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Abstract:

Blouring boundaries due to development of media, while facilitating
intercultural communication, has also highlighted the position of media.
So, in this era examining the role of national media is very important.
The main question of this article is what model can be provided for media
synergy for developing intercultural communication? theoretical and
experimental literature were studied and in-depth interviews with experts
were conducted using the delphi technique. The statistical population
included media and intercultural communication experts, from whom 30
people with the desired characteristics were selected for the interview. The
results showed that redefining the concept of ethnicity, ethnic convergence,
increasing social capital and cultural capital, as well as the concept
of national identity, increasing cultural and ethnic empathy, providing
cultural commonalities and not representing intercultural conflicts, were
the most important functions of national media in developing intercultural
communication in the experts’ point of view. Finally it was provided some
suggestions to national media Based on these findings.
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رسانه ملی و توسعه ارتباطات میانفرهنگی:
بررسی مؤلفههای مؤثر بر همافزایی رسانهای
محمد مجاور شیخان

*

چکیده
از میـان برداشـته شـدن مرزهـای زمـان و مکان با توسـعه رسـانهها ،علاوه بر
تسـهیل ارتباطـات میانفرهنگـی جایگاه رسـانهها را نیز برجسـته کرده اسـت .در
ایـن میان ،بررسـی نقش رسـانه ملی در توسـعه ارتباطـات میانفرهنگی از اهمیت
باالیـی برخـوردار اسـت .حال پرسـش اصلـی مقاله حاضر این اسـت کـه باتوجهبه
نقـش رسـانه ملی در توسـعه ارتباطـات میانفرهنگی ،چه مدلی را بـرای همافزایی
رسـانهها میتـوان ارائـه کـرد؟ پـس از بررسـی ادبیات نظـری و تجربـی پژوهش و
نیـز مصاحبههـای عمیـق با خبرگان از تکنیک دلفی اسـتفاده شـده اسـت .جامعه
آمـاری شـامل صاحبنظران رسـانه و ارتباطـات میانفرهنگی بوده و برای رسـیدن
بـه ایـن جامعـه ،افـراد دارای ویژگیهـای مـورد نظر بـرای انجام مصاحبـه و دلفی
انتخـاب شـدهاند .نمونـه پژوهش از طریق فهرسـتی منتخب از  30نفـر از خبرگان
گزینـش شـدهاند و نتایـج نشـان داده اسـت کـه بازتعریـف مفهـوم قومگرایـی،
همگرایـی اقـوام ،افزایـش سـرمایه اجتماعی و سـرمایه فرهنگـی ،همچنین مفهوم
هویـت ملـی ،افزایش میـزان همدلی فرهنگـی و قومی ،ارائه مشـترکات فرهنگی و
نمایـش نـدادن تعارضـات میانفرهنگی ،از مهمتریـن کارکردهای رسـانههای ملی
در توسـعه ارتباطـات میانفرهنگـی از منظـر خبـرگان بودهانـد .بـر مبنـای همین
یافتههـا ،پیشـنهادهایی نیـز برای کاربسـت در رسـانههای ملی ارائه شـده اسـت.

کلیدوا ژههـا :رسـانه ملـی ،توسـعه ارتباطـات میانفرهنگـی ،رسـانههای
جمعـی ،هویـت ،همافزایـی رسـانه
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مقدمه

بشـر در مسـیر حرکـت خـود بـه سـمت آینـده ،وارد فضایـی شـده اسـت کـه
بسـیاری از معـادالت و معیارهـای زندگـی فـردی ،اجتماعـی ،منطقـهای و جهانـی
را تغییـر داده اسـت .فناوریهـای ارتباطـی و نویـن ،مرزهـای جغرافیایـی را جابهجـا
کردهانـد .بهگونـهای کـه در کسـری از ثانیـه ،خبرهـا از یـک گوشـه جهـان بـه دیگر
نقـاط مخابـره میشـوند و انسـانها بـا یکدیگـر در ارتبـاط قـرار میگیرند .ایـن فضا،
موقعیتـی را فراهـم سـاخته کـه انسـانها بتواننـد اندیشـههای خـود را نشـر دهند و
بـا همنوعانشـان گفتگـو کنند .افزایش ظرفیـت گفتگوهای علمی ،فرهنگی ،سیاسـی
و تعاملات انسـانی قابلیـت دیپلماسـی فرهنگی را به طـرز معناداری برجسـته کرده
اسـت .گسـترش فزاینـده فناوریهای اطالعاتـی و ارتباطی در نیمه دوم قرن بیسـتم
حیـات بشـری را در ابعـاد مختلـف سیاسـی ،اجتماعـی و فرهنگـی تحت تأثیـر قرار
داده اسـت .تکامـل رسـانههای گوناگـون بـرای برقـراری ارتبـاط ،شـیوههای مختلف
برقـراری ارتبـاط را دگرگـون کـرده و هـم اکنـون انـواع مختلـف ارتبـاط شـفاهی،
نوشـتاری ،غیرکالمـی و یـا مجموعـهای از آنهـا از طریـق رسـانهها همزمـان ارائـه
میشـود .رسـانههای نویـن ارتباطـی بـا رویکـردی متفـاوت از رسـانههای جمعـی،
مجموعـه متمایـزی از فنـاوری ارتباطی اجتماعی هسـتند که خصایـص معینی را در
کنـار نـو شـدن ،فراهـم آوردن امکانـات دیجیتال و در دسـترس بودن گسـترده برای
اسـتفاده شـخصی بهعنـوان ابزارهـای ارتباطـی ،در خـود دارند.
کشـور ایـران از اقـوام متنوعـی تشـکیل شـده و خردهفرهنگهـای متعـددی
در آن قابـل شناسـایی اسـت کـه ضـرورت مطالعـه دربـاره نحـوه برقـراری ارتباطات
میانفرهنگـی را پررنگتـر میکنـد .الزم اسـت یـادآوری شـود کـه هـر یـک از اقوام
ایرانـی از هویـت فرهنگـی خاصـی برخوردارنـد و بهاینترتیـب ،باتوجهبـه آنچه گفته
شـد ،مدیریـت صحیـح رسـانهها میتوانـد تأثیـری عمیـق بـر موضوعـات فرهنگـی
همچـون مناسـبتهای ملـی (شـادیها و غمهـا) داشـته باشـد و حتی بـا همافزایی
و قـرار گرفتـن در مسـیری مشـخص و از پیـش تعییـن شـده ،در توسـعه فرهنگی و
روابـط بیـن فرهنگی نقشـی ویـژه را بر عهده گیـرد .وجود رسـانهها بهعنـوان عاملی
بـرای انتقـال فرهنـگ و ایجاد اتحاد میـان خردهفرهنگهـا ،عالوه بر ایجاد احسـاس
خوشـایند فرهنگـی ،شـرایطی را بـرای رفـع چالشهـای اجتماعـی ،سیاسـی و حتی
نظامـی مهیـا میسـازد و همیـن امـر ،ضـرورت برنامهریزی درسـت برای رسـانههای
جمعـی را گوشـزد میکنـد .ضـرورت توجـه بـه ایـن بعـد از مطالعـات فرهنگـی بـه
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لحـاظ تنـوع فرهنگـی و قومیتـی در کشـور میتوانـد از اولویتهای پژوهشـی بهویژه
بـرای سیاسـتگذاران و متولیـان امور فرهنگ باشـد؛ امـا گویا حساسـیتهای موجود
تاکنـون فضـای مناسـبی را بـرای پژوهـش دراینخصـوص فراهـم نسـاخته اسـت و
یـا شـخص یـا سـازمان و نهـادی پیشقـراول ایـن اقـدام نشـده اسـت (رحمـانزاده
و غفـاری معیـن ،)234 :1390 ،توجـه بـه ایـن خلأ مطالعاتـی از مهمتریـن دالیـل
نـگارش مقالـه حاضر بوده اسـت.
در بیـن رسـانههای جمعـی ،تلویزیـون کـه بهطـور خـاص از منابـع مهـم و
تأثیرگـذار بـر عرصـه فرهنـگ بـه شـمار مـیرود ،در فراینـد شـکلدهی بـه فرهنگ
جوامـع مداخلـه میکنـد و میتوانـد همانند یک مرکـز قدرتمند فرهنگـی ،ارتباطات
درونگروهـی ،بینفرهنگـی و درونفرهنگـی ،همچنیـن ارتباطـات میانفـردی اقوام
و جوامـع را تحـت تأثیـر قـرار دهـد و بـا بهرهگیـری از فنـون ارتباطـی بـر ایدههـا
و نگرشهـای فرهنگـی مـردم تأثیـر بگـذارد .باتوجهبـه گسـترش فضـای مجـازی
و شـبکههای اجتماعـی ،تلویزیـون تبدیـل بـه بـازوی فرهنگـی جامعـه شـده اسـت
و علاوه بـر نقشهـای مهـم خبـری و آموزشـی ،راهنمایـی و رهبـری ،تفریحـی و
تبلیغـی ،وظیفـه حراسـت از محیط اجتماعی و مسـئولیت انتقال میـراث اجتماعی از
نسـلی بـه نسـل دیگر یـا بهعبارتـی ،فرهنگپذیـری و جامعهپذیری را بر عهـده دارد.
باتوجهبـه ویژگیهـای متنـوع فرهنگـی و قومـی ،وجـود خردهفرهنگهـا و فرهنـگ
مهاجـران در کشـور ،وحـدت فرهنگـی و همبسـتگی جامعـه در گـرو حفـظ ،تقویت
و ارتقـای ارتباطـات میانفـردی و پذیـرش افـراد و گروههـا بـا فرهنگهـای متفاوت
و نیـز همدلـی و نـگاه مثبـت بـه یکدیگـر اسـت کـه بایـد در برنامههـای تلویزیـون
در سـطح ملـی و اسـتانی تبلـور یابـد .مفهـوم پسـاتلویزیون ،زاییـده بسـتری اسـت
کـه در آن اقـوام ،گروههـا و افـراد مختلـف در بسـتر اطالعاتـی نویـن ،بـه کنشـگری
میپردازنـد .پسـاتلویزيون کـه بـا تحقـق همگرايي رسـانهای و گذار از شـکل سـنتي
تلويزيـون آغـاز میشـود ،نـه بـه معنـاي مـرگ تلويزيـون بلکـه بـه مفهـوم تجديـد
سـاختار در شـيوههاي توليـد ،توزيـع و مصـرف محتواي تلويزيوني اسـت .این شـیوه
از ارتباطـات ،معنـای جدیـدی بـه مباحث ارتباطات میانفرهنگی بخشـیده و سـبب
شـده اسـت که مخاطبـان با مفاهیـم جدیدی از فرهنگهـای مختلف روبهرو شـوند؛
بنابرایـن ،همگرایـی رسـانه تنها تغییـری کوچک در عرصـه ارتباطـات میانفرهنگی
نیسـت ،بلکـه ایـن امـکان را فراهـم مـیآورد کـه موجهـای بزرگـی از تغییـرات در
حوزههـای راهبـردی روی دهنـد؛ بنابرایـن مسـئلهای کـه مـا در مقالـه حاضـر با آن

رسـانه ملـی و تـوسعــه
ارتباطات میانفرهنگی:
بررسی مؤلفـههای مؤثر
بـر همافـزایی رسـانهای
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مواجـه هسـتیم ،ایـن اسـت که نقـش رسـانه ملـی (تلویزیـون) در توسـعه ارتباطات
میانفرهنگـی در کشـور باتوجهبـه مشـکالت ذکر شـده چیسـت؟ و تلویزیـون با چه
راهبردهایـی میتوانـد موجبـات تحقق توسـعه ارتباطـات میانفرهنگی را در کشـور
فراهم آورد؟

پیشینه پژوهش

برخـی از پژوهشهـای انجـام شـده در این حوزه ،بهطور مسـتقیم یا غیرمسـتقیم
بـه بررسـی نقـش رسـانهها در ارتباطـات بینفرهنگـی پرداختهانـد و اکثـر آنهـا بـه
نتایجـی از قبیـل؛ تأثیـر بسـیار زیـاد شـبکههای مجـازی بـر افـراد جوامـع بـه لحاظ
فرهنگـی ،تحـول عقاید ،آدابورسـوم و هویـت اجتماعی (عبداهللتبـار ،)1396 ،کمک
انـواع رسـانهها بهخصـوص اینترنـت و شـبکههای اجتماعی به برداشـته شـدن فاصله
جغرافیایـی میان انسـانهای سراسـر دنیـا ،ایجاد تحـول در عرصه ارتباطـات و تبادل
اطالعـات و تأثیـری بسـزا بـر فرهنـگ کشـور کـه وارث سـه فرهنـگ ،ملـی ،دینی و
غربـی اسـت ،دسـت یافتهانـد (فقیهـی و همـکاران ،)1395 ،همچنین تأثیـر عضویت
در کانالهـا و گروههـای آموزشـی ،فرهنگـی ،همکالسـی ،خبـری ،همـکاران ،علمی و
اجتماعـی بـر تعاملات فرهنگـی ،بهویـژه فرهنـگ شـهروندی (چراغـی و اسلامپناه،
 ،)1394تأثیـر جهانـی شـدن بـر هویـت و فرهنـگ و تأثیـر آن بر ضـرورت همگرایی
فرهنگـی میـان کشـورها (بهویـژه کشـورهای یک قـاره) بهمنظـور کاهـش اختالفات
فرهنگـی ،سـاختاری و ایجـاد همسـویی در ارزشهـا ،نگرشهـا و رفتـار را بیـش از
هـر زمـان دیگـر (درویشـی و پرهیـزکاری ،)1392 ،بررسـی کردهانـد .قابـل توجـه
اسـت کـه در سـالهای اخیـر ،پژوهشهـای انجـام شـده بیشـتر بـه بررسـی نقـش
شـبکههای مجـازی در ارتباطـات میانفرهنگـی پرداختهانـد و اغلـب آنهـا بـه روش
کمـی و کتابخانـهای انجـام شـدهاند .بـرایمثـال ،چرکوسـوا  )2021( 1در مقالـهای،
تغییـر الگـوی ارتباطـات بینفرهنگی در فضـای دیجیتال را بررسـی کـرده و تأثیرات
شـبکههای اجتماعـی را بـر ارتباطـات میانفرهنگی غیر قابل تغییر دانسـته اسـت .از
دیـد وی ،شـکاف بیـن نسـلها در این رونـد اجتنابناپذیر اسـت ،زیرا چشـماندازهای
نوینـی را برای توسـعه جامعه جهانی باز میکند و شـرایط را بـرای وحدت و بهبود آن
فراهـم مـیآورد .گارسـیا خیمینز 2و همـکاران ( )2016نیز در بخشـی از کتاب مقدمه
را تلـخ بـر فرهنـگ عامه ،به مسـئله رویکـردی برای ایجـاد ارتباطـات بینفرهنگی در
اخبـار تلویزیـون پرداختهانـد .از دیـد این پژوهشـگران ،تلویزیون بهعنوان یک رسـانه،
1. Cherkasova
2. Garcia- jimenez
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خیلـی انـدک در مـورد ارتباطـات بینفرهنگـی صحبت میکنـد .آنان به این مسـئله
اشـاره کردهانـد کـه تلویزیـون بهعنـوان یک رسـانه ،عالقـه چندانی به پوشـش روابط
ایجـاد شـده بیـن اقلیتهـای مختلـف فرهنگی یـا بین اقلیـت و اکثریت نـدارد .حتی
وقتـی بـه ارتبـاط میانفرهنگی میپـردازد ،تمایـل دارد ایـن کار را در چارچوب تضاد
انجـام دهـد .آی یون )2019( 1بـه حوزه پخش خبر تلویزیونی پرداختـه و در مقالهای
بـا عنـوان «رویکـرد جدیـد ارتباطـی بینفرهنگی بـرای ترجمـه اخبـار تلویزیونی» به
ایـن نکتـه اشـاره کرده که پخـش اخبار تلویزیونـی باید هماهنگکننده زبـان صدایی،
زبـان نوشـتاری و عناصـر غیرکالمـی باشـد .فقـط از ایـن طریـق میتـوان پیامهـای
عمیـق فرهنگـی را در پخـش اخبـار ارائـه کرد .فنـگ 2و ژو )2020( 3نیـز در پژوهش
خویـش ،بـه مسـئله «تأثیر فیلمها و سـریالهای تلویزیونـی بریتانیایـی و امریکایی بر
توسـعه ارتباطـات میانفرهنگـی» پرداختهانـد .نتایـج مطالعـه آنان نشـان داده اسـت
کـه فیلمهـا و مجموعههـای تلویزیونـی بریتانیایـی و امریکایـی میتواننـد حساسـیت
دانشآمـوزان و سـازگاری آنهـا را بـا فرهنگهـا بهبـود بخشـند و ایـن روشـی مؤثـر
بـرای بهبـود مهارتهـای ارتبـاط میانفرهنگـی دانشآمـوزان اسـت .شـاید بتـوان
بـرای جمعبنـدی بـه نتایـج پژوهـش پترویـچ )2018( 4اشـاره کـرد کـه بـه بررسـی
قابلیـت فناوریهـای دیجیتـال ـ بهطـورکل ـ بـرای توسـعه ارتباطـات میانفرهنگـی
پرداختهانـد و نشـان داده اسـت کـه نتایـج پژوهـش تلویزیـون میتواند نقـش مهمی
در توسـعه ارتباطـات میانفرهنگـی ایفـا کنـد .وی به این نکته اشـاره کرده اسـت که
تلویزیـون ،فرصتهایـی اسـتثنایی را بـرای توسـعه ارتبـاط میانفرهنگـی و برقـراری
ارتبـاط میـان فرهنگهـا ایجـاد میکنـد .هرچند نباید از یـاد برد که علاوه بر مزایای
متعـدد ،مشـکالتی احتمالـی نیز وجـود دارد که ممکن اسـت در ارتباطـات در چنین
بسـترهایی ایجـاد شـود و البتـه میتـوان بـا گفتگـو و توسـعه فرهنـگ مـدارا ،از آنها
جلوگیـری کـرد .تأکیـد پژوهـش حاضـر نیز بیشـتر بررسـی نقـش تلویزیون (رسـانه
ملـی) بـر تعاملات میانفرهنگی بوده و کوشـش شـده اسـت تا از طریـق روش کیفی
(دلفـی) دیدگاههـای خبـرگان در ایـن عرصه گـردآوری و رتبهبندی شـوند.

چارچوب مفهومی پژوهش
تلویزیون و ارتباطات میانفرهنگی

ارتباطـات میانفرهنگـی بهعنـوان مبادلـه اندیشـهها ،معانی و کاالهـاي فرهنگی
میـان مردمانـی از فرهنگهـاي مختلـف ،بیـن آن دسـته از مردم جریـان مییابد که
3. Xue
4. Petrovic

1. Ai-yun
2. Feng
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ادراکات فرهنگـی و نظامهـای نمادیشـان بهانـدازه کافـی مجـزا باشـند .در اینگونه
از ارتبـاط ،اساسـاً یـا بین دو طرف ،هیچگونـه علقه فرهنگی وجود نـدارد و یا طرفین
داراي پیوندهـاي فرهنگـی ضعیفی هسـتند .همچنین ارتباطات بیـن فرهنگی داراي
ابعـاد و مؤلفههایـی اسـت کـه عبارتانـد از :ادراک ،فرایندهـای کالمـی ،فرایندهـای
غیرکالمـی و فرهنگ (ارزانی و اهتمـام.)89 :1394 ،
علـم روابـط بینالمللی بهلحاظ نظری ،بـه موضوع ارتباطات در خـارج از مرزهای
ملـی و میـان کشـورها میپـردازد؛ در حالیکـه مطالعـه ارتباطـات میانفرهنگـی در
موقعیتـی کـه گونههـای متفاوتـی از فرهنگها با یکدیگـر تالقی و رابطه داشـته
هـر
ّ
موضوعیـت مییابـد .بـر ایـن اسـاس ،حوزه مشـترک ایـن دو نـوع از مطالعه
باشـند،
ّ
در جایـی اسـت کـه روابـط بـا بیگانـگان (خـارج از مرزهـای دولـت ـ ملت) ،تـوأم با
تالقـی فرهنگهـای غیرهمسـان نیـز باشـد؛ امـا از آنجـا کـه گـذر از مرزهـای ملّـی
ملیتهـا اغلـب بهمعنـای تالقـی فرهنگهـای گوناگـون اسـت،
و ارتبـاط بـا سـایر ّ
میتـوان ا ّدعـا کـرد کـه انـواع مختلـف روابـط بینالملـل ،میتوانـد موضـوع مـورد
مطالعـه ارتباطـات میانفرهنگـی باشـد .انـواع مصادیـق مشـترک روابـط بینالمللی
و ارتبـاط میانفرهنگـی را میتـوان بهصـورت زیـر دسـتهبندی کرد)1 :گردشـگری،
 )2مبـادالت آموزشـی ،علمـی و همایشهـا )3 ،اقدامـات دیپلماتیـک ،سیاسـی و
جاسوسـی )4 ،رسـانهها ،فرهنـگ مردم و کارهـای هنری )5 ،مهاجـرت و پناهندگی،
)6کارگـری و کارهـای حرفهای )7 ،سـفرها و مالقاتهای بازرگانـی و مالی )8 ،ورزش
و  )9سـازمانهای داوطلبانـه (باهنر .)80 :1378 ،رسـانهها يكـي از عوامل و ابزارهاي
مهـم جامعـه پذيـري و فرهنگپذيـري هسـتند كـه نقـش مهمـي در رشـد و تحول
جنبههـاي گوناگـون زندگـي افـراد ايفـا میكننـد .آنهـا با ترغيـب ،تشـويق ،تبليغ و
حتـي ارعـاب ،مخاطبـان را واميدارنـد کـه به قواعـد دلخـواه صاحبان رسـانه اعتقاد
پيـدا كننـد و حتـی از طريق معرفـي هنجارهاي خـاص اجتماعي و الگوهـای معین،
بـه همنوايـي ،همسـويي و بـه نوعـي فرهنـگ سـازي در بيـن افـراد جامعـه کمـک
میکننـد (حسـنيفر و ابوالحسـني.)22 :1390،
رسـانه در ارتبـاط خـود بـا فرهنـگ ،نهتنها بـه کانال (مسـیر) ارتباطی کـه فراتر
از آن ،بـه اصـل پیـام بـدل شـده اسـت؛ پیامـی کـه نهتنهـا بـر پایـه شـناخت که بر
اسـاس قـدرت هـم مبادله ميشـود و درصدد تغيير سـاختارهاي فرهنگـي ،اجتماعي
و سياسـي و برقـراري نوعـي از همسانسـازي فکـري و رفتـاري اسـت .ايـن حركـت
ارتباطـي فرهنگـي مهمتريـن شـاخص عملكـرد رسـانهها در صحنههـاي گوناگـون
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فـردي ،اجتماعـي و میانفرهنگـی اسـت (سـلطانیفر و روشـندل اربطانـي:1390 ،
 .)97بـه عقیـده برخـی از انديشـمندان حـوزه اجتماعی ،رسـالت رسـانههاي جمعی
و اجتماعـی بهعنـوان قویتریـن ابـزار ارتباطـی در عصـر حاضـر ،ايجـاد همگرایـی و
تبلـور راهبـرد وحـدت در عیـن کثرت اسـت« .ژان کازنو» دانشـمند علـوم ارتباطات
بـر ايـن بـاور اسـت کـه اتفاقنظـر آگاهانـه در خصـوص همگرایـی ،يك همبسـتگی
داوطلبانـه در پـی خواهـد داشـت و رسـانه بـا تقويـت کارکـرد آگاهـی بخـش خـود
میتوانـد در ايجـاد انگیزههـاي همگرايانه ،در سـاخت فرهنگ و افکارعمومی همسـو،
بسـیار مفیـد ظاهـر شـود (آگ .)198 :1389 ،از نظـر ديـوب ،رسـانههاي جمعی در
بعـد آموزشوپـرورش بـه تغییـر بنیـادي سـاختارهاي اجتماعـی و اقتصـادی کمـك
میکننـد (دیـوب.)70 :2007 ،1
پژوهشهـای مختلـف اندیشـمندان حوزه ارتباطات نشـان میدهند که رسـانهها
نقـش انکارناپذیـری را در توسـعه کشـورها ایفـا میکنند .پائولـو فریره ،دانیـل لرنر و
رائـو ازجمله اندیشـمندانی هسـتند که مطالعات زیاد و قابلتوجهـی را دراینخصوص
انجـام دادهانـد .وسـایل ارتباطجمعـی بهعنوان یک نهـاد اجتماعی ،با دیگـر نهادهاي
موجـود در جامعـه روابـط مبادالتـی متقابـل دارند .بیتردیـد ،این نهـاد اجتماعی در
رونـد تغییـرات اجتماعی و رشـد اقتصادي ،عامـل مهمی تلقی میشـود .ارتباطات به
معنـاي عام ،نشـاندهنده سـاختارهاي سیاسـی ،اقتصادي و فرهنگـی در یک جامعه
ب چنین سـاختارهایی اسـت کـه تعامـل اجتماعی میان
مشـخص اسـت .در چارچـو 
افـراد و در نهایـت ،مشـارکت رخ میدهـد .در واقـع میتوان گفت که فرایند توسـعه،
رابطـه پایـداري با تعامـل میان مردم و مشـارکت فعـال گروههاي مختلـف اجتماعی
دارد .ایـن امـر صـورت نمیگیـرد مگـر در پرتـو نظام جامـع ارتباطـی ـ اطالعاتی که
میتوانـد تـا حد زیـادي در رفع اختالفـات ،تضادهاي موجود در ارزشهـا و رفتارهاي
مـردم و فراهـم آوردن محیـط مسـاعد براي توسـعه ملی ،مؤثر باشـد .ایـن پدیده ،در
جوامـع درحالتوسـعه یـا کـم رشـد ،بـه دلیل بومـی نبودن و نهادي نشـدن وسـایل
ارتباطـی مـدرن و برخـورد آن بـا وسـایل ارتباطی سـنتی ،بهعنوان نیـروي اجتماعی
فعال ،مسـائل و مشـکالت کموبیش مشـابهی را پدید آورده اسـت (دادگران:1377 ،
 .)131رسـانه ملـی بهعنـوان رسـانهاي کـه بایـد در خدمـت رشـد و توسـعه کشـور
باشـد ،میتوانـد دراینخصـوص دو نقـش اساسـی را ایفـا کنـد :الـف) بسترسـازي
بـراي توسـعه همهجانبـه ،تولید ،نشـر و اشـاعه محصـوالت و فرآوردههـاي فرهنگی.
رسـانه ملـی ،بـا اهـداف واالي خود ،چنانچـه خدمتمحور باشـد ،میتواند با پوشـش
1. Dube
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دادن بـه همـه ابعـاد توسـعه ،نقـش مهمی را در پیشـرفت کشـور بر عهـده گیرد .در
ایـن میـان ،سیاسـتگذاري در خصوص اطالعرسـانی ،آگاهیبخشـی ،بسترسـازی در
زمینـه توسـعه سیاسـی ،فرهنگـی ،اقتصـادي و اجتماعـی ضرورتی انکارناپذیر اسـت
کـه بیتوجهـی نسـبت بـه آن آسـیبهاي گوناگونـی را بـر فراینـد توسـعه تحمیـل
میکنـد؛ آسـیبهایی کـه مهمتریـن آنهـا ،ناکارآمـدي در بخـش نهادینهسـازی امـر
توسـعه در سـطح جامعـه اسـت .درعینحـال رسـانه ملی بهعنـوان مرجـع عمومی ـ
فرهنگـی بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد و الگوهـاي الزم را بـه جامعـه را ارائـه دهـد.
ازایـنرو ،رسـانه ملـی بایـد خـود تولیـد کننده محصـوالت فرهنگـیاي باشـد که بر
اسـاس سیاسـتهاي کالن کشـور ،بهطـور واقعـی معـرف نگاهـی ملی بـه موضوعات
بـوده و همگرایـی جامعه را مورد نظر داشـته باشـد.
باتوجهبـه آنچـه گذشـت ،بهخوبـی روشـن میشـود کـه رسـانه ملـی بهعنـوان
نهـادي فرهنگسـاز و فرهنگگسـتر ،بـا برخـورداري از ظرفیتهـاي انحصـاري
و بیبدیـل در ارائـ ه خدمتـی عمومـی و ملـی ،نقشـی حسـاس و مؤثـر در فراینـد
توسـعه ایفـا میکنـد .بهاینترتیـب ،براي اینکـه بتواند هرچه بیشـتر از شـاخصهاي
فراگیـري و تأثیرگـذاري برخـوردار باشـد و درعرصـه جنگ رسـانهاي نیز بـا اقتداري
مطلـوب وارد عمل شـود ،شایسـته اسـت که بـا رویکـردي آیندهنگر و آیندهسـاز ،هم
الگویـی کاربـردي از مدیریـت فرهنگـی رسـانهاي ارائـه دهـد و هـم بتواند بـه نحوي
مطلـوب عرصـ ه فرهنـگ را مدیریـت کند.
فهـم دقیـق و جامع مسـئله ارتباطات میانفرهنگی در گرو فهم مفردات سـهگانه
آن اسـت .بنابرایـن بایـد سـه مفهـوم «ارتباطـات»« ،فرهنـگ» و «میانفرهنگـی»
بهخوبـی تعریـف شـوند .مـرور منابـع حـوزه ارتباطـات نشـان داد کـه سـه برداشـت
اصلـی از ارتباطـات وجـود دارد« :عمـل»« ،معاملـه» و «تعامـل» کـه بهترتیـب ،بـر
اسـاس برداشـتهای فنـی ،تجـاری و ارزشـی از ارتباطـات ارائه شـدهاند .مدل خطی
السـول و شـنون برداشـت اولیـه از ارتباطات اسـت که تنهـا انتقال پیام از فرسـتنده
بـه گیرنده اسـت .مدل چرخشـی شـرام ،مربوط بـه برداشـت دوم از ارتباطات اسـت
کـه دا دوسـتد پیـام میـان فرسـتنده و گیرنـده را بـه تصویـر میکشـد .فرسـتنده و
گیرنـده در مـدل خطـی و چرخشـی ،کنشهـا و اهـداف متفاوتی را دنبـال میکنند
امـا در مـدل سـوم ،ارتباطگـران تجربـه زیسـته مشـترکی دارنـد و از طریـق مبادله
نشـانهها ،ارزشهـای مشـترکی را پـی میگیرنـد.
فرهنـگ را نیـز میتـوان از چندیـن زاویـه فهـم کـرد :از نـگاه سـامووار بهمثابـه
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یکـی از برجسـتهترین پژوهشـگران حـوزه ارتباطـات میانفرهنگـی دیـن ،تاریـخ،
زبـان و ارزشهـا و نهادهـا عناصـر تشـکیلدهنده فرهنـگ هسـتند (کوپـر و کوپـر،1
 .)40: 2013ریمونـد ویلیامـز نیـز مفهـوم فرهنـگ را در سـیر تطـور آن دارای سـه
معنـای اصلـی میدانـد .آمـوزش ،هنر و شـیوه زندگـی (ویلیامـز .)87 :1981 ،2برای
توضیـح اصطلاح میانفرهنگـی باید بـه تمایـز آن بـا دانشواژههـای درونفرهنگی،
چندفرهنگـی ،بینفرهنگـی و ترافرهنگـی توجـه شـود .هـر یـک از ایـن مفاهیـم به
زاویـه بینـش و شـیوه کنـش خاصـی در قبـال فرهنـگ خـود و دیگـری تعلـق دارد.
در رویکردهـای درونفرهنگـی ،چندفرهنگـی و بیـن فرهنگی ،کنشـگران از فرهنگ
خـود خـارج نمیشـوند؛ بلکـه از زاویـه خـود بـه خـود یـا دیگـری مینگرنـد و در
رویکـرد ترافرهنگـی نیـز بـه کل از فرهنـگ «خـودی» خـارج میشـوند و از زاویهای
جدیـد بـه همدیگـر مینگرند .امـا در رویکـرد میانفرهنگی ،خود و دیگـری متداخل
میشـوند؛ بـدون آنکـه از خـود خـارج شـوند یـا تنهـا از زاویه خـود به دیگـری نگاه
کننـد .ارتباطـات میانفرهنگـی بـا ایـن نـگاه «تولیـد و تبـادل معنا و معرفـت میان
انسـانها از آن جهـت کـه فرهنگـی متمایـز دارنـد» خواهـد بود.
مسـئله ارتباطـات میانفرهنگـی از یکسـو ،بسـتگی زیـادی بـه فهـم رابطـه
فرهنـگ و ارتباطـات دارد و از سـوی دیگـر ،در نسـبت میـان خود و دیگـری تعریف
میشـود .در کرانـه نخسـت ،میتـوان به سـه برداشـت از رابطـه فرهنـگ و ارتباطات
اشـاره کـرد )1 :ارتباطـات عامـل حفظ فرهنـگ؛  )2ارتباطات عامل تغییـر فرهنگ و
 )3ارتباطـات ابـزار توسـعه فرهنـگ .در نگاه نخسـت ،ارتباطـات درون چارچوبهای
فرهنـگ بـه کار گرفتـه میشـود .در نـگاه دوم ،فرهنـگ همـواره در ارتبـاط بـا دیگر
فرهنگهاسـت و تغییـر میکنـد و در نـگاه سـوم ،ارتباطـات وسـیلهای بـرای مقاصد
توسـعهطلبانه یـک فرهنگ اسـت.
در نهایـت بایـد گفـت «ارتباطـات میانفرهنگـی» هنگامـی ظهـور میکنـد کـه
افـرادی بـه نمایندگـی از حوزههای فرهنگی به نسـبت مسـتقل یا انسـانهایی دارای
نظامهـای معنایـی و نمادیـن متمایز ،با یکدیگـر ارتباط برقرار کننـد .در این وضعیت
چـون فـرد از یکسـو در یـک فرایند ادراکی و شـناختی «خود» را متفـاوت و متمایز
از «دیگـری» میبینـد و از سـوی دیگـر ،در تلاش اسـت کـه بـا انتقـال نشـانهها به
تفهیـم ،تسـهیم و تبـادل معنـی با ایـن «دیگری متفـاوت» بپـردازد؛ نیاز بـه آگاهی
از راز و رمزهـای ارتباطـات میانفرهنگـی پیـدا میکنـد .هنگامی که خـود از دیگری
جـدا میشـود ،ایـن پرسـش مطـرح اسـت کـه بـر اسـاس چـه الگویـی بایـد کنـش
1. Kuper & Kuper
2. Williams
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ارتباطـی میـان خـود و دیگـری را تعریـف کـرد تـا خلأ پدید آمـده پر شـود .ارتباط
میـان خـود و دیگـری را چگونـه باید تعریف کرد تـا خود و دیگری دوبـاره به یکدیگر
پیونـد بخورنـد بـدون آنکـه ایـن رابطـه جدیـد بـه خودخواهـی و دیگرسـتیزی یا به
خودفراموشـی و دیگرپرسـتی ختـم شـود .درواقـع همانگونـه کـه ویمـر ،کیمرلـه و
بنانکـورت ،بهمنزله اندیشـمندان اصلی اندیشـه میانفرهنگی یادآور شـدهاند مسـئله
اصلی «جایگزین سـاختن دیگرسـتیری یا دیگرشناسـی اسـت» (رضویراد.)1392 ،

روششناسی پژوهش

پژوهـش حاضـر از حیـث جهتگیـری ،از نـوع پژوهشهـای کاربـردی و از نظـر
فلسـفه پژوهـش ،از نوع تحقيقات عملگراسـت (نظریهها به اشـیای موجـود در جهان
ارجـاع میدهنـد ،جهانـی کـه مسـتقل از باورهـای ماسـت و هـدف علـم نیـز ارائـه
روایتهای صادق و درسـتی درباره جهان اسـت) ،رویکرد پژوهش اسـتقرایی اسـت و
راهبـرد آن بـر پایـه ارائه چارچـوب یا همان نظریهسـازی قرار دارد کـه در کتابهای
فارسـی بـا نـام رویش نظریه نیز ترجمه شـده اسـت .ايـن پژوهش از نظـر افق زماني
يـك پژوهـش تكمقطعـي محسـوب میشـود زيـرا در پژوهشهـاي تـك مقطعـي
اطالعـات فقـط در يـك برهـه از زمان جمـعآوری ميشـوند .پژوهش حاضـر ،از نظر
نحـوه گـردآوری دادههـا از نـوع توصیفـی اسـت .مطالعـات توصیفـی ،پژوهشهایـی
هسـتند کـه دادههـای مـورد نیـاز را بهصـورت میدانـی جمـعآوری میکننـد .بـرای
جمـعآوری دادهها نیز از روش دلفی اسـتفاده شـده اسـت .در مجمـوع میتوان گفت
کـه در ایـن مطالعـه ،روش پژوهـش بـر اسـاس هـدف ،کاربـردی و بـر اسـاس نحوه
گـردآوری دادههـا ،توصیفـی اسـت .تکنیـک بهکاررفتـه در پژوهش نیز دلفـی 1بوده
اسـت .جامعـه آمـاري ،شـامل صاحبنظـران و کارشناسـان مديريـت رسـانه ،مدیران
شـبکههای تلویزیونـی ،مدیـران ارشـد سـازمان صداوسـیما و در کل ،تمامـی افرادی
بـوده کـه در حوزه سـازمان صداوسـیما و حـوزه ارتباطـات میانفرهنگـی صاحبنظر
بودهانـد .باتوجهبـه موضـوع پژوهـش ،از روش نمونهگیـری غيراحتمالـي هدفمنـد
اسـتفاده شـده اسـت .برایناسـاس ،فهرسـتی منتخـب از  30نفـر از خبـرگان ایـن
عرصـه انتخـاب شـدهاند که همگـی در حوزه سـازمان صداوسـیما و حـوزه ارتباطات
میانفرهنگـی صاحبنظـر و تجربـه بودهاند و در بخشهای مختلف ،سـابقه پژوهشـی
یـا اجرایـی داشـتهاند و از صالحیـت علمـی بـرای حضـور در هیئترئیسـه دلفـی
1. Delphi
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برخـوردار بودهانـد .بـرای انتخاب ایـن افراد مالکهـای متعددی در نظر گرفته شـده
کـه مالکهـای آموزشـی ،پژوهشـی ،کارشناسـی و مدیریتـی از مهمترین آنهـا بوده
اسـت .علاوه بر ایـن ،ازآنجاکه تعـداد اعضای شـرکتکننده در روند دلفی بر اسـاس
منابـع مختلـف حداقـل  5و حداکثر  25نفر ذکر شـده اسـت ،انتخـاب  30نفر که در
دورههـای مختلـف دلفـی حضـور یابند و به سـؤاالت پاسـخگو باشـند ،مناسـب بوده
اسـت .پرسـشهای پژوهـش پـس از انجـام مطالعـات نظری (بررسـی اسـناد مرتبط
بـا رسـانه ملـی) و مصاحبههـای عمیق با خبرگان ،اسـتخراج شـدهاند .سـپس در دو
دور از خبـرگان خواسـته شـده اسـت که از  0تـا  5میزان اهمیت هر یـک از مؤلفهها
و ابعـاد در مـدل را شناسـایی کننـد .مشـخص اسـت کـه نمـره صفـر بهمنزله حذف
مؤلفـه از مـدل و نمـره  5نشـاندهنده باالتریـن میـزان اهمیت بوده اسـت.

يافتههاي پژوهش

در پژوهـش حاضـر بـا مـروری بـر مطالعـات تجربـی و نظـری مرتبـط ،اسـناد
مربـوط بـه رسـانه ملّـی و مصاحبههـای عمیـق بـا خبـرگان در حـوزه رسـانه و
فرهنـگ ،ابعـادی از قبیـل بازتعریـف مفهـوم قومگرایـی ،همگرایـی اقـوام ،افزایش
سـرمایه اجتماعـی و سـرمایه فرهنگی ،بازتعریـف مفهوم هویت ملـی و افزایش آن،
افزایـش میـزان همدلـی فرهنگـی و قومـی و ارائـه و انعـکاس مشـترکات فرهنگی
در خصـوص نقـش رسـانه در ارتبـاط میانفرهنگـی در بیـن اقـوام ایران شناسـایی
شـدهاند .پـس از بررسـی و کدگـذاری مصاحبههـا نیاز اسـت کـه مدل اولیـه مورد
بازبینـی قـرار گیـرد و بـرای دور بعـدی دلفـی در اختیـار خبـرگان قرار داده شـود.
مـدل در مرحلـه اول کـه مسـتخرج از ادبیـات پیشـین بـوده ،در ایـن مرحلـه بـا
بهرهگیـری از مصاحبههـا تعدیـل شـده اسـت .به بیـان دیگـر ،ابعاد دچـار تغییرات
خاصـی نشـدهاند و تنهـا نـام برخـی از آنهـا در جریـان مصاحبههـا تغییـر پیـدا
کـرده اسـت ،امـا ابعـاد دیگری نیز بـه مدل پژوهـش اضافه شـدهاند .در جـدول ،1
تغییـرات مرتبـط بـا ابعاد در دو مرحله مشـخص شـده اسـت .بهگونـهای که جدول
نشـان میدهـد ابعـاد در جریـان مراحـل اول و دوم چـه تغییـری پیـدا کردهانـد؛
علاوه بـر ایـن ،مؤلفههـای دور اول چـه مؤلفههایـی بودهانـد و پـس از جریـان
مصاحبههـا ،چـه مؤلفههایـی بـه مـدل افـزوده شـدهاند.
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جدول  .1ابعاد و مؤلفههای مدل در مرحله اول (ادبیات پیشین) و مرحله دوم
(مصاحبهها)

Table 1. Dimensions and components of the model in the first stage
)(previous literature) and the second stage (interviews

ابعاد ارزیابی
ابعاد ارزیابی
در مرحله
در مرحله اول
دوم

مؤلفههای استخراج شده مؤلفههای استخراج شده مرحله
دوم
مرحله اول
نسبت میان اقوام

بازتعریف مفهوم
قومگرایی

بازتعریف
مفهوم
قومگرایی

تضاد میان اقوام

تشابهات میان اقوام

افزایش میزان همدلی
فرهنگی

افزایش میزان همدلی فرهنگی

قومگرایی و نسبتهای آن با بهرهگیری از مفاهیم رسانهای در
بازتاب فرهنگ قومی
مفاهیم رسانهای

همگرایی اقوام در برابر
رسانهها
هویت قومی

هویت قبیله ای

ارائه و انعکاس مشترکات
فرهنگی

بازتعریف
بازتعریف مفهوم
مفهوم هویت
هویت ملی
ملی

پرهیز از تأکید بر تضاد میان اقوام
تأکید بر تشابهات میان اقوام

ضدیت قومگرایی و
جهانیشدن

تأکید بر
همگرایی اقوام
همگرایی اقوام

تأکید بر نسبت میان اقوام

جلبتوجه مخاطبان به فرایند
ادغامکننده جهانیشدن
تأکید بر مؤلفههای همگرایی اقوام
تأکید بر اشتراکات هویتی

پرهیز از نمایش تعارضات قبیلهای
ارائه و انعکاس مشترکات فرهنگی

جهانیشدن و نسبت آن با
ملیگرایی

بازتعریف هویت ملی در عصر
جهانیشدن

هویت ملی

تأکید بر هویت ملی با پذیرش
تکثر اقوام

دولت ـ ملتها

تأکید بر اشتراکات درونمرزی

199
ادامه جدول .1
ابعاد ارزیابی
ابعاد ارزیابی
در مرحله
در مرحله اول
دوم

مؤلفههای استخراج شده مؤلفههای استخراج شده مرحله
دوم
مرحله اول
سرمایه اجتماعی رسانه

بعد
توانمندسازی
(سرمایه
اجتماعی و
فرهنگی )

بهرهگیری از سرمایه اجتماعی
رسانه

سرمایه اجتماعی اقوام

بهرهگیری از سرمایه اجتماعی
اقوام

----

حل تعارضات

توانمندسازی
(سرمایه
توانمند بودن اقوام به لحاظ
اجتماعی و
بازنمایی توانمندی فرهنگی اقوام
ابزار فرهنگی
فرهنگی)
نادیده گرفتن سرمایه
تأکید بر سرمایه فرهنگی اقوام
فرهنگی در مناسبات
قومیتی

----

افزایش میزان
همدلی
فرهنگی

-----

ارائه و انعکاس
مشترکات
فرهنگی

----------------

بهرهگیری از تنوع قالبهای
محتوایی

رقابت رسانهای با رسانههای رقیب
تمرکز بر اشتراکات و ریشههای
دینی

توجه به بسترهای مشترک انسانی
(مانند علم و)...
بهرهگیری از زبان هنری برای
بازنمایی فرهنگی

ابعاد و مقوالت شناسـایی شـده از سـوی متخصصان و خبرگان با استفاده از روش
دلفـی مـورد ارزیابی قرار گرفته اسـت .باالترین درصد نقشـی که رسـانه در ارتباطات
میانفرهنگـی بـر عهـده دارد ،مربوط به مقولـه بازتعریف مفهوم قومگرایی اسـت.
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جدول  .2درصد توافق مقوالت در دو دور دلفی

Table 2. Percentage of categories in two Delphi rounds
شماره

عنوان مقوله

درصد توافق در دور
اول دلفی

درصد توافق در دور دوم
دلفی
Percentage of agreement in
the second round of Delphi

Number

Category Title

Percentage of
agreement in the first
round of Delphi

1

بازتعریف مفهوم قومگرایی

2

همگرایی اقوام

88
81.2

93.4
90

3

افزایش سرمایه اجتماعی و
فرهنگی

78.2

87.4

4

بازتعریف مفهوم هویت ملی

74.5

86.6

5

افزایش میزان همدلی
فرهنگی

75.2

80.2

70.1

76.9

6

ارائه و انعکاس مشترکات
فرهنگی

نمـودار  ۱بهترتیـب نشـاندهنده اهمیـت ابعـاد مختلـف نقـش رسـانه ملـی در
افزایـش ارتباطـات فرهنگـی در ایـران اسـت.
نمودار  .1اهمیت ابعاد مختلف نقش رسانه ملی در افزایش ارتباطات فرهنگی

Figure 1. The importance of different dimensions of the role of national
media in increasing cultural communication

201
بنابـر یافتههـای پژوهـش ،نقـش بازتعریـف مفهـوم قومگرایـی بـا  93/4درصـد
از سـوی خبـرگان بهعنـوان مهمتریـن نقـش رسـانه ملـی در ارتبـاط میانفرهنگـی
در ایـران شناسـایی شـده اسـت .بازتعریـف قومگرایـی بهمنزلـه ایـن مهـم اسـت که
آن را میتـوان بهگونـهای نشـان داد کـه در نهایـت منجـر بـه افزایـش و تقویـت
ملیگرایـی شـود .ملیـت را در کلیتـی میتـوان بهعنـوان یـک قـوم تعریف کـرد .اگر
رسـانه ملـی بتواند بـا افزایـش و برانگیختن میـزان هویت ملی در مخاطبـان و حفظ
هویـت قومـی ،تعادلـی میـان ایـن دو نـوع هویت ایجـاد کنـد ،زمینههـای ارتباطات
میانفرهنگـی را در سـطح خـرد و کالن در کشـور فراهـم میسـازد.
دومیـن مقولـهای کـه باالتریـن اهمیـت را بـه خـود اختصـاص داده ،همگرایـی
اقـوام ( 90درصـد) اسـت .در جوامـع چندقومیتـی ،موضـوع همزیسـتی و مفهـوم
تنـوع قومـی بـا وحـدت ملی امـری حیاتی اسـت .ایـن امر منوط بـه اتخـاذ رهیافتی
اسـت کـه بتوانـد در عیـن کثـرت در خردهفرهنگهـای قومـی ،مذهبـی و قبیلهای،
وحـدت در منـش ملـی را محقـق سـازد .همگرایـی قومـی مسـتلزم قبـول دیگـری
و تفاوتهـای فرهنگـی ،قومـی و مذهبـی اسـت؛ ازایـنرو ،رسـانه ملـی میتوانـد بـا
اتخـاذ رویکردهـای مناسـب ،همگرایـی را در میـان اقـوام افزایش دهد تا ایـن امر به
ارتباطـات میانفرهنگـی منجـر شـود.
بـر اسـاس اجمـاع نظر نخبـگان ،افزایش سـرمایه اجتماعی و سـرمایه فرهنگی با
 87/4درصـد ،در رتبه سـوم نقش رسـانه ملـی در ارتباط میانفرهنگـی در ایران قرار
دارد .سـرمایه اجتماعـی و سـرمایه فرهنگـی از مهمترین مفاهیـم در برنامهریزیهای
سـطح کالن هـر جامعـه بـه شـمار میرونـد .رسـانه ملـی بـا عملکـردی کـه در
حوزههـای کالن دارد میتوانـد ضمـن افزایـش میـزان سـرمایههای اجتماعـی و
فرهنگـی ،تعارضـات میـان فرهنگهـای قومـی ،مذهبـی و  ...را کاهـش دهـد و در
نهایـت ،موجبـات ارتبـاط میـان فرهنگهـای گوناگـون را فراهم سـازد.
بازتعریـف مفهـوم هویـت ملـی و افزایش آن بـا  86/6درصـد ،در جایـگاه چهارم
رتبهبنـدی نقـش رسـانه در ارتباطـات میانفرهنگی در ایـران قـرار دارد .هویت ملی
از عوامـل اصلـی پایـداری نظامهـای سیاسـی و اجتماعـی اسـت و از ایـن رو ،یکی از
اهـداف و حوزههـای اصلـی جامعهپذیـری سیاسـی در همـه نظامهـای سیاسـی را
تقویـت و بازتولیـد هویـت ملـی تشـکیل میدهـد امـا ایـن امـر مسـتلزم شـناخت و
ارزیابـی دقیـق وضعیـت هویـت ملـی در هر نظـام اجتماعی اسـت .بازتعریـف مفهوم
هویـت ملـی بـه ایـن معناسـت کـه بایـد در تعریـف ایـن مفهـوم بـه اهمیـت هویت
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قومـی بهعنـوان بخشـی از هویـت ملـی تأکیـد بیشـتری شـود .هویت ملـی و هویت
قومـی نبایـد نفیکننـده یکدیگر باشـند.
افزایـش میـزان همدلـی فرهنگـی و قومـی از دیگـر نقشهـای رسـانه ملـی در
ارتباطـات میانفرهنگـی اسـت .اهمیـت ایـن مقولـه  80/2درصـد اسـت .همدلـی،
شـامل طیـف گسـتردهای از حـاالت عاطفـی ازجملـه مراقبـت از دیگـران و داشـتن
تمایـل بـه یـاری آنهاسـت بهگونـهای کـه کمتـر تفاوتـی بیـن خـود و دیگـری قابل
تشـخیص باشـد .ارائـه و انعـکاس مشـترکات فرهنگـی و پرهیز از نمایـش تعارضات
میانفرهنگـی در رتبهبنـدی اهمیـت ابعـاد مختلـف نقـش رسـانه ملـی در افزایـش
ارتباطـات فرهنگـی در ایـران ،در پایینترین جایگاه قـرار دارد ( 76/9درصد) .یکی از
بدیهیتریـن نقشهـای رسـانه در ارتباطـات میانفرهنگـی ،تولیـد برنامههایی اسـت
کـه در آنهـا بـه وجـوه اشـتراک فرهنگهـا و اقـوام مختلـف و همچنیـن پرهیـز از
نمایـش و ارائـه تفاوتهـای قومـی و فرهنگی توجه شـود .با تولید چنیـن برنامههایی
از طریـق رسـانه ملـی ،میتـوان ایـن مهـم را در مخاطبـان تقویـت کـرد که اقـوام و
فرهنگهـا در کلیـت واحـد مشـترکات فراوانـی دارند.
نمودار  .2مدل ابعاد مختلف نقش رسانه ملی در افزایش ارتباطات فرهنگی

Figure 2. Model of different dimensions of the role of national media in
increasing cultural communication
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قوميتهـا بـراي ايران كه هـم برخـوردار از تنوع قوميتي اسـت
اهميـت موضـوع ّ
و هـم در مجـاورت کشـورهاي داراي مؤلّفههـاي قومـي و فرهنگي مشـابه قـرار دارد،
ن زمینـه ،اتخاذ سياسـتهاي
در مقايسـه بـا سـاير كشـورها صدچنـدان اسـت .در ای 
مناسـب و در نظـر گرفتـن الزامـات و مقتضيـات متناسـب بـا تنـوع قومیتـي ايـران،
ميتواند كشـور را در قبال کشـمکشها و تنشهاي قومي مصونيت بخشـد؛ ازاینرو،
باتوجهبـه تنـوع و تکثـر اقـوام ،فرهنگهـا و مذاهـب در ایـران و همچنیـن اهمیـت
مفهـوم امنیـت ملـی و انسـجام اجتماعی ،برقـراری ارتبـاط بین اقـوام و فرهنگهای
مختلـف امـری ضـروری بـه نظـر میرسـد؛ و به همیـن دلیـل در پژوهـش حاضر ،به
بررسـی نقـش رسـانه ملـی در توسـعه ارتباطـات میانفرهنگـی در ایـران پرداختـه
شـده اسـت .بر اسـاس نتایج 6 ،بعد اثرگذار اسـتخراج شـدند و با نظر خبرگان مورد
ارزیابـی و رتبهبنـدی قـرار گرفتنـد .ایـن ابعـاد بهترتیـب اثرگـذاری عبارتاند از:
بازتعریـف مفهـوم قومگرایـی( :در بردارنـده مؤلفههـای تأکیـد بر نسـبت میان
اقـوام  ،پرهیـز از تأکیـد بـر تضـاد میـان اقـوام ،تأکیـد بـر تشـابهات میـان اقـوام و
بهرهگیـری از مفاهیـم رسـانه ای در بازتـاب فرهنـگ قومـی)؛
تأکیـد بـر همگرایـی اقـوام (افزایـش میـزان همدلـی فرهنگـی ،جلـب توجـه
مخاطبـان بـه فراینـد ادغامکننده جهانیشـدن ،تأکید بـر مؤلفههـای همگرایی اقوام،
تأکیـد بـر اشـتراکات هویتـی ،پرهیـز از نمایـش تعارضات قبیلـهای ،ارائـه و انعکاس
مشـترکات فرهنگی)؛
بازتعریـف مفهـوم هویـت ملـی (بازتعریـف هویـت ملـی در عصر جهانیشـدن،
تأکیـد بـر اشـتراکات درونمـرزی ،تأکیـد بـر هویت ملـی با پذیـرش تکثـر اقوام)؛
توانمندسـازی (سـرمایه اجتماعی و فرهنگی) (بهرهگیری از سـرمایه اجتماعی
رسـانه ،بهرهگیـری از سـرمایه اجتماعـی اقـوام ،بازنمایـی توانمنـدی فرهنگـی اقوام،
تأکیـد بر سـرمایه فرهنگـی اقوام)؛
افزایـش میـزان همدلی فرهنگی (حـل تعارضات ،بهرهگیـری از تنوع قالبهای
محتوایی ،رقابت رسـانهای با رسـانههای رقیب) و
ارائـه و انعـکاس مشـترکات فرهنگـی (تمرکز بر اشـتراکات و ریشـههای دینی،
توجـه بـه بسـترهای مشـترک انسـانی (ماننـد علـم و ( ،)...بهرهگیری از زبـان هنری
برای بازنمایـی فرهنگی).
ابعـاد یادشـده بهترتیـب ،بیشـترین میـزان تأثیرگـذاری را در مـدل ارائـه شـده
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داشـتهاند و بـر اسـاس وزن کسـب شـده رتبهبنـدی شـدهاند .بازتعریـف مفهـوم
قومگرایـی ( 93/4درصـد) ،همگرایـی اقـوام ( 90درصـد) ،افزایش سـرمایه اجتماعی
و سـرمایه فرهنگـی ( 87/4درصـد) ،بازتعریـف مفهـوم هویـت ملـی و افزایـش آن
( 86/6درصـد) ،افزایـش میـزان همدلـی فرهنگـی و قومـی ( 80/2درصـد) ،ارائـه و
انعـکاس مشـترکات فرهنگـی و پرهیـز از نمایـش تعارضـات میانفرهنگـی (76/9
درصـد) بـا توجـه بـه نقـش رسـانه در ارتبـاط میانفرهنگـی در بیـن اقـوام ایـران
شناسـایی شـدهاند .باالتریـن و پایینتریـن درصـد اهمیـت نقشـی کـه رسـانه ملـی
در ارتباطـات میانفرهنگـی بـر عهـده دارد ،بهترتیـب مربـوط بـه مقولـه «بازتعریف
مفهـوم قومگرایـی» و «ارائـه و انعـکاس مشـترکات فرهنگـی و پرهیـز از نمایـش
تعارضـات میانفرهنگـی» اسـت .نخبـگان در مصاحبههـای انجـام شـده بیـان
ی مناسـب در رسـانه ملـی ،میتـوان بـه بهبـود و افزایش
کردهانـد کـه بـا برنامهریـز 
میـزان ارتباطـات میانفرهنگـی و ارتباطـات اقـوام مختلـف و گروههـای مذهبـی در
ایـران امیـدوار بـود .نکتـه قابلتوجـه در اینجاسـت کـه مؤلفههایـی ماننـد افزایـش
سـرمایه اجتماعـی و سـرمایه فرهنگـی در پژوهشهایی مانند (حاجیـان )1388 ،نیز
مـورد اشـاره قـرار گرفتهانـد .امـا سـایر ابعاد بـه سـبب آنکـه برآمـده از مصاحبهها و
کدگـذاری خـاص پژوهشـگر بودهانـد ،ممکن اسـت بـا نامهـای دیگر قابل شناسـایی
باشـند؛ بـرایمثـال ،تاجیـک ( )1388بـه تأثیر مسـئله جهانیشـدن و نقـش آن در
ارتباطـات میانفرهنگـی اشـاره کـرده اسـت امـا در ایـن پژوهـش مفهـوم بازتعریف
هویـت ملـی مورد اشـاره قـرار گرفته اسـت .توجه بـه واقعيـت تكثر و تنـوع قوميتي
در ايـران ،بهویـژه در عصـر جهانیشـدن كـه امـكان تعامـل و ارتبـاط گروههـاي
قومـي بـا يكديگـر را از طريق شـبكههاي مجـازي و ارتباطـي نوين بـه راحتي فراهم
میسـازد و احتمـال شـکلگیری هويتهـاي مقاومـت در حـوزه اقـوام و اقليتهـا و
بـروز چالشهـاي جـدي بـراي كشـور را افزايـش میدهد ،بيـش از گذشـته ضرورت
دارد .اتخـاذ رويكردهـاي اجتماعـي و فرهنگـي در بـاب مسـائل مرتبـط بـا قوميتها
ي هسـتند ،بسـيار راهگشاسـت.
و اقليتهـا كـه از جنـس مسـائل اجتماعـي و فرهنگ 
بايـد توجـه داشـت کـه هـرگاه در حـوزه اقـوام و اقليتهـا ،سياسـتگذاريها و خـط
مشـيهاي اصولـي و متناسـب بـا تكثـر و تنوع قومـي و مذهبـي ايران لحـاظ گردد،
ايـن تكثـر و تنـ ّوع نـه تنهـا تهديـدي بـراي كشـور ایجـاد نمیکنـد بلكـه میتوانـد
فرصتهـاي مناسـبي را براي پيشـرفت و توسـعه همه جانبـه ،پايـدار و فراگير فراهم
آورد.
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علاوه بـر ایـن ،یافتههـای پژوهـش حاضـر نشـان میدهـد کـه بهرخکشـیدن
محرومیتهـا یـا نداشـتهها و در مقابـل ،تصویرسـازی از برخورداریهـا و گروههـای
برخـوردار میتوانـد اقـوام مختلـف را بهطـرف فعالیتهـای مبتنـی بـر ضدیـت و
معارضـه بـا کلیـت حاکمیـت بکشـاند .در جنـگ نـرم رسـانهای ،دشـمنان بهطـور
دایـم ،اختلاف و فاصلـه برخورداریهـای افـراد و مناطـق را بـه تصویـر میکشـند و
شـهروندان را بـه ایـن باور میرسـانند کـه نظام سیاسـی و اجتماعی بر پایـه نابرابری
شـکلگرفته اسـت .کارکرد اصلی رسـانههای جمعی کشـور این اسـت که در مسـیر
رفـع نابرابریهـا حرکـت کنند.

پیشنهادها

رسـانه ملی میتواند در بسـیاری از برنامهریزیهای کالن کشـوری ،نقش مهمی
را ایفـا کنـد .کشـور ایـران باتوجهبـه قومیتهـا ،فرهنگهـا و گروههـای مذهبـی،
نیازمنـد برنامهریزیهـای دقیقـی بـرای ایجـاد وحـدت و همدلـی در میـان تنوعهـا
و تکثرهاسـت .رسـانه ملـی بـا قـدرت ،بـرد و مخاطبـان انبوهـی کـه دارد میتوانـد
بـا برنامهریزیهـای کارشناسـانه بـه بهبـود و افزایـش ارتباطـات میانفرهنگـی،
ارتباطـات اقـوام و حتـی ارتباطـات گروههـای مذهبـی کمـک کنـد و بنابرایـن الزم
اسـت سیاسـتهای افزایـش ارتباطـات بینفرهنگی را در دسـتور کار خـود قرار دهد
تـا در نهایـت مفهـوم انسـجام ملـی بیشـتر تحقـق یابـد .برایناسـاس ،پیشـنهادها و
راهکارهـای زیـر را میتـوان بـه رسـانه ملّـی پیشـنهاد داد:

پیشنهادهای ساختاری

بـا توجـه بـه اهمیـت روزافـزون بررسـی شـیوه همگرایـی بـا ارتباطـات
میانفرهنگـی در کشـور ،نیـاز اسـت کـه در سـازمان صداوسـیما ،واحـدی بهصورت
متمرکـز بـرای طراحـی شـیوه آرایش رسـانهای و اتخـاذ تصمیم در نظر گرفته شـود
و مرکـز مـورد نظـر ،در شـرایط گوناگـون آرایشهـای مقتضـی را مبتنی بـر ارزیابی
ابعـاد ذکـر شـده در مـدل همگرایـی اقـوام ،طراحی کنـد .این مرکـز باید قادر باشـد
تحـوالت آینـده ارتباطـات میانفرهنگـی را در چهار حـوزه مخاطب ،فنـاوری ،نیروی
انسـانی ،پدیدههـا و سـازمان رسـانهای ،مـورد بررسـی قـرار دهـد و بـا بهرهگیـری از
انعطـاف و چاالکـی الزم ،خـود را بـا شـرایط جدیـد وفـق دهـد و منطبق سـازد.
نیـاز اسـت بـا تشـخیص مراکـز تصمیمگیـری در سـازمان صداوسـیما،

رسـانه ملـی و تـوسعــه
ارتباطات میانفرهنگی:
بررسی مؤلفـههای مؤثر
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کمپینهـای رسـانهای اقـوام مختلف ،در مرکزی رصد شـوند و سیاسـت سـازمان در
قالبهـای محتوایـی مناسـب در همـه حوزههـا ،پلتفرمهـا و قالبهـای رسـانهای و
ژانرهـا و گونههـا در حوزه برودکسـت و برودبند ،در سـطوح اسـتانی ،ملی ،منطقهای
و بینالمللـی ،تحـت پوشـش قـرار گیـرد.
نتایـج ایـن بررسـی نشـان میدهد که سـازمان صداوسـیما به دلیـل برخوردار
نبـودن از چاالکـی مناسـب در برخـی حوزههـای مرتبط بـا ارتباطـات میانفرهنگی
بهویـژه در بخـش قومیتهـا ،اقدام مناسـبی صـورت نداده اسـت؛ ازاینرو ،پیشـنهاد
میشـود کـه در حـوزه نهادسـازی نیـز بـا ایجاد زنجیـره تأمیـن ،مرکز مفهومسـازی
جدیـد ،مرکـز غنیسـازی رسـانهها ،مرکـز نـوآوری برنامـه و سوژهسـازی ،اتـاق فکر
و مرکـز پژوهشهـای راهبـردی رسـانه ،رگوالتـوری ،شـورایعالی فضـای مجـازی،
آزمایشـگاه رسـانه و همچنیـن پیونـد بـا نهادهـای اطالعاتـی ،دانشـگاه و صنعـت،
بخشـی از آرایـش جامـع رسـانهای خـود را در قبال کمپینهـای رسـانهای مرتبط با
ارتبـاط میانفرهنگـی در حـوزه اقـوام محقق سـازد.

پیشنهادهای محتوایی

از طریـق راهانـدازی صفحـات رسـمی و همگـرا بـا شـبکههای تلویزیونـی یـا
برنامههـای محبـوب و پرطرفـدار ،میتـوان نقـاط ضعـف و قـوت برنامههـا را بـه
شـیوه برخـط (آنالیـن) بـه اشـتراک گذاشـت و همزمـان از پیشـنهادها و انتقادهاي
مخاطبانـی کـه امـروزه بـه تعبیـر کاسـتلز ،بـه اعتبـار نقشهـای سـهگانهای کـه در
خودتولیـدی ،خودگردانـی و خودگزینـی پذیرفتهانـد ،ازاینپـس بـه طـور انحصـاري
مخاطـب محسـوب نمیشـوند ،بهـره گرفـت.
سـازمان صداوسـیما ،باتوجهبـه چرخـه عمـر عناصر مرتبـط با هویـت قومیتی
و همچنیـن عوامـل مؤثـر بـر تقسـیمبندی گـروه هـدف همچـون فرهنگ یـا عوامل
جمعیتشـناختی اقـوام ،ابتـدا سـعی در معرفـی موارد موفـق و تجربه شـده فرهنگ
قومـی (ماننـد نمادهـای گردشـگری اقـوام ،اجـزای فرهنگـی جـذاب بـرای اقـوام
مختلـف) داشـته باشـد و پـس از آن بـه ایجـاد عوامـل تداعیکننـده بـرای فرهنـگ
قومیتـی بپردازد .این شـیوهای اسـت کـه تلویزیونهـای مهم خارجی نیز در مسـائل
ارتبـاط میانفرهنگـی از آن سـود میجوینـد .چنـان کـه در ادبیات نظری ذکر شـد،
اگـر رسـانه سـمعی و بصری معتقد نباشـد کـه امکان برقـراری ارتبـاط میانفرهنگی
وجـود دارد ،گفتمـان تعـارض میانفرهنگـی هژمونیـک میشـود و مواجهـه بیـن
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فرهنگـی رخ میدهـد (گارسـیا خیمینز و همـکاران .)80 :2016 ،این امـر در نهایت،
ترویـج یـا ایجـاد دنیایی خشـنتر را در پـی دارد.

پیشنهادهای سیاستگذارانه

پیداسـت کـه رسـانه ملـی میتوانـد در بسـیاری از برنامهریزیهـای کالن
کشـوری ،نقـش مهمـی را ایفـا کند .کشـور ایـران باتوجهبـه قومیتهـا ،فرهنگها و
گروههـای مذهبـی نیازمنـد برنامهریزیهـای دقیقتـر بـرای ایجاد وحـدت و همدلی
در میـان تنوعها و تکثرهاسـت .رسـانه ملی بـه دلیل قدرت ،بـرد و مخاطبان انبوهی
کـه دارد میتوانـد بـا برنامهریزیهـای کارشناسـانه بـه بهبـود و افزایـش ارتباطـات
میانفرهنگـی ،ارتباطـات اقـوام و حتـی ارتباطـات گروههـای مذهبـی کمـک کنـد؛
ازایـنرو ،الزم اسـت کـه سیاسـتهای افزایـش ارتباطـات بینفرهنگی را در دسـتور
کار خـود قـرار دهـد تا در نهایـت ،مفهوم امنیت و انسـجام ملی هرچه بیشـتر تحقق
یابـد .در ایـن زمینـه ،پیشـنهاد میشـود کـه بخشـی پژوهشـی در مرکـز تحقیقـات
سـازمان صداوسـیما بهطورویـژه بـر روی اقوام متمرکز شـود تا از خروجـی نتایج این
بخـش بتـوان در سـاخت گونههـای مختلف برنامه سـود جسـت.
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