مرتبط است )نيکو و همکاران،

 پژوهش روش 

بـر اسـار دو   هاي کيفي است کش گـردآوري اطالعـات آن    از نوع پژوهش پژوهشاين 
نفـر از کارشناسـان    هفتـاد مصاحبش بـا  روش اسنادي )مرور مطالعات نظري و تجربي( و 

 است.  صورت گرفتشحوزه ارتباطات و علوم اجتماعي 

از آنجا کش موضوع بازنمايي رسانش و هويت فرهنگي اـومي يـک موضـوع تخصصـي     
هاي بازنمايي هويت فرهنگي، اومي نيـاز بـش اسـتفاده از دانـش و      است، شناخت سازوکار

کـرد مصـاحبش بـا     يـن موضـوع ااتوـا مـي    تخصص کارشناسان مرتبط داشـت و ماهيـت ا  
اي و  کارشناســاني صــورت گيــرد کــش از تخصــص و دانــش الزم در موضــوعات رســانش 

هـاي علـوم    اجتماعي برخوردار باشند، بش همين دليل بـا هفتـاد نفـر از کارشناسـان رشـتش     
بش مصاحبش شونده نش بش عنوان يک )کـل   ارتباطات و علوم اجتماعي مصاحبش شد. در اينجا

شـود.   ش بش عنوان متخصص در يک حوزه خـاص توجـش مـي   ا ، بلکش بش اابليت(شخص يا
متخصصان ني  نش بش عنـوان يـک مـورد منفـرد بلکـش بـش من لـش نماينـدگان يـک گـروه از           

 (.183، ص1387، ترجمش جليلي، 3شوند )فليک متخصصان خاص در نمونش گنجانده مي
ــش  ــوعي مصــاحبش نيم ــا متخصصــان، ن اســت. در مصــاحبش  4دســاختارمن مصــاحبش ب

گر الزم نيست آنها را  است ولي مصاحبش ها از پيش معلوم  ساختارمند، مومون سؤال نيمش
طب  نظم معيني بپرسد، بلکش کافي اسـت مجموعـش آنهـا را طـي گفتگـو پوشـش دهـد،        
                                                      

1. Vincent       2. Basil       3. Flick 

4. semi-structured interview    
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اي بـش مقولـش    گر اين آزادي را دارد کش بش ابتکار خود، مسير مصاحبش را از مقولـش  مصاحبش
شـونده از   هـا، متناسـب بـا مصـاحبش     يير دهد يا براي تبيين هرچش بيشتر پرسـش ديگر تغ
هـا بـر    محورهاي کلي مصـاحبش (. 148، ص 1387هاي گوناگون بهره گيرد )رفيعي،  واژه

اهم سؤاالت مصاحبش بـش ايـن صـورت تنظـيم     . تعيين شده است پژوهش اهدافاسار 
کننـد هويـت    حور اـومي فعاليـت مـي   اي کش با م هاي تلوي يوني ماهواره شده بود: شبکش

هـا   اي بـا ايـن شـبکش    کنند؟؛ مخاطبان بش چـش شـيوه   فرهنگي ااوام را چگونش بازنمايي مي
شـود؟   ها بر هويت اومي چگونش ارزيابي مـي  کنند؟ ؛ تأثيرات اين شبکش ارتباط برارار مي
 ها چيست؟   هاي گرايش مخاطبان بش اين شبکش و داليل و زمينش

 يیاعتبار و پايا

شـود و اعتبـار    در بحث ارزيابي پژوهش کيفي بش مسئلش اعتبار بيش از پايايي آن توجش مـي 
کنند. در تحقي  کيفي، بش دليل آنکـش   مطالعش را ني  با ارجاع بش افراد مورد مطالعش ارزيابي مي

کنندگان پـژوهش وجـود دارد،    هدف، کشف معناها و تفسيرهايي است کش در ذهن شرکت
(. 134 ، ص1387روند )رفيعـي،   رين مالک براي صدق يا کذب نتايج بش شمار ميخود آنها بهت

هـاي کنتـرل صـوري و     بر ايـن اسـار بـراي اعتبارسـنجي سـؤاالت و مصـاحبش از روش      
بش شر  زير استفاده شـده  ( 415، ص 1387ترجمش جليلي،  ،فليکسازي محق  ) چندبعدي
انـد کـش رشـتش تخصصـي آنهـا بـا        ده. کارشناسان همگي از ميان کساني انتخاب ش1است: 

موضوع تحقي  يکسان بوده است. بش اين ترتيب، فقـط بـا کارشناسـان علـوم ارتباطـات و      
شـوندگان در   ها با خـود مصـاحبش   . نتايج حاصل از مصاحبش2علوم اجتماعي مصاحبش شد؛ 

 . بـش جـاي  3ها گنجانـده شـد. و   ميان گذاشتش و پح از تأييد از جانب خودشان، در تحليل
   گر استفاده شد. گر از چند مصاحبش استفاده از يک مصاحبش

 هاي پژوهش يافته

هـا بـش    هـايي از مصـاحبش   اـول  نقـل  ونتايج حاصل از مصاحبش با کارشناسان  ،در اين بخش
 :  شود صورت مستقيم در داخل گيومش ذکر مي
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 هويت فرهنگی قومی هاي بازنمايی سازوکار .1

يوقوميالف(بازنماييتمايزهايفرهنگ

گذاري بر  تأثير برايهايي  سازوکاراي از چش  هاي ماهواره کش شبکش مطر  اين استسؤال 
هـاي   شـبکش  راهبـرد ها بيانگر اين اسـت کـش    کنند. يافتش هويت فرهنگي اومي استفاده مي

مبتنـي بـر توـعيف    »کننـد(   هايي کش با محور اوميت فعاليت مي اي )بويژه شبکش ماهواره
، در اسـت  تالش براي متماي  کردن هويت فرهنگي از حاکميت»و « ليهويت فرهنگي م

هاي  کنند و کاستي جنبش هاي مربت هويت فرهنگي را از حاکميت جدا مي خصوصاين 
ها در اصـالت دادن بـش مليـت از     اين رسانش«. »آمي ند هويت فرهنگي را با حاکميت درمي

رانـي را بـش تـاريخ باسـتان منتسـب      هاي مليـت اي  ريشش»و « کنند استفاده مي« کهن بودن»
ديگـر ايـن    راهبـرد «. کننـد  دانند و از دستاوردهاي تمدني پح از اسـالم غفلـت مـي    مي

هـاي   هاي فروملي و اصالت دادن بـش عناصـر و مؤلفـش    تقويت هويت»مبتني بر  ،ها رسانش
ـ آي ترين عناصر اومي کش بش بازنمـايي درمـي   مهم زمينش ني . در اين است «هويت اومي د ن

، «سـرزمين تـاريخي  »، «موسـيقي و فولکلـور  »، «آداب و رسـوم »، «زبـان » :از انـد  عبارت
بـش  «. هاي شناختش شده اومي استفاده از شخصيت»و « بازنمايي مشاهير و نخبگان اومي»

بـا ايـن   »  گيـرد،  صـورت مـي  « تمـاي  »ها بيشتر بش اصد ايجاد  گفتش کارشناسان، بازنمايي
و براي ايجاد چنين حـح  « يکديگر متماي  بدانند ازشان را هدف کش ااوام در ايران خود
حقوق اجتماعي آنـان ناديـده   »بر اين است کش  مبنيدهند  تماي ي، آنچش از ااوام اراکش مي

اي راهبرد ادغام فرهنگي ااوام را مد نظـر   هاي ماهواره برخي از شبکش«. گرفتش شده است
، امـا رويکـرد غالـب    دهنـد  نشـان مـي   فرهنگـي آنهـا توجـش    هاي دارند و کمتر بش تماي 

توعيف هويت فرهنگي با هدف بين اومي  هاياي تأکيد بر اين تماي  هاي ماهواره شبکش
هـاي توسـعش بخـش همگرايـي و      بـش ظرفيـت  »هـا   اين رسانش ،. بش همين دليلاست ملي

و بـا برجسـتش کـردن     «مشارکت فعال ااوام در زندگي اجتماعي توجـش چنـداني ندارنـد   
 کنند. اهداف واگرايي ملي را دنبال مي« محلي ااواممساکل »

ب(نگرشنسبتبهمليت

هاي  شود کش شبکش گونش استنباط مي هاي کارشناسان اين از ديدگاه ،در اين سطح از تحليل
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 هـاي  هاي ملي ني  بـا رويکـرد سـلبي بـش بازنمـايي وااعيـت       اي در زمينش نگرش ماهواره
هـاي فراملـي    پردازنـد، رسـانش   جامعـش ايـران مـي    فرهنگي، سياسي و اجتماعي در درون

تماي ات فرهنگي در بطن جامعـش و فرهنـگ   »بازنمايي مي کنند کش اين گونش وااعيت را 
هـاي اـومي نيـاز     شود و گـروه  بش رسميت شناختش نمي هاايران وجود دارد اما اين تماي 

رسـانش هـا اراکـش    ، راهبـردي کـش ايـن    «اند اساسي بش مشارکت در جامعش را از دست داده
ايجاد مشارکت اجتماعي در درون نظام سياسي ايـران،   برايدهند بش جاي بسترسازي  مي
مـردم را   ،ن طريـ  ايبيند تا از  مشارکت داخلي مي خودداري ازحل را در مقاومت و  راه

اي مبتنـي بـر    رسـانش  هـاي  خويش جلب کنند. سياستگذاري عقيدتيهاي  بش سمت انگاره
و  بماننـد  هـاي مناسـب تعامـل و همگرايـي بـاز      از ظرفيـت  کـش  شـود  تماي  موجب مي

از طـرف   .سازي بش معناي فرهنگـي کلمـش شـود    آنها مانع از هويت «عقيدتيهاي  انگاره»
تواننـد   هاي سياسي ني  بش دليل محلي بـودن و نگـاه خردبينانـش نمـي     همين انگاره ،ديگر

هـا در بععـد    سـازي ايـن رسـانش    نگـاره ا ،هاي سياسي واحد شوند. بنابراين راهبردمنجر بش 
سـت از  ا تـر از بععـد فرهنگـي تأثيرگـذار اسـت. راهبـرد آنهـا عبـارت         سياسي حتي کـم 

 هاي اومي.  از جامعش ايراني و ايجاد مشارکت در درون گروه «زدايي مشارکت»

 مخاطب به نيازهاي  پرداختن. نحوه 2

 نهاي آنـا  آورند کش خواستش ي روي ميا بش سمت رسانشبيشتر مردم  ،اغلب کارشناسانبش گفتش 
ارزش اايـل شـده اسـت. در     شـان هاي خواستش برايکنند  احسار ميچرا کش را بازنمايي کند 

 ازهـايي   برنامـش  پخش ،ها شد کش يکي از داليل گرايش مردم بش اين رسانش ها گفتش مي مصاحبش
، بش اين نکتش ني  اشـاره  «متناسب با نيازهاي امروز مخاطبان نيست» است کشهاي داخلي  شبکش
هاي تلوي يوني اسـتاني هـم برنامـش محلـي داشـتش       شبکش حتي اگر شد کش در داخل کشور مي

اـومي را بـش    و مساکل پردازند اجتماعي )عمراني، شهري و ...( مي موضوعاتبيشتر بش  ،باشند
ابيـل   ازو مسـاکلي   کمتـر بـش موضـوعات فرهنگـي     بش عبارت ديگر، دهند اين امور تقليل مي

يـابي و آمـوزش زبـان محلـي،      ريشش تاريخي و فرهنگي ااوام، لبار و پوشش محلي، ريشـش 
هـاي   ويژگـي ديگـر برنامـش    پردازنـد.  مـي  ... هاي سرزميني، پراکندگي و تنوع اومي و ويژگي
هـاي شـاد و    اي اـومي ايـن اسـت کـش توجـش زيـادي بـش پخـش برنامـش          هاي مـاهواره  شبکش
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. «دهنـد  هـا اراکـش مـي    االب موسيقي و برگ اري جشن »شادي را درکننده دارند و اين  سرگرم
 پردازند. مي «بازنمايي واايع روز در جامعش»همچنين تا حد زيادي بش 
ها توجـش   سازي اين رسانش يکي از راهبردهاي اصلي برنامش ،شوندگان از ديدگاه مصاحبش

 نيـ   کننـد و برخـي   ي مـي سـاز  آنها بر اسار سليقش مردم برنامش»بش نيازهاي مخاطب است، 
ها از لحـاص نـوع محتـوا،     اين رسانش ،از سوي ديگر «اند دايره مخاطبان خود را اف ايش داده

شـود   هاي تلوي يوني داخل ايران پوشش داده نمي  کنند کش در شبکش هايي را پخش مي برنامش
از وجـوه  يکـي   ،دروااـع  .کنند را بش عنوان يک رسانش اومي مطر  مي و از اين طري  خود

 در همين زمينش است. ،هاي داخلي اصلي تماي  اين رسانش با رسانش

 ها بر هويت قومی . تأثيرات اين رسانه3

کارشناسـان دو   ،اـومي ـ اي بـر هويـت فرهنگـي      هاي ماهواره در خصوص تأثيرات شبکش
 د:نشو بش تفکيک بيان مي زيرند کش در ا شديدگاه متفاوت داشت

شودهاميويتتأثيرگذارياينرسانهداليليکهموجبتقالف(

تأثيراتعيني

هـاي اـومي تـأثير     اي بـر نگـرش   هاي ماهواره بنا بش گفتش برخي از کارشناسان، تلوي يون
متفـاوت  هـاي مختلـف اجتمـاعي     محدود و برحسب گـروه  ،گذارند، اما اين تأثيرات مي
نـوع  »؛ يعنـي بـر   دارنـد عيني  جنبشکش بيشترين تأثيرات کنند  مي. کارشناسان تأکيد است

. گذارند ميهايي از اشر جوان تأثير  در ميان بخش« ترويج زبان محلي»و « لبار پوشيدن
اسـت کـش   « هاي بصري و کالمـي  گيري از جذابيت بهره»ني   هايي تأثيرگذاري چنيندليل 

گيـري از زبـان    کننده موسيقي، آواز و راـص محلـي و بهـره    هاي سرگرم در االب برنامش
؛ است ين امر تا حد زيادي وابستش بش نيازهاي مخاطباشود.  ها ايجاد مي ر برنامشمحلي د

، «گيرنـد  هـاي ظـاهري مـي    بيشـترين تـأثيرات را از جـذابيت   »عام  انزيرا امروزه مخاطب
بنـابراين خيلـي   و جوانان نيازهاي زودگذر و روزمره دارنـد  »اين اظهارات رهمچنين بناب

در پاسخ بش اين سـؤال کـش کـدام اشـر بيشـترين       «.گيرند زود تحت تأثير ظواهر ارار مي
جوانـان  » اغلب ازکش اين افراد  ردها داللت بر اين دا گيرند، پاسخ تأثيرات را از ظواهر مي
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 ،با توجش بش چنين نيازهايي«. اشر متوسط و افراد ميانسال داراي سطح سواد پايين هستند
توانـد   مـي »کـرده اسـت و    سـير ين سمت بش ا ياد شده يها سازي شبکش هاي برنامش شيوه

 «.ها برآورده کند نيازهاي افراد را در اين زمينش

تأثيراتذهني

عالوه بر تأثيرات عيني، تعدادي از کارشناسان بر اين نکتـش نيـ  تأکيـد داشـتند کـش ايـن       
گذارنـد؛ يعنـي    هاي محدودي از جامعش تأثيرات ذهني برجاي مي ها در ميان بخش رسانش

منـد شـدن بـش فرهنـگ و هويـت اـومي        شهاي اومي و عالاـ  نگيختن نگرشموجب برا»
هاي اومي در اين زمينش محدود بش اشـر خاصـي    البتش دامنش تأثيرگذاري رسانش«. دنشو مي

ايـن طيـف از مخاطبـان    «. داراي سـطح سـواد بـاالتر هسـتند    »است، يعني کسـاني کـش   
کمتر بش ظـواهر بازنمـايي    زيرااست  ها بيشتر ان از اين رسانشآنمحدودند، اما تأثيرپذيري 

هاي  کنند؛ شبکش ها استفاده مي برنامشاز اين « يابي هويت»در پي  دارند و اغلبشده توجش 
فرد هـويتش را  »دهي بش اين افراد و برآوردن اين نياز کش  اي اومي ني ، در هويت ماهواره

دهـي بـش    و هويت کنند و براي تأثيرگذاري خوب عمل مي« بر اسار اوميت تعريف کند
هاي فرهنگ  مؤلفش»و « زبان»، «تاريخ»، «آداب و رسوم»بش بازنمايي  ،اين اشر از مخاطبان

گفتـش کارشناسـان، در   بنـابر  . است تأييد هويت اومي بش معناياين  کشپردازند  مي« اومي
هـا   شود و ايـن رسـانش   مطر  مي انمخاطب جانباينجا کسب هويت بش عنوان يک نياز از 

 .  کنند ايفاي نقش ميدهي بش آن  در شکل مؤثر،ش مرابش يکي از عوامل بني  
اي کـش بـا محـور اوميـت فعاليـت       هـاي مـاهواره   شبکش آن دستش از ا،ه يافتشبراسار 

انـد، امـا در    تا حدودي از لحاص ايجاد حـح تمـاي  )بـين اـومي( موفـ  بـوده      »کنند  مي
، دروااع نتوانستش «وف  عمل کننداند م خصوص ايجاد حح تشابش )درون اومي( نتوانستش

هـاي اـومي در منـاط  مختلـف      هايي کش در درون هر يک از گروه فرهنگ اند بين خرده
انـد در زمينـش    هـا توانسـتش   تشابش ايجاد کنند. در بررسي اين امر کش آيا رسانش ،وجود دارد

ي کـم و  ها واگرايي نسبت بش عناصر هويت بخش ملي اثرگذار باشند، کارشناسان ديدگاه
 از« تمـاي  اـومي  »تواننـد حـح    ها مي بيش ن ديکي ابراز کردند. بش گفتش آنان، اين رسانش

واگرايـي از عناصـر و   »توانند اين حح را بـش عمـل    ايجاد کنند اما نميرا « فرهنگ ملي»
اند کش  ذکر کرده رانمونش  مطلب خود، اينتبديل کنند براي اثبات « هاي هويت ملي مؤلفش
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اي بـا   هـاي تلوي يـوني مـاهواره    اف ايش کمي در تعداد شبکشبا وجود اخير  در چند سال
با هويـت ايرانـي باشـد     ات اوميعمل واگرايانش شاخصي کش بر پايش تماي »محور اومي، 

اي و فرهنگي اومي بش اين معنـا   هاي رسانش بازنمايي ،از سوي ديگر«. شکل نگرفتش است
اي واحد ايجاد کننـد؛ دروااـع هنـوز     هويت منطقش ندا در عمل توانستشها  رسانشنيست کش 

بش منطقش جغرافيايي خاص  و تنهاکنند  ها بش صورت محلي عمل مي بسياري از اين رسانش
پردازنـد. البتـش    هاي اومي ساکن در محدوده خويش مـي  فرهنگ و بخش خاصي از خرده

ح بـي و   هـاي  يهـا وابسـتگ   اين امر تا حد زيادي بش دليل اين است کش اکرر ايـن شـبکش  
ارچـش و منسـجمي دربـاره    پتوانند بـش نگـرش يک   در نتيجش نميو متفاوت دارند  عقيدتي

ديگر در راه ايجـاد هويـت يکپارچـش و منسـجم اـومي،       مانعفرهنگ اومي برسند. يک 
هـاي   تـاکنون شـبکش   کـش اسـت   «درون يک اـوم هاي  تنوع جغرافيايي و زباني و گويش»

 غلبش کنند. آناند بر  اي نتوانستش ماهواره

شودهاميتأثيرگذارياينرسانهمانعازداليليکهب(

 آن دستش ازاي ني  معتقد بودند  ها شرکت داشتند، عده در بين کارشناساني کش در مصاحبش
توانند تـأثيرات   کنند، نمي اي کش با محور اوميت فعاليت مي هاي تلوي يوني ماهواره شبکش

هـاي   داليـل و اسـتدالل   زيرام در ايران داشتش باشند. در هاي اومي ااو چنداني بر نگرش
 شود: اين گروه از کارشناسان ذکر مي

ها بر هويت فرهنگي بش عواملي اشاره شده اسـت   تأثيرگذاري اين رسانش خصوصدر 
ها در بازنمايي عناصر فرهنگي اومي نيـ    کند؛ اين رسانش کش اثرگذاري آنها را محدود مي

هـاي   موسيقي محلي را بـا موسـيقي  »براي مرال، در پخش موسيقي  اند؛ دچار آسيب شده
، «شـود  ها از فرهنگ ديگر گرفتش مـي  اکرر آهنگ موضوعاند و  خارجي و غربي درآميختش

چنـان کـش   شـده اسـت    تغييـر ها ني  دسـتخوش   لبار پوشيدن مجريان و هنرپيشش شيوه
بـر ايـن اسـار گفتـش     «. سبک پوشش آنها متمايل بش فرهنگ غربي است» توان گفت مي
باعـث  امـر  رود و همـين   ها بش سمت غربي شدن پيش مي شود کش گرايش اين رسانش مي
کننـده و   سـرگرم  تنهـا هايي  رسانشبش صورت شود کش از محتواي اومي خالي شوند و  مي

هـا   فرهنگي از ايـن رسـانش   بهره. در چنين شرايطي مخاطب ني  هي  گونش درآيندتجاري 
استفاده خواهـد کـرد، ضـمن اينکـش      هابا هدف سرگرم شدن از آن هاتنو  گرفتنخواهد 
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ايـن  »رسـاند زيـرا    هاي فرهنگي اومي نيـ  آسـيب مـي    اي بش عناصر و مؤلفش چنين رويش
شوند و نش تنها بش اين فرهنـگ خـدمت    ها موجب رنگ باختن اصالت فرهنگي مي شبکش
يـن ويژگـي هـم در مـورد     ا«. کننـد  کنند بلکش آن را دچار تحريف و آسيب نيـ  مـي   نمي
 کند.   اي اومي صدق مي هاي ماهواره فارسي زبان و هم در مورد شبکش هاي شبکش

دو گـرايش متوـاد در    ،استدالل اين گروه از کارشناسان اين است کـش، در مجمـوع  
بش بازنمايي فرهنـگ کـامالً سـنتي اـومي     »ها وجود دارد؛ يعني يا  سازي اين شبکش برنامش
)روسـتاهاي خيلـي   ماننـد  « زندگي وااعـي امـروزه کمتـر وجـود دارد     پردازند کش در مي

يا بش سمت سـبک زنـدگي و   »اديمي، فرهنگ اصيل روستا، دامداري، کشاورزي و ...(، 
هـاي آنهـا بـا     محتـواي بسـياري از برنامـش   »و « اند هاي فرهنگ غربي متمايل شده آل ايده

، بش همـين سـبب   «گرفتش است اهداف تجاري آميختش شده و رنگ و بوي تبليغي بش خود
امـروزه جوانـان   زنـدگي  پيشينش فرهنگ سنتي را با ااتواکات  با ايجاد تعادل،اند  نتوانستش

هاي فرهنگ پيشـين اسـتوار کننـد.     تطبي  دهند و يا فرهنگ امروزي را بر اسار پشتوانش
ا ه ها موجب کاهش مخاطبان و همچنين کاهش اثرگذاري محتواي اين رسانش اين ويژگي

هـاي   کنند؛ نشـان  عمل مي« امپرياليسم فرهنگي جهاني»ها در راستاي  شود. اين رسانش مي
سبک زندگي غربـي؛ خانـش،   »، «گرايي ترويج بينش مصرف»امپرياليسم فرهنگي را ني  در 
اند کـش بـا فرهنـگ ااـوام همخـواني       دانستش...« آمي ي من ل و  مدل آرايش و لبار، رنگ
هـايي را   ها نشانش شناسي، اين رسانش توان گفت از لحاص نشانش ندارد. در اين خصوص مي

و بيشـتر برگرفتـش    انطباق نداردشناختي فرهنگ ااوام  کنند کش با عناصر نشانش بازنمايي مي
هـايي را بـش کـار     از الگو و سبک زندگي و فرهنگ غربي است. اما از لحاص زباني نشـانش 

هـا   اومي را در خـود دارد. ايـن رسـانش    بخشي و تقويت هويت گيرند کش توان هويت مي
توانند بر هويت فرهنگي جامعش تأثيرگذار باشند؛ هر چنـد کـش در سـطح ظـاهر بـش       نمي

)هم در سـطح اـومي و   را پردازند و عناصر فرهنگي  بازنمايي برخي عناصر فرهنگي مي
هم در سطح ملي( بش صورت عناصري مجـ ا و پـاره پـاره و برحسـب مـورد بازنمـايي       

را در يک کليت فرهنگي بش هم پيوند دهند بش نحوي کش بتـوان   آنهاتوانند  نند و نميک مي
 مقابـل، از سطح عناصر فرهنگي فراتر رفت و بش يک بافت معناشناختي غني پي بـرد. در  

هاي امپرياليسـم فرهنگـي    نشانش ،شود ها درک مي آنچش در پح  سطو  ظاهري اين رسانش
گـذارد.   بـش نمـايش مـي   « گرايي بينش مصرف»در االب  است کش بش بهترين وجش خود را
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آيند کش در ارجاع بش اين بينش  هايي بش نمايش درمي يعني عناصر فرهنگي در االب نشانش
نـش در ارجـاع بـش بافـت فرهنگـي و معنـايي        ،رسند گرايي بش کليت و انسجام مي مصرف

خانـش، مـدل آرايـش و     انندمهايي  بش نشانششدن تبديل با عناصر فرهنگي  ،بومي. بنابراين
آمي ي من ل، نوع غذاها، مناسـبات اجتمـاعي و ... از محتواهـاي فرهنگـي و      لبار، رنگ

   .يابند شوند و بش عناصري مصرفي تن ل مي بومي تهي مي
سـازي فرهنگـي    ها در زمينـش هويـت   نظر تعداد ديگري از کارشناسان، اين رسانش ربنا باما 

هاي فرهنگـي و اـومي    سازي مؤلفش در جريان هويت»زيرا  اند شمواجهاي ديگري ني   آسيب با
دهنـد؛   ها فقط هويت سياسـي بـش فـرد مـي     بيشترين نقش را دارند، در صورتي کش اين شبکش

ـ «. دهنـد  تمـاي  اسـت، همچنـين هويـت مقاومـت بـش فـرد مـي        مفردي کش متفاوت و  ين چن
زگشت بش خود اسـت؛ اينکـش اگـر    توانند اين حح را بدهند کش راه حل در با نمي» ييها رسانش

 «.درسيتر  توان بش اهداف متعالي مي ،تعامل با ديگران بش شيوه مدني و سالم باشد

 اي هاي ماهواره هاي اجتماعی گرايش به شبکه داليل و زمينه .4

هـاي   هاي اـومي بـش شـبکش    هاي اجتماعي گرايش مردم بويژه گروه ترين داليل و زمينش مهم
 :اند از عبارتبش اختصار  اند، شدهشناسايي  پژوهشاين اي کش در  ماهواره

هايداخليازبرنامهنکردناستقبالالف(

هـاي تلوي يـوني داخلـي ذکـر شـده اسـت؛        از برنامشنکردن استقبال  برايداليل چندي 
وااعي نبودن »، «با ااتواکات و نيازهاي مردمنداشتن انطباق »، «ها برنامشنداشتن جذابيت »

شـود کـش رسـانش نتوانـد اعتمـاد       مجموعش اين عوامل موجب مـي «. ها دن برنامشو شاد نبو
خواهد شد. اين عوامـل   يتوجه بش پيام آن بيکش در نتيجش را بش خود جلب کند  انمخاطب

هـاي   شود تا دستيابي بش هويت اومي خود را از طريـ  رسـانش   ميدر افراد موجب تکاپو 
سيما کش در چندين دوره انجام گرفتش   و ن صداهاي سازما ند. نظرسنجينجايگ ين طلب ک

( نشـان  1383 و 1376 ؛1373اي صداوسيما،  )مرک  تحقيقات، مطالعات و سنجش برنامش
 :ازانـد   گرايش بش استفاده از ماهواره عبارت داليلترين  از نظر پاسخگويان، مهم ،دهد مي

هــاي  امــشو ســرگرمي در جامعــش و بخصــوص نــاتواني برن يضــعف امکانــات تفريحــ
هـاي   برآوردن نيازهاي ااشـار مختلـف و همچنـين ناخشـنودي از برنامـش      درسيما  و صدا



  89 اي وارههاي تلويزيوني ماه بازنمايي هويت فرهنگي قومي در شبکه

اي بش دليـل شـاد بـودن و پـرداختن بـش محتواهـاي متنـوع         هاي ماهواره شبکش. تلوي يون
سـت از  ا آورند. يک عامل ديگر عبارت موجبات رضامندي مخاطبان داخلي را فراهم مي

شـوند   هايي کش هرگـ  از تلوي يـون ملـي پخـش نمـي      برنامشاشتياق مخاطبان براي ديدن 
 (.1387)شهابي و جهانگردي، 

ضعفدربازنماييفرهنگيب(

هـاي   . رسـانش گـردد  برمـي  ها در بازنمايي فرهنگي جامعـش  هاي رسانش اين عامل بش کاستي
داخلي وات و زمان کمي را بش بازنمايي فرهنگ ااوام بش طور خاص و فرهنگ ملـي بـش   

را در  خـود ها و نيازهاي ارتبـاطي   خواستشتوانند  نميدهند. مردم  عام اختصاص مي طور
هاي  رو بش شبکش ،هاي داخلي دريافت کنند در نتيجش بععد فرهنگي بش اندازه کافي از رسانش

را بازشناسند؛ هر چند کش در  خودهويت فرهنگي  ،طري اين آورند تا از  هاي مي ماهواره
ايج دلخواه ني  دست نيابند. مبناي نظري اين گفتش اين اسـت کـش   عمل ممکن است بش نت
شود بلکـش گـرايش بـش     نش تنها عالي  فرهنگي بومي توعيف نمي ،در عصر جهاني شدن

هاي ارتباطي نقش  رسانش ،و در اين ميانيابد  آن اف ايش ميهاي  بازسازي عناصر و مؤلفش
 ،ش هويت فرهنگي خويش مراجعش کننـد تمايل دارند ب ي کشاصلي را بر عهده دارند، مردم

آورنـد. بـش گفتـش     روي مـي  ،اي کـش تصـوير فرهنـگ خـود را در آن ببيننـد      بش هر رسانش
نفسش برتـر   اي في براي بسياري از مخاطبان هي  رسانش»شوندگان، در مقطع فعلي  مصاحبش

ترجيحـات وي   ءفرض و از پيش تعيين شـده جـ    آيد و بش صورت پيش بش حساب نمي
؛ داخلـي  يسـت چ ،کنـد  اي کش نگـاه مـي   کش آرم شبکش نداردبراي مخاطب فراي «. نيست
تصـوير  »شود کـش بتوانـد    يا خارجي، زماني يک رسانش تبديل بش ترجيحات وي مي است

 و اين نکتش مهمي است.   «هويت و فرهنگ خود را در آن ببيند

 احساسمحروميتنسبيج(

هـاي   ن تواعـات ارزشـي و اابليـت   احسار محروميت نتيجش احسار وجود شکاف بـي 
ارزشي است کش بستش بش شدت پايبندي بش ارزش مورد تواع، مشروع دانستن محروميت، 

هاي اومي  هاي بديل ممنوع شده و دفعات محروميت، باعث نارضايتي و خواستش فرصت
اي با محـور اـومي    هاي ماهواره د و اين يکي از عواملي است کش گرايش بش شبکششو مي
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ايـن  بـش   ،شـود  . در بررسي عواملي کش باعث احسار محروميت نسبي ميپي دارد را در
کنند ارزش و احترام يکساني ندارند،  مياشاره شده است: زماني کش مردم احسار  موارد
مناط  ديگـر بـش دليـل توسـعش نـاموزون      در مقايسش با آنان افتادگي ااتصادي منطقش  عقب

هـاي   گيـري  در تصـميم  يو نقش (95، ص 1388، اللهي و حافظ اميني بيشتر است )سيف
هاي عيني احسـار محروميـت نسـبي را فـراهم      اين عوامل، زمينش. ندارند سياسي کشور

هـاي اـومي    هاي فراملي ني  موجب تقويت اين احسار در بـين گـروه   کنند و رسانش مي
باطـات،  رابرتسون معتقد است با تعمي  فرايند جهاني شدن و انقالب عظيم ارتشوند.  مي

هـاي   امکان مقايسـش وضـعيت االيـت    ،تر شده و اين امر دسترسي افراد بش اطالعات آسان
هـاي   هاي حاکم براي اعواي گـروه  اومي را در ايار با گذشتش خود، هم تباران و گروه

زمينـش بـراي    ،ها ( در خالل اين مقايسش138، ص 1382ده است )الطايي، کراومي فراهم 
شـدت  گرايـي   د و بـش تبـع آن رشـد اـوم    آيـ  سبي فراهم مـي ايجاد احسار محروميت ن

احسـار   ،هاي اـومي  هاي صورت گرفتش ني  هر چقدر گروه پژوهش گيرد. بر اسار مي
 ، بش عبـارت ديگـر،  اند از هويت ملي باالتري برخوردار بوده اند، داشتشمحروميت کمتري 

در  1تيلـور ت. د مطالعش شده اسـ راحسار محروميت باعث تقويت هويت اومي افراد مو
بش بررسي هويت اومي مهاجران در شهر الينوي  پرداخت. ايـن   پژوهشي،در  2004سال 

پژوهشگر دريافت کش با اف ايش احسار محروميت افراد مـورد مطالعـش، هويـت اـومي     
هـاي داخلـي نيـ  رابطـش مسـتقيمي بـين احسـار         در پـژوهش شـود.   آنان برجستش مـي 

طـي   (51، ص 1387همکـاران  ربـاني و  ت؛ )محروميت و هويت اومي يافت شـده اسـ  
هويـت اـومي افـراد مـورد مطالعـش       ،احسـار محروميـت   گيرند کـش  پژوهشي نتيجش مي

کند. بر اسـار يـک پـژوهش ديگـر، در      را تقويت مي)دانشجويان آذري، کرد و عرب( 
تحليل چندمتغيره بش اين نتيجش رسيدند کش متغيرهاي احسار محروميت نسـبي در بععـد   

احسار محروميت نسبي در بععد ااتصادي بش ترتيب در مرحلش اول و دوم بـر   سياسي و
 (.66، ص 1389اند)نوا ، ايصري و تقوي نسب،  هويت اومي در اهواز تأثيرگذار بوده

بازنمايينامناسباقوامدررسانهداخليد(

 ايي سش ترين رسانش کشور، نقش ب در ايران صداوسيما بش عنوان فراگيرترين و پرمخاطب

                                                      

1. Taylor  



  91 اي وارههاي تلويزيوني ماه بازنمايي هويت فرهنگي قومي در شبکه

هاي اومي و تعريف روابط ميان گروهـي در   در پروراندن شناخت و درک مردم از گروه
هـاي پخـش شـده از     دهد کش در محتـواي برنامـش   کشور دارد. شواهد پژوهشي نشان مي

آيند و اين ااوام تصاوير پخش شده  ااوام ايراني بش شيوه نامطلوبي بش نمايش درمي ،سيما
(. 1387 ،سـيدامامي  و 1387 ،دانند )رضايي و کاظمي ب نميدرباره خود را چندان مطلو

هـاي   ااـوام بـش رسـانش    شـود  موجـب مـي   باشد کش مهميتواند يکي از عوامل  اين امر مي
فراملي و خارجي روي بياورند و درصدد باشند کش تصـوير فرهنـگ خـود را از طريـ      

خصـوص تحليـل    اي دريافت کنند. نتيجش يک پـژوهش ديگـر در   هاي ماهواره تلوي يون
شبکش اول، دوم و سوم در مورد متغير هويـت   سشهاي خبري سيما در  محتواي مجموعش
در مـورد فعاليـت    کـل مـوارد اخبـار   درصـد   يـک دهد کـش در کمتـر از    اومي نشان مي

نمـايش تصـوير    خصـوص هاي مختلف و معرفي آنها صـحبت شـده اسـت. در     اوميت
درصد تصـويري اراکـش    يکومي ني  تنها در ها و آداب و رسوم و آيين و مراسم ا اوميت

 (.144، ص 1389شده است )باهنر و جعفري کيذاان، 

کسباطالعاتسياسي(ـه

کسب خبر » :از است اي عبارت هاي ماهواره از داليل اصلي استفاده از شبکشيکي 
سـخن  ها درباره واايع محلـي زيـادي    در اين شبکش«. در مورد برخي واايع کشور

هـاي   شبکش .شود هاي داخلي کمتر توجش مي بش اين واايع در شبکش حالي کش درگويند  مي
پخـش   ،کش باعث شود مـردم بـا آن حـح ن ديکـي داشـتش باشـند      اي هر چش را  ماهواره

دريافـت اخبـار و اطالعـات از طـرف     »براي برخي از مخاطبان  ،کنند. از سوي ديگر مي
 شود. ارزش المداد مي با« رسانش غيردولتي

 گيري  نتيجه

تقويـت   راهفرصت را براي ااوام فراهم کـرده اسـت کـش در    اين  ،جهاني شدن ارتباطات
در جهاني شدن و محلي شـدن   ، از موضوعند. ااوامشو مند از آن بهرهخود هويت اومي 

اب ارهـاي ارتبـاطي    ،جهـاني شـدن   از يک سو، ين معنا کشش ا؛ بکنند شيوه استفاده ميدو 
تقويت هويت اومي خويش  در راهااوام ارار داده است تا از آن  را در اختيار اي شپيشرفت

تواننـد   اي مـي  گيـري از ايـن اب ارهـاي رسـانش     ااوام با بهره ،ديگر سوياستفاده کند و از 
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لش محلي خود را تبـديل  ئها و مطالبات خود را در سطح جهاني منتشر کنند و مس خواستش
چنين مؤيد ديدگاه نظـري رابرتسـون و روزنـا    ها هم اين يافتش. ندسازاي جهاني  لشئبش مس

اي، با  هاي تلوي يوني ماهواره محلي شدن( انطباق دارد. شبکشـ  است کش با مفهوم )جهاني
هـاي   هـا و هويـت   اي سعي در ايجاد و تعمي  نگـرش  گيري از اب ارهاي نوين رسانش بهره

مي ازجملش زبان، آداب و هاي او بش بازنمايي عناصر و مؤلفش و در اين زمينش، اومي دارند
هـاي صـورت گرفتـش در ايـن      پردازنـد، بازنمـايي   رسوم، فولکلور و سرزمين تاريخي مي

ها از عناصـر و   اين رسانش چنان کشمبتني بر يک چارچوب و زمينش فکري است  ،ها شبکش
کننـد.   جهت اهداف واگرايـي سياسـي نيـ  اسـتفاده مـي     در نمادهاي فرهنگي و تاريخي 

ايجـاد واگرايـي در نظـر دارنـد، ايجـاد       هـا بـا هـدف    اين رسـانش هبردي کش ترين را مهم
هاي  اي بش بازنمايي مؤلفش ها بش گونش است، اين رسانش« تماي ات فرهنگي مبتني بر اوميت»

هـاي فرهنگـي ملـي و     ايجاد واگرايي بين هويـت منجر بش پردازند کش  هويت فرهنگي مي
 ند.  شواومي 

بش عنوان عامل ميـانجي   ،مبناي نظريش استفاده و رضامنديگونش کش بر  مخاطب ني  آن
شـود، بـش واسـطش نيازهـاي ارتبـاطي کـش در ابعـاد         در فرايند ارتباطات در نظر گرفتش مي

اش را در آن  هـاي فرهنگـي   يابد کـش خواسـتش   اي سوق مي بش سمت رسانش ،فرهنگي دارد
بـش هويـت فرهنگـي خـويش     گرايش مردم از نش تنها  ،بيابد، يعني در روند جهاني شدن

انـد   دنبال آن بودهبش هويتي کش در طول تاريخ  همانبش سمت  اغلبشود بلکش  نمي استشک
گيـرد   هاي فراملي )ازجملش ماهواره( مورد توجش ارار مي روند. اين امر از طري  رسانش مي

از  ها همچون هر رسانش ارتباطي ديگر بسـتگي بـش عـواملي    و البتش تأثيرگذاري اين رسانش
ها از سـوي   ها، نيازهاي مخاطبان، بستر و زمينش اجتماعي، تفسير پيام ابيل محتواي برنامش

 ،و اين همان عواملي است کش بر اسار نظريش اسـتفاده و رضـامندي   دارد مخاطبان و ...
جهاني شدن ارتباطات دامنـش   ،رسانش دخالت دارد. از سوي ديگر هرگذاري  ر دامنش تأثيرد

شـاهد نقـش    ،بش همين دليل و را بش طور چشمگيري اف ايش داده است انتخاب مخاطب
 همگام بااي  هاي ماهواره محوري مخاطب در فرايند ارتباطات هستيم. عملکرد اين شبکش

اهداف تجاري و امپرياليسم فرهنگي دامنش تأثيرات فرهنگي مبتني بـر اوميـت را کـاهش    
ـ   از ،دهد و اين ويژگي مي کاهـد، امـا بـر اسـار      مـي ر مخاطبـان  تأثيرگذاري فرهنگـي ب
توانند تأثير چنداني بـر توـعيف    ها نمي هاي حاصل از ديدگاه کارشناسان اين رسانش يافتش
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تـا   چند کش در زمينش تأثيرگذاري بر هويت اـومي  هاي ملي مردم داشتش باشند، هر نگرش
 همکـاران، هاي يک پژوهش ديگر )ربـاني و   اند. همچنان کش يافتش عمل کرده  موف  حدي
توانند در طول هم ارار گيرند و مکمـل   دهد، هويت ملي و اومي مي ( ني  نشان مي1387

باشند. البتش در اينجا عواملي همچون احسـار محروميـت نسـبي نيـ  دخالـت       يکديگر
تو م با اف ايش احسار محروميت نسبي  ،ين معنا کش هرگاه رشد هويت اوميبش ا ؛دارند
 شود. هاي واگرايانش نسبت بش هويت ملي بيشتر مي گرشگيري ن امکان شکلباشد، 

کشـاند؛ بـش ايـن     لش مخاطب مـي ئاين نتايج ما را بش سمت رويکرد هرمنوتيکي بش مس
بيني يک فرد  جهان ،تواند جدا از تفکرات، تجربيات و در مجموع معني کش يک متن نمي

جـدا نيسـت.    انآنـ وجود داشتش باشد. تفکرات و تجربيات افراد هـم از سـبک زنـدگي    
هـا   فرهنگي و چارچوب ذهني خود با ايـن برنامـش   هاي مخاطب بر حسب نيازها و زمينش

کند، در اينجا چون طيف مخاطبان متفاوت است تأثيرات متفـاوتي نيـ     ارتباط برارار مي
اي کش بـا   هاي ماهواره هاي شبکش توانند با برنامش گيرند؛ همين کش برخي از جوانان نمي مي

دانند و  ارتباط برارار کنند چون آن را متعل  بش گذشتش مي ،کنند ميت فعاليت ميمحور او
ايـن تفسـيرهاي ذهنـي     نـده ده نشـان  ،داننـد  گرايانش مـي  غرب يا بعوي ديگر آن را کامالً

 ،گرايانـش اسـت؛ بـر اسـار ايـن رويکـرد       مخاطبان است. اين نتايج مؤيد رويکرد سـازه 
 ،از اوميت )و هويت اومي( عرضش کرد. اين تعريفتوان تعريف ثابت و يکنواختي  نمي

برساختي اجتماعي و تاريخي است کش در طول زمان، با کنش و واکنش افراد جامعـش بـش   
 .آيد و امکان تغيير آن، با تغيير اوضاع اجتماعي، سياسي و فرهنگي وجود دارد وجود مي

ملي ديگر نش بـر پايـش   هاي فرو داري، هويت چنان کش امروزه، در برخي کشورهاي سرمايش
، دنشـو  اوميت کش بر اسار مساکل سياسي روز، جنسيت و اصال  سياسي تعريـف مـي  

اي از  ها تأثير زيادي دارد همان نحوه بازنمـايي رسـانش   البتش آنچش در برساختن اين هويت
 هاي گوناگون را دارند. موضوعاتي است کش اابليت تبديل بش هويت

  هـاي فـردي هسـتند،    مخاطبان بش دنبـال رضـامندي   ،يطب  نظريش استفاده و رضامند
هر چند کش در مورد هويت فرهنگي و اومي رضـايتمندي فـردي بـا زمينـش اجتمـاعي و      

و تأثيرگذاري رسانش مشـروط بـر ايـن اسـت کـش بتوانـد        خورد فرهنگي اومي پيوند مي
 جلـب از طري  بازنمايي موضوعات و محتواهاي فرهنگـي اـومي   رضامندي مخاطب را 

اي نقش انحصاري رسانش ملي را در بازنمـايي هويـت    هاي تلوي يوني ماهواره . شبکشکند
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توان گفت کش شـاهد نـوعي راابـت در     اند و بش اين ترتيب مي فرهنگي بش چالش کشيده
ي اراکش شـده  ها پياماز ميان اين مخاطبان هستند کش  زيرا عرصش بازنمايي فرهنگي هستيم،

هـاي   هاي دريافتي از شـبکش  مخاطب پيام ،زنند ش انتخاب ميدست ب هاي مختلف از شبکش
دهد کش کدام را  کند و خودش تشخيص مي هاي داخلي مقايسش مي اي را با برنامش ماهواره

 ،اي مخاطبان بـاال رفتـش اسـت    انتخاب کند، با توجش بش اينکش سطح آگاهي و سواد رسانش
از ميـان خروجـي   شـدن ارتباطـات،   . در عصر جهاني زنند ان دست بش مقايسش ميآن اکرر

متناسـب بـا زمينـش    کننـد کـش    هايي گرايش پيدا مي ها، مردم بش پيام متنوع و پيچيده رسانش
ها حتي بـراي جلـب رضـايتمندي فـردي      بنابراين رسانش فرهنگي و اجتماعي آنان است؛

 . هاي مختلف مدنظر ارار دهند بايد زمينش فرهنگي و هويتي آنان را از جنبش مخاطب 

  اي ي رسانهراهکارها

 .اتخاذرويکردفرهنگي1

ـ    ،بش گفتش کارشناسان بـش شـيوه ااـدامات فرهنگـي      دتمايالت فرهنگـي و هـويتي را باي
عد جهاني بش خـود  ترين واکنش دولت مرک ي در شرايط کنوني، بع مديريت کرد. کوچک

اسـتفاده   اري و سوءبرد وي  و حربش سياسي و ارتباطي مورد بهرهاگيرد و بش عنوان دست مي
تواند تأثيرات زيادي بـر هويـت و امنيـت     هاي فراملي مي استفاده از رسانش شود. وااع مي

توجـش بيشـتر    ،واگرايانش اومي داشتش باشد. بر اين اسار هاي ملي و دامن زدن بش گرايش
هـاي ذهنـي    و از ميان بردن برخـي کليشـش  هاي اومي در رسانش ملي  بش بازنمايي فرهنگ

 هاي واگرايي را کاهش دهد. تواند زمينش ميبش آنها  نسبت

.تبيينرابطهبينهويتمليوهويتقومي2

د کـش  شـو رابطش بين هويت ملي و هويت اومي در رسانش ملي بش نحوي تبيين الزم است 
ايـن نگـاه کـش تقويـت      تـا باشند  هماين دو متغير در طول يکديگر ارار گيرند و مکمل 

صـاحبنظران معتقدنـد کـش    از . برخـي  يابـد تغيير  شود، يگري ميموجب توعيف د ،يکي
 همچنان کـش شود  تقويت هويت اومي ل وماً منجر بش توعيف هويت و انسجام ملي نمي

در گرو توعيف هويت اومي نيست چش بسـا ايـن دو نـوع هويـت     ، تقويت هويت ملي
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تقويت هويت ملـي  ند. اين امکان وجود دارد کش در عين کنتوانند همديگر را تقويت  مي
در يک جامعش، افراد از هويت اومي بااليي ني  برخوردار باشـند. ضـمن اينکـش تقويـت     

همگرايـي   ،شود و بـش تبـع آن   هويت اومي موجب کاهش احسار محروميت نسبي مي
 .يابد اف ايش ميملي 

.کاهشاحساسمحروميتدرجامعه3

احسار محروميت در يـک اـوم    قدر مي انچکش هر  کنند ميصاحبنظران تأکيد از برخي 
 يـا مـورد تعـرض    انهايشـ  فرهنـگ، زبـان و ارزش   کـش  دنـ احسار کن يعنيبيشتر باشد 

شـدت  بش حفظ فرهنگ و آداب و رسـوم اـومي   آنان استحالش ارار گرفتش است، گرايش 
هـاي   شـبکش  .مـداري متجلـي خواهـد شـد     بش صورت اـوم  ،کش در حالت افراطي يابد مي

هاي واگرايانـش در بـين    گرايش بش شکل دادن برايبش عنوان اب اري  اي از اين امر ماهواره
يکـي از راهکارهـاي اساسـي ايـن اسـت کـش بـا توزيـع          ،کنند. بنابراين مردم استفاده مي

ه شـود.  احسار محروميت نسـبي کـاهش داد   ،ها در جامعش تر امکانات و فرصت عادالنش
کـاهش   هدر رارساني  اطالعفرهنگي و  متنوعهاي  برنامشتواند در االب  رسانش ملي ني  مي

 انجام دهد.بيشتري  فعاليتمحروميت 

.بازنماييمطلوبازاقوامايرانيدررسانهملي4

هـاي پخـش    دهد کش در محتـواي برنامـش   شد شواهد پژوهشي نشان مي گفتشهمچنان کش 
تصـاوير   ،امآيند و ايـن ااـو   ااوام ايراني بش شيوه نامطلوبي بش نمايش درمي ،شده از سيما

در خصـوص   کشدانند. بنابراين الزم است  پخش شده درباره خود را چندان مطلوب نمي
هاي اومي از لحاص  حوور و سهم گروه ملي و همچنينبازنمايي فرهنگ ااوام در رسانش 

اراکـش  هايي کش از ااوام  ها توجش بيشتري صورت بگيرد و بازنمايي کمي و کيفي در برنامش
 .باشد هاي فرهنگي وااعي آنان با ظرفيت متناسب شود، مي

تربااقوام.تعاملسازنده5

هاي فراملي تا حد زيادي بستگي بش شرايط موجود در جامعـش   تأثيرپذيري ااوام از رسانش
هرچقدر وضـعيت   ،ايران و نحوه تعامل و ارتباطات فرهنگي ااوام با مرک  دارد. بنابراين
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 ي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي بهبود يابـد و تعـامل  هاي ااتصادي ااوام از لحاص شاخص
هاي فراملي ني  کـاهش   سازنده و برابر با دولت برارار باشد، تأثيرپذيري از رسانش ،مربت
تواند با طر  مطالبـات و   شود. رسانش ملي ني  مي هاي همگرايي بيشتر مي يابد و زمينش مي

اـومي و  اجتماعي، زمينش همگرايـي  پيشبرد مشارکت  در راهبازنمايي ظرفيت هاي ااوام 
 را بيشتر فراهم آورد.  ملي

هايمحلياستانيهايشبکه.بهبودکيفيتوکميتبرنامه6

کنند و نقش  هاي محلي استقبال مي از شبکش اغلبها  مخاطبان در شهرستان ،ها يافتش ربنا ب
مـردم و نيـ  زبـان    ها و مساکل  در بازنمايي آداب و رسوم، طر  خواستش هامربتي براي آن
 ،جملـش  بيننـد، از  هاي محلي مـي  هايي ني  در شبکش کاستي حال،ند. با اين ا ليبومي خود اا

هـاي سـطحي و    ها، برنامـش  زمان محدود پخش برنامش بش زبان محلي، کيفيت پايين برنامش
توجهي بش عناصري از ابيـل زبـان، ادبيـات و     بيني بويژه در بععد فرهنگي و کم فااد ژرف

ااـدامات بيشـتري    ياد شـده، بهبود موارد  کش با هدفسيقي محلي. بنابراين الزم است مو
 صورت بگيرد.

.تغييرديدونگاهنسبتبهاقوام7

هاي اساسي و زيربنايي، تغيير نگاه و بيـنش حـاکم نسـبت بـش اجتماعـات و       يکي از گام
ر نوع نگاه مسـئوالن  تواند نقش زيادي در اصال  و تغيي هاي اومي است. رسانش مي گروه
، زمينـش . در ايـن  جلـب کنـد  ربط داشتش باشد و توجش آنها را بش حساسـيت موضـوع    ذي

 شود: راهبردهاي زير پيشنهاد مي
اي بازتعريف شود کش تا حد ممکن، شمار بيشتري از عناصـر و   هويت ملي بش گونش ـ

ملي بـا محوريـت   گيرد. از سوي ديگر، بازسازي هويت  بر نمادهاي فرهنگي ااوام را در
 بععد سياسي همراه باشد.

گيران کشور براي مشارکت دادن همـش ااـوام ايـران در فراينـد      تالش بيشتر تصميم ـ
ــميم ــازي تص ــميم  س ــا و تص ــري ه ــش   گي ــارات منطق ــ ايش اختي ــي و اف ــاي مل  دراي  ه
 هاي بومي و محلي. ري ي برنامش
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ليتوسعهفرهنگيمههايقوميدرراگيريازظرفيت.بهره8

بـراي توسـعش    خطـري محلي يا موزاکيکي بودن پهنش فرهنگي ايران را نبايـد   ـ تنوع اومي
تـوان   در نظر گرفت، بلکش مي« فرهنگ ملي»گيري و تقويت  براي شکل و يا مانعيکشور 

توانـد فرهنـگ ملـي را     اي بش شمار آورد کش حتي مي آن را يک امتياز و يک اب ار توسعش
ي هـا  اين فرهنـگ رشـد و غنـاي خـود را مـديون فرهنـگ       ،يتتقويت کند، زيرا در نها

تقويت فرهنـگ ااـوام بـش     ،(. دروااع127، ص 1385دهنده خود است )فکوهي،  تشکيل
و توسـعش ملـي    در راه غنا بخشيدن بـش فرهنـگ  هاي موجود  گيري از ظرفيت معناي بهره

و کمـک  وام هاي فرهنگي اا اساسي در معرفي و شناساندن ظرفيت ينقش ،و رسانش است
 دارد. بر عهده رشد و توسعش فرهنگي جامعش  بش

 منابع 
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