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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 میان فرهنگی: 
بررسی مؤلفه های مؤثر بر هم افزایی رسانه ای 
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چکیده
از میلان برداشلته شلدن مرزهلای زملان و مکان با توسلعه رسلانه ها، علاوه بر 
تسلهیل ارتباطلات میان فرهنگلی جایگاه رسلانه ها را نیز برجسلته کرده اسلت. در 
ایلن میان، بررسلی نقش رسلانه ملی در توسلعه ارتباطلات میان فرهنگی از اهمیت 
باالیلی برخلوردار اسلت. حال پرسلش اصللی مقاله حاضر این اسلت کله باتوجه به 
نقلش رسلانه ملی در توسلعه ارتباطلات میان فرهنگی، چه مدلی را بلرای هم افزایی 
رسلانه ها می تلوان ارائله کلرد؟ پلس از بررسلی ادبیات نظلری و تجربلی پژوهش و 
نیلز مصاحبه هلای عمیلق با خبرگان از تکنیک دلفی اسلتفاده شلده اسلت. جامعه 
آملاری شلامل صاحبنظران رسلانه و ارتباطلات میان فرهنگی بوده و برای رسلیدن 
بله ایلن جامعله، افلراد دارای ویژگی هلای ملورد نظر بلرای انجام مصاحبله و دلفی 
انتخلاب شلده اند. نمونله پژوهش از طریق فهرسلتی منتخب از 30 نفلر از خبرگان 
گزینلش شلده اند و نتایلج نشلان داده اسلت کله بازتعریلف مفهلوم قوم گرایلی، 
همگرایلی اقلوام، افزایلش سلرمایه اجتماعی و سلرمایه فرهنگلی، همچنین مفهوم 
هویلت مللی، افزایش میلزان همدلی فرهنگلی و قومی، ارائه مشلترکات فرهنگی و 
نمایلش نلدادن تعارضلات میان فرهنگی، از مهم  تریلن کارکردهای رسلانه های ملی 
در توسلعه ارتباطلات میان فرهنگلی از منظلر خبلرگان بوده انلد. بلر مبنلای همین 

یافته هلا، پیشلنهادهایی نیلز برای کاربسلت در رسلانه های ملی ارائه شلده اسلت.

رسلانه های  میان فرهنگلی،  ارتباطلات  توسلعه  مللی،  رسلانه  کلیدواژههـا: 
جمعلی، هویلت، هم افزایلی رسلانه 
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مقدمه
بشلر در مسلیر حرکلت خلود بله سلمت آینلده، وارد فضایلی شلده اسلت کله 
بسلیاری از معلادالت و معیارهلای زندگلی فلردی، اجتماعلی، منطقله ای و جهانلی 
را تغییلر داده اسلت. فناوری هلای ارتباطلی و نویلن، مرزهلای جغرافیایلی را جابه جلا 
کرده انلد. به گونله ای کله در کسلری از ثانیله، خبرهلا از یلک گوشله جهلان بله دیگر 
نقلاط مخابلره می شلوند و انسلان ها بلا یکدیگلر در ارتبلاط قلرار می گیرند. ایلن فضا، 
موقعیتلی را فراهلم سلاخته کله انسلان ها بتواننلد اندیشله های خلود را نشلر دهند و 
بلا همنوعانشلان گفتگلو کنند. افزایش ظرفیلت گفتگوهای علمی، فرهنگی، سیاسلی 
و تعاملات انسلانی قابلیلت دیپلماسلی فرهنگی را به طلرز معناداری برجسلته کرده 
اسلت. گسلترش فزاینلده فناوری های اطاعاتلی و ارتباطی در نیمه دوم قرن بیسلتم 
حیلات بشلری را در ابعلاد مختللف سیاسلی، اجتماعلی و فرهنگلی تحت تأثیلر قرار 
داده اسلت. تکاملل رسلانه های گوناگلون بلرای برقلراری ارتبلاط، شلیوه های مختلف 
برقلراری ارتبلاط را دگرگلون کلرده و هلم اکنلون انلواع مختللف ارتبلاط شلفاهی، 
نوشلتاری، غیرکاملی و یلا مجموعله ای از آنهلا از طریلق رسلانه ها همزملان ارائله 
می شلود. رسلانه های نویلن ارتباطلی بلا رویکلردی متفلاوت از رسلانه های جمعلی، 
مجموعله متمایلزی از فنلاوری ارتباطی اجتماعی هسلتند که خصایلص معینی را در 
کنلار نلو شلدن، فراهلم آوردن امکانلات دیجیتال و در دسلترس بودن گسلترده برای 

اسلتفاده شلخصی به عنلوان ابزارهلای ارتباطلی، در خلود دارند.
 کشلور ایلران از اقلوام متنوعلی تشلکیل شلده و خرده فرهنگ هلای متعلددی 
در آن قابلل شناسلایی اسلت کله ضلرورت مطالعله دربلاره نحلوه برقلراری ارتباطات 
میان فرهنگلی را پررنگ تلر می کنلد. الزم اسلت یلادآوری شلود کله هلر یلک از اقوام 
ایرانلی از هویلت فرهنگلی خاصلی برخوردارنلد و به این ترتیلب، باتوجه بله آنچه گفته 
شلد، مدیریلت صحیلح رسلانه ها می توانلد تأثیلری عمیلق بلر موضوعلات فرهنگلی 
همچلون مناسلبت های مللی )شلادی ها و غم هلا( داشلته باشلد و حتی بلا هم افزایی 
و قلرار گرفتلن در مسلیری مشلخص و از پیلش تعییلن شلده، در توسلعه فرهنگی و 
روابلط بیلن فرهنگی نقشلی ویلژه را بر عهده گیلرد. وجود رسلانه ها به عنلوان عاملی 
بلرای انتقلال فرهنلگ و ایجاد اتحاد میلان خرده فرهنگ هلا، عاوه بر ایجاد احسلاس 
خوشلایند فرهنگلی، شلرایطی را بلرای رفلع چالش هلای اجتماعلی، سیاسلی و حتی 
نظاملی مهیلا می سلازد و همیلن املر، ضلرورت برنامه ریزی درسلت برای رسلانه های 
جمعلی را گوشلزد می کنلد. ضلرورت توجله بله ایلن بعلد از مطالعلات فرهنگلی بله 
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لحلاظ تنلوع فرهنگلی و قومیتلی در کشلور می توانلد از اولویت های پژوهشلی به ویژه 
بلرای سیاسلتگذاران و متولیلان امور فرهنگ باشلد؛ املا گویا حساسلیت های موجود 
تاکنلون فضلای مناسلبی را بلرای پژوهلش دراین خصلوص فراهلم نسلاخته اسلت و 
یلا شلخص یلا سلازمان و نهلادی پیش قلراول ایلن اقلدام نشلده اسلت )رحملان زاده 
و غفلاری معیلن، 1390: 234(، توجله بله ایلن خلأ مطالعاتلی از مهم تریلن دالیلل 

نلگارش مقالله حاضر بوده اسلت.
و  منابلع مهلم  از  به طلور خلاص  تلویزیلون کله  بیلن رسلانه های جمعلی،  در 
تأثیرگلذار بلر عرصله فرهنلگ بله شلمار ملی رود، در فراینلد شلکل دهی بله فرهنگ 
جواملع مداخلله می کنلد و می توانلد همانند یک مرکلز قدرتمند فرهنگلی، ارتباطات 
درون گروهلی، بین فرهنگلی و درون فرهنگلی، همچنیلن ارتباطلات میان فلردی اقوام 
و جواملع را تحلت تأثیلر قلرار دهلد و بلا بهره گیلری از فنلون ارتباطلی بلر ایده هلا 
و نگرش هلای فرهنگلی ملردم تأثیلر بگلذارد. باتوجه بله گسلترش فضلای مجلازی 
و شلبکه های اجتماعلی، تلویزیلون تبدیلل بله بلازوی فرهنگلی جامعله شلده اسلت 
و علاوه بلر نقش هلای مهلم خبلری و آموزشلی، راهنمایلی و رهبلری، تفریحلی و 
تبلیغلی، وظیفله حراسلت از محیط اجتماعی و مسلئولیت انتقال میلراث اجتماعی از 
نسللی بله نسلل دیگر یلا به عبارتلی، فرهنگ پذیلری و جامعه پذیری را بر عهلده دارد. 
باتوجه بله ویژگی هلای متنلوع فرهنگلی و قوملی، وجلود خرده فرهنگ هلا و فرهنلگ  
مهاجلران در کشلور، وحلدت فرهنگلی و همبسلتگی جامعله در گلرو حفلظ، تقویت 
و ارتقلای ارتباطلات میان فلردی و پذیلرش افلراد و گروه هلا بلا فرهنگ هلای متفاوت 
و نیلز همدللی و نلگاه مثبلت بله یکدیگلر اسلت کله بایلد در برنامه هلای تلویزیلون 
در سلطح مللی و اسلتانی تبللور یابلد. مفهلوم پسلاتلویزیون، زاییلده بسلتری اسلت 
کله در آن اقلوام، گروه هلا و افلراد مختللف در بسلتر اطاعاتلی نویلن، بله کنشلگری 
می پردازنلد. پسلاتلویزیون کله بلا تحقلق همگرایي رسلانه ای و گذار از شلکل سلنتي 
تلویزیلون آغلاز می شلود، نله بله معنلاي ملرگ تلویزیلون بلکله بله مفهلوم تجدیلد 
سلاختار در شلیوه هاي تولیلد، توزیلع و مصلرف محتواي تلویزیوني اسلت. این شلیوه 
از ارتباطلات، معنلای جدیلدی بله مباحث ارتباطات میان فرهنگی بخشلیده و سلبب 
شلده اسلت که مخاطبلان با مفاهیلم جدیدی از فرهنگ هلای مختلف روبه رو شلوند؛ 
بنابرایلن، همگرایلی رسلانه تنها تغییلری کوچک در عرصله ارتباطلات میان فرهنگی 
نیسلت، بلکله ایلن املکان را فراهلم ملی آورد کله موج هلای بزرگلی از تغییلرات در 
حوزه هلای راهبلردی روی دهنلد؛ بنابرایلن مسلئله ای کله ملا در مقالله حاضلر با آن 
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مواجله هسلتیم، ایلن اسلت که نقلش رسلانه مللی )تلویزیلون( در توسلعه ارتباطات 
میان فرهنگلی در کشلور باتوجه بله مشلکات ذکر شلده چیسلت؟ و تلویزیلون با چه 
راهبردهایلی می توانلد موجبلات تحقق توسلعه ارتباطلات میان فرهنگی را در کشلور 

آورد؟  فراهم 

پیشینه پژوهش
برخلی از پژوهش هلای انجلام شلده در این حوزه، به طور مسلتقیم یا غیرمسلتقیم 
بله بررسلی نقلش رسلانه ها در ارتباطلات بین فرهنگلی پرداخته انلد و اکثلر آنهلا بله 
نتایجلی از قبیلل؛ تأثیلر بسلیار زیلاد شلبکه های مجلازی بلر افلراد جواملع بله لحاظ 
فرهنگلی، تحلول عقاید، آداب ورسلوم و هویلت اجتماعی )عبداهلل تبلار، 1396(، کمک 
انلواع رسلانه ها به خصلوص اینترنلت و شلبکه های اجتماعی به برداشلته شلدن فاصله 
جغرافیایلی میان انسلان های سراسلر دنیلا، ایجاد تحلول در عرصه ارتباطلات و تبادل 
اطاعلات و تأثیلری بسلزا بلر فرهنلگ کشلور کله وارث سله فرهنلگ، مللی، دینی و 
غربلی اسلت، دسلت یافته انلد )فقیهلی و هملکاران، 1395(، همچنین تأثیلر عضویت 
در کانال هلا و گروه هلای آموزشلی، فرهنگلی، همکاسلی، خبلری، هملکاران، علمی و 
اجتماعلی بلر تعاملات فرهنگلی، به ویلژه فرهنلگ شلهروندی )چراغلی و اسلام پناه، 
1394(، تأثیلر جهانلی شلدن بلر هویلت و فرهنلگ و تأثیلر آن بر ضلرورت همگرایی 
فرهنگلی میلان کشلورها )به ویلژه کشلورهای یک قلاره( به منظلور کاهلش اختافات 
فرهنگلی، سلاختاری و ایجلاد هم سلویی در ارزش هلا، نگرش هلا و رفتلار را بیلش از 
هلر زملان دیگلر )درویشلی و پرهیلزکاری، 1392(، بررسلی کرده انلد. قابلل توجله 
اسلت کله در سلال های اخیلر، پژوهش هلای انجلام شلده بیشلتر بله بررسلی نقلش 
شلبکه های مجلازی در ارتباطلات میان فرهنگلی پرداخته انلد و اغللب آنهلا بله روش 
کملی و کتابخانله ای انجلام شلده اند. بلرای  مثلال، چرکوسلوا 1 )2021( در مقالله ای، 
تغییلر الگلوی ارتباطلات بین فرهنگی در فضلای دیجیتال را بررسلی کلرده و تأثیرات 
شلبکه های اجتماعلی را بلر ارتباطلات میان فرهنگی غیر قابل تغییر دانسلته اسلت. از 
دیلد وی، شلکاف بیلن نسلل ها در این رونلد اجتناب ناپذیر اسلت، زیرا چشلم اندازهای 
نوینلی را برای توسلعه جامعه جهانی باز می کند و شلرایط را بلرای وحدت و بهبود آن 
فراهلم ملی آورد. گارسلیا خیمینز2 و هملکاران )2016( نیز در بخشلی از کتاب مقدمه 
را تللخ بلر فرهنلگ عامه، به مسلئله رویکلردی برای ایجلاد ارتباطلات بین فرهنگی در 
اخبلار تلویزیلون پرداخته انلد. از دیلد این پژوهشلگران، تلویزیون به عنوان یک رسلانه، 

1. Cherkasova
2. Garcia- jimenez 
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خیللی انلدک در ملورد ارتباطلات بین فرهنگلی صحبت می کنلد. آنان به این مسلئله 
اشلاره کرده انلد کله تلویزیلون به عنلوان یک رسلانه، عاقله چندانی به پوشلش روابط 
ایجلاد شلده بیلن اقلیت هلای مختللف فرهنگی یلا بین اقلیلت و اکثریت نلدارد. حتی 
وقتلی بله ارتبلاط میان فرهنگی می پلردازد، تمایلل دارد ایلن کار را در چارچوب تضاد 
انجلام دهلد. آی یون1 )2019( بله حوزه پخش خبر تلویزیونی پرداختله و در مقاله ای 
بلا عنلوان »رویکلرد جدیلد ارتباطلی بین فرهنگی بلرای ترجمله اخبلار تلویزیونی« به 
ایلن نکتله اشلاره کرده که پخلش اخبار تلویزیونلی باید هماهنگ کننده زبلان صدایی، 
زبلان نوشلتاری و عناصلر غیرکاملی باشلد. فقلط از ایلن طریلق می تلوان پیام هلای 
عمیلق فرهنگلی را در پخلش اخبلار ارائله کرد. فنلگ2 و ژو3 )2020( نیلز در پژوهش 
خویلش، بله مسلئله »تأثیر فیلم ها و سلریال های تلویزیونلی بریتانیایلی و امریکایی بر 
توسلعه ارتباطلات میان فرهنگلی« پرداخته انلد. نتایلج مطالعله آنان نشلان داده اسلت 
کله فیلم هلا و مجموعه هلای تلویزیونلی بریتانیایلی و امریکایلی می تواننلد حساسلیت 
دانش آملوزان و سلازگاری آنهلا را بلا فرهنگ هلا بهبلود بخشلند و ایلن روشلی مؤثلر 
بلرای بهبلود مهارت هلای ارتبلاط میان فرهنگلی دانش آملوزان اسلت. شلاید بتلوان 
بلرای جمع بنلدی بله نتایلج پژوهلش پترویلچ4 )2018( اشلاره کلرد کله بله بررسلی 
قابلیلت فناوری هلای دیجیتلال ل به طلور کل ل بلرای توسلعه ارتباطلات میان فرهنگلی 
پرداخته انلد و نشلان داده اسلت کله نتایلج پژوهلش تلویزیلون می تواند نقلش مهمی 
در توسلعه ارتباطلات میان فرهنگلی ایفلا کنلد. وی به این نکته اشلاره کرده اسلت که 
تلویزیلون، فرصت هایلی اسلتثنایی را بلرای توسلعه ارتبلاط میان فرهنگلی و برقلراری 
ارتبلاط میلان فرهنگ هلا ایجلاد می کنلد. هرچند نباید از یلاد برد که علاوه بر مزایای 
متعلدد، مشلکاتی احتماللی نیز وجلود دارد که ممکن اسلت در ارتباطلات در چنین 
بسلترهایی ایجلاد شلود و البتله می تلوان بلا گفتگلو و توسلعه فرهنلگ ملدارا، از آنها 
جلوگیلری کلرد. تأکیلد پژوهلش حاضلر نیز بیشلتر بررسلی نقلش تلویزیون )رسلانه 
مللی( بلر تعاملات میان فرهنگی بوده و کوشلش شلده اسلت تا از طریلق روش کیفی 

)دلفلی( دیدگاه هلای خبلرگان در ایلن عرصه گلردآوری و رتبه بندی شلوند. 

چارچوب مفهومی پژوهش 
تلویزیون و ارتباطات میان فرهنگی 

ارتباطلات میان فرهنگلی به عنلوان مبادلله اندیشله ها، معانی و کاالهلاي فرهنگی 
میلان مردمانلی از فرهنگ هلاي مختللف، بیلن آن دسلته از مردم جریلان می یابد که 

1. Ai-yun
2. Feng

3. Xue
4. Petrovic
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ادراکات فرهنگلی و نظام هلای نمادی شلان به انلدازه کافلی مجلزا باشلند. در این گونه 
از ارتبلاط، اساسلاً یلا بین دو طرف، هیچ گونله علقه فرهنگی وجود نلدارد و یا طرفین 
داراي پیوندهلاي فرهنگلی ضعیفی هسلتند. همچنین ارتباطات بیلن فرهنگی داراي 
ابعلاد و مؤلفه هایلی اسلت کله عبارت انلد از: ادراک، فرایندهلای کاملی، فرایندهلای 

غیرکاملی و فرهنگ )ارزانی و اهتملام، 1394: 89(. 
عللم روابلط بین المللی به لحاظ نظری، بله موضوع ارتباطات در خلارج از مرزهای 
مللی و میلان کشلورها می پلردازد؛ در حالی کله مطالعله ارتباطلات میان فرهنگلی در 
هلر موقعّیتلی کله گونه هلای متفاوتلی از فرهنگ ها با یکدیگلر تاقی و رابطه داشلته 
باشلند، موضوعّیلت می یابلد. بلر ایلن اسلاس، حوزه مشلترک ایلن دو نلوع از مطالعه 
در جایلی اسلت کله روابلط بلا بیگانلگان )خلارج از مرزهلای دوللت ل ملت(، تلوأم با 
تاقلی فرهنگ هلای غیرهمسلان نیلز باشلد؛ املا از آنجلا کله گلذر از مرزهلای ملّلی 
و ارتبلاط بلا سلایر ملّیت هلا اغللب به معنلای تاقلی فرهنگ هلای گوناگلون اسلت، 
می تلوان اّدعلا کلرد کله انلواع مختللف روابلط بین المللل، می توانلد موضلوع ملورد 
مطالعله ارتباطلات میان فرهنگلی باشلد. انلواع مصادیلق مشلترک روابلط بین المللی 
و ارتبلاط میان فرهنگلی را می تلوان به صلورت زیلر دسلته بندی کرد: 1(گردشلگری، 
2( مبلادالت آموزشلی، علملی و همایش هلا، 3( اقداملات دیپلماتیلک، سیاسلی و 
جاسوسلی، 4( رسلانه ها، فرهنلگ مردم و کارهلای هنری، 5( مهاجلرت و پناهندگی، 
6(کارگلری و کارهلای حرفه ای، 7( سلفرها و ماقات های بازرگانلی و مالی، 8( ورزش 
و 9( سلازمان های داوطلبانله )باهنر، 1378: 80(. رسلانه ها یکلي از عوامل و ابزارهاي 
مهلم جامعله پذیلري و فرهنگ پذیلري هسلتند کله نقلش مهملي در رشلد و تحول 
جنبه هلاي گوناگلون زندگلي افلراد ایفلا می کننلد. آنهلا با ترغیلب، تشلویق، تبلیغ و 
حتلي ارعلاب، مخاطبلان را وامي دارنلد کله به قواعلد دلخلواه صاحبان رسلانه اعتقاد 
پیلدا کننلد و حتلی از طریق معرفلي هنجارهاي خلاص اجتماعي و الگوهلای معین، 
بله همنوایلي، همسلویي و بله نوعلي فرهنلگ سلازي در بیلن افلراد جامعله کملک 

می کننلد )حسلني فر و ابوالحسلني،1390: 22(.  
رسلانه در ارتبلاط خلود بلا فرهنلگ، نه تنها بله کانال )مسلیر( ارتباطی کله فراتر 
از آن، بله اصلل پیلام بلدل شلده اسلت؛ پیاملی کله نه تنهلا بلر پایله شلناخت که بر 
اسلاس قلدرت هلم مبادله مي شلود و درصدد تغییر سلاختارهاي فرهنگلي، اجتماعي 
و سیاسلي و برقلراري نوعلي از همسان سلازي فکلري و رفتلاري اسلت. ایلن حرکلت 
ارتباطلي فرهنگلي مهم تریلن شلاخص عملکلرد رسلانه ها در صحنه هلاي گوناگلون 
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فلردي، اجتماعلي و میان فرهنگلی اسلت )سللطانی فر و روشلندل اربطانلي، 1390: 
97(. بله عقیلده برخلی از اندیشلمندان حلوزه اجتماعی، رسلالت رسلانه هاي جمعی 
و اجتماعلی به عنلوان قوی تریلن ابلزار ارتباطلی در عصلر حاضلر، ایجلاد همگرایلی و 
تبللور راهبلرد وحلدت در عیلن کثرت اسلت. »ژان کازنو« دانشلمند عللوم ارتباطات 
بلر ایلن بلاور اسلت کله اتفاق نظلر آگاهانله در خصلوص همگرایلی، یک همبسلتگی 
داوطلبانله در پلی خواهلد داشلت و رسلانه بلا تقویلت کارکلرد آگاهلی بخلش خلود 
می توانلد در ایجلاد انگیزه هلاي همگرایانه، در سلاخت فرهنگ و افکارعمومی همسلو، 
بسلیار مفیلد ظاهلر شلود )آگ، 1389: 198(. از نظلر دیلوب، رسلانه هاي جمعی در 
بعلد آموزش وپلرورش بله تغییلر بنیلادي سلاختارهاي اجتماعلی و اقتصلادی کملک 

می کننلد )دیلوب1، 2007: 70(. 
پژوهش هلای مختللف اندیشلمندان حوزه ارتباطات نشلان می دهند که رسلانه ها 
نقلش انکارناپذیلری را در توسلعه کشلورها ایفلا می کنند. پائوللو فریره، دانیلل لرنر و 
رائلو ازجمله اندیشلمندانی هسلتند که مطالعات زیاد و قابل توجهلی را دراین خصوص 
انجلام داده انلد. وسلایل ارتباط جمعلی به عنوان یک نهلاد اجتماعی، با دیگلر نهادهاي 
موجلود در جامعله روابلط مبادالتلی متقابلل دارند. بی تردیلد، این نهلاد اجتماعی در 
رونلد تغییلرات اجتماعی و رشلد اقتصادي، عاملل مهمی تلقی می شلود. ارتباطات به 
معنلاي عام، نشلان دهنده سلاختارهاي سیاسلی، اقتصادي و فرهنگلی در یک جامعه 
مشلخص اسلت. در چارچلوب  چنین سلاختارهایی اسلت کله تعاملل اجتماعی میان 
افلراد و در نهایلت، مشلارکت رخ می دهلد. در واقلع می توان گفت که فرایند توسلعه، 
رابطله پایلداري با تعاملل میان مردم و مشلارکت فعلال گروه هاي مختللف اجتماعی 
دارد. ایلن املر صلورت نمی گیلرد مگلر در پرتلو نظام جاملع ارتباطلی ل اطاعاتی که 
می توانلد تلا حد زیلادي در رفع اختافلات، تضادهاي موجود در ارزش هلا و رفتارهاي 
ملردم و فراهلم آوردن محیلط مسلاعد براي توسلعه ملی، مؤثر باشلد. ایلن پدیده، در 
جواملع درحال توسلعه یلا کلم رشلد، بله دلیل بوملی نبودن و نهادي نشلدن وسلایل 
ارتباطلی ملدرن و برخلورد آن بلا وسلایل ارتباطی سلنتی، به عنوان نیلروي اجتماعی 
فعال، مسلائل و مشلکات کم وبیش مشلابهی را پدید آورده اسلت )دادگران، 1377: 
131(. رسلانه مللی به عنلوان رسلانه اي کله بایلد در خدملت رشلد و توسلعه کشلور 
باشلد، می توانلد دراین خصلوص دو نقلش اساسلی را ایفلا کنلد: اللف( بسترسلازي 
بلراي توسلعه همه جانبله، تولید، نشلر و اشلاعه محصلوالت و فرآورده هلاي فرهنگی. 
رسلانه مللی، بلا اهلداف واالي خود، چنانچله خدمت محور باشلد، می تواند با پوشلش 

1. Dube
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دادن بله همله ابعلاد توسلعه، نقلش مهمی را در پیشلرفت کشلور بر عهلده گیرد. در 
ایلن میلان، سیاسلتگذاري در خصوص اطاع رسلانی، آگاهی بخشلی، بسترسلازی در 
زمینله توسلعه سیاسلی، فرهنگلی، اقتصلادي و اجتماعلی ضرورتی انکارناپذیر اسلت 
کله بی توجهلی نسلبت بله آن آسلیب هاي گوناگونلی را بلر فراینلد توسلعه تحمیلل 
می کنلد؛ آسلیب هایی کله مهم تریلن آنهلا، ناکارآملدي در بخلش نهادینه سلازی املر 
توسلعه در سلطح جامعله اسلت. درعین حلال رسلانه ملی به عنلوان مرجلع عمومی ل 
فرهنگلی بایلد ملورد توجله قلرار گیلرد و الگوهلاي الزم را بله جامعله را ارائله دهلد. 
ازایلن رو، رسلانه مللی بایلد خلود تولیلد کننده محصلوالت فرهنگلی اي باشلد که بر 
اسلاس سیاسلت هاي کان کشلور، به طلور واقعلی معلرف نگاهلی ملی بله موضوعات 

بلوده و همگرایلی جامعه را مورد نظر داشلته باشلد.
با توجه بله آنچله گذشلت، به خوبلی روشلن می شلود کله رسلانه مللی به عنلوان 
انحصلاري  ظرفیت هلاي  از  برخلورداري  بلا  فرهنگ گسلتر،  و  فرهنگ سلاز  نهلادي 
و بی بدیلل در ارائله  خدمتلی عموملی و مللی، نقشلی حسلاس و مؤثلر در فراینلد 
توسلعه ایفلا می کنلد. به این ترتیلب، براي اینکله بتواند هرچه بیشلتر از شلاخص هاي 
فراگیلري و تأثیرگلذاري برخلوردار باشلد و درعرصله جنگ رسلانه اي نیز بلا اقتداري 
مطللوب وارد عمل شلود، شایسلته اسلت که بلا رویکلردي آینده نگر و آینده سلاز، هم 
الگویلی کاربلردي از مدیریلت فرهنگلی رسلانه اي ارائله دهلد و هلم بتواند بله نحوي 

مطللوب عرصله  فرهنلگ را مدیریلت کند.
فهلم دقیلق و جامع مسلئله ارتباطات میان فرهنگی در گرو فهم مفردات سله گانه 
آن اسلت. بنابرایلن بایلد سله مفهلوم »ارتباطلات«، »فرهنلگ« و »میان فرهنگلی« 
به خوبلی تعریلف شلوند. ملرور منابلع حلوزه ارتباطلات نشلان داد کله سله برداشلت 
اصللی از ارتباطلات وجلود دارد: »عملل«، »معاملله« و »تعاملل« کله به ترتیلب، بلر 
اسلاس برداشلت های فنلی، تجلاری و ارزشلی از ارتباطلات ارائه شلده اند. مدل خطی 
السلول و شلنون برداشلت اولیله از ارتباطات اسلت که تنهلا انتقال پیام از فرسلتنده 
بله گیرنده اسلت. مدل چرخشلی شلرام، مربوط بله برداشلت دوم از ارتباطات اسلت 
کله داد و سلتد پیلام میلان فرسلتنده و گیرنلده را بله تصویلر می کشلد. فرسلتنده و 
گیرنلده در ملدل خطلی و چرخشلی، کنش هلا و اهلداف متفاوتی را دنبلال می کنند 
املا در ملدل سلوم، ارتباط گلران تجربله زیسلته مشلترکی دارنلد و از طریلق مبادله 

نشلانه ها، ارزش هلای مشلترکی را پلی می گیرنلد. 
فرهنلگ را نیلز می تلوان از چندیلن زاویله فهلم کلرد: از نلگاه سلامووار به مثابله 
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یکلی از برجسلته ترین پژوهشلگران حلوزه ارتباطلات میان فرهنگلی دیلن، تاریلخ، 
زبلان و ارزش هلا و نهادهلا عناصلر تشلکیل دهنده فرهنلگ هسلتند )کوپلر و کوپلر1، 
2013 :40(. ریمونلد ویلیاملز نیلز مفهلوم فرهنلگ را در سلیر تطلور آن دارای سله 
معنلای اصللی می دانلد. آملوزش، هنر و شلیوه زندگلی )ویلیاملز2، 1981: 87(. برای 
توضیلح اصطلاح میان فرهنگلی باید بله تمایلز آن بلا دانش واژه هلای درون فرهنگی، 
چندفرهنگلی، بین فرهنگلی و ترافرهنگلی توجله شلود. هلر یلک از ایلن مفاهیلم به 
زاویله بینلش و شلیوه کنلش خاصلی در قبلال فرهنلگ خلود و دیگلری تعللق دارد. 
در رویکردهلای درون فرهنگلی، چندفرهنگلی و بیلن فرهنگی، کنشلگران از فرهنگ 
خلود خلارج نمی شلوند؛ بلکله از زاویله خلود بله خلود یلا دیگلری می نگرنلد و در 
رویکلرد ترافرهنگلی نیلز بله کل از فرهنلگ »خلودی« خلارج می شلوند و از زاویه ای 
جدیلد بله همدیگلر می نگرند. املا در رویکلرد میان فرهنگی، خود و دیگلری متداخل 
می شلوند؛ بلدون آنکله از خلود خلارج شلوند یلا تنهلا از زاویه خلود به دیگلری نگاه 
کننلد. ارتباطلات میان فرهنگلی بلا ایلن نلگاه »تولیلد و تبلادل معنا و معرفلت میان 

انسلان ها از آن جهلت کله فرهنگلی متمایلز دارنلد« خواهلد بود.
مسلئله ارتباطلات میان فرهنگلی از یک سلو، بسلتگی زیلادی بله فهلم رابطله 
فرهنلگ و ارتباطلات دارد و از سلوی دیگلر، در نسلبت میلان خود و دیگلری تعریف 
می شلود. در کرانله نخسلت، می تلوان به سله برداشلت از رابطله فرهنلگ و ارتباطات 
اشلاره کلرد: 1( ارتباطلات عاملل حفظ فرهنلگ؛ 2( ارتباطات عامل تغییلر فرهنگ و 
3( ارتباطلات ابلزار توسلعه فرهنلگ. در نگاه نخسلت، ارتباطلات درون چارچوب های 
فرهنلگ بله کار گرفتله می شلود. در نلگاه دوم، فرهنلگ هملواره در ارتبلاط بلا دیگر 
فرهنگ هاسلت و تغییلر می کنلد و در نلگاه سلوم، ارتباطلات وسلیله ای بلرای مقاصد 

توسلعه طلبانه یلک فرهنگ اسلت.
در نهایلت بایلد گفلت »ارتباطلات میان فرهنگلی« هنگاملی ظهلور می کنلد کله 
افلرادی بله نمایندگلی از حوزه های فرهنگی به نسلبت مسلتقل یا انسلان هایی دارای 
نظام هلای معنایلی و نمادیلن متمایز، با یکدیگلر ارتباط برقرار کننلد. در این وضعیت 
چلون فلرد از یک سلو در یلک فرایند ادراکی و شلناختی »خود« را متفلاوت و متمایز 
از »دیگلری« می بینلد و از سلوی دیگلر، در تلاش اسلت کله بلا انتقلال نشلانه ها به 
تفهیلم، تسلهیم و تبلادل معنلی با ایلن »دیگری متفلاوت« بپلردازد؛ نیاز بله آگاهی 
از راز و رمزهلای ارتباطلات میان فرهنگلی پیلدا می کنلد. هنگامی که خلود از دیگری 
جلدا می شلود، ایلن پرسلش مطلرح اسلت کله بلر اسلاس چله الگویلی بایلد کنلش 

1. Kuper & Kuper
2. Williams  
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ارتباطلی میلان خلود و دیگلری را تعریلف کلرد تلا خلأ پدید آملده پر شلود. ارتباط 
میلان خلود و دیگلری را چگونله باید تعریف کرد تلا خود و دیگری دوبلاره به یکدیگر 
پیونلد بخورنلد بلدون آنکله ایلن رابطله جدیلد بله خودخواهلی و دیگرسلتیزی یا به 
خودفراموشلی و دیگرپرسلتی ختلم شلود. درواقلع همان  گونله کله ویملر، کیمرلله و 
بنانکلورت، به منزله اندیشلمندان اصلی اندیشله میان فرهنگی یادآور شلده اند مسلئله 
اصلی »جایگزین سلاختن دیگرسلتیری یا دیگرشناسلی اسلت« )رضوی راد، 1392(.

روش شناسی پژوهش
پژوهلش حاضلر از حیلث جهت گیلری، از نلوع پژوهش هلای کاربلردی و از نظلر 
فلسلفه پژوهلش، از نوع تحقیقات عملگراسلت )نظریه ها به اشلیای موجلود در جهان 
ارجلاع می دهنلد، جهانلی کله مسلتقل از باورهلای ماسلت و هلدف عللم نیلز ارائله 
روایت های صادق و درسلتی درباره جهان اسلت(، رویکرد پژوهش اسلتقرایی اسلت و 
راهبلرد آن بلر پایله ارائه چارچلوب یا همان نظریه سلازی قرار دارد کله در کتاب های 
فارسلی بلا نلام رویش نظریه نیز ترجمه شلده اسلت. ایلن پژوهش از نظلر افق زماني 
یلک پژوهلش تک مقطعلي محسلوب می شلود زیلرا در پژوهش هلاي تلک مقطعلي 
اطاعلات فقلط در یلک برهله از زمان جملع آوری مي شلوند. پژوهش حاضلر، از نظر 
نحلوه گلردآوری داده هلا از نلوع توصیفلی اسلت. مطالعلات توصیفلی، پژوهش هایلی 
هسلتند کله داده هلای ملورد نیلاز را به صلورت میدانلی جملع آوری می کننلد. بلرای 
جملع آوری داده ها نیز از روش دلفی اسلتفاده شلده اسلت. در مجملوع می توان گفت 
کله در ایلن مطالعله، روش پژوهلش بلر اسلاس هلدف، کاربلردی و بلر اسلاس نحوه 
گلردآوری داده هلا، توصیفلی اسلت. تکنیلک به کاررفتله در پژوهش نیز دلفلی1  بوده 
اسلت. جامعله آملاري، شلامل صاحبنظلران و کارشناسلان مدیریلت رسلانه، مدیران 
شلبکه های تلویزیونلی، مدیلران ارشلد سلازمان صداوسلیما و در کل، تماملی افرادی 
بلوده کله در حوزه سلازمان صداوسلیما و حلوزه ارتباطلات میان فرهنگلی صاحبنظر 
بوده انلد. با توجه بله موضلوع پژوهلش، از روش نمونه گیلری غیراحتماللي هدفمنلد 
اسلتفاده شلده اسلت. براین اسلاس، فهرسلتی منتخلب از 30 نفلر از خبلرگان ایلن 
عرصله انتخلاب شلده اند که همگلی در حوزه سلازمان صداوسلیما و حلوزه ارتباطات 
میان فرهنگلی صاحبنظلر و تجربله بوده اند و در بخش های مختلف، سلابقه پژوهشلی 
یلا اجرایلی داشلته اند و از صاحیلت علملی بلرای حضلور در هیئت رئیسله دلفلی 

1. Delphi
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برخلوردار بوده انلد. بلرای انتخاب ایلن افراد ماک هلای متعددی در نظر گرفته شلده 
کله ماک هلای آموزشلی، پژوهشلی، کارشناسلی و مدیریتلی از مهم ترین آنهلا بوده 
اسلت. علاوه بر ایلن، ازآنجاکه تعلداد اعضای شلرکت کننده در روند دلفی بر اسلاس 
منابلع مختللف حداقلل 5 و حداکثر 25 نفر ذکر شلده اسلت، انتخلاب 30 نفر که در 
دوره هلای مختللف دلفلی حضلور یابند و به سلؤاالت پاسلخ گو باشلند، مناسلب بوده 
اسلت. پرسلش های پژوهلش پلس از انجلام مطالعلات نظری )بررسلی اسلناد مرتبط 
بلا رسلانه مللی( و مصاحبه هلای عمیق با خبرگان، اسلتخراج شلده اند. سلپس در دو 
دور از خبلرگان خواسلته شلده اسلت که از 0 تلا 5 میزان اهمیت هر یلک از مؤلفه ها 
و ابعلاد در ملدل را شناسلایی کننلد. مشلخص اسلت کله نملره صفلر به منزله حذف 

مؤلفله از ملدل و نملره 5 نشلان دهنده باالتریلن میلزان اهمیت بوده اسلت. 

یافته هاي پژوهش
در پژوهلش حاضلر بلا ملروری بلر مطالعلات تجربلی و نظلری مرتبلط، اسلناد 
مربلوط بله رسلانه ملّلی و مصاحبه هلای عمیلق بلا خبلرگان در حلوزه رسلانه و 
فرهنلگ، ابعلادی از قبیلل بازتعریلف مفهلوم قوم گرایلی، همگرایلی اقلوام، افزایش 
سلرمایه اجتماعلی و سلرمایه فرهنگی، بازتعریلف مفهوم هویت مللی و افزایش آن، 
افزایلش میلزان همدللی فرهنگلی و قوملی و ارائله و انعلکاس مشلترکات فرهنگی 
در خصلوص نقلش رسلانه در ارتبلاط میان فرهنگلی در بیلن اقلوام ایران شناسلایی 
شلده اند. پلس از بررسلی و کدگلذاری مصاحبه هلا نیاز اسلت کله مدل اولیله مورد 
بازبینلی قلرار گیلرد و بلرای دور بعلدی دلفلی در اختیلار خبلرگان قرار داده شلود. 
ملدل در مرحلله اول کله مسلتخرج از ادبیلات پیشلین بلوده، در ایلن مرحلله بلا 
بهره گیلری از مصاحبه هلا تعدیلل شلده اسلت. به بیلان دیگلر، ابعاد دچلار تغییرات 
خاصلی نشلده اند و تنهلا نلام برخلی از آنهلا در جریلان مصاحبه هلا تغییلر پیلدا 
کلرده اسلت، املا ابعلاد دیگری نیز بله مدل پژوهلش اضافه شلده اند. در جلدول 1، 
تغییلرات مرتبلط بلا ابعاد در دو مرحله مشلخص شلده اسلت. به گونله ای که جدول 
نشلان می دهلد ابعلاد در جریلان مراحلل اول و دوم چله تغییلری پیلدا کرده انلد؛ 
علاوه بلر ایلن، مؤلفه هلای دور اول چله مؤلفه هایلی بوده انلد و پلس از جریلان 

مصاحبه هلا، چله مؤلفه هایلی بله ملدل افلزوده شلده اند. 
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جدول 1. ابعاد و مؤلفه های مدل در مرحله اول )ادبیات پیشین( و مرحله دوم 
)مصاحبه ها(

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

ابعاد ارزیابی 
در مرحله اول

ابعاد ارزیابی 
در مرحله 

دوم

مؤلفه های استخراج شده 
مرحله اول

مؤلفه های استخراج شده مرحله 
دوم

بازتعریف مفهوم 
قوم گرایی

بازتعریف 
مفهوم 
قوم گرایی

تأکید بر نسبت میان اقوامنسبت میان اقوام
پرهیز از تأکید بر تضاد میان اقوامتضاد میان اقوام

تأکید بر تشابهات میان اقوامتشابهات میان اقوام
قوم گرایی و نسبت های آن با 

مفاهیم رسانه ای
بهره گیری از مفاهیم رسانه ای در 

بازتاب فرهنگ قومی

تأکید بر همگرایی اقوام
همگرایی اقوام

افزایش میزان همدلی 
افزایش میزان همدلی فرهنگیفرهنگی

ضدیت قوم گرایی و 
جهانی شدن

جلب توجه مخاطبان به فرایند 
ادغام کننده جهانی شدن

همگرایی اقوام در برابر 
تأکید بر مؤلفه های همگرایی اقوامرسانه ها

تأکید بر اشتراکات هویتیهویت قومی
پرهیز از نمایش تعارضات قبیله ایهویت قبیله ای

ارائه و انعکاس مشترکات 
ارائه و انعکاس مشترکات فرهنگیفرهنگی

بازتعریف مفهوم 
هویت ملی

بازتعریف 
مفهوم هویت 

ملی

جهانی شدن و نسبت آن با 
ملی گرایی

بازتعریف هویت ملی در عصر 
جهانی شدن

تأکید بر اشتراکات درون مرزیدولت ل ملت ها

تأکید بر هویت ملی با پذیرش هویت ملی
تکثر اقوام
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بـر هم افـزایی رسـانه ای  ابعاد ارزیابی 
در مرحله اول

ابعاد ارزیابی 
در مرحله 

دوم

مؤلفه های استخراج شده 
مرحله اول

مؤلفه های استخراج شده مرحله 
دوم

بعد 
توانمند سازی 

)سرمایه 
اجتماعی  و 

فرهنگی (

توانمندسازی 
)سرمایه 

اجتماعی و 
فرهنگی(

بهره گیری از سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی رسانه
رسانه

بهره گیری از سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی اقوام
اقوام

توانمند بودن اقوام به لحاظ 
بازنمایی توانمندی فرهنگی اقوامابزار فرهنگی

نادیده گرفتن سرمایه 
فرهنگی در مناسبات 

قومیتی
تأکید بر سرمایه فرهنگی اقوام

----
افزایش میزان 

همدلی 
فرهنگی

حل تعارضات----

بهره گیری از تنوع قالب های ----
محتوایی

رقابت رسانه ای با رسانه های رقیب----

-----
ارائه و انعکاس 

مشترکات 
فرهنگی

تمرکز بر اشتراکات و ریشه های ----
دینی

توجه به بسترهای مشترک انسانی ----
)مانند علم و...(

بهره گیری از زبان هنری برای ----
بازنمایی فرهنگی

ابعاد و مقوالت شناسلایی شلده از سلوی متخصصان و خبرگان با استفاده از روش 
دلفلی ملورد ارزیابی قرار گرفته اسلت. باالترین درصد نقشلی که رسلانه در ارتباطات 

میان فرهنگلی بلر عهلده دارد، مربوط به مقولله بازتعریف مفهوم قوم گرایی اسلت. 

ادامه جدول 1.
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جدول 2. درصد توافق مقوالت در دو دور دلفی
Table 2. Percentage of categories in two Delphi rounds

شماره 
Number

عنوان مقوله
Category Title

درصد توافق در دور 
اول دلفی

 Percentage of
 agreement in the first

round of Delphi

درصد توافق در دور دوم 
دلفی

 Percentage of agreement in
the second round of Delphi

8893.4بازتعریف مفهوم قوم گرایی1

81.290همگرایی اقوام2

افزایش سرمایه اجتماعی و 3
78.287.4فرهنگی

74.586.6بازتعریف مفهوم هویت ملی4

افزایش میزان همدلی 5
75.280.2فرهنگی

ارائه و انعکاس مشترکات 6
70.176.9فرهنگی

نملودار 1 به ترتیلب نشلان دهنده اهمیلت ابعلاد مختللف نقلش رسلانه مللی در 
افزایلش ارتباطلات فرهنگلی در ایلران اسلت.

نمودار 1. اهمیت 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
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بنا بلر یافته هلای پژوهلش، نقلش بازتعریلف مفهلوم قوم گرایلی بلا 93/4 درصلد 
از سلوی خبلرگان به عنلوان مهم  تریلن نقلش رسلانه مللی در ارتبلاط میان فرهنگلی 
در ایلران شناسلایی شلده اسلت. بازتعریلف قوم گرایلی به منزلله ایلن مهلم اسلت که 
آن را می تلوان به گونله ای نشلان داد کله در نهایلت منجلر بله افزایلش و تقویلت 
ملی گرایلی شلود. ملیلت را در کلیتلی می تلوان به عنلوان یلک قلوم تعریف کلرد. اگر 
رسلانه مللی بتواند بلا افزایلش و برانگیختن میلزان هویت ملی در مخاطبلان و حفظ 
هویلت قوملی، تعادللی میلان ایلن دو نلوع هویت ایجلاد کنلد، زمینه هلای ارتباطات 

میان فرهنگلی را در سلطح خلرد و کان در کشلور فراهلم می سلازد. 
دومیلن مقولله ای کله باالتریلن اهمیلت را بله خلود اختصلاص داده، همگرایلی 
اقلوام )90 درصلد( اسلت. در جواملع چند قومیتلی، موضلوع همزیسلتی و مفهلوم 
تنلوع قوملی بلا وحلدت ملی املری حیاتی اسلت. ایلن امر منوط بله اتخلاذ رهیافتی 
اسلت کله بتوانلد در عیلن کثلرت در خرده فرهنگ هلای قوملی، مذهبلی و قبیله ای، 
وحلدت در منلش مللی را محقلق سلازد. همگرایلی قوملی مسلتلزم قبلول دیگلری 
و تفاوت هلای فرهنگلی، قوملی و مذهبلی اسلت؛ از ایلن رو، رسلانه مللی می توانلد بلا 
اتخلاذ رویکرد هلای مناسلب، همگرایلی را در میلان اقلوام افزایش دهد تا ایلن امر به 

ارتباطلات میان فرهنگلی منجلر شلود.
بلر اسلاس اجملاع نظر نخبلگان، افزایش سلرمایه اجتماعی و سلرمایه فرهنگی با 
87/4 درصلد، در رتبه سلوم نقش رسلانه مللی در ارتباط میان فرهنگلی در ایران قرار 
دارد. سلرمایه اجتماعلی و سلرمایه فرهنگلی از مهم  ترین مفاهیلم در برنامه ریزی های 
سلطح کان هلر جامعله بله شلمار می رونلد. رسلانه مللی بلا عملکلردی کله در 
و  اجتماعلی  سلرمایه های  میلزان  افزایلش  می توانلد ضملن  دارد  حوزه هلای کان 
فرهنگلی، تعارضلات میلان فرهنگ هلای قوملی، مذهبلی و ... را کاهلش دهلد و در 

نهایلت، موجبلات ارتبلاط میلان فرهنگ هلای گوناگلون را فراهم سلازد.
بازتعریلف مفهلوم هویلت مللی و افزایش آن بلا 86/6 درصلد، در جایلگاه چهارم 
رتبه بنلدی نقلش رسلانه در ارتباطلات میان فرهنگی در ایلران قلرار دارد. هویت ملی 
از عواملل اصللی پایلداری نظام هلای سیاسلی و اجتماعلی اسلت و از ایلن رو، یکی از 
اهلداف و حوزه هلای اصللی جامعه پذیلری سیاسلی در همله نظام هلای سیاسلی را 
تقویلت و بازتولیلد هویلت مللی تشلکیل می دهلد املا ایلن املر مسلتلزم شلناخت و 
ارزیابلی دقیلق وضعیلت هویلت مللی در هر نظلام اجتماعی اسلت. بازتعریلف مفهوم 
هویلت مللی بله ایلن معناسلت کله بایلد در تعریلف ایلن مفهلوم بله اهمیلت هویت 
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قوملی به عنلوان بخشلی از هویلت مللی تأکیلد بیشلتری شلود. هویت مللی و هویت 
قوملی نبایلد نفی کننلده یکدیگر باشلند. 

افزایلش میلزان همدللی فرهنگلی و قوملی از دیگلر نقش هلای رسلانه مللی در 
ارتباطلات میان فرهنگلی اسلت. اهمیلت ایلن مقولله 80/2 درصلد اسلت. همدللی، 
شلامل طیلف گسلترده ای از حلاالت عاطفلی ازجملله مراقبلت از دیگلران و داشلتن 
تمایلل بله یلاری آنهاسلت به گونله ای کله کمتلر تفاوتلی بیلن خلود و دیگلری قابل 
تشلخیص باشلد.  ارائله و انعلکاس مشلترکات فرهنگلی و پرهیز از نمایلش تعارضات 
میان فرهنگلی در رتبه بنلدی اهمیلت ابعلاد مختللف نقلش رسلانه مللی در افزایلش 
ارتباطلات فرهنگلی در ایلران، در پایین  ترین جایگاه قلرار دارد )76/9 درصد(. یکی از 
بدیهی  تریلن نقش هلای رسلانه در ارتباطلات میان فرهنگلی، تولیلد برنامه هایی اسلت 
کله در آنهلا بله وجلوه اشلتراک فرهنگ هلا و اقلوام مختللف و همچنیلن پرهیلز از 
نمایلش و ارائله تفاوت هلای قوملی و فرهنگی توجه شلود. با تولید چنیلن برنامه هایی 
از طریلق رسلانه مللی، می تلوان ایلن مهلم را در مخاطبلان تقویلت کلرد که اقلوام و 

فرهنگ هلا در کلیلت واحلد مشلترکات فراوانلی دارند. 

نمودار 2. مدل 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



203
رسـانه ملـی و تـوسعــه 
ارتباطات میان فرهنگی: 
بررسی مؤلفـه های مؤثر

بـر هم افـزایی رسـانه ای 

بحث و نتیجه گیری
اهمیلت موضلوع قومّیت هلا بلراي ایران که هلم برخلوردار از تنوع قومیتي اسلت 
و هلم در مجلاورت کشلورهاي داراي مؤلّفه هلاي قوملي و فرهنگي مشلابه قلرار دارد، 
در مقایسله بلا سلایر کشلورها صدچنلدان اسلت. در این  زمینله، اتخاذ سیاسلت هاي 
مناسلب و در نظلر گرفتلن الزاملات و مقتضیلات متناسلب بلا تنلوع قومیتلي ایلران، 
مي تواند کشلور را در قبال کشلمکش ها و تنش هاي قومي مصونیت بخشلد؛ از این رو، 
باتوجه بله تنلوع و تکثلر اقلوام، فرهنگ هلا و مذاهلب در ایلران و همچنیلن اهمیلت 
مفهلوم امنیلت مللی و انسلجام اجتماعی، برقلراری ارتبلاط بین اقلوام و فرهنگ های 
مختللف املری ضلروری بله نظلر می رسلد؛ و به همیلن دلیلل در پژوهلش حاضر، به 
بررسلی نقلش رسلانه مللی در توسلعه ارتباطلات میان فرهنگلی در ایلران پرداختله 
شلده اسلت. بر اسلاس نتایج، 6 بعد اثرگذار اسلتخراج شلدند و با نظر خبرگان مورد 

ارزیابلی و رتبه بنلدی قلرار گرفتنلد. ایلن ابعلاد به ترتیلب اثرگلذاری عبارت اند از: 
 بازتعریلف مفهلوم قوم گرایلی: )در بردارنلده مؤلفه هلای تأکیلد بر نسلبت میان 
اقلوام ، پرهیلز از تأکیلد بلر تضلاد میلان اقلوام ، تأکیلد بلر تشلابهات میلان اقلوام و 

بهره گیلری از مفاهیلم رسلانه ای در بازتلاب فرهنلگ قوملی(؛
 تأکیلد بلر همگرایلی اقلوام )افزایلش میلزان همدللی فرهنگلی، جللب توجله 
مخاطبلان بله فراینلد ادغام کننده جهانی شلدن، تأکید بلر مؤلفه هلای همگرایی اقوام، 
تأکیلد بلر اشلتراکات هویتلی، پرهیلز از نمایلش تعارضات قبیلله ای، ارائله و انعکاس 

فرهنگی(؛ مشلترکات 
 بازتعریلف مفهلوم هویلت مللی )بازتعریلف هویلت مللی در عصر جهانی شلدن، 

تأکیلد بلر اشلتراکات درون ملرزی، تأکیلد بلر هویت مللی با پذیلرش تکثلر اقوام(؛
 توانمند سلازی )سلرمایه اجتماعی و فرهنگی( )بهره گیری از سلرمایه اجتماعی 
رسلانه، بهره گیلری از سلرمایه اجتماعلی اقلوام ، بازنمایلی توانمنلدی فرهنگلی اقوام، 

تأکیلد بر سلرمایه فرهنگلی اقوام(؛
 افزایلش میلزان همدلی فرهنگی )حلل تعارضات، بهره گیلری از تنوع قالب های 

محتوایی، رقابت رسلانه ای با رسلانه های رقیب( و
 ارائله و انعلکاس مشلترکات فرهنگلی )تمرکز بر اشلتراکات و ریشله های دینی، 
توجله بله بسلترهای مشلترک انسلانی )ماننلد عللم و ...(، )بهره گیری از زبلان هنری 

بازنمایلی فرهنگی(. برای 
ابعلاد یادشلده به ترتیلب، بیشلترین میلزان تأثیرگلذاری را در ملدل ارائله شلده 
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بازتعریلف مفهلوم  داشلته اند و بلر اسلاس وزن کسلب شلده رتبه بنلدی شلده اند. 
قوم گرایلی )93/4 درصلد(، همگرایلی اقلوام )90 درصلد(، افزایش سلرمایه اجتماعی 
و سلرمایه فرهنگلی )87/4 درصلد(، بازتعریلف مفهلوم هویلت مللی و افزایلش آن 
)86/6 درصلد(، افزایلش میلزان همدللی فرهنگلی و قوملی )80/2 درصلد(، ارائله و 
انعلکاس مشلترکات فرهنگلی و پرهیلز از نمایلش تعارضلات میان فرهنگلی )76/9 
درصلد( بلا توجله بله نقلش رسلانه در ارتبلاط میان فرهنگلی در بیلن اقلوام ایلران 
شناسلایی شلده اند. باال  تریلن و پایین  تریلن درصلد اهمیلت نقشلی کله رسلانه مللی 
در ارتباطلات میان فرهنگلی بلر عهلده دارد، به ترتیلب مربلوط بله مقولله »بازتعریف 
مفهلوم قوم گرایلی« و »ارائله و انعلکاس مشلترکات فرهنگلی و پرهیلز از نمایلش 
بیلان  شلده  انجلام  مصاحبه هلای  در  نخبلگان  اسلت.  میان فرهنگلی«  تعارضلات 
کرده انلد کله بلا برنامه ریلزی  مناسلب در رسلانه مللی، می تلوان بله بهبلود و افزایش 
میلزان ارتباطلات میان فرهنگلی و ارتباطلات اقلوام مختللف و گروه هلای مذهبلی در 
ایلران امیلدوار بلود. نکتله قابل توجله در اینجاسلت کله مؤلفه هایلی ماننلد افزایلش 
سلرمایه اجتماعلی و سلرمایه فرهنگلی در پژوهش هایی مانند )حاجیلان، 1388( نیز 
ملورد اشلاره قلرار گرفته انلد. املا سلایر ابعاد بله سلبب آنکله برآملده از مصاحبه ها و 
کدگلذاری خلاص پژوهشلگر بوده انلد، ممکن اسلت بلا نام هلای دیگر قابل شناسلایی 
باشلند؛ بلرای  مثلال، تاجیلک )1388( بله تأثیر مسلئله جهانی شلدن و نقلش آن در 
ارتباطلات میان فرهنگلی اشلاره کلرده اسلت املا در ایلن پژوهلش مفهلوم بازتعریف 
هویلت مللی مورد اشلاره قلرار گرفته اسلت. توجه بله واقعیلت تکثر و تنلوع قومیتي 
در ایلران، به ویلژه در عصلر جهانی شلدن کله املکان تعاملل و ارتبلاط گروه هلاي 
قوملي بلا یکدیگلر را از طریق شلبکه هاي مجلازي و ارتباطلي نوین بله راحتي فراهم 
می سلازد و احتملال شلکل گیری هویت هلاي مقاوملت در حلوزه اقلوام و اقلیت هلا و 
بلروز چالش هلاي جلدي بلراي کشلور را افزایلش می دهد، بیلش از گذشلته ضرورت 
دارد. اتخلاذ رویکردهلاي اجتماعلي و فرهنگلي در بلاب مسلائل مرتبلط بلا قومیت ها 
و اقلیت هلا کله از جنلس مسلائل اجتماعلي و فرهنگي  هسلتند، بسلیار راه گشاسلت. 
بایلد توجله داشلت کله هلرگاه در حلوزه اقلوام و اقلیت هلا، سیاسلتگذاري ها و خلط 
مشلي هاي اصوللي و متناسلب بلا تکثلر و تنوع قوملي و مذهبلي ایران لحلاظ گردد، 
ایلن تکثلر و تنلّوع نله تنهلا تهدیلدي بلراي کشلور ایجلاد نمی کنلد بلکله می توانلد 
فرصت  هلاي مناسلبي را براي پیشلرفت و توسلعه همه جانبله، پایلدار و فراگیر فراهم 

آورد.
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علاوه بلر ایلن، یافته هلای پژوهلش حاضلر نشلان می دهلد کله به رخ کشلیدن 
محرومیت هلا یلا نداشلته ها و در مقابلل، تصویرسلازی از برخورداری هلا و گروه هلای 
برخلوردار می توانلد اقلوام مختللف را به طلرف فعالیت هلای مبتنلی بلر ضدیلت و 
معارضله بلا کلیلت حاکمیلت بکشلاند. در جنلگ نلرم رسلانه ای، دشلمنان به طلور 
دایلم، اختلاف و فاصلله برخورداری هلای افلراد و مناطلق را بله تصویلر می کشلند و 
شلهروندان را بله ایلن باور می رسلانند کله نظام سیاسلی و اجتماعی بر پایله نابرابری 
شلکل گرفته اسلت. کارکرد اصلی رسلانه های جمعی کشلور این اسلت که در مسلیر 

رفلع نابرابری هلا حرکلت کنند.

پیشنهادها 
رسلانه ملی می تواند در بسلیاری از برنامه ریزی های کان کشلوری، نقش مهمی 
را ایفلا کنلد. کشلور ایلران باتوجه بله قومیت هلا، فرهنگ هلا و گروه هلای مذهبلی، 
نیازمنلد برنامه ریزی هلای دقیقلی بلرای ایجلاد وحلدت و همدللی در میلان تنوع هلا 
و تکثر هاسلت. رسلانه مللی بلا قلدرت، بلرد و مخاطبلان انبوهلی کله دارد می توانلد 
میان فرهنگلی،  ارتباطلات  افزایلش  و  بهبلود  بله  کارشناسلانه  برنامه ریزی هلای  بلا 
ارتباطلات اقلوام و حتلی ارتباطلات گروه هلای مذهبلی کملک کنلد و بنابرایلن الزم 
اسلت سیاسلت های افزایلش ارتباطلات بین فرهنگی را در دسلتور کار خلود قرار دهد 
تلا در نهایلت مفهلوم انسلجام مللی بیشلتر تحقلق یابلد. براین اسلاس، پیشلنهادها و 

راهکارهلای زیلر را می تلوان بله رسلانه ملّلی پیشلنهاد داد: 

پیشنهادهای ساختاری 
ارتباطلات  بلا  همگرایلی  شلیوه  بررسلی  روزافلزون  اهمیلت  توجله  بله  بلا   
میان فرهنگلی در کشلور، نیلاز اسلت کله در سلازمان صداوسلیما، واحلدی به صورت 
متمرکلز بلرای طراحلی شلیوه آرایش رسلانه ای و اتخلاذ تصمیم در نظر گرفته شلود 
و مرکلز ملورد نظلر، در شلرایط گوناگلون آرایش هلای مقتضلی را مبتنی بلر ارزیابی 
ابعلاد ذکلر شلده در ملدل همگرایلی اقلوام، طراحی کنلد. این مرکلز باید قادر باشلد 
تحلوالت آینلده ارتباطلات میان فرهنگلی را در چهار حلوزه مخاطب، فنلاوری، نیروی 
انسلانی، پدیده هلا و سلازمان رسلانه ای، ملورد بررسلی قلرار دهلد و بلا بهره گیلری از 

انعطلاف و چاالکلی الزم، خلود را بلا شلرایط جدیلد وفلق دهلد و منطبق سلازد.
صداوسلیما،  سلازمان  در  تصمیم گیلری  مراکلز  تشلخیص  بلا  اسلت  نیلاز   



206
پژوهش های ارتباطی،
ســال بیـست  و هـشتـم،
شمـاره 3 )پیاپي 107(،
پـایـیــــــــز 1400

کمپین هلای رسلانه ای اقلوام مختلف، در مرکزی رصد شلوند و سیاسلت سلازمان در 
قالب هلای محتوایلی مناسلب در همله حوزه هلا، پلتفرم هلا و قالب هلای رسلانه ای و 
ژانرهلا و گونه هلا در حوزه برودکسلت و برودبند، در سلطوح اسلتانی، ملی، منطقه ای 

و بین الملللی، تحلت پوشلش قلرار گیلرد.
 نتایلج ایلن بررسلی نشلان می دهد که سلازمان صداوسلیما به دلیلل برخوردار 
نبلودن از چاالکلی مناسلب در برخلی حوزه هلای مرتبط بلا ارتباطلات میان فرهنگی 
به ویلژه در بخلش قومیت هلا، اقدام مناسلبی صلورت نداده اسلت؛ از این رو، پیشلنهاد 
می شلود کله در حلوزه نهادسلازی نیلز بلا ایجاد زنجیلره تأمیلن، مرکز مفهوم سلازی 
جدیلد، مرکلز غنی سلازی رسلانه ها، مرکلز نلوآوری برنامله و سوژه سلازی، اتلاق فکر 
و مرکلز پژوهش هلای راهبلردی رسلانه، رگوالتلوری،  شلورای عالی فضلای مجلازی، 
آزمایشلگاه رسلانه و همچنیلن پیونلد بلا نهادهلای اطاعاتلی، دانشلگاه و صنعلت، 
بخشلی از آرایلش جاملع رسلانه ای خلود را در قبال کمپین هلای رسلانه ای مرتبط با 

ارتبلاط میان فرهنگلی در حلوزه اقلوام محقق سلازد. 

پیشنهادهای محتوایی 
 از طریلق راه انلدازی صفحلات رسلمی و همگلرا بلا شلبکه های تلویزیونلی یلا 
برنامه هلای محبلوب و پرطرفلدار، می تلوان نقلاط ضعلف و قلوت برنامه هلا را بله 
شلیوه برخلط )آنایلن( بله اشلتراک گذاشلت و همزملان از پیشلنهادها و انتقادهاي 
مخاطبانلی کله املروزه بله تعبیلر کاسلتلز، بله اعتبلار نقش هلای سله گانه ای کله در 
خودتولیلدی، خودگردانلی و خودگزینلی پذیرفته انلد، ازاین پلس بله طلور انحصلاري 

مخاطلب محسلوب نمی شلوند، بهلره گرفلت. 
 سلازمان صداوسلیما، باتوجه بله چرخله عملر عناصر مرتبلط با هویلت قومیتی 
و همچنیلن عواملل مؤثلر بلر تقسلیم بندی گلروه هلدف همچلون فرهنگ یلا عوامل 
جمعیت شلناختی اقلوام، ابتلدا سلعی در معرفلی موارد موفلق و تجربه شلده فرهنگ 
قوملی )ماننلد نمادهلای گردشلگری اقلوام، اجلزای فرهنگلی جلذاب بلرای اقلوام 
مختللف( داشلته باشلد و پلس از آن بله ایجلاد عواملل تداعی کننلده بلرای فرهنلگ 
قومیتلی بپردازد. این شلیوه ای اسلت کله تلویزیون هلای مهم خارجی نیز در مسلائل 
ارتبلاط میان فرهنگلی از آن سلود می جوینلد. چنلان کله در ادبیات نظری ذکر شلد، 
اگلر رسلانه سلمعی و بصری معتقد نباشلد کله امکان برقلراری ارتبلاط میان فرهنگی 
وجلود دارد، گفتملان تعلارض میان فرهنگلی هژمونیلک می شلود و مواجهله بیلن 
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فرهنگلی رخ می دهلد )گارسلیا خیمینز و هملکاران، 2016: 80(. این املر در نهایت، 
ترویلج یلا ایجلاد دنیایی خشلن تر را در پلی دارد.

پیشنهادهای سیاستگذارانه 
برنامه ریزی هلای کان  از  بسلیاری  مللی می توانلد در  پیداسلت کله رسلانه   
کشلوری، نقلش مهملی را ایفلا کند. کشلور ایلران باتوجه بله قومیت هلا، فرهنگ ها و 
گروه هلای مذهبلی نیازمنلد برنامه ریزی هلای دقیق تلر بلرای ایجاد وحلدت و همدلی 
در میلان تنوع ها و تکثر هاسلت. رسلانه ملی بله دلیل قدرت، بلرد و مخاطبان انبوهی 
کله دارد می توانلد بلا برنامه ریزی هلای کارشناسلانه بله بهبلود و افزایلش ارتباطلات 
میان فرهنگلی، ارتباطلات اقلوام و حتلی ارتباطلات گروه هلای مذهبلی کملک کنلد؛ 
از ایلن رو، الزم اسلت کله سیاسلت های افزایلش ارتباطلات بین فرهنگی را در دسلتور 
کار خلود قلرار دهلد تا در نهایلت، مفهوم امنیت و انسلجام ملی هرچه بیشلتر تحقق 
یابلد. در ایلن زمینله، پیشلنهاد می شلود کله بخشلی پژوهشلی در مرکلز تحقیقلات 
سلازمان صداوسلیما به طور ویلژه بلر روی اقوام متمرکز شلود تا از خروجلی نتایج این 

بخلش بتلوان در سلاخت گونه هلای مختلف برنامه سلود جسلت. 
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