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  چكيده

دهي به الگوي صحيح مصرف شهروندان در   ملي در شكل نههدف پژوهش حاضر، مطالعه نقش رسا
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  مقدمه

هـايي در خـصوص       ترين مسائلي هستند كه الزم است سياستگذاري        مسائل شهري، از مهم   
به منظور تحقق اصـالح الگـوي مـصرف    ) هاي خاص مسائل شهري جه به مؤلفه  با تو (آنها  

به مثابه كالبدي پويا و همـواره در حـال          (زيرا امروزه با توسعه روزافزون شهر       . انجام گيرد 
اي جـدي   ، مسائل شهري و آنچه با مفهوم شهروندي گره خورده، مـسئله         )گسترش و تغيير  

اي بـويژه   هـاي فرهنگـي و رسـانه    زمينـه، سـازمان  در اين . در جوامع در حال توسعه است   
مشي مربوط به آنها دولتي باشد، از اهميت و حساسيت خاصـي             هنگامي كه مالكيت و خط    

  .برخوردار هستند
 ميـان   هطرفـ  رابطـه پويـا و دو     مستلزم بررسـي    مطالعه رابطه ميان مصرف و شهرها،       

 هـستند كـه مـصرف        اصـلي  يهاي  شهرها، فضاها و حوزه   . استتوسعه شهري و مصرف     
جمعيـت زيـاد شـهرها و       . گيـرد   صورت مي در آنها   )  در طيفي گسترده  (فردي و جمعي    

شـهرها  . زنـد   رويـه دامـن مـي        هاي مختلف، بر مصرف بـي       گروه  فرهنگ رقابت در بين     
، 1جـين (كننـده هـستند        فـضاهاي مـصرف    به نوبه خود نيـز    كنند و     فضاها را مصرف مي   

اي كـه    شود؛ بـه گونـه      وهاي مصرف دستخوش تغيير مي    در اين فضا، الگ   ). 8، ص   2006
گيرد كه به لحاظ ماهيت قابـل مقايـسه     فرهنگ مصرفي جديدي شكل مي ،مدت در دراز 

اما اگر تغيير الگوي مصرف به سمت مصرف بهينه حركت كند، عـالوه           . با گذشته نيست  
اشته باشد و   تواند نقش مهمي در زندگي ساكنان شهر د         بر رقابت در عرصه اقتصادي، مي     

در الگوسازي و نهادينه كردن     اين امر بدون هماهنگي نهادهاي مهم فرهنگي و اجتماعي          
بنـابراين، الگـوي مـصرف عـالوه بـر اينكـه            . پذير نيـست    امكانفرهنگ درست مصرف    

  .شود موضوعي اقتصادي است، موضوعي فرهنگي و اجتماعي نيز تلقي مي

بـه عبـارت   . رف افراد و اقشار جامعهالگوي مصرف عبارت است از سطح و شكل مص       
هاي جامعه    ديگر، الگوي مصرف در برگيرنده كميت و كيفيت اقالم مصرفي افراد و خانوار            

. كنـد  است كه تحت تأثير استانداردهاي مصرف، درآمد، موقعيت اجتماعي و غيره تغيير مي           
ها هستند،    هالگوهاي مدرن مصرف، تا حدي ناشي از زيستن در كالنشهرها، شهرها و حوم            

 ، ترجمـه صـبري،    3بـه نقـل از باكـاك       (2ها، همان طور كه زيمل      زيرا زندگي در اين محيط    
كـه نگـران حفـظ     دهـد   هـاي جديـدي را پـرورش مـي          انـسان «گويد،    مي) 26 ص   ،1381
   .» هستند اجتماعيمختاري و فرديت وجود خويش در تقابل با نيروهاي چيره خود

                                                      
1. Jayne        2. Zimel       3. Bakak 
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 آن در شـهرها    تـصحيح  يا راييگ  مصرفشيوع   رد يمؤثر عامل فرهنگي هاي  فعاليت
مـصرف افـراد     الگوي تابع،  نآنا رضايتمندي و انتظارات و افراد اجتماعي روابط. هستند
الگوي مصرف امري تغييرپذير است و اين تغيير به صورت تـدريجي و فراينـدي               . است

 .رده آن نايـل شـد  توان به اصالح و تغيير گست بنابراين، در كوتاه مدت نمي. افتد اتفاق مي 
گيـرد و   الگوي مصرف در بستر زمان و به تدريج شكل مي   « ،)2004 (1بنا به نظر فريدمن   

ايـن  . يابـد  رواج مـي  شـهروندان  ميـان  يا مصرف بهينه در     2اي  نوعي مصرف پايه و زمينه    
گرايـي،   به طـور كلـي در بحـث مـصرف و مـصرف            اما  . الگوي مصرف، شاخصي است   

 پـي  وند ناپايدار مصرف است كه مسائل محيطي و اجتماعي را دربيشترين نگراني درباره ر 
 نقش معمـولي و     در اين صورت   »شود   منجر مي  3ناپايداري، به مصرف پروبلماتيك   . دارد

 تـابع   ، اجتمـاعي و فرهنگـي     ، و تأثيرات كلي محيطي    شود   دگرگون مي  بيولوژيكي محيط 
محـيط بـه هـم      ي افراد و    ها   قابليت بينشود؛ به نحوي كه توازن        مصرف كل جمعيت مي   

  :چنين مصرفي، معضالت ديگري را نيز به دنبال دارد كه عبارتند از. خورد مي
سطح يا كيفيتي از مصرف اسـت كـه بـر مـصرف              4مصرف بي رويه   :رويه  مصرف بي 

رويه تحـت تـأثير مـسائل         بنابراين، مصرف بي  . بيش از اندازه فرد و اجتماع داللت دارد       
  .فردي و اجتماعي است

 مـشكل ايـن اسـت كـه          اما . سوء مصرف رفتاري فردي و شخصي است       :وء مصرف س
كنند كه نه تنها بهزيستي و كيفيت زنـدگي فـردي بلكـه منـافع                 اي مصرف مي    افراد به شيوه  

از ) شـناختي و فـردي     از نظـر روان   (از آنجـا كـه فـرد        . كنند  جمعي را نيز دچار اختالل مي     
  ).165، ص همان(دهد  ادامه مي) مصرف  ءسو( خود رضايت ندارد، به مصرف بد مصرف

گرايـي يـا مـصرف        رواج مـصرف   ،امروزه به وضوح شـاهد هـستيم كـه بـه تـدريج            
 و بـويژه   كالنشهرهاي ايـران ختارهاي مختلف فردي و اجتماعيپروبلماتيك، دامنگير سا  

 الگوهاي مصرف به طـور اساسـي دسـتخوش تغييـر            ،در جامعه ايراني  .  شده است  تهران
 كـه از  اند كه مصداق بـارز مـصرف پروبلماتيـك اسـت     هايي به خود گرفته   شده و شكل  

 اسـتفاده نادرسـت از وسـايل         و نـان  ضـايعات  انـرژي،  اتالف توان به   هاي آنها مي    نمونه
هـاي    ايجاد ترافيك و آلودگي هوا، معضالت اسـتفاده از مكـان           اشاره كرد كه  نقل   و حمل

                                                      
3. problematic  2. background 1. Friedman 

  4. over  

1 
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 آنهـا  پيامـدهاي    برخي از در اداره شهر نيز      شهروندان    نبودن پذير عمومي و نيز مسئوليت   
هاي   شود كه واجد ابعاد و مؤلفه       شهر به مثابه دستگاهي در نظر گرفته مي       بنابراين،  . است

هـا و     ريزي براي بهبود مسائل شهري مستلزم شناخت اين مؤلفـه           كه برنامه مختلف است   
  .رابطه بين آنهاست

 هـاي مختلـف      جنبـه   دربـاره  هـا   دگاهها و دي   نگرش و معرفي    ايجاددر  ها    نقش رسانه 
الگوهاي معرفي شده از     . شناخته شده است   امري كامالً  فردي و اجتماعي     زندگي اعم از  
نهايـت  در  و هـا عميق در تغييـر باور تأثيري   شايان توجه و   نقش و سهم     ،ها  طريق رسانه 

ور  مهـم در كـش     ه ملي به عنـوان يـك نهـاد فرهنگـي و            رسان . دارند انتغيير رفتار مخاطب  
ها و فرهنگ مصرف و نيـز اصـالح الگـوي آن      در معرفي ارزشبا اهميتي تواند نقش     مي

گيـري و   هاي ديگـر در شـكل       شايد نقش اين سازمان نسبت به سازمان       ايفا كند چنان كه   
 بـه مراتـب     تـر و    ، محوري ها و باورها    كردن ارزش    افكار عمومي و نهادينه     به دهي جهت
دهي بـه الگـوي صـحيح         نقش رسانه ملي در شكل    مون  ضرورت بحث پيرا  . باشدتر   مهم

سـيما   و صـدا از يك سو    شود كه      از اين امر ناشي مي     ل شهري ئمسا در   مصرف شهروندان 
و  كشور، نقـش مهمـي در بازنمـايي مـسائل شـهري دارد               فراگيربه عنوان رسانه ملي و      

بان خـود   همچنين از سوي ديگر به شيوه آشكار و ناآشكار الگوهاي مصرف را به مخاط             
بـه ايـن ترتيـب       و   هـد د ميثير قرار   أهاي آن را تحت ت      فرهنگ مصرفي و ارزش   و  منتقل  

 جديد مـصرف در مـسائل شـهري         الگوهايدن  شگيري و نهادينه     موجب شكل تواند    مي
با در نظر گرفتن كاركرد رسانه در بازنمايي مسائل شـهري            ،در حالت كلي  بنابراين  . شود

لفه الگوي مـصرف، مـسائل      ؤ ميان سه م   رابطهبررسي  في،  و همچنين ارائه الگوهاي مصر    
  .  است جديد الگوي نظري تدوين يكشهري و رسانه نيازمند
دهي به الگوي     شكل در رسانه ملي    نقش بررسي   پژوهش حاضر، از اين رو، هدف از      

 ي ارائـه مـدل    در اين راستا اهتمـام بـه      .  است ل شهري ئمسادر  صحيح مصرف شهروندان    
دهـي بـه الگـوي صـحيح مـصرف            در شـكل   براي رسانه ملـي      ييراهنمانظري به منزله    

 و  ي عملـي  هـا    تهيـه برنامـه    زمينه مناسبي را بـراي    تواند     مي ل شهري ئمسا در   شهروندان
 مقالـه پـيش رو     بنابراين با توجه به اهداف مورد نظـر،       . فراهم سازد اي     رسانه راهبردهاي

  : زير استپرسش پاسخگويي به دو دصد  در
دهي به الگوي صحيح مصرف شـهروندان    شكلبراي  بايد راچه مدلي ملي رسانه .1
  اتخاذ كند؟ ل شهريئمسادر 
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 تـا   مـورد توجـه قـرار دهـد        را بايـد   يهاي  ريزي  رويكردها و برنامه   چهرسانه ملي   . 2
  ؟يك رفتار پايدار تبديل شودبه در مسائل شهري مصرف   الگوياصالح

مون مسائل مختلف شـهري و ارتبـاط آن بـا            مباحث و سازوكارها پيرا    ، نظريات طرح
 الگـوي  انتقال به منظوراي  هاي رسانه تواند راهنمايي براي توليد و ارائه برنامه     مصرف مي 

 راهبردهـاي  ترسـيم نقـش  انـدازي بـراي     چشم، همچنين وصحيح مصرف به شهروندان     
  .مدت باشد اي در باب مصرف در دراز رسانه

  روش تحقيق

 در آن بـا تكيـه       كه مطالعات نظري است      مبتني بر  وهش، اسنادي روش تحقيق در اين پژ    
كيـد بـر زمينـه    أو با ت )1383،  ساروخاني(پيشين   تحقيقات    و  نشريات علمي  ها،  بابر كت 

اجتماعي و فرهنگ ايراني، به رابطه بـين رسـانه ملـي و ارائـه الگـوي صـحيح مـصرف                   
ند و در هـست متنـوع  جـوه  داراي وكه مسائل شهري مختلـف و   از آنجا . شود پرداخته مي 
پس از يك جـستجوي جـامع       ،  است پيرامون مصرف نيز متفاوت      يها   ديدگاه ،عين حال 

ها و ابعـاد مـسئله    هاي پژوهشي، مؤلفه  يافته  ها و مطالعه    در منابع مختلف و شناخت نگرش     
  .شود  ارائه ميها  براي تبيين رابطه اين مؤلفه و در نهايت مدلي نظريشناساييپژوهش 

  ثيرگذار بر مسائل شهري براي نيل به الگوي صحيح مصرفأكارهاي تسازو

مطالعه سازوكارهاي تأثيرگذار بر مسائل شهري براي دستيابي به الگوي صحيح مـصرف،   
 الگوي مصرف امري تغييرناپذير نيـست و  نخست آنكه. مستلزم توجه به چند نكته است    

تـوان    در كوتاه مدت نمـي  كهت   اس ييندااز سوي ديگر، تغيير آن تدريجي و به شكل فر         
همچنـين، اعتقـاد بـه اينكـه الگـوي بهينـه            . دست يافت آن در سطح گسترده     به اصالح   

تـوان بـه      مصرف در مسائل شهري واجد چارچوبي مشخص و انضمامي اسـت كـه مـي              
  چنـان كـه  . استانگارانه اي ساده ايده دسترسي پيدا كرد، به آنواسطه  شكل مستقيم و بي   

ـ         شناسي، امروزه در بررسي پديـده      از منظر روش   واسـطه  ه هـاي اجتمـاعي، هـر پديـده ب
گيرد كه حدود و چارچوب مفهـومي و           قرار مي  مطالعههايي مورد     سازوكار و   1ها  ميانجي

تي، الزم اســت خشــنا بــر اسـاس ايــن ايـده روش  . كنـد  عملـي آن پديــده را تعيـين مــي  
ه متقابل و متعامـل سـه گانـه          در رابط  ،هاي نيل به الگوي صحيح و بهينه مصرف         ميانجي

                                                      
1. mediators  
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ت ئهـاي نـش      و سپس بر اساس ايده     شوندرسانه ملي، مصرف و مسائل شهري استخراج        
 كـه امكـان     گرددها، الگويي عملي و مفهومي براي رسانه ملي ارائه            گرفته از اين ميانجي   
  .سازدبراي شهروندان در مسائل شهري محقق را بهبود الگوي مصرف 

ثيرگـذار بـر مـسائل شـهري و         أهاي ت   سازوكار به بررسي    ،تگام نخس  از اين رو، در   
هـاي دسـتيابي بـه الگـوي      ميانجي(ها  سازوكاراين . پردازيم مي) ملي(رابطه آنها با رسانه   

دهنـد كـه      هايي را تشكيل مي     لفهؤ، فهرست بلندي از م    )صحيح مصرف در مسائل شهري    
 ،اين پـژوهش  در. ثر باشند ؤهدف م توانند در نيل به اين        ميبه نوبه خود    هر كدام از آنها     

 ارائـه   به منظور گيرد تا مدلي جامع       ها مورد توجه قرار مي    سازوكارالگويي تركيبي از اين     
بنـابراين، سـه    . راهكارهاي عملي و نظري براي حل اين معضالت و مسائل ارائـه شـود             

سـازي شـهر الكترونيـك بـه عنـوان       ارتقاي كيفيت زندگي شهري، محققسازوكار شامل  
 بـه عنـوان     ،زيرساخت اصلي دولت الكترونيك و ارتقاي سـرمايه اجتمـاعي شـهروندان           

تحقـق  . شـود  اي اصلي براي مواجهه با مسائل شهري ارائه مي         هاي واسطه   لفهؤعناصر و م  
لفـه در يـك چـارچوب       ؤتوسعه پايدار در حوزه شهري نيازمند به كارگيري ايـن سـه م            

شده در جهت ايجـاد الگـوي     يادسازوكارسه  نقش رسانه ملي در تحقق ،در ادامه . است
  .شود بررسي ميبهينه مصرف 

  نقش رسانه ملي در ارتقاي كيفيت زندگي شهري 

بـه  هدف از توسعه كيفي شهرها، افزايش كيفيت، عملكـرد و كـارآيي خـدمات شـهري                 
تــا ) 192، ص 1383رهنمــايي، ( ارتقــاي كيفــي ســطح زنــدگي در شهرهاســت منظــور

هاي كيفيـت زنـدگي ايفـا        نقش شهروندي خود را با توجه به شاخص       شهروندان بتوانند   
 بهداشـت  از عوامـل شـامل   طيـف وسـيعي      ،هاي مربوط به كيفيت زندگي      شاخص. كنند

، 2 و توايـت 1كـوك (زنـدگي  از  اقتصادي، رضـايت  ـ جسماني و رواني، شرايط اجتماعي  
 7 و سـينگليس 6نـد ، با5كـوان (، عوامـل اجتمـاعي و محيطـي       )1998،  4 و ناپا  3؛ كينگ 1995
، 12 چائه  و 11، براون 10، بولدن 9، يوتسي 1983،  8اليسون(و همچنين بهزيستي معنوي     ) 1997

                                                      
3. King 2. Twaite 1. Coke 

6. Band 5. Kwan 4. Napa 

9. Utsey 8. Ellison 7. Singelis 

12. Chae 11. Brown 10. Bolden 

 1.   
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. اند  بسياري به شكل مستقيم در كيفيت زندگي دخيل        متغيرهاي. گيرد  را در بر مي   ) 2000
ـ كننده بر عهـده دار   تعيينوليمستقيم،   نقشي غير،ها، و بويژه رسانه ملي      اما رسانه  : د تـا ن

نـد؛  نبراي بهبود و ارتقاي كيفيت زنـدگي شـهروندان فـراهم ك           را  هاي الزم      آموزش ،اوالً
 اين عوامـل مـستقيم      در نهايت، د و   نها مطلع كن     را از مزاياي بهبود اين شاخص      نثانياً آنا 

  .دنثيرگذار را در بين شهروندان نهادينه سازأت
 از  ؛ چنـان كـه    هروندان دارد  متقابل با الگوي مصرف بهينه ش      اي   رابطه ،كيفيت زندگي 

شـود و از      يك سو، الگوي بهينه مصرف منجر به بهبود كيفيـت زنـدگي شـهروندان مـي               
سازي الگوي مـصرف در بـين         ثيرگذار بر بهينه  أسوي ديگر، كيفيت زندگي بهينه عاملي ت      

ساز در اين ميان، با ايفاي        ترين واسطه فرهنگ    رسانه ملي، به عنوان مهم    . شهروندان است 
گسترده براي بهبـود كيفيـت زنـدگي در بـين شـهروندان         امكاني،ساز خود  فرهنگ نقش

  .شود  ميآنانكند و از اين طريق سبب بهبود الگوي مصرفي در بين  فراهم مي
هاي عمده كيفيت زنـدگي كـه برگرفتـه از            كيد بر شاخص  أاز اين رو، رسانه ملي با ت      

ه شهري ايران است، الزم است نقـش       زمينه اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصاديِ جامع      
هـاي مختلـف توليـدي در     رساني، آموزشي و بسيج شهروندان را در قالـب برنامـه         اطالع

بنابراين، يكـي از اهـداف و وظـايف مهـم رسـانه             . زمينه مسائل شهري مدنظر قرار دهد     
 باال بردن سطح كيفي زندگي شهروندان براي دستيابي به الگوهاي مصرف بهينـه در   ،ملي

 شـرايط    و  و اين الگـو بايـد متناسـب بـا سـاختارهاي كلـي جامعـه ايـران                 ست  بين آنها 
  . ن به مخاطبان ارائه شودآاجتماعي، سياسي، فرهنگي و مذهبي 

  نقش رسانه ملي در تحقق شهر الكترونيك

ـ       براي بهينه   ارائـه راهكارهـا، راهبردهـا و    هسازي زندگي شهروندان، بيش از پيش بايـد ب
 وجـود   ،از ايـن منظـر    . هـستند د كه مبتني بر ابزارهاي نوين ارتباطي        كره  هايي توج   نقشه

امــري ضــروري و انكارناپــذير در ) 1383عــاملي، ( 1شــهرهاي الكترونيــك و مجــازي
كه رسانه ملي بيشترين دسترسـي را بـه مخاطبـان شـهري      از آنجا .مديريت شهري است 

توانند از رسـانه      ن مي آ مسائل    شهر و  دربارهدارد و شهروندان بيشترين اطالعات خود را        
. برعهده داشته باشـد    شهر الكترونيك    ترين نقش را در تحقق       بايد مهم  ، كنند دريافتملي  
 خود به سازماني الكترونيك تبديل شود و در وهله           نخست بايد   رسانه ملي  اين راستا در  

                                                      
1. virtual  
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هر بـراي تحقـق شـ    را  هـاي الزم      اطالعـات و آمـوزش    بايد  دوم، اين سازمان الكترونيك     
هاي   رود كه با اتخاذ سياست      انتظار مي رسانه ملي   به اين منظور از     . الكترونيك فراهم كند  

به اين ترتيب كـه      ؛دنهاي نوين را در بين شهروندان نهادينه ك         وريا استفاده از فن   مناسب،
در هـاي نـوين،     فنـاوري ديـدگاه ابزارگرايانـه نـسبت بـه      و تقويـت    دهي   عالوه بر شكل  

بـه ايـن    ) 1382،   ترجمـه موفقيـان    2فارانـدز  و   1تاللـي (گرايانـه    الي تعـ  ينگـاه گسترش  
هـاي مختلـف    جنبـه نهـا را در  آ و نقـش  اهتمـام ورزد هاي ارتباطي و اطالعـاتي       وريافن

 برايبسترسازي   همچنين،   . مصرف در مسائل شهري نشان دهد      سازي   بهينه بويژهزندگي  
را سرلوحه وظـايف خـود قـرار    تبادل نظر هر چه بيشتر شهروندان درباره مسائل شهري     

 اين امر در قالب شـهر الكترونيـك و توسـعه آمـوزش شـهروندي تحقـق پيـدا                    كهدهد  
سازي در حوزه مسائل شهري در رسانه ملي بايد مبتني بر ايده تحقق شهر                برنامه .كند  مي

 الزم است افراد مجرب و كارشناساني به كار گرفتـه           زمينهدر اين   . الكترونيك دنبال شود  
سازي در اين     هاي الزم براي برنامه     خالقيتاز   و   رندند كه با اين ايده آشنايي كامل دا       شو

 مزايـاي شـهر الكترونيـك بـه      در خـصوص  رسـاني پيوسـته      اطـالع . برخوردارنـد حوزه  
 بايد مـورد    ،رساني شهروندان به عنوان يكي از وظايف اصلي رسانه ملي در حوزه اطالع           

  .ان قرار گيردريز سازان و برنامه توجه برنامه
تر شهر الكترونيك و شهروندي ديجيتـال         اهتمام جدي رسانه ملي به اين امر، تحقق سريع        

سـفرهاي  (هـاي مكـاني       جايي  را در پي دارد كه از اين طريق، در مصرف زمان، انرژي و جابه             
الگـوي  . شـود   هاي كالني در شـهرها حاصـل مـي          جويي  صرفه) درون شهري و برون شهري    

 شهر الكترونيك، الگويي كارا و مناسب در حيطه مـسائل شـهري و مـصرف    مصرف مبتني بر  
است زيرا هدف اصلي ايجاد و تحقق شهر الكترونيك، كاهش مشكالت و معضالت شـهري               

هـا، امكانـات خـدماتي،       شـهروندان بـه منـابع، نهادهـا، سـازمان          آسانو دسترسي همگاني و     
   زمان و انرژي است زينه، هاطالعات و مواردي از اين قبيل، با صرف كمترين

  سرمايه اجتماعي الگوي مصرف بهينه مبتني بر ارتقايدر ايجادرسانه ملي و نقش آن 

هاي  داند كه حاصل شبكه مي اي جمع منابع واقعي يا بالقوه«اجتماعي را   سرمايه،3بورديو
، متقابـل ـ يـا بـه بيـان ديگـر       از روابط كمابيش نهادينه شـده آشـنايي و شـناخت    بادوام

را از پـشتيباني   اي كـه هـر يـك از اعـضاي خـود      شـبكه . گروه ـ است  عضويت در يك
                                                      
1. Telali       2. Farandez       3. Bourdiu 
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ترجمـه   بورديـو،  (»سـازد  مي» اعتبار«و آنان را مستحق  كند سرمايه جمعي برخوردار مي
 ذيـل مفـاهيمي چـون    ،سـرمايه اجتمـاعي  از اين رو، ). 147 ص  ،1384 خاكباز و پويان،  

، »اعتمـاد «، »اي شـبكه  روابـط «، »دي و گروهـي ارتباطات ميان فـر «  ،»مشاركت همگاني«
انرژي «، »همگاني ها براي كسب سود متقابل مشترك افراد و گروه هماهنگي و همكاري«

هـاي    شـبكه «،  »فـضيلت مـدني   «،  »پيونـدهاي اجتمـاعي   «  ،»روحيه اجتمـاعي  «،  »اجتماعي
 و  »چـسب اجتمـاعي   «،  »رسـمي  هاي رسمي و غيـر      شبكه«،  »منابع اجتماعي «،  »اجتماعي

سرمايه اجتماعي نقش مهمي در شهرها دارد و بـه عنـوان    .شود  داده مي  آن توضيح  نظاير
 منبعي قابل توجه است كه      ،هاي شهروندان يك شهر    سازي فعاليت   كنشي جمعي در بهينه   

، سـبب بهبـود كردارهـاي    به ايـن ترتيـب  دهد و    هنجارهاي جديد و كارايي را شكل مي      
  .شود مينيز  افرادروزمره 
ي از مسائل و مشكالت شهري به همراه اعتماد شهروندان به يكديگر و مـديريت               آگاه

سـه مفهـوم    . شـود   شهري، منجر به مشاركت آنان در شهر به عنوان كنـشگراني فعـال مـي              
ايمـاني جـاجرمي،    (آگاهي، اعتماد و مشاركت، سه مؤلفه اصلي سرمايه اجتمـاعي هـستند             

روند و منجـر   شمار مي  هروندان به شهر به  كه در مسائل شهري گره اصلي اتصال ش       ) 1380
از ايـن رو، ارتقـاي سـرمايه        . شـوند   به تحقق شهروندي فعال و كارا در عرصـه شـهر مـي            

شود كه در نتيجه آن افـراد منـابع           گيري شهروندي فعال و كارا مي       اجتماعي، منجر به شكل   
بنـابراين بـه   . ورنـد آ كنند و بازده بيشتري براي شهر فراهم مـي  را به شكل بهينه مصرف مي  

  . دهد  شكل مينحوي مشخص، ارتقاي سرمايه اجتماعي، الگويي از مصرف را
 حفـظ و  ،ها  و رسالت رسانهگيرد شكل مي سرمايه اجتماعي در طول زمان و به مرور

سـرمايه   ثر بـر ؤهـاي مـ   لفهؤ بر روي مشكل مستقيم ها به رسانه .سرمايه است  اينتعميق
همـه جانبـه ايفـا     توسـعه  در اي عمـده  نقـش  ،طريـق   و از اينگذارند ثير ميأاجتماعي ت

منجر بـه افـزايش اعتمـاد بـين فـردي و       ، اجتماعيبا تقويت پيوندهايها   رسانه.كنند مي
هـاي   لفـه ؤثير بـر م أهاي جمعي از طريق ت رسانه، در كل. دنشو به نظام سياسي مي اعتماد
 اين امر به نوبه خود بـستر  .شوند يي با افكار عمومي درگير م   دهنده سرمايه اجتماع   شكل

مثابه  ها با عملكرد درست خود به  رسانه.آورد ها فراهم مي مناسبي را براي فعاليت رسانه
بنـابراين الزم اسـت   . شـوند  تعهدات مدني مي  منجر به تقويت،ساالري اركان اصلي مردم

هـا در     نقش هميـشگي رسـانه     در موضوع اصالح الگوي مصرف در مسائل شهري به        كه  
  . پرداخته شودتقويت يا تضعيف سرمايه اجتماعي 
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ها، سرمايه اجتماعي و ايجـاد الگـوي مـصرف بهينـه نيـز از ايـن              حال، نسبت ميان رسانه   
يعني رسانه در ايـن     . كند و به عبارت ديگر، جزئي از اين ساختار كلي است            فرايند تبعيت مي  

ها مـورد     كاركردهاي اساسي رسانه  بر اساس آنچه در     ) مسائل شهر و شهروندي   (مورد خاص   
دهـي، بـسيج مخاطبـان، ايجـاد          رسـاني و آگـاهي      هـاي اطـالع     گيرد، بايد نقش    بحث قرار مي  

رسـاني   رسـانه، از طريـق اطـالع   . همبستگي در بين مخاطبان و آموزش همگاني را ايفـا كنـد        
درباره مسائل شهري، بسيج شهروندان براي مـشاركت در حـل معـضالت شـهري و ايجـاد                  

مبستگي با استفاده از سازوكار ارتقاي سرمايه اجتماعي در بين شـهروندان، اصـالح الگـوي     ه
در تمـامي ايـن مـوارد، رسـانه عامـل        . سازد  مصرف در خصوص مسائل شهري را محقق مي       

تقويت سرمايه اجتماعي است و از سوي ديگر سـرمايه اجتمـاعي، خـود بـه عنـوان عـاملي                    
  . ساز تحقق اهداف رسانه ملي است رسان، زمينه كننده و ياري تسهيل

واقع، سه سـازوكار كيفيـت     در. رسانه ملي حلقه واسط ميان سه سازوكار ياد شده است         
اي چنـد جانبـه از       زندگي شهري، شهر الكترونيك و سرمايه اجتماعي شهروندان در رابطـه          

 بهينه بـه    اند و نقش خود را در ارائه الگوي مصرف          طرف رسانه ملي با يكديگر پيوند يافته      
  ).1نمودار (كنند  اي ايفا مي شهروندان از طريق فرايندي داراي ساختار چرخه

  هاي تأثيرگذار در ـ نقش رسانه ملي در پيوند دادن مكانيسم1نمودار 

  اصالح الگوي مصرف شهري

  

  

  

  

  

  

  

 رسانه ملي رسانه ملي

 رسانه ملي
 شهر الكترونيك كيفيت زندگي شهري

 سرمايه اجتماعي شهروندان

اصالح 
الگوي 
مصرف 
 شهري
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كننـده همبـستگي، نقـش مهمـي در           هاي تقويـت    براي مثال رسانه ملي با ارائه آموزه      
  نيـز  افزايش سـرمايه اجتمـاعي در بـين شـهروندان        كند،  ايه اجتماعي ايفا مي   ارتقاي سرم 

شـود و ايـن    ن مـي آناهاي اطالعاتي و ارتباطي در بين         فناوريموجب افزايش استفاده از     
 را فـراهم  محور  گيري شهر الكترونيك و جامعه دانايي      ، موجبات شكل  از سوي ديگر  امر  
در پـي خواهـد     را  رتقاي كيفيت زنـدگي شـهروندان        افزايش و ا   ، به نوبه خود   كند كه   مي

  . داشت

شهروندي فرهنگي، چارچوبي براي توسعه پايدار در مسائل شهري به منظـور نيـل       

  به الگوي مصرف بهينه

در اين قسمت، توسعه پايدار به عنوان مفهومي بنيادين براي پوشش همه جانبه و كاراي               
مفهوم توسـعه پايـدار در مـسائل    . شود ميكار گرفته ه  مفاهيم در كسوت كليتي منسجم ب     

اي قابل تحقق است كه در ادبيات مطالعات شهري از آن با عنـوان                شهري صرفاً در زمينه   
در بيشتر كالنـشهرهاي ايـران، هنـوز معنـا و مفهـوم             . شود   ياد مي  »1شهروندي فرهنگي «

م شـكل   واقعي توسعه پايدار در ذهن و عمل مـديران، سياسـتگذاران و نماينـدگان مـرد               
سـازها و     و  درجه واقعي اهميت آن در شهرهاي متراكم مـا، در سـاخت           و    است نگرفته

، در مهـاجرت، در حـوادث ترافيكـي و غيـر          هـا ، در جمعيـت و ديناميـك آن       هافيزيك آن 
هـا مـشخص     عامـل بـا انـسان     تهاي زيست محيطي و در مـديريت         ترافيكي، در آلودگي  

 كـه   شـود   ارائـه مـي    »شـهروندي فرهنگـي   «عنوان  بنابراين، در ادامه چارچوبي با      . نيست
  .محور توسعه پايدار در مسائل شهري است

پردازان اجتماعي در توصيف فرهنـگ معاصـر و رونـدهاي اصـلي تحـول آن،                 نظريه
هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي      برند كه در همه عرصه      اي از فرايندها را نام مي       مجموعه

. انـد  هاي مختلف در حال وقـوع   جهان با نسبت  و فرهنگي و در همه يا اغلب كشورهاي       
 و محـصول تحـول كليـت        انـد    به يكديگر وابسته و همبسته     ،اين فرايندها از نظر دروني    

كليت تحول فرهنگ معاصر حاصل مجموعـه  در اصل، . روند  شمار مي   بهفرهنگ معاصر   
 .  استياد شدهفرايندهاي 

 آنهـا   عيت اجتماعي زير است كه    ر چند واق   ناظر و متكي ب    ،نظريه شهروندي فرهنگي  
 تحـوالت چنـد دهـه اخيـر، در مـسير            . نيز دانست  »ابعاد فرهنگي شهروندي  « توان   مي را

                                                      
1. cultural citizenship 
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از . هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي است       اهميت يافتن فرهنگ و فرهنگي شدن عرصه      
ذكـر ايـن    . شده است تبديل  ناپذير    امري اجتناب   به رو، فرهنگي شدن شهروندي نيز       اين
 از ايـن .  نيـست »فرهنگ شـهروندان «اي جدا از   ضروري است كه شهروندي، مقوله نكته

 برخاسـته از  ،ها و معناي شـهروندي    رو، براي برخورداري از شهروندي فعال، بايد مؤلفه         
هـاي    سويه بـر آرمـان       فرهنگ شهروندان باشد نه صرف مالحظات حقوقي يا تأكيد يك         

هـاي    وم شـهروندي بـر اسـاس مفهـوم ويژگـي          در اين تعبير از شهروندي، مفه     . عقيدتي
شود و گفتماني فرهنگي است كه در آن بر حقـوق فرهنگـي               ها ساخته مي    گروه  فرهنگي  

اين تحوالت در باب شـهروندي اسـت كـه مـا را بـه سـمت شـهروندي             . شود  كيد مي أت
توانـد نيازهـاي فرهنگـي افـراد را پوشـش دهـد و در تبيـين                   كـشاند و مـي      فرهنگي مي 

   .ثر باشدؤي امروزي مها پديده
 تابعي از بستر اجتماعي و زمينـه        ، در نتيجه  و »سازه اجتماعي « يك   ،شهروندي

هـا بـا      رو، با توجه به تنـوع و تفـاوت فرهنـگ            از اين . فرهنگي جامعه خود است   
 پي  كه در ) 1385فاضلي،   (فرهنگي متفاوتي از شهروندي مواجه هستيم     و ابعاد    معاني

 بـا توجـه بـه       بـه ايـن ترتيـب كـه       . وندي مفهومي پوياست  شهر. 1: شوند  ارائه مي 
. شـود    مـي  ، اقتصادي، سياسي و فرهنگي، معنا و مفهوم شهروندي نيز دگرگون          فنيتحوالت  

 حقوقي و معطوف به حقوق و وظـايف شـهروندان     چه مفهومي اساساً   شهروندي اگر  .2
. هاي حقوقي اسـت   فراسوي اين رابطه، فرهنگيي داراي ابعاد  با آنهاست، و رابطه دولت    

فراسـوي  را  ابعـاد فرهنگـي    كـه تر از شهروندي هستيم       ، ما نيازمند تعريفي جامع    بنابراين
 اسـت و    »هـاي فرهنگـي     بنيـان «شـهروندي داراي     .3. بـر گيـرد    هـاي حقـوقي در      رابطه

در كنـار حقـوق مـدني،     .4. كنـد   آن را حمايـت مـي      هاي اجتماعي   اي از ارزش    مجموعه
   ).همان منبع (يز به نام حقوق فرهنگي وجود داردي نسياسي و اجتماعي، حق

 ناظر بـه تـأمين حقـوق فرهنگـي          ،رو، شهروندي فرهنگي در يك بيان واضح       از اين 
جريـان  سـه  تـاكنون   ، ابعاد فرهنگي شـهروندي   با تكيه بر   ،به طور كلي  . شهروندان است 

هـا و   شانيهمپو ترديد، بدون  مطرح شده است كه    شهروند فرهنگي    نظري اصلي در باب   
 ايـن سـه   ،بـه طـور خالصـه    ) 2008( 1 پـاولي  . وجود دارد  آنهانقاط فكري مشتركي بين     

  :كند  زير بيان ميترتيبجريان را به 
فرهنگـي   هـاي جوامـع سياسـي چنـد        پاسخگوي واقعيت : شهروندان چند فرهنگي  ـ  

                                                      
1. Pawley 



  63 ���� ...دهي به الگوي بهينه مصرف شهروندان در مسائل شهري  و شكلرسانه ملي 

 

هـاي فرهنگـي       گروه هاي خاصِ  كند كه حالت    متمايزي صحبت مي  است و از شهروندي     
  . گيرد را در نظر ميوت متفا

 داردكيـد   أبر نقش محصوالت فرهنگـي ت     : ـ محصوالت فرهنگي و حقوق شهروندي     
 ظرفيــت كنــد  ادعــا مــي مطالعــات فرهنگــيتحقيــق در چــارچوب ســنتبـر اســاس  و 

ـ اي  به طور فزاينده ،شهروندان گيـرد كـه    ثير طيفـي از متـون فرهنگـي قـرار مـي     أ تحت ت
  . ليدات وسايل ارتباط جمعيموجودند؛ بويژه در ارتباط با تو

طرفدارن اين الگو، شـهروندي را بـه منزلـه          : شهروندان فرهنگي مبتني بر ارتباطات    ـ  
گيرند و اعتقاد دارند اعمال نمـادين و ارتبـاطي    يكپارچگي فرهنگ و سياست در نظر مي    

  .اهميت دارند دستيابي به هدف نهايي شهروندي درزندگي روزمره 
 فرضـيه    و اتكيد بر ارتباطـ   أ ت  موجود بين اين سه رويكرد،     هاي صرف نظر از تفاوت   

 و  ساوي در جامعه  عضويت كامل و م     كسب به منظور   شهروندي تضمين اساسي مبني بر  
هـاي     حول ايـده   ،اين سه جريان نظري متفاوت شهروندي فرهنگي      .  گفتگو است  يارتقا

هـايي    و مزيـت   هـا  متفاوت و ارتباطات مختلف نوسان دارند و هر كدام داراي محدويت          
 صـورت   ها را به   توان اين تفاوت   گنجد، اما مي   هستند كه توضيح كامل آنها در اينجا نمي       

  ).1جدول (زير خالصه كرد 

  ـ سه رويكرد شهروندي فرهنگي1جدول 

  پردازان نظريه  فرهنگ به عنوان  زمينه فكري  موضوع

  روسالدو، كيمليكا  شيوه زندگي  سياست  گرايي چند فرهنگ

  ميلر، ون زونن  توليد  لعات فرهنگيمطا  متون

  استيونسن، دالنتي   و ارتباطينماديناعمال   شناسي جامعه  ارتباطات

  
 و تعريفـي كـه از فرهنـگ    نظـري    بر اساس محور توجه، پيش زمينه   اين سه رويكرد  

اما به كارگيري شهروندي فرهنگي با تركيبي از سه ديدگاه          . شوند  از هم متمايز مي    ،دارند
ديد به  كند و نگاه ج   بهاي فرهنگي كمك قابل توجهي         بررسي پديده  بهتواند   مي ياد شده 

در . متمـايز سـازد  ) يعني شهروندي در مفهومي سياسي   (شهروندي را از مفهوم سنتي آن       
ست از كسي كـه از حقـوقي برابـر بـراي             ا وم سياسي، شهروند عبارت   ه مف بهشهروندي  

 حـق فـردي     بـا  ،ر شهروندي فرهنگـي   د. زندگي در يك اجتماع سياسي برخوردار است      
 حق حفـظ هويـت و حـق عمـل بـر             وشود    كيد مي أ حق جمعي ت    بلكه بر  مواجه نيستيم 
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 بيشتر از تابعيت، با مفهوم حيـات مبتنـي          ،در اينجا . هاي جمعي مطرح است     لفهؤاساس م 
 حـق بقـا بـر اسـاس     ،در مفهوم شهروندي سياسي . رو هستيم   هاي فرهنگي روبه    لفهؤبر م 

لفـه مركـزي    ؤ م ،شود اما حق بقا بـر اسـاس فرهنـگ و هويـت              ابتدايي اعطا مي  نيازهاي  
 در بررسـي    ،به همـين دليـل    ). 2006،  2 دالگرن  و 2001،  1ميلر( شهروندي فرهنگي است  

اي از ابزارهـاي مفهـومي و ارتبـاطي را بـراي              مسائل شهري، چنين چارچوبي مجموعـه     
الت بـين افـراد و نيـز بـين افـراد و         كند و تعام    توسعه پايدار در مسائل شهري فراهم مي      

گذار بر مسائل شـهري    ثيرأ ت سازوكاردهد و خود موجب ارتقاي سه        نهادها را تشكيل مي   
 شـهروندي فرهنگـي، يـك       زيـرا شـود      دست يافتن به الگوي بهينه مصرف مي       به منظور 

ايجاد فضاي عمومي باز، فراهم       است كه اهتمام عمده آن      احترام  و سياست گفتگو، درك  
  .و ترويج مسئوليت استوردن زمينه گفتگو آ

  رسانه، الگوي مصرف و مسائل شهري

هدف اصلي در اين قسمت، پاسخگويي به اين پرسش بنيادين است كه رسانه بـا اسـتفاده                 
تـر از     و مهـم  (تواند مسائل شهري را براي شهروندان بازنمايي كنـد            از چه رويكردهايي مي   

اي   در محـدوده  (ه و كارايي را درباره مسائل شهري        كه درك مناسب، بهين   ) آن آموزش دهد  
رويكردهايي كه در اين بخش مـورد توجـه قـرار           . در بين آنها ايجاد كند    ) گسترده از ايران  

هايي هـستند كـه در صـدد تبيـين چگـونگي نقـش                اي دارند و نظريه     گيرند جنبه رسانه    مي
بـه  ) جملـه مـسائل شـهري    از(ها در ارائه و تفسير اطالعات پيرامون مسائل مختلـف      رسانه

  .اند تا به اين ترتيب رسالت مهم رسانه در يك جامعه تحقق يابد مخاطبان برآمده
شهروندي در يك فـضاي     ارائه مسائل   ها تبديل به مركز اصلي         رسانه ،در حال حاضر  
نظـر گـرفتن ايـن مـسائل،      بـا در ). 1993، 3ـ بـاربرو مارتين   (اند شدهگسترده و عمومي 

اي شـده را تـصور كـرد كـه تمـامي ابعـاد        فضاي عمومي با واسطه و رسانه  توان يك     مي
 قسمت اعظمي از حـوزه عمـومي فراگيـر          ،شهرها. گيرد  بر مي  دررا  زندگي افراد جامعه    

 ايـن اسـت كـه چگونـه         پرسـش حـال   . شوند هستند و موضوعات مختلفي را شامل مي      
وندان وارد كـرد و يـك       توان مسائل شهري را از طريق رسانه به زندگي عـادي شـهر              مي

ريــزي و   برنامــهزمينــهحــوزه عمــومي اساســي در ســطح ملــي توســعه داد و در ايــن  
  .سياستگذاري كرد تا الگوي بهينه مصرف شكل بگيرد

                                                      
1. Miller        2. Dahlgren       3. Martin-Barbero 
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 وسـعت و بزرگـي كالبـد        ه دليل ب) مانند تهران (شهرها    افراد در شهرها و بويژه كالن     
اي از  دارنـد بلكـه بـا مجموعـه     زندگي شهري ن تمامي مسائل   تجربه مستقيمي از   ،شهري

رو هستند كـه از خـالل آن بـا شـهر و مـسائل شـهري                   اي شده روبه    هاي رسانه   بازنمايي
  .  هستيمرو روبهدر اينجا با سه مفهوم شهر، شهروندي و رسانه . شوند مواجه مي

شـهروندي صـرفاً    . اي اسـت ميـان افـراد و دولـت           از سوي ديگر، شهروندي رابطـه     
 بعد چهـارمي     همان گونه كه بيان شد     جتماعي و اقتصادي نيست بلكه     ا مفهومي سياسي، 

و  شـود   اضافه شده است كه از آن به عنوان شهروندي فرهنگي يـاد مـي            آنبه مفهوم   نيز  
در ايـن مفهـوم از شـهروندي،    . هاي زندگي و حقوق افـراد دارد  ها، سبك اشاره به سليقه  

در هر دو سـطح افقـي و   ( شهروندان ياگيري ارتباط كار ها ابزاري مهم براي شكل   رسانه
بـراي  .  داشته باشند»احساس تعلق« با فضاي شهري نوعي نكند تا آنا   فراهم مي ) عمودي

 شـناختي  بعـد آمـوزش شـهروندي را در سـه    هـا   رسـانه نيل به ايـن هـدف الزم اسـت        
د ن تحقـق بخـش    )رفتاري (گرايانه و عمل ) ايجاد احساس و عواطف   (، عاطفي   )اطالعات(

تواند از كارايي الزم برخوردار باشد و به اهـداف خـود    موزش هر مفهوم زماني مي    آ زيرا
 و هـا  اما رسانه. هاي خود قرار دهد ل شود كه اين سه ويژگي را توامان سرلوحه برنامه      ينا

توانند آموزش شـهروندي را در ايـن سـه سـطح انجـام              هاي ملي چگونه مي     بويژه رسانه 
هايي اسـت كـه از        ها و ارزش     مهارت ،ها  نتقال دانش دهند؟ آموزش شهروندي در صدد ا     

كننـد و بـه اصـطالح      در اداره امـور خـود مـشاركت مـي      فعاالنـه  شـهروندان    هاخالل آن 
  . شوند شهروندان فعال مي
هـاي     و همزيستي، همدلي بـا جنبـه       يمدار  فرهنگ ها،   الزم است رسانه   بر اين اساس  

گيري نگاه تعـاملي و انتقـادي        كل، حس تعلق به شهر، ش     )فضاهاي شهري (مختلف شهر   
ـ           نفـس فـردي و جمعـي،       ه  به مسائل شهري، تقويت سرمايه فرهنگي، باال بردن اعتماد ب

 ،هـاي سياسـي     فرهنگ صحيح استفاده از امكانات و ابزارهاي شهري، باال بـردن آگـاهي            
هـاي مختلـف      گـروه  بـاال بـردن فرهنـگ مـدارا و همزيـستي بـين                و  تاريخي ،اجتماعي

اي در جهـت انتقـال        ظرفيـت فرهنـگ رسـانه      .دنـ ن نهادينـه كن   ا در بين آنـا    شهروندان ر 
كنـد و   گيري فرهنگ شهري كمك مي از زمان و فضا به شكل با گذر   ها و تصاوير      ديدگاه

 آگاهي افـراد شـكلي از شـهروندي را     با تقويتاي در يك جامعه،     چنين تحول و توسعه   
كـه بـه ايـن     شـهروندي   ؛ نـشده اسـت     دولت ملت ايجاد   از طريق  كه ديگر    دهد  ارائه مي 
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شــهروندي ايــستا نيــست، بلكــه ) 2000 (1 بــه تبعيــت از اوريگيــرد طريــق شــكل مــي
هـاي اجتمـاعي،       در آن عـالوه بـر خـدمات عمـومي، جنـبش            كـه شهروندي پويا است    

 و عقايـد  مخـاطرات هـاي مـذهبي،       هاي زندگي، توليدات مـصرفي، ايـده        حوادث، سبك 
 و  1997 (2هـرمس . كننـد   اي مبارزه مـي     رسانهيك فرهنگ   اخالقي، همه براي رويت در      

توانند شهروندي را از طريق برساختن مـا بـه عنـوان              ها مي   معتقد است كه رسانه   ) 1998
تغييـر دهنـد و اشـكال جديـدي از          ) نـه خـصوصاً ملـي     (عضوي از اجتماعات مشترك     

ي بـه فرهنـگ   توجه جـد . پسند باز كنند    و هويت را از طريق ابعاد فرهنگ مردم        3ذهنيت
گيري هويـت در اجتمـاع و نيـز           دهنده آن در جامعه به شكل       پسند و عناصر تشكيل     مردم

توانـد در تعيـين الگـوي          شهروند به نوبه خـود مـي       كند و اين    شهروندي فعال كمك مي   
بنـابراين، مفهـوم شـهروندي بايـد از     . باشـد ثر ؤصحيح مصرف و ساير مسائل شهري مـ   

اي بـه     پـسند سـرگرمي رسـانه      ارائه شود كـه اشـكال مـردم       اي    طريق رسانه ملي به شيوه    
هـاي متغيـر زنـدگي روزمـره كمـك كنـد و بـا ايجـاد گفتگـو و تـرويج                 برساخت افـق  

   .پذيري در مسائل مختلف شهري، سياست شهروندي فرهنگي را گسترش دهد مسئوليت
ار تواند بـسي    له شهروندي فرهنگي نيز يك حوزه و ديد فرهنگي با واسطه مي           ئمسدر  

ها و    توان يافت كه به نقش رسانه      امروزه دانشي از شهروندي را نمي     چنان كه   . باشدثر  ؤم
در ايـن زمينـه،   . تأكيـد نـورزد  شـهروندي فرهنگـي   گـسترش  هاي ملـي در       بويژه رسانه 

هـاي     زمينـه  سـوي ديگـر بـا       و از  اي  بـا نهادهـاي رسـانه      از يك سو  شهروندي فرهنگي   
 دنياي مشترك بـه طـور فزاينـده    زيرا. بان درگير استها و اعمال مخاط   دريافت ،فرهنگي

هـاي ملـي پخـش     هـا و سيـستم   رسـانه . شـود   درك مـي  و مخاطبـان    ها     رسانه شناخت با
 مـسائل شـهري بـه ارائـه الگوهـاي           پيرامـون  عموم مردم    بينتوانند با تقويت گفتگو       مي

 تفاده از بـا اسـ   بنـابراين، مـا     . و باعث توسعه شهروندي شوند    كنند  مناسب شهري كمك    
 آنچـه   به ايجـاد   زمان و فضا     در انتقال اطالعات و درنورديدن    ها    توانايي و ظرفيت رسانه   

بـا  .  نياز داريـم   گذاري كرده است    نام »5صميميت از راه دور   «به عنوان   ) 1995 (4سونپتام
هاي ملي بايد بـا ارائـه زبـان     شهري با عموم مردم، رسانه    مسائل  توجه به ارتباط گسترده     

، 6گيلـسپاي ( مسائل شهري را گـسترش دهنـد         اند مصرف، حس ارتباط جاري ب     پس مردم
در .  كننـد  بازنمايي ملي   ه محدود درباره حل مسائل شهري   و اجتماع همپوشان را     ) 2000

                                                      
1. Urry        2. Hermes       3. subjectivity 

4. Thompson    5. intimacy at a distance       6. Gillespie 
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تاريخي، پيام اصلي راديو و      از لحاظ . اين ميان راديو و تلويزيون ملي نقشي اساسي دارد        
 و از   )1991 ،1شلسينگر ( است زندگي روزمره زبان و سبك    آهنگ غالب،    ،تلويزيون ملي 

ر جامعه   د ]تغيير و تحوالت  [كننده    نهادهاي اصلي تعيين    اين دو رسانه   لحاظ فرهنگي نيز  
استدالل كرده است كـه تلويزيـون در چـارچوب          ) 1994 (2سيلورستون. امروزي هستند 

 جمعـي و صـميمي و روابـط         ،خـصوصي روابـط   ،  اجتمـاع  بـين خانـه و       يها محدويت
ها نظيـر راديـو در چـارچوب بافـت و              ساير رسانه   مانند كند و   تماعي دورتر عمل مي   اج

 خـاص از  ي و در پـي ارائـه الگـوي   پـردازد  مـي آفريني  نقشبه زمينه اجتماعي و فرهنگي  
انداز اخالقي مـشترك و   تواند يك چشم همچنين تلويزيون ملي مي   . مسائل مختلف است  

هـاي مختلفـي وجـود        البته در اين مورد ديدگاه    . دانسجامي اخالقي و دلسوزانه ايجاد كن     
عمـل  در  توانـد    كند كه تلويزيـون نمـي       استدالل مي ) 475، ص   1995( 3كيت تستر . دارد

تخيل «د كه   باش افرادي   درتواند منبعي فرهنگي      يك همبستگي اخالقي ايجاد كند، اما مي      
هـاي   تـصاوير و ديـدگاه  .  دارنـد »4اخالقـي ) تغيير ناگهاني( جهش  آماده براي اي    زمينهيا  

تواند به عنوان يك      اما صفحه تلويزيون مي   .  ندارند خودكاريها هيچ پيامد اخالقي       رسانه
ايـن صـورت مـا      در.ارتباط برقرار كند   مستقيم با بينندگان     »پل« به جاي ايجاد يك      »در«

 انـداز اخالقـي و    يـك چـشم  ،بين بينندگان و مسائل شـهري با برقراري ارتباط  توانيم    مي
گرايانـه در تحقـق      و عمـل  ) احـساس و عواطـف    (، عاطفي   )اطالعات(محتواي شناختي   

 ارتبـاط بـين موضـوعات و    ، گفتـه شـد  تر پيشطور كه   اما همان . ترسيم كنيم شهروندي  
 و بيننـدگان پيوسـتگي نـدارد، حـال بـراي ايجـاد پيوسـتگي و                 )بويژه تلويزيون (رسانه  

  صميميت چه رويكردهايي مناسب است؟
اي ملي بايد در مسائل شـهري از اشـكال مـؤثرتري از ارتباطـات بهـره گيرنـد و بـا           ه  رسانه
 هـاي مختلـف بـه تعميـق و تـداوم ارتبـاط بـين شـهر و                   سازي اين مـسائل در برنامـه        برجسته

رسد براي حـصول      به نظر مي  . شهروندي و در نتيجه گسترش شهروندي فرهنگي اهتمام ورزند        
، در  8بنـدي    و چـارچوب   7سـازي   ، برجسته 6 گربنر 5هاي كاشت بهتر اين فرايند، توجه به رويكرد     

 در ملـي  رسـانه   نقـش  مقايسه با ساير رويكردهاي مطرح شده در علوم ارتباطـات بـراي درك            
  . راهگشاتر باشد ،شهري مسائل شهروندان در مصرف صحيح الگوي به دهي شكل

                                                      
3. Keith Tester 2. Silverstone 1. Schlesinger 

5. cultivation 4. Moral leaps of the imagination 

8. framing 7. agenda-setting theory 6. Gerbner 
 1 .  
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 نتيجـه   نش طي يك بررسي طوالني مدت درباره تلويزيـون بـه ايـن            او همكار  گربنر
 يكي از اعضاي اصـلي      وبه عنوان بازوي اصلي فرهنگي      در امريكا   رسيدند كه تلويزيون    

 ، بـااليي دارنـد    تلويزيـوني كـه مـصرف     را   افرادي   پذيريگربنر اثر . كند  خانواده عمل مي  
 پيام به عنوان نـوعي عامـل         از اين منظر،  . كند   مي بندي  صورتتحت عنوان نظريه كاشت     

 ،2 و تانكـارد   1سـورين  (شـود   قلمـداد مـي   هاي رايج     ها و ارزش    ش نق ،بيني  آموزش جهان 
  ). 1381ترجمه دهقان، 

 با توجه به اينكه تلويزيون به عنوان رسانه ملي، رسـانه غالـب در               ،گاهدمطابق اين دي  
توانـد بـه عنـوان بـازوي           مـي  ،كس پوشيده نيست   ثير آن بر هيچ   أجامعه ايراني است و ت    

 مـسائل   در خـصوص   الگوهاي مناسـب     برخي كند و    فرهنگي در مسئله شهروندي عمل    
 نوعي موافقت و همـسويي را در        و به اين ترتيب،   شهري را در ذهن مخاطبان ايجاد كند        

هـر  اما براي مواجهـه     . اي از جامعه ايراني درباره اين مسائل باعث شود          محدوده گسترده 
 بـه رويكـرد     ،هـاي مناسـب     بيشتر مخاطبان با مسائل شـهري و ارائـه الگـو و ارزش            چه  

ايـن نظريـه بيـشتر در مـورد         . گويند  سازي مي   نظريه برجسته  ه آن ديگري نياز داريم كه ب    
ـ   اسـت داراي مخاطبـان فـراوان      هـاي ديگـر       در مقايـسه بـا رسـانه      كه   تلويزيون ثير أ و ت

  . مطرح شده استفراگيرتري دارد،
 دربـاره    جمعـي  هاي  گيري رسانه   سازي را شيوه تصميم     ، برجسته )2005 (4 و وانتا  3كرافت

اينكه چه اطالعات و موضوعاتي براي مطرح شدن و مورد بحث قرار گرفتن در جامعه،               
سـازي فراينـدي اسـت كـه طـي آن           برجسته نبه نظر آنا  . ندندا  اهميت بيشتري دارند، مي   

 چـه  هـر . دهند هاي جمعي اهميت نسبي موضوعات مختلف را به مخاطب انتقال مي     رسانه
 آن ي به موضوع يا رويدادي بدهند، مخاطبان اهميت بيـشتري بـراي   ها اهميت بيشتر    رسانه

كمـك   براي اينكه مسائل شهري و ارائه الگوهاي مناسـب بـراي          ،بنابراين. شوند  ل مي يقا
 به حل و فصل آنها از اهميت خاصي برخـوردار باشـد، بايـد اطالعـات مـورد نيـاز را در                     

  واطالعات در مورد مسائل شهري مواجـه اختيار مخاطبان قرار داد تا با طيف گوناگوني از      
كه مخاطب بـا   تا زمانيبنابراين . شوندبيني خاصي را پذيرا   الگوها و جهان  به اين ترتيب  

  .  تغيير و تحولي نخواهيم داشتگونهرو نشود، انتظار هيچ  اطالعاتي در اين زمينه روبه

                                                      
3. Craft 2. Tankard 1. Severin 

  4. Wanta 

 1 
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ختلف بايد مسائل شـهري  هاي م تهيه برنامهبا ها و اخبار و     رسانه ملي با ارائه گزارش    
چنان كـه بـه    . آنها را تبيين كند   مهم به مردم معرفي و اولويت       عمومي   مسائل   در زمره را  

 را در   اي  لهئ تلويزيون ملي، مس   مانند زماني كه رسانه غالبي      شود  مي مشاهده   طور معمول، 
افتد و   اي اتفاق مي    سازي ميان رسانه    كند، يك برجسته     و برجسته مي   دهد  ميلويت قرار   وا

 رسـانه ملـي   نقش خـاص  با توجه به    . كنند   را مطرح مي   نيز همان مسئله  هاي ديگر     رسانه
 مسائل شهري را از طريـق       توان اهميت نسبي موضوعات مربوط به        مي سازي، در فرهنگ 

الگوي جستجو و درك     براياهميت بيشتري   تا  د  ا انتقال د  ان مختلف به مخاطب   هاي  برنامه
   .ل شوندقايمناسب در اين زمينه 

 از مــشخص كــردن فهرســتيســازي مــسائل شــهري بــه  بنــدي و برجــسته لويــتوا
بنـدي مـسائل شـهري،        فراتـر از اولويـت    . شـود   محدود نمـي  موضوعات عمومي شهري    

هر كدام از موضـوعات     .  وجود دارد  نيز درباره اين مسائل    ديگري   هاي قابل بررسي    جنبه
كـه درواقـع   هاي بسياري دارند  خصه مشكننده اولويت و  اهداف تعريف  مسائل شهري، و  

كـه    زمـاني   از ايـن رو    .كنـد    كه فهم آنها را تكميـل مـي        هستند يها و خصوصيات    ويژگي
، سـازي شـوند     مطرح هستند كه بايـد برجـسته       مسائل شهري     متنوعي درباره  موضوعات

از آنهـا نيـز     هاي هر كـدام       ويژگيافزون بر تعيين اولويت پرداختن به هر يك از مسائل،           
 .ها نيـز تعيـين و سـازماندهي شـود           تا ترتيب طرح مشخصه    يد مورد بررسي قرار گيرد    با

تواند شهر الكترونيك و مجازي، كيفيت زندگي، آلودگي          كننده اولويت مي    اهداف تعريف 
   .شد باشد و هوا و مقررات آمد

بنـدي    چـارچوب  نظريـه سـازي را بـا        سازي مشخصه، آشكارا نظريه برجسته      برجسته
صـرفاً  هـا     رسـانه «بندي اين اسـت كـه         ترين بحث درباره چارچوب     بنيادي .كند ادغام مي 

تـر   در سـطحي كلـي   اطالعاتي از رويدادها و موضوعات خاص نيستند بلكه          دهنده  انتقال
 رويـدادها و موضـوعات را در        ها  رسانه.  خاصي براي ما هستند    يها  آورنده ديدگاه  فراهم
 خاصـي   هـاي   راه را از    كنند آنها   مين را ترغيب    د و مخاطبا  نده  هاي خاصي قرار مي     زمينه

 نيـستند   داده شـده  كننده رويدادهاي پوشـش      ها صرفاً انتخاب    بنابراين رسانه . ادراك كنند 
كنند كـه موضـوع    اي ارائه مي هاي تفسيري را به همراه پوشش رسانه        بلكه آنها چارچوب  

بنـابراين  ). 25، ص   2003،  1مـك كـوالگ    (»شـود   مدنظر در اين چارچوب فهميـده مـي       
هـاي    تفسير مسائل و رويدادها، تعيين مشكالت، قـضاوت       به  بندي،   ها با چارچوب   رسانه

                                                      
1. McCullagh 
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پردازند و بـه     هاي حل مشكل مي    ها و روش    راهارائه  ها،    و گزارش  اخالقي درباره مسائل  
   .كنند يند عمل مياشكل يك فر

ف ي مختلــن توضــيح معــادربنــدي  ســازي و چــارچوب مفهــوم همگرايــي برجــسته
  بازنمـايي   در ،هـا   ها و چارچوب    ها و شناخت پيوندهاي مفهومي بين مشخصه        چارچوب

هـاي مـسائل شـهري در         كيد بر ويژگـي   أبا ت . ها نقش مهمي دارد     مسائل شهري در رسانه   
تواننـد    هاي موضـوعات مـي      شود كه ويژگي    هاي ارتباط جمعي روشن مي      هاي رسانه  پيام

 قـرار   ـ كالن   اشند و هر دو در امتداد پيوستار خرد       هاي رفتاري، شناختي و عاطفي ب       ويژگي
 بايـد در    ،هاي مسائل شهري، چندگانـه و متكثـر هـستند           به دليل اينكه چارچوب   . گيرند

هـا    بندي نگرش   اين عمل باعث اولويت   . دن شو بندي  درجه  وهله اول، از لحاظ چارچوب    
بـه بيـان    . اختهاي مختلف و متنوع هدف پيام را روشن خواهـد سـ              و جنبه  خواهد شد 

شـوند، اولويـت    بندي مـي  هاي مسائل شهري درجه ديگر، به همان صورتي كه چارچوب    
 راهبـرد رو، تحليـل چـارچوب نـوعي         از اين . گيرد  ها به مسائل شهري شكل مي       نگرش

هـاي ارتبـاطي معنـادار       هاي مـسائل شـهري بـه عنـوان پيـام             پيام ،است كه به واسطه آن    
سـازي، ميـزان    گيري از سنت برجـسته   با بهره،بنابراين. ابندي  تفسير ميشوند و قابليت  مي

امكـان  بنـدي،     و با اسـتفاده از چـارچوب       يابد  افزايش مي مواجهه عموم با مسائل شهري      
هـا    اي در باب مسائل شهري و منـشا آن چـارچوب            هاي رسانه    به چارچوب  بيشترتوجه  

هـاي    قـضاوت ومـصرف   الگوي به همراه موضوعات شهري   از   يد و تفسير  آي  فراهم مي 
هـاي حـل مـشكل و     هـا و روش  حـل   راه  نيـز   در نهايت  .شود  اخالقي درباره آن ارائه مي    

سـازي   يندها، فرهنـگ اشود و از طريق اين فر  جايگزين كردن الگوهاي مناسب مطرح مي     
  ).2نمودار (يابد  شدن فرهنگ شهروندي تحقق ميو نهادينه 
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   مصرف در مسائل شهريگيري الگوي مناسب ـ فرايند شكل2نمودار 

  از طريق رسانه ملي

  

  

  

  

  

  

  

  دهي به الگوي صحيح مصرف در مسائل شهري ها در شكل دهنده نقش رسانه مدل ارائه

هاي تحليلي مختلفي بـه       تاكنون روش  ، اجتماعي و سياسي   هاي فرهنگي   مطالعه پديده در  
هـاي شـهروندي   رويكردكار گرفته شده است، اما با توجه به جديـد و ناشـناخته بـودن            

اي   مسائل شهري و رسانه    در حوزه    ها  اين روش  هنوز تالشي براي به كارگيري       ،فرهنگي
 ابـاذري، بـه نقـل از     (1به تبعيت از نگاه والتر بنيامين در اين بخش  . صورت نگرفته است  

ـ هاي معنايي به عنوان روشي براي ارا        ساخت منظومه  از) 17، ص   1377  مـدل تحقيـق  ه ئ
 ارائـه   ،اي با توجه بـه ايـن مـدل          و راهكارهاي رسانه   ها پيشنهاد پايان،ر  شده و د  استفاده  

مسائل  و   شهروندي فرهنگي تبيين تعامل ميان     اشود ب   سعي مي بر اين اساس،    . شده است 
 توسعه يك مـدل هنجـاري       هدف،. برداشته شود گام آغازين در اين راه       ،شهري و رسانه  

 درك بـه هري در باب مـصرف اسـت تـا     شهروندي فرهنگي، رسانه و مسائل ش     رابطه از
  . هاي فرهنگي كمك كند اريذسياستگ

هاي عمـومي و شـهروندي فرهنگـي برقـرار            از اين منظر، رابطه مستقيمي بين رسانه      

                                                      
1. Walter Benyamin 

  مواجهه بيشتر عموم با مسائل شهري:سازي برجسته

تفسيري مسائل شهري، چارچوب ارائه : بندي چارچوب
ها و  حل هاي اخالقي، ارائه راه تعيين مشكالت و قضاوت

 اره مسائل شهريهاي حل مشكل درب روش

 سازي الگوهاي مناسب مصرف در مسائل شهري نهادينه: كاشت
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ي رابطه ميان شـهروندان و  ر برقرادراي بسيار مهم   بويژه تلويزيون به عنوان رسانه    (است  
ء جزهر و نيز آگاهي از نيـاز شـهروندان      هاي مختلف ش   توجه به ابعاد و زمينه    ). حاكميت
هاي اصلي اين مدل نظـري، وجـود ارتبـاط            يكي از ويژگي  . هاي اين مدل است    شاخص
 ،اصل مهم و اساسي اين است كه رسانه و شهروند         .  بين شهروندان و رسانه است     متقابل

در . يابنـد  هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتـصادي موجوديـت مـي            در بافت و زمينه   
از عناصر مختلف   خود  ثيرگذار است كه    أها، مفهوم شهروندي عنصري ت       اين زمينه  تمامي

مسائل .  دارد ،جمله الگوي مصرف   تشكيل شده است و رابطه نزديكي با مسائل شهري از         
اند؛ بعضي از آنها اعتبار بيشتري دارنـد،   بندي شده و در هم تنيده     مختلف شهري، ساخت  

  . اند و از ساير موارد آشكارترند شتري كسب كردهاز طريق شهروندي مشروعيت بي
ـ             برنامه ثر از گفتمـان كلـي جامعـه و    أهاي تلويزيون بـه مثابـه نـوعي گفتمـان كـه مت

 از اي و بــه واســطه قــدرت اقنــاعي خــويش، مجموعــه اي اســت سياســتگذاري رســانه
ـ   مـسائل   جملـه     مختلف از  هاي  موضوع هاي معنادار را حول محور      بازنمايي ه شـهري ارائ

 در نيل به اهداف از پـيش تعيـين شـده بـراي     شكست در اين ميان، موفقيت يا      .دهند مي
در مـسئله اصـالح الگـوي    . شـود  رسانه ناشـي مـي    آن  ثيرگذاري  أيك رسانه، از قدرت ت    

از پـيش تعيـين    و  مصرف در بين شهروندان نيز الزم است رسانه ملي در مسير مشخص             
  . شده هدايت شود

) شـهروند (ي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي، رسـانه و مخاطـب           هاي اجتماع   در زمينه 
 گفتمـاني اسـت و   اي هـا، مقولـه     كنند؛ مخاطب نيز هماننـد برنامـه       نقشي محوري ايفا مي   

هـا    هـا و ايـده      ها بـه بازنمـايي      گفتمان. هاي حاكم بر جامعه قرار دارد       ثير گفتمان أتحت ت 
مي، تصويري يا هـر رمزگـان ديگـر         كارگيري زبان كال  ه  هاي ب  و با شيوه   اند پيوند خورده 

از اين  .  آن موضوع توليد كنند    هپيرامون يك موضوع درگير هستند تا معاني خاصي دربار        
 در  ،اي پيرامون مسائل شهري بـا محوريـت شـهروندي فرهنگـي             رو، يك گفتمان رسانه   

 هـاي افـراد بـه طـور غيـر          اساس آن، اعمال و كـنش      كند كه بر   مردم باورهايي ايجاد مي   
گيرد تا به بهترين شكل، اهداف مورد نظـر سـازمان       ها قرار مي   ثير رسانه أ تحت ت  ،تقيممس

 همان اصـالح الگـوي مـصرف در بـين شـهروندان              در اينجا  كه(و نهادهاي فرهنگي را     
  . مين كندأت) است

هايي كه خود محصول جامعه هـستند و نيـز             گفتمان بر اساس اما خوانش شهروندان    
گيرد و در پي نحوه برساخته شـدن   كنند، انجام مي ها تعيين مي نامههايي كه بر در محدوده 
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 حول مسائل شهروندي برسـاخته        است كه معنا   ايند توليد و مصرف   در فر ) خوانش(معنا  
محـور اسـت   ) بافت(اي و قرائت مخاطب همواره زمينه    هاي رسانه   معاني برنامه . شود  مي
يله افـراد، در تعامـل بـين مـتن و           برسـاخت معنـا بـه وسـ       . از پيش تعيين شده نيست    و  

ايـن  . شود  گيرد و درباره آن مذاكره مي       شود، شكل مي    مخاطب، به مثابه شهروند آغاز مي     
بـه عبـارت ديگـر، بـا        . تواند تابع تغييرات باشـد      يندي پوياست و مي   اشكل از تعامل، فر   

يابد،    مي راي درباره مسائل شهري، فرهنگ مسائل شهري نيز تغيي         هاي رسانه   تغيير گفتمان 
  . شود  مييآن، زمينه اجتماعي و الگوي مصرف نيز دستخوش تغييراتو به تبع 

اي درباره مسائل شـهري بـا هـدف رسـيدن بـه              هاي رسانه    گفتمان مجموعه ،بنابراين
 هـم و  هماهنـگ بـا  الگوي بهينه مصرف در بين شهروندان پيرامون مسائل شـهري بايـد        

د و گفتمان بعدي موضـوع  ورتباط بين آنها گسسته ش    كننده يكديگر باشد و نبايد ا      تكميل
، به عبـارت ديگـر  . هاي قبلي در تعارض قرار گيرد اي مطرح كند كه با گفتمان   را به گونه  

 در كنـار هـم   ،ها در جهت مشخص و با اهداف از پيش تعيـين شـده           بايد تمامي گفتمان  
بازنمايي و از طريق    بر مبناي    در باب مسائل شهري      يك معنا يا غياب   حضور  . عمل كنند 
 و از پيوستگي معاني، الگوهـايي  گيرد شكل مياي    بندي رسانه   سازي و چارچوب    برجسته

 در نتيجـه چنـين   آيد؛ پديد ميشهروندان پيرامون مسائل شهري  ذهن  بهينه از مصرف در     
گيرنده الگويي پايـدار در مواجهـه        بر شود كه در    يندي، شهروندي فرهنگي حاصل مي    افر

  . شهري استبا مسائل 
هـاي مختلـف    كننـده گفتمـان   هاي مهـم و ايجـاد   رسانه ملي به عنوان يكي از دستگاه    

ئل خـاص، بـا اتخـاذ رويكـرد شـهروندي فرهنگـي و بـا در نظـر گـرفتن            اپيرامون مـس  
سازوكارهاي سه گانه مطرح شده در اين پژوهش، شـهروندي فعـال و پويـا را در بـاب                   

شهروندي فعال ناشي از آمـوزش رسـانه        . دده مسائل شهري و الگوي مصرف شكل مي      
نـسبت بـه دولـت و مـديريت         (سطح عمـودي    : پذيرد  تحقق مي اصلي  دو سطح   ملي در   
آميـز ايـن فراينـد سـبب         پيـشبرد موفقيـت   ). با ساير شهروندان  (اي افقي     و رابطه ) شهري

 بـه فـضاي شـهري دسـت يابنـد و الگـوي              »احساس تعلق «شود شهروندان به نوعي      مي
بـراي نيـل بـه ايـن هـدف الزم           .  و بهينه را در مسائل شهري اتخاذ كنند        مصرف درست 

احساس و  (، عاطفي   )اطالعات( شناختي   بعدها آموزش شهروندي را در سه         است رسانه 
 و  تحقـق يابـد   تواند     زيرا آموزش هر مفهوم زماني مي      ، تحقق بخشند  رفتاريو  ) عواطف

  .مورد توجه قرار گيرد توامان ابعاداين پرداختن به ل شود كه يبه اهداف خود نا
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دهد كه تغييرات حاصل از آن به طـور           اين مدل پوياست و نوعي چرخه را نشان مي        
با ادامه چنـين    . شود  افتد و در عين حال در ذهن شهروندان نهادينه مي           تدريجي اتفاق مي  

ن از طريـق بازنمـايي ابعـاد        هاي مختلف رسانه ملـي و تكـرار آ         روندي از سوي گفتمان   
ثيرگذار در جامعـه بـراي نيـل بـه      أ نوعي فرهنگ نهادينه شده و ت      ،مسائل شهري تلف  مخ

ـ                 الگوي مصرف بهينه شكل مي     مين أگيرد و نقش و هـدف رسـانه ملـي در ايـن زمينـه ت
مدل نظري زيـر  حاضر  گفته شد، پژوهش پيش از اينبنابراين، با توجه به آنچه . دشو   مي
  :دهد  قرار ميبراي مسائل شهري مدنظر) 3نمودار (را 

دهي به الگوي صحيح  ها در شكل دهنده نقش رسانه ـ مدل ارائه3نمودار 

  مصرف در مسائل شهري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نيـل بـه الگـوي بهينـه مـصرف از خـالل              دهـد،   همان گونه كه اين مدل نـشان مـي        
ثيرگـذار بـر كالبـد      أ ت سـازوكار بهبود وضعيت كلي سه ميـانجي و        آفريني رسانه در      نقش
يه اجتمـاعي  بهبود كيفيت زندگي شهري، تحقق شهر الكترونيك و ارتقاي سـرما       (ري  شه

رسانه ملي به عنوان 
 هاي مهم يكي از دستگاه

 تلويزيون و راديو

  هاي رسانه ملي برنامه

به مثابه نوعي گفتمان 

در جهت افزايش سرمايه 

اجتماعي، بهبود كيفيت 

زندگي و تحقق شهر 

  الكترونيك

  زمينه اجتماعي  زمينه اقتصادي

  زمينه سياسي

  شهروندان به عنوان مقوله گفتماني

شهروندي 

  فرهنگي

كاشت الگوهاي 
مناسب در 

  مسائل شهري

  سازي برجسته

  بندي چارچوب

  تقويت معاني

  بازنمايي

  شهر

مسائل 
  اجتماعي

مسائل 
  سياسي

مسائل 
  اقتصادي

مسائل 
  فرهنگي

  زمينه فرهنگي
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مند مسائل مختلف شهر و انتقال معاني مورد نظـر بـا توسـل         و بازنمايي نظام  ) شهروندان
بنـدي و در نهايـت كاشـت آنهـا            سازي و چارچوب    هاي گوناگون مانند برجسته     به شيوه 

 بهبـود كيفيـت     .سـازد   دي فرهنگي را ميـسر مـي       ترتيب شهرون   شود كه به اين     محقق مي 
زندگي شـهري، تحقـق شـهر الكترونيـك و ارتقـاي سـرمايه اجتمـاعي باعـث ارتقـاي                    

تـسهيل روابـط     ،هاي فرهنگ شهروندي، دسترسي بيشتر شهروندان به اطالعات        شاخص
  . دشو در شهر و شهروندان مي هاي بادوام شبكه تقويت  وپايدار بين شهروندان

  گيري و نتيجهبندي  جمع

تـرين    گسترش روزافزون شهرها، پيامدهاي گوناگوني را به دنبال داشته است كه از مهـم             
مسائل امروز هر اجتمـاعي ازجملـه جامعـه ايرانـي هـستند و الزم اسـت بـا توجـه بـه                      

  .هايي در خصوص آنها صورت گيرد هاي خاص مسائل شهري سياستگذاري مؤلفه
 هـا در    سنادي صورت گرفته، بررسي نقش رسـانه      هدف از پژوهش حاضر كه به شيوه ا       

 دهي به الگوي صحيح مصرف شهروندان در مسائل شهري و در نهايـت ارائـه مـدلي        شكل
بر اين اساس در ايـن      . نظري به منزله راهنمايي براي رسانه ملي در اين زمينه بوده است           

هـا و   ي، ميـانجي مقاله، ابتدا با توجه به رابطه متقابل رسانه ملي، مصرف و مـسائل شـهر           
ســازوكارهاي تأثيرگــذار بــر مــسائل شــهري شــامل ارتقــاي كيفيــت زنــدگي شــهري،  

سازي شهر الكترونيك به عنوان زيرسـاخت اصـلي دولـت الكترونيـك و ارتقـاي                  محقق
اي اصلي بـراي مواجهـه    هاي واسطه سرمايه اجتماعي شهروندان به عنوان عناصر و مؤلفه 

مهم آن است كه سه سازوكار ياد شده در رابطـه چنـد         نكته   .با مسائل شهري معرفي شد    
يابنـد و نقـش خـود را در ارائـه الگـوي           جانبه از طرف رسانه ملي با يكديگر پيوند مـي         

  .كنند اي ايفا مي مصرف بهينه به شهروندان از طريق فرايندي داراي ساختار حرفه
سـعه  در قسمت ديگري از مقاله، چارچوب مفهـومي شـهروندي فرهنگـي بـراي تو              

تـوان نتيجـه      در مجمـوع مـي    . پايدار در مسائل شهري مورد بحث و بررسي قرار گرفت         
گرفت كه توسعه همه جانبه شهري از خـالل توسـعه همـه جانبـه شـهروندي و تحقـق             

در شهروندي فرهنگـي بـر حـق جمعـي، حفـظ            . شود  پذير مي   شهروندي فرهنگي امكان  
درواقع شهروندي . گيرد  ورت مي هاي جمعي تأكيد ص     هويت و حق عمل بر اساس مؤلفه      

فرهنگي سياست گفتگو، درك و احترام است كه اهتمام عمده آن ايجاد فـضاي عمـومي               
  .باز، فراهم آوردن زمينه گفتگو و ترويج مسئوليت است
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پرداختـه شـده كـه     » رسانه، الگوي مصرف و مسائل شهري     «در بخش بعدي مقاله به      
ســازي و  هــاي كاشــت، برجــسته ظريــهاي شــامل ن هــاي رســانه در خــالل آن رويكــرد

سازي الگوي مناسب، بهينه و كارا از مسائل شـهري            بندي، براي ارائه و نهادينه      چارچوب
  .در ميان شهروندان معرفي شده است

دهي به الگوي صـحيح   ها در شكل در پايان مقاله نيز الگويي جامع درباره نقش رسانه      
اس آن دسـتيابي بـه الگـوي بهينـه          مصرف در مسائل شهري مطرح شده است كه بر اسـ          

آفرينـي رسـانه در بهبـود وضـعيت كلـي سـه ميـانجي و سـازوكار                   مصرف از راه نقـش    
تأثيرگذار بر كالبدي شهري يعني بهبود كيفيت زندگي شهري، تحقق شهر الكترونيـك و              

اي  هـا در چرخـه   طبق اين الگو رسانه   . شود  ارتقاي سرمايه اجتماعي شهروندان محقق مي     
ها در نهايـت        بندي مفاهيم و موضوع       سازي و چارچوب    حور با بازنمايي، برجسته   فرايندم

گيـري شـهروندي     شوند كه خـود بـه شـكل         هايي مي   بيني  منجر به كاشت الگوها و جهان     
  .انجامد فرهنگي مي

گيري شهروندي فرهنگي بـه نوبـه خـود تبعـات و مزايـايي را در بـر خواهـد                      شكل
اي   بر تـأمين رفـاه مـادي، پايـه و اسـاس تحقـق جامعـه               عالوهكه  به اين ترتيب    . داشت

هـاي قدرتمنـد      اخالقي و فرهنگي، همراه با كاربرد منابع ديني و اخالقي است كـه پايـه              
هاي فرهنگي و ديني را بـا   كند و آموزه فرهنگي را در بين شهروندان تقويت مضاعف مي    

از سـوي ديگـر،     . دانـد گر  نيازهاي زيستي بلند مدت و كوتاه مدت هر گروه سازگار مـي           
شهروندي فرهنگي موجـب تقويـت رويكردهـاي ارزشـي، بـومي و محلـي شـهروندي                 

  شود و رابطه ميان مديريت شهري و شهروندان را از يك مديريت عمودي و سلـسله                 مي
كند؛ همچنين امكاني كارا بـراي        گير مبدل مي    مراتبي به همكاري و مشاركتي افقي و همه       

كند و هيچ بخشي از اين نيازهـا را   نيازهاي شهروندان فراهم ميتأمين حقوق و برآوردن     
  .گيرد ناديده نمي

 پيشنهادها

با توجه به مباني نظري و مدل بحث شده در اين مقالـه رهنمودهـا و پيـشنهادهاي زيـر                    
هـا، بـويژه رسـانه ملـي بـه       سازان رسانه ريزان و برنامه براي سياستگذاران، مديران، برنامه  

ســازي الگــوي مــصرف بهينــه در مــسائل شــهري در دو بخــش شــامل  منظــور نهادينــه
  :شود هاي كالن و خرد، ارائه مي سياستگذاري
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 بلنـد   در ، كلي سازمان  يها  است سياستگذاري  نخست الزم : سياستگذاري كالن ) الف
براي تحقق الگوي بهينـه مـصرف در    را   طراحي شود كه سازوكارهايي      اي   به گونه  ،مدت

انـداز كلـي و كـالن سياسـتگذاري      به عبارت ديگـر، چـشم  . ي كندبين مسائل شهري پيش  
 تقويـت شـهروندي فرهنگـي    جهتدر ) هاي مدون نامه در قالب قوانين و آئين (اي   رسانه

 مطرح شد، تحقق اين هدف به ايجـاد  پيشين هاي بخشبا توجه به آنچه در   . دشوتدوين  
 گونـاگون  بـا مـسائل      جويانه  مشاركتاي   شود كه رابطه   شهرونداني فعال و پويا منجر مي     

 براي بهبود و    ، زمينه مناسبي  د و از اين طريق    ناجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي دار     
هاي كـالن مـوارد زيـر        در سياست . آيد  فراهم مي  نسازي الگوي مصرف در بين آنا      بهينه

 :شود پيشنهاد مي

 تشكيل شوراي سياستگذاري در مسائل شهري براي رسانه ملي. 1

  انداز تحقق شهروندي فرهنگي در رسانه ملي چشمارائه دوين قوانين كلي و ت. 2
 تـدوين و انتخـاب      ،وجود مديريت صـحيح در سـطح كـالن در جهـت هـدايت             . 3
   شهري براي نيل به الگوي صحيح مصرف در بين شهروندان در مسائلي اساسيهاراهبرد
 سـطح  ،ت ديگـر در سطح خـرد و بـه عبـار    ): سطح خرد (اي   هاي برنامه  سياست) ب
تحقـق شـهر   ( توجـه اصـلي بـر سـازوكارهاي سـه گانـه       ،سـازي در رسـانه ملـي      برنامه

ايـن  . شـود  معطـوف مـي  ) ت زنـدگي ي و ارتقاي كيفلكترونيك، ارتقاي سرمايه اجتماعي  ا
دهـد تـا در    مـي ها، مخاطب يا شهروندان را به عنوان عامالني فعال و پويا آموزش       برنامه

توانـد   مـي نـه تنهـا    رسـانه   به اين ترتيب    . رانه داشته باشند  جامعه حضوري فعال و همكا    
در ميان شهروندان درمان كند بلكـه در        را  معضلي مانند سوء مصرف و مصرف بي رويه         

 امكــان مداخلــه و ، از معــضالت اجتمــاعي، سياســي، اقتــصادي، و فرهنگــييــكهــر 
 :شود پيشنهاد ميهاي خرد موارد زير  در سياست. ثيرگذاري را براي خود فراهم آوردأت

در راديو و تلويزيون    نيز  » گروه شهري « با عنوان    مستقلگروهي  ضرورت دارد كه    . 1
 يهـا  هـاي مختلـف راديـويي و تلويزيـوني گـروه           در شبكه همان طور كه    . تشكيل شود 

هـاي    از يك سـو در سياسـتگذاري       حضور دارند كه  سياسي، اجتماعي، اقتصادي و غيره      
اي در  ســازي رســانه رنــد و از ســوي ديگــر در برنامــه دامــشاركتكــالن رســانه ملــي 

 در تـدوين    سـو،  بايـد از يـك       هـم  گروه شهري    ،كنند موضوعات مرتبط ايفاي نقش مي    
با تكيـه   ( سازي  برنامه زمينه ديگر، در    سوي و از    داشته باشد هاي كالن مشاركت     سياست
 .فعاليت كند)  اصلي ذكر شدهسازوكاربر سه 
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ايجاد دغدغـه عمـومي و متـأثر سـاختن افكـار        ،ه شهري وظيفه و هدف بنيادين گرو    
 آثار و تبعات منفي سوء مصرف و مصرف بـي رويـه در شـهرها و          از  شهروندان عمومي

مانند مصرف بي رويه انـرژي، آب، نـان، اسـتفاده نادرسـت از وسـايل                 (ستكالنشهرها
از نقـل عمـومي، تبعـات ناشـي          و حمـل وسـايل   از  نكـردن   نقل شخصي، استفاده     و حمل

هـا و فـضاهاي عمـومي و در نهايـت      ترافيك و آلودگي هوا، استفاده نادرسـت از مكـان      
 .) شهروندان نبودنپذير مسئوليت

ثر برقـراري   ؤهاي مـ   سازي در گروه شهري بايد مبتني بر روش        سياستگذاري و برنامه  
 استفاده از الگوي مصرف بهينه در مسائل شـهري          هارتباط و آموزش و تشويق مخاطب ب      

بـه عبـارت ديگـر،    . ام گيرد و از اقدامات شتابزده، مقطعي و كم بازده اجتنـاب شـود    انج
سازي بر اهـداف كوتـاه مـدت اولويـت           و فرهنگ باشد  بر اهداف بلند مدت     بايد  تمركز  

 .داده شود

 و تحقق شـهر الكترونيـك   ساز زمينه ،رساني همه جانبه سازي مبتني بر اطالع   برنامه. 2
در اين بخش ضروري است رويكردهاي متنوع موجود        .  است فايجاد الگوي بهينه مصر   

 ، در ادامـه  ودرباره شهر الكترونيك و ابعاد مختلف آن در زندگي شهري برجـسته شـود             
گيري شـهر الكترونيـك در       با مقايسه نقاط ضعف و قوت هر رويكرد، نتايج مثبت شكل          

ازي به مخاطبان ارائه    س هاي مختلف برنامه   ايجاد الگوي بهينه مصرف شهروندان در قالب      
 الكترونيك در    شهر شود و با ايجاد فضاي تعاملي و گفتگومدار، راهكارهاي عملي ايجاد          

بنابراين، هدف  . شود) كاشت(بندي و در بين شهروندان نهادينه        ذهن مخاطبان چارچوب  
 . استاي ايجاد شهروندان ديجيتال يا الكترونيك  هاي رسانه غايي اين فعاليت

 در ايجاد و توسـعه ارتباطـات مجـازي ماننـد            زشي و نظارتي رسانه ملي    نقش آمو . 3
بـا توليـد    ... گسترش پول الكترونيك، بانكـداري الكترونيـك، شـهرداري الكترونيـك و             

 . سازان قرار گيرد برنامهكنندگان و  تهيهمورد توجه هايي از قبيل تهران  برنامه

 هـا و نهادهـاي      ر با دولت، سـازمان    رسانه ملي سازوكار الزم را براي ارتباط مستم       . 4
واقـع،   در.  الگـوي مـصرف شـهروندان فـراهم آورد         ومختلف و مرتبط با مسائل شهري       

رسانه ملي به عنـوان محملـي بـراي تعامـل و تـضارب آراي سياسـتگذاران و مجريـان                    
سـازي   كند و از اين طريق نقش فعالي در ايجـاد و نهادينـه             هاي شهري عمل مي    سياست

رسانه ملـي از ايـن      . كند  ايفا مي بين شهروندان   مسائل شهري در    ه مصرف در    الگوي بهين 
 تحقـق ايـن امـر سـبب آشـنايي           ،اوالً: طريق به دو هدف اصـلي دسـت خواهـد يافـت           
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 ،ثانيـاً . شـود  مـي  ربط با مـسائل شـهري      هاي مسئول و ذي    شهروندان با نهادها و سازمان    
 .يابد شهروندان ارتقا ميها در قبال  پذيري اين نهادها و سازمان مسئوليت

هـايي اسـت كـه از     ها و ارزش    ها، مهارت   آموزش شهروندي در صدد انتقال دانش     . 5
 كنـار ايـن هـدف در   . كننـد   در اداره امور خود مشاركت مي      فعاالنهخالل آنها شهروندان    

ارتقاي سرمايه اجتماعي شهروندان، در نهادهـايي ماننـد خـانواده و مدرسـه نيـز دنبـال                  
به عنوان فراگيرترين رسانه كـشور، الزم اسـت بـه ايـن مهـم      نيز اما رسانه ملي   شود،   مي

 كارا و آشنا بـه الگـوي مـصرف بهينـه     ،حاصل كار، ايجاد شهرونداني فعال. اهتمام ورزد 
 آموزش شهروندي كارا اين است كه افراد به شـكلي نقادانـه        نتيجهترين    مهم. خواهد بود 

هاي معقوالنه تـصميم   در استفاده از امكانات به شيوهشوند و    ميبا مسائل مختلف مواجه     
. كنـد   گيري الگوي صحيح مصرف كمـك مـي         گيرند كه اين امر به نوبه خود به شكل          مي

نقل عمومي را بر اسـتفاده از خودروهـاي شخـصي            و  حمل چنين شهرونداني  مثال،   براي
لـودگي صـوتي و      ماننـد آلـودگي هـوا، آ       پيامدهاي نامطلوبي  اين امر    كهدهند   ترجيح مي 

  .رساند مي را به حداقل شد و مشكالت آمد

 مـوارد   هايي است كـه در بيـشتر       ترين سازمان  سيما در كشور ما يكي از مهم       صداو. 6
بـين آحـاد    قبال مـسائل گونـاگون در       اخالقي در   توانسته است نوعي همبستگي و تعهد       

گيـري از امكانـات و        هـره استفاده از دستورات ديني و اخالقي دربـاره ب        . مردم ايجاد كند  
 را ملـزم بـه   ن در بين شهروندان دارد و آنـا هاي موجود در رسانه ملي نتايج مثبتي      نعمت

 مـرتبط بـا   اخالقـي  نكاتاز اين رو، الزم است رسانه ملي    . كند بهبود الگوي مصرف مي   
بـه  هاي نمايـشي جـذاب و بـه شـكلي غيـر مـستقيم               در قالب اصالح الگوي مصرف را     

 .ئه كندارامخاطبان 

  به طور آشكار و بـا نمـايش  ها  گزارشهاي مختلف مانند    برنامهرسانه ملي با ارائه     . 7
 بايد مسائل شهري را در زمـره مـسائل   اي ضمني هاي تلويزيوني به شيوه ها و سريال   فيلم

مهم عمومي معرفي كند، اولويت مردم را شكل دهد و اين مـسئله را در اولويـت سـاير                   
 زمـاني كـه رسـانه غـالبي ماننـد       شـود   به طور معمول مشاهده مي    . ر دهد قرانيز  ها    رسانه

كنــد، نــوعي  برجــسته مــيدهــد و  لويــت قــرار مــيو را در ااي تلويزيــون ملــي، مــسئله
هاي ديگر هـم همـان مـسئله را مطـرح             افتد و رسانه    اي اتفاق مي    سازي ميان رسانه    برجسته

ازي، الزم اسـت موضـوعات مختلـف        س  با توجه به اهميت رسانه ملي در فرهنگ       . كنند  مي
هـاي مختلـف بـه     پيرامون مسائل شهري و الگوي مناسب و بهينه مصرف از طريـق برنامـه    
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هـاي مختلـف      هـا و تحليـل      مخاطبان انتقال داده شود تا افكار عمومي با شـناخت ديـدگاه           
 . اهميت بيشتري براي اين موضوع قائل شوند

از  گيري بهره و نمايشي مختلفهاي  شيوه ونهمچ كارآمدي ابزارهاي با ملي رسانه. 8
مخاطبـان خـود در مـسائل     بـه  را صـحيح  مـصرف  الگـوي بايد  سازي هاي برنامه ظرفيت
هاي توليدي اين  كه برنامه يابد  ميهنگامي تحقق مهم بديهي است اين. منتقل كند شهري
. باشـد  بـان ارائه آن به مخاط موفق هاي روش پيام و محتواي در پژوهش به متكي سازمان

تـرين وظـايف     از مهـم   زمينـه  ايـن    بنيـادي و كـاربردي در     هـاي    بنابراين انجام پـژوهش   
 . ستسيما و هاي پژوهشي سازمان صدا بخش

توانـد يـك      با توجه به الگو و پيشنهادهاي مطرح شـده، رسـانه ملـي مـي               ،در نهايت 
 و يـرد بر گ  راي شده از ابعاد مختلف مسائل شهري را د         فضاي عمومي با واسطه و رسانه     

با ايجاد همبستگي عمومي و آموزش همگاني، الگوي صحيح و بهينـه مـصرف در بـين                 
 هـم وظيفـه   ،گرايـي در جامعـه   مبارزه با مصرفكه اي  گونهشهروندان را محقق سازد به     

 . باشدنوالئمردم و هم رسالت مس
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