بررسی رابطه فرهنگ سازی رسانه ملی با فرایند توسعه در ایران
فاطمه

هاشمزادهابرسی1
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چکیده
هدف از انجام اين پژوهش شننساسننايی عم ررد هسننانه ر ی و هاب ه

با فرايسد ترس ن ه ده اب اد سننساسننی

،فرهسگی و اقتصادی ری باشد .جار ه راهی پژوهش حاضر شارل دانشجريا هشته رديريت هسانه دانشگاه
زاد اسالری وپسام نره ده رق ع تحصسالت ترمس ی ری باشد که  150ری باشد که  100نفر به عسرا حجم
نمرنه با اسنننتفاده از فرررو کرکرا با اسنننتفاده از هوه نمرنه صسری تصنننادفی انت ا صرديد ند .ده اين
پژوهش برای صرد وهی دادهها از پرسننشننساره رحق سنناهته اسننتفاده شنند.نتايج پژوهش نشننا داد که بسن
فرهسگ سازی هسانه ر ی با فرايسد ترس ه سساسی ده ايرا هاب ه ر ساداه وجرد داهد و همچسسن بسن فرهسگ
سازی هسانه ر ی با فرايسد ترس ه اقتصادی ده ايرا هاب ه ر ساداه وجرد داهد ارا بسن فرهسگ سازی هسانه
ر ی با فرايسد ترس ه فرهسگی ده ايرا هاب ه ر ساداه وجرد نداهد.
واژگان کلیدی :هسانه ر ی ،ترس ه ،ترس ه سساسی ،ترس ه فرهسگی ،ترس ه اقتصادی

مقدمه

 .1عضر هسئت ع می صروه ر ال ات فرهسگی و اهتباطات اجتماعی ،دانشگاه زاد اسالری ،واحد ساهی.
 .2دانشجری دکترای رديريت هسانه ،دانشگاه زاد اسالری ،واحد ع رم و تحقسقات ،تهرا ،ايرا .
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هسنننانههای جم ی بیشنننز از پديدههای باهز جها ر اصنننر به شنننماه ریهوند .سنننهم عمده و
ت سسنکسسده

ها ده تغسسر و تحرالت فرهسگی و اجتماعی به ويژه سساستها و برنارههای ترس ه ده

صد ساو صذ شته به حدی برده ا ست که ع صر حا ضر ها ع صر اهتباطات نارسدهاند( .صرنبر،1994 3،
ص  .)20صاه سننازی جار ه و ررزه همگانی و ترس ن ه رشنناهکت ده پرتر هشنند و شننتا هوز
افزو ه سانه ها اهمست فراوا داهد و نقش اطالع ه سانی به رردم و باال برد فهم و ش ره سسا سی
جار ه از اهم وظايف وسننايل اهتباطی اسننت( قايی  .)1385،ده اين رسا هادير و ت ريزير به لحاظ
طبس ت ويژه هرد که همانا پرشش فراصسر و سهرلت استفاده است ،از اهمستی ويژه برهرهداه هستسد.
اين دو هسنننانه از يزسنننر ریترانسد ده تحرم اهزه ها ،تقريت هسجاههای رثبت ،بالسدصی افراه
عمرری ،اهتقاء سننن ک فرری و فرهسگی جار ه و ترويج و تبديل

به فرهسگ عمرری رؤثر واقع

شرند و از سری ديگر ریترانسد به اي ستايی فرهسگی و انح اط فرری جار ه دارن بزنسد .بسابراين به
هربی هوشننن اسننت که هادير و ت ريزير نقش ک سدی ده فرايسد ترسن ه داشننته و ابزاه قدهتمسد ده
جهت زرسسه سازی و ده پسشبرد برنارههای ترس ه ده جار ه هستسد .ده تسظسم سساستهای ک ی برناره
چهاهم ترسننن ه به عسرا اولسن صام ده حرکت به سنننمت اف رزبره ،نقش عار ست هسنننانه ر ی ده
زرسسههای صرناصر ع می ،فرهسگی ،اجتماعی ،سنننساسنننی و اقتصنننادی ها برجسنننته رینمايد ،با اين
ترصننسف هسننانه ر ی ،با رديريت و هدايت فرهسگ ده جريا ترسنن ه  ،هسننالت و روررهيتی ه سر
برعهده هراهد داشننت( .فرهسگی ،1389 ،ص  .)36ده عصننری که جها پسرسننته ده حاو کرچز
شد به سری دهرده جهانی پسش ری هود ،شساهت و عم ررد هسانه ها برای احراز هريت فرهسگی
و اهزشنننهای ر ی نقش ررثر و رفسدی داهد ( قايی  .)1385،ارروزه رفاهسم ترسرلرژی و صنننسايع
پسشنننرفته الرترونسری و هايانهای و ده رجمرع هسنننانهای ،به صنننرهت شنننگفت وهی هرد ها به
ک شرههايی که ق صد نرصرايی داهند ،تحمسل رینمايد .ده جهانی که به دلسل قراه صرفتن ده ف ضای
هسانهای بسساه وسسع ،نرا عصر صرده اطالعات نام رینهسم ،هاب ه هسانه به عسرا يری از رهمترين
ابزاههای اين اطالعهسانی به اب اد صرناصر جار ه بسساه با اهمست به نظر ریهسد .فرهسگ ،اقتصاد،
هسر و البته سننساسننت اب ادی هسننتسد که هراه ناهراه از عم ررد هسننانه توثسرپذير هراهسد برد .ارروزه
. Gerbner
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ک شرههای ده حاو تر س ه و ک شرههای عقب رانده جهت نسل به ا ستانداهد های همه جانبه ده ک سه
ارره ناچاه از اطالع ه سانی و به کاهصسری و سايل اهتباطی ده نسل به تر س ه رتراز و همگر ری
با شسد ،بدو شز و سايل اهتباط جم ی با پر شش و سسع ر اطبا ده ک سه جرارع ری تراند افراه
عمرری ها با نر وهی های جديد و رفاهسم الزره ترسنن ه شننسا سننازد ،ده اين رسا اطالع هسننانی
صننحسک و رتساسننب با ر اطبا جهت ايجاد اهتباط ررثر و تغسسر هفتاه نا ری تراند بسننساه کاهسنناز
باشد (کرم پره ) 1390،نگاه به تحرالت تاهي ی هسانه ها ده ستانه قر بسست و يرم نشانگر
اسننت که تفرر انسننا تا چه حد به ابزاههای اهتباطی ،از زبا به عسرا ن سننتسن وسننس ه اهتباطی تا
بزهصراههای اطالعاتی و شنننبره های ت ار ی رديرا اسنننت (شنننررهراه  )1388،ده واقع ری ترا
صفت :فر يسد ترسننن ه ،هاب ه پايداهی با ت ارل رسا رردم و رشننناهکت ف او صروه های ر ت ف
اجتماعی داهد ،اين ارر صرهت نمی صسرد رگر ده پرتر نظام جارع اهتباطی -اطالعاتی که ری تراند
تا حد زيادی ده هفع اهتالفات،تضنننادهای ررجرد ده اهزشنننها و هفتاههای رردم و فراهم وهد
رحسط رسناعد برای ترسن ه ر ی ررثر باشند ،اين پديده ده جرارع ده حاو ترسن ه يا کم هشنند ،به
دلسل برری نبرد و نهادی نشد وسايل اهتباطی رده و برهر هد

با وسايل اهتباط سستی ،به

عسرا نسروی اجتماعی ف او ،رسننا ل و رشننرالت کم و بسش رشننابهی ها پديد وهده اسننت(.
هياحی ) 1385 ،شساهت کاهبرد و عم ررد هسانه ر ی ده جار ه و نقشی که ده جرار ه به عهده
داهد ،ارری بسساه رهم است چرا که از طري شساهت توثسر صذاهی ها و کاهکردهای هراسته و
يا ناهرا سته اين ه سانه  ،ری ترا به طرح برناره های ررثری برای ا ستفاده ر ر

و عقالنی از

اين ترسرلرژی پرداهت و ده عسن حاو از اشننتباهاتی که ده جريا اهايه کاهکرد هسننانه ر ی ه
ری دهد ،پرهسز کرد.اهايه هاهراهها و طرح های رسا سب ،جهت سالم ساهتن و افزايش نقش های
رثبت و سازنده هسانه ر ی ده حرکت ر ر جار ه به سمت ترس ه  ،نسازرسد شساهت عمس وسايل
اهتباط جم ی و حرزه کاهکرد نها ده تحرالت و فرايسد تاهي ی و زرانی است".
بر همسن اسنناب با ترجه به نقش توثسرصذاه هسننانه بر تماری اعضننای جار ه و به ويژه نسننلهای
کسرنی ،هدف اصنن ی اين رقاله برهسننی و تبسسن نقش فرهسگ سننازی هسننانه ر ی به عسرا يری از
دستگاههای فراصسر و صسترده ده ترس ه پايداه جار ه عصر هريش است.
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پیشینه نظری
اص الح ترس ه4به صرهت فراصسر پس از جسگ جهانی دوم ر رح شده است .واژه ترس ه ده لغت
به ر سای هروج از لفاف اسنننت .ده قالب نظريه نرسنننازی ،لفاف هما جار ه سنننستی و فرهسگ و
اهزههای ررتبط با

اسننت که جرارع برای رتجدد شنند بايد از اين ررح ه سننستی هاهج شننرند.

(عزيز بادی فراهانی ،1388 ،ص . )28دادلی سسرز5تر س ه ها جريانی چسد ب دی ریداند که تجديد
سننازرا و سننمتصسری رتفاوت کل نظام اقتصننادی و اجتماعی ها به همراه داهد (ازکسا ،1379 ،ص
 .)8کرزنتس 6ده ساو  1966اقت صاد تر س ه ها ده ر سسر ديگری قراه داد  .او ده کتا هرد با عسرا
"هشنند اقتصننادی نر " رتذکر شنند که هشنند اقتصننادی ،فقط زرانی اررا پذير اسننت که همراه
دصرصرنی رداوم ده سنناهت اجتماعی يز ر ت باشنند  .رايرل ترداهو ده ررهد ترس ن ه ری صريد :
ترسن ه ها بايد جريانی چسد ب دی دانسنت که رسنت زم تغسسرات اسناسنی ده سناهت اجتماعی طرز
ت قی عاره رردم و نهادهای ر ی و نسز ت سريع ه شد اقت صادی ،کاهش نابرابری هاو هي شه کن کرد
فقر است (هشسد پره،1387،ص  )63ده واقع ری ترا صفت ،ترس ه پسش از نره يز ارر اقتصادی
باشد فرهسگی و هدف از ترس ه بهبرد شرايط زندصی انسا است .ترس ه پايداه ده ساوهای پايانی
قر بس ستم به عسرا يری از رساظرات رحرهی جها  ،تقريباً همه عر صههای حسات ب شری ،نظسر فقر،
نابرابری ،ررزه و بهدا شت ،رحسطزي ست ،حقرق زنا و کردکا

زادی ر تها و نسز صس ت و

سننساسننت و اقتصنناد و همراهیهای بسنالم ی ها تحت توثسر قراه داده و به عسرا صسننترهای نرين با
داعسه پا سخ به ر سا ل ه سری که چرهه حسات و طبس ت و نرع ب شر ها به ر اطره افرسده ا ست ،ده
عصر جديد ر رح شده است .ترس ه پايداه ده اساب يز ررق ست ثابت نسست ،ب ره عباهت است
از «فرايسدی ر ستمر از دصرصرنی ،ان باق و سازصاهی» ا ست که طی

بهرهک شی از رسابع جهت

سننررايه صذاهيها ،جهتصسری ترسنن ه ترسرلرژيز و دصرصرنی نهاديسه همگی ده هماهسگی با هم
ده برصسرنده نسازهای بالقره و بالف ل انسا ریشرند و به عسرا يری از اهداف رهم و ک سدی جرارع
و دولتها ارروزه داهای جايگاه و اهمست ويژهای ده طرحها و برنارههيزیهای جارع و کال هشنند
Development

4

. D. Seers

5

.Cozentes

6

برهسی هاب ه فرهسگ سازی هسانه ر ی با فرايسد ترس ه ده ايرا 105 /

و ترسن های ده کشننرهها و حتی ده رفهرم صرناصر ررهد بحک کسفرانسها ،سننازرا ها و نهادهای
بسن الم ی ریباشننند (ازکسا ،1382 ،ص  .)46باترجه به ايسره ترسننن ه پايداه يز رقرله چسد ب دی
است .شارل اب اد اقتصادی ،سساسی ،فرهسگی ،اجتماعی و زيسترحس ی ری باشد.

نمرداه ( )1اب اد اقتصادی ،سساسی ،فرهسگی و زيسترحس ی چسد وجهی ترس ه پايداه

تر س ه اقت صادی ،اجتماعی و فرهسگی فراصردی سس ستمی ت قی ری شرد که دادهها ،ستاندهها و
بازهرهدهايی داهد که تحق

نسازرسد يز سننسسننتم جارع اطالعاتی برای تجهسز و تحريز رردم

ده جهت هدف های ر ی اسنننت .بسنننساهی از طرح های بزهگ عمرانی به ع ت فقدا يز برناره
اهتباطی به هدفهای هرد نرسنننسدهاند( .ارسنزاده ،1374 ،ص  )127بسابراين الزم اسنننت به رقرله
فرايسد اهتباطات وترس ه با يز نگره سسستمی و نگره ساهتاهصرا نگريست ،اين نگره که بر
اقت صاد سسا سی و فرهسگ ربتسی ا ست ،ده برهرهد با تر س ه و اهتباطات به بره سی زير ساهتهای
نظام اهتباطی جهانی ریپردازد ،تا از اين طري هو شن سازد که يا اين زير ساهتها تر س ه ها ده
همه سن رح

با رانع رراجه ریسننازند يا ايسره ررجب پسشننرفت

ریشننرند (ررالنا ،1381 ،ص

 .)92ترس ه به شاهص های صرنا چر ترس ه اقتصادی ،ترس ه اجتماعی ،ترس ه انسانی  ،ترس ه
سسا سی  ،تر س ه فرهسگی و ...ان شقاق يافته ا ست که برهی ها که رربرط به پژوهش حا ضر ری
باشد به صرهت زير ری ترا ت ريفشا نمرد:
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تر س ه ر ی؛ فرايسد تر س هی همه جانبهای ا ست ،که اب اد صرناصر تر س ه اجتماعی ،سسا سی،
اقتصادی ،فرهسگی ،ارسستی (دفاعی) و اهتباطات رتقابل

ها ها ده برریصسرد؛ بهصرنهای که هرکدام

از اب اد اين فرايسد ده اهتباط رسنننتمر با اب اد ديگر قراه داشنننته و ده کسش و واکسش و توثسر و توثّر
رت قا بل ،ي رديگر ها کا رل و يز پسرره واحدی به نام ترسننن ه ر ّی ها پد يد ری وه ند ( نظرپره
،1387،ص 48-44و ازکسا ،1379،ص.) 19-20

توسعه پایدار
تر س ه پايداه ،رفهرری ا ست که اهسراً ده ادبسات جار ه شسا سی ر رح شده ا ست .رراد از تر س ه
پايداه تسها حفاظت از رحسط زيست نسست؛ ب ره رفهرم جديدی از هشد اقتصادی است ،که عدالت
و اررانات زندصی ها برای تمام رردم جها و نه ت داد اندکی افراد ،برصزيده است .ده فرايسد ترس ه
پايداه ،سسا ستهای اقت صادی ،رالی ،تجاهی ،انرژی ،ک شاوهزی ،صس تی و  ،...بهصرنهای طراحی
ریشننرند ،که ترسن ه اقتصننادی و اجتماعی و زيسننترحس ی ها تداوم ب شنند .بر اين اسنناب ،ديگر
نمیترا برای تورسن رالی رصننناهف جاهی ،بدهی های اقتصنننادی که بازپرداهت

بر عهدهی

ن سلهای يسده ا ست ،ايجاد کرد .تر س ه پايداه ر ست زم ايجاد تغسسری ده ا ستفاده از رسابع ،هدايت
سررايهصذاهیها به سمتصسری تر س ه ترسرلرژی و تغسسرات نهادیای ا ست ،که با نسازهای حاو و
يسده سازصاه باشد .ده نهايت ریترا ترس ه پايداه ها بهر سای عدم تحمسل سسبهای اقتصادی–
اجتماعی و يا زيسترحس ی به نسلهای يسده دانست؛ هرچسد نچه از رفهرم ترس ه پايداه رص ک
شده ،صرفاً به عسصر حفاظت از رحسط زيست ترجه داهد (.دير باز ،1380،ص) 34-33

توسعه فرهنگی
فريره7از ر شهرهترين رستقدا ده حس ه اهتباطات و تر س ه و از حارسا هويررد تر س ه ههايیب ش
به شماه ری يد .اين هويررد ،بر "ههايی افراد و اجتماع" از ستمديدصی که "وسس ه ترانمسدسازی و
هرداترايی" ،بهعسرا هدف ترس ه است ،توکسد ریوهزد .بهاعتقاد فريره« ،رسابع عمده ظ م و ستم،
ررزهصرا و اهتباطصرانی هسنننتسد که هدفشنننا انتقاو دانش هرد به دهيافتکسسدصا يا
.Firieh
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دان شجريا نادا و رسف ل (هدف) ا ست .».وی اين نظام ررز شی ها نظام " ررزه بانری" رینارد
و به جای

 ،نظاری ربتسی بر "صفتوصری ههايیب ش" که هيشنننه ده برابری ،اعتماد رتقابل و

اعتقاد داهد ها پس شسهاد ریدهد (.ر رات ،1388 ،ص 34-33و ) 455رحاوهه ،رحرهیترين ا صل ده
تفرر فريره است .ده انديشه فريره ،رحاوهه بر "اعتقاد به فرد و هالقست او" بسا شده است" .رحاوهه،
برهرهد انسننانهايی" اسننت که ریکرشننسد «جها ها با نام صنندا کسسد» و اين افراد ده «ر اطب قراه
داد جها از ح ر ساوی س ن صفتن برهرهداهند» .ده نتسجه ،انح صاه "ح ا ستفاده از واژصا "
ده دسنننت يز صروه و تحمسل جها رسنننم ّای اين صروه بر ديگرا  ،جريا رحاوهه نسز رترقف
ریشنننرد( .ررالنا ،1371 ،ص .) 67بر اين اسننناب ،ده يز "فراصرد اهتباطی-رشننناهکتی" ،رردم
بهاندازه دهيافت پسام به "انتقاو و انتشنناه انديشننههايشننا " نسز عالقمسدند« .ده اين ههسافت ،تماب و
اهتباط واق ی ،هسگاری شننرل ریصسرد که با همصرايی و اعتماد دو طرف همراه باشنند( ».زاهعسا ،
 ،1382ص )137تاله فريره بر تغسسر و ض ست ستمديدصا  ،ا ست ماهزدصا و افراد رسف ل به افرادی
زاده و ف ّاو ،استراه برد ( .فريره ،ررزه ستمديدصا  ،پسشسن ،ص .)3فريره ،نادانی فرد و رستغرق
برد وی ده فرهسگ هارر شی ها ران ی بر سر هاه "برهرهد صفتو شسردی با ديگرا " و نگري ستن
به ج ها با چشنننمی نق ّاد نمیدا ند .بهاعت قاد او ،اصر چسسن فردی داهای "ابزاه الزم برای چسسن
برهرهدی" باشد ،ریتراند بهتدهيج به واق ست ش صی و جار ه هرد و نسز تضادهای ررجرد ده
و به اينکه واق ست ها دهک کرده اسنننت ،پی ببرد و هفتاهی رستقدانه با اين واق ست داشنننته باشننند
(فريره، 1358،ص. )259به اعتقاد فريره« ،انتقاو يزسننريه ر ررات از يز رسبع ررقّتی قدهتمسد به
دهيافتکسسدصا انف الی ،به هسچوجه ده هشنند شنن صننست

ها تاُثسر رثبت نمیصذاهد و به ايجاد

هرد صاهی رستقل ،نگاه رستقدانه و ترانا کرد افراد برای رشاهکت ده حل رسا ل اجتماعی کمز
نمی کسد؛ بر همسن اسننناب ،فريره نظام جديدی ها تحت عسرا

ررزه سنننتمديدصا ده کتابی با

همسن عسرا طرح ریکسد ،که بر ربسای اصرو چهاهصانه زير استراه است« :رحاوهه ،طرد تفاوت دو
طرف اهتباط ،اعتقاد به ترانايی و هالقست فرد و رشنناهکت ده کرشننشهای ههايیب ش اهتباطی».
(زاهعسا ، 1382،ص .)138-137ده حقسقت ده ديدصاه فريره ،هرچسد فرد ررزهدهسده ،شنن صننا
داهای نقش اسنننت ،ارا صنننرفا «تسها دهسده دانش نسسنننت؛ ب ره باعک تسنننهسل دهک و صاهی
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شننرکتکسسده ده ررزه ریشننرد» (جی ،1374 ،8ص  .)43ده صفتوشننسرد ،تحمسل عقايد يز
طرف صفتوصر به ديگری ديده نمی شرد .رقدره و شرط پس شسن اين جريا  ،ايما به ان سا ا ست.
«بدو ايما به ان سا ها ،صفتو شسرد ،نماي شی ر س ره بسش نس ست» .صفتو شسرد برا ساب ايما ،
عشننن و فروتسی« ،هاب های افقی بسن صفتوصرکسسدصا ايجاد هراهد کرد؛» که اعتماد رتقابل بسن
شرکتکسسدصا نتسجه رس قی

ا ست .ضد صفتو شسرد ،نق ه رقابل صفتو شسرد ا ست .نساز به

غ به ،ن سنتسن عسصنر ده اين جريا اسنت" .هدف از عمل ضند صفتوشنسردی" ،سن ه فرد به هر
وسننس ه رمرن بر ديگرا اسننت .غ به يری بر ديگری ،رسننت زم تسزّو فرد رغ ر  ،به ررتبه اشننساسننت.
عسصننر ديگر اين عمل" ،دغ بازی" اسننت؛ که ابزاهی برای غ به اسننت .فرد با دغ بازی ریکرشنند با
ت دير افراه طرف رقابل ،او ها از فرر کرد باز داهد .عسصر اساسی و نهايی ده اين عمل ،استسالی
فرهسگی است؛ که همچر دغ بازی به اهداف س ه کمز ریکسد .براساب اين عسصر ،فرد غالب،
«ده زرسسه فرهسگی طرف رقابل نفرذ ریکسد و با ناديده صرفتن اسننت دادهای او ،بسسش هرد از جها
ها بر او تحمسل ریکسد و با ج رصسری از اظهاه وجرد او ،رانع فريسسدصیاه ریشنننرد» (..فريره،
 ، 1358ص« .)3پسام اص ن ی فريره اين اسننت که هرکسننی فقط تا حدی ریتراند بداند که نسننبت به
واق ست طبس ی ،فرهسگی و تاهي یای که ده

غرق اسنننت ،طرح رسنننوله کسد" .طرح رسنننوله" از

ديدصاه او ،شننرکت تماری رردم ده ارر تدوين قرانسن ک ّی واق ست بهکمز نشننانههايی اسننت که
بتراند شساهت انتقادی ها ده نا بسافريسد و ترانايی دصرصر ساهتن هواب شا با طبس ت و نسروهای
اجت ماعی ها بدا ها بد هد .اين تمرين صروهی هردا نديشنننگی ،فقط وقتی از هردسننن تايی و
هوان شسا سیصرايی بر کساه ریراند که تماری شرکتکسسدصا ها به صفتو شسرد با ديگرا بر شاند.
ديگرا که "وظسفه" تاهي یشنننا اين اسنننت که نمايسده دصرصر سنننازی واق ست اجتماعی هرد
شرند ،رردم فقط ده چسسن شراي ی ،نه فاعل و نه رف رو تاهيخ هرد ری شرند ( ».فريره ،1368 ،ص
)15-14

توسعه سیاسی

.Gi
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پس شرفت و توثسر صذاهی و سايل اهتباط جم ی ده ها ستای تر س ه و ص ستره دولت های ر ی جديد
ده ک شره های جها سرم ،ايجاد وحدت  ،وفاق سسا سی و ه شد احزا
است ،اين وسايل نقش باهزی ده ترلد دولت ر ی و ساهت

سسا سی ها به همراه دا شته

داشته ،ده اين رسئ ه وسايل اهتباط

جم ی به صرهت سازرا يافته به هدايت افراه عمرری و اقساع عقايد پرداهته ،و ده جهت رشاهکت
سننساسننی افراد جار ه و هشنند و بالسدصی تفررات سننساسننی به افراد جار ه ررزه هايی ها به طره
رسننتقسم وغسر رسننتقسم داده اسننت( .شننس ی،1385،ص .)83ترسن ه سننساسننی ده واقع ايجاد شننرايط
سساسی و حرررتی الزم برای تحق کاهايی اجرايی و ظرفست بسشتر ده انجام سساست های عمرری
اسنننت (ازکسا و غفاهی  ، 1384 ،ص  .) 49سنننبسال اهدسنننتانی ده ر ال ه هرد ر رح ری کسد که
هسننانه ها ده پسرند و برقراهی اهتباط بسن شننهروندا و دسننتگاههای ذيربط ،بهترين وسننس ه و ابزاه
هسننتسد و تقربسا جايگزيسی برای نها وجرد نداهد و ده کشننرههای جها سننرم که نهادهای غسر
دولتی قدهت الزم ها نداهند ،اين نقش هسننانه ها چسد برابر شننده اسننت ،بسابراين ده اين جرارع اصر
هسانه ها هر عمل نرسسد ،احتماو شرل صسری رشاهکت نسز اررا پذير نسست  .هسانه ها ده نحره
رشاهکت شهروندا ده ارره  ،ررزه ررلفه های رشاهکت و تداوم اين رشاهکت نقش بسساه رهمی
ری ترا نسد دا شته با شسد .وبر ر رح رسرسد ،اصر ر شاهکت ها به عسرا کسش اجتماعی ده نظر بگسريم
،اين کسش برهراسننته از وجره فرهسگی هر جار ه اسننت و تحت تاثسر عساصننر صرناصر ررجرد ده
سننسسننتم فرهسگی قراه ری صسرد ،ده راقع هسگاهی که ده جاعه ای هفتاه رشنناهکتی وجرد نداهد يا
صرايش به ر شاهکت اندک ا ست ،هي شه

به سس ستم ديدصاههای

جار ه و فرد ده اهتباط با

فرهسگ ،باوهها و تصنننرهی که نسنننبت به رحسط و پسرارر هرد داهد برری صردد و هر قده باوهها
،صرايش ها و فره سگ اجت ماعی احسنننناب بی قدهتی ها ده افراد تقر يت ک سد ،صرايش ن ها به
رشنناهکت کاهش ری يابد ،افرادی که کارال احسنناب بی قدهتی ری کسسد اعتماد به نفس هرد ها
ده عر صه اجتماعی از د ست داده و کم تر ر شاهکت ری کسسد (ع ری تباه ، 1387،ص ) 12رايرو
ويسر 9،هر نرع اقدام داوط بانه ررف يا ناررف  ،سننازرا يافته يا سننازرا نسافته ،رق ی يا رسننتمر که
برای تاثسر صذاهی بر انت ا سننساسننتهای عمرری يا صزيسش ههبرا سننساسننی ده سنن رح ر ت ف
حرررتی ،اعم از رح ی يا ر ی ،هوه های قانرنی يا غسر قانرنی ها به کاه صسرد ها به عسرا
.Winer
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رشاهکت سساسی ده نظر ری صسرد (ويسر ،1388،ص ) 247هسانه های همگانی به ع ت ويژصی های
هرد از جم ه ده د سترب همگا قراه دا شتن ،زرا کم اه ساو تا دهيافت پسام ،قابل فهم برد پسام
برای همگا  ،اهزا برد پرشننش وسننسع

ده س ن ک کشننره ،بهترين وسننس ه و ابزاه رشنناهکت

عمرری رحسر ری شرد.

توسعه اقتصادی
از ب د ديگر هسانه های همگانی ده زرسسه ترس ه صس تی ،اقتصادی و ت سم و تربست نسروی رت صص
ده تر س ه همه جانبه ک شرهها نقش اجتماعی باهزی داشته است ،اين وسايل به عسرا عار ی رهم و
الزم ده ع صر حا ضر ده ه شد اقت صادی جار ه سهم عمده ای دا شته ا ست،و ررجب جار ه پذيری
اقتصادی و اجتماعی شد اعضای جديد جار ه ده پذيره نظام فرهسگی ،اقتصادی،و سساسی شده
اسننت؛ پسشننرفت ررزشننی فزايسده و هشنند اقتصننادی هوبه افزايش ده کساه يرديگر از ويژصی های
ترس ه وسايل اهتباط جم ی ری باشد،که بر ساهتاه کسفی هشد اقتصادی جار ه اثر صذاه است؛ بر
اين اساب ری ترا بسا کرد که «هسانه های همگانی از طري

ررزه ابزاههای پديد رد ترس ه

ر ی ده جار ه فراهم هراهد شد ،عالوه بر اين نر سازی ده اب اد ر ت ف

نسز ری باي ست صرهت

صسرد .دستسابی به چسسن رهمی دنباو کرد هاه ترس ه صس تی و طرح های ترس ه به صرنه ای پسرسته
و پسگسر اجتسا پذير است بر اين اساب اين وسايل ده تحق شراي ی چر افزايش ده رد سرانه،
افزايش س ن ک زندصی عمرری  ،نرسننازی اقتصننادی و صننس تی جار ه و ...کاهکرد ررثری ری تراند
داشته باشد( .شس ی،1385،ص  )83تر س ه اقتصادی اغ ب اشتباهی با هشد اقتصادی يری شمرده
ری شننرد ترسن ه اقتصننادی هم شننارل هشنند کمی اقتصنناد اسننت و ده ضننمن رفاهسمی چر تغسسر و
10
ده هرين کاه
تحرالت اقتصنننادی ده ب ن هرد داهد(ازکسا و غفاهی  ، 1384 ،ص  ) 44هانتسگتر

هرد ،ررج سننرم دررکراسننی باه ديگر به ررضننرع هاب ه رسا ترسن ه اقتصننادی و ترسن ه سننساسننی
پرداهته ا ست و ر رح ریکسد که هاب ه بسن تر س ه اقت صادی از سريی و دررکرا سی و دررکرا سی
شننند از سنننری ديگر ررضنننرعی پسچسده اسنننت و احتماالً نسنننبت به زرا و ررا تغسسر ریکسد
(هانتسگتر  ،1388 ،ص  )68هانتسگتر نتسجه ریصسرد که ترس ن ه اقتصننادی ده طرو زرا سننساسننی
. Hantinkton
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هژيمهای دررکراتسز ها ا ستراه ریداهد .هرصاه ه شد اقت صادی ،بحرا های اقت صادی همراه شرد،
دررکراسی به هاری جا باز ریکسد .چسانره ده اهوپا ده قر نرزدهم چسا شد( .هانتسگتر ،1388 ،
صننص  83و  )78فساوهی اطالعات و اهتباطات و کاهبردهای

هم به عسرا ابزاه تسننهسل کسسده و

هم به عسرا يز پديده ترانمسد ساز ده تر س ه جهاد اقت صادی نقش رحرهی داهند .وقتی از فساوهی
اطالعات به عسرا ابزاه ت سهسل کسسدصی ا ستفاده شرد ،ب سساهی از هوه های سستی حرزه اقت صاد
دچاه تحرو زيادی ری شرد و فر صت های جديدی ها برجرد ری وهد که هرصز با ابزاههای سستی
اررا هسننسد به نها فراهم نسسننت .فساوهی اطالعات و اهتباطات و هسننانهها به عسرا زيرسنناهت
اقتصنناد دانش بسسا ده جها ر رح شنندهاند .بايد ترانمسدی ها و کاهکرد ايسگرنه پديدهها ها که ده
حاو تاثسر صذاهی ده همه حرزههای ف الست بشننر ریباشننسد ها بسشننتر شننساهت .با شننساهت ابزاههای
نرين و سنننازرا های جديد رثل هوابط عمرریهای الرترونسری ،ریترا بر اسننناب واق ست های
ررجرد اقتصنناد جها از فض نای ررجرد ده س ن ک ر ی اسننتفاده کرد و ش ن اه "جهاد اقتصننادی" ها
تر س ه داد .رسرداو يز سری شاهص ها ها برای اهزيابی تر س ه اقت صادی با عسرا
شنننند

هرانهای نر

به شنننرح زير بر ریشننن ماهد :هردصرايی،ترسننن ه دانش و اجرای ررثر بر نا ره هيزی

ترس ه،،افزايش بهره وهی،اهتقا س ک زندصی،برابری اقتصادی و اجتماعی،بهبرد نهادها و هفتاهها و
عادات و هسرم،استحرام و قرام ر ی ،استقالو ر ی دررکراسی به طره هيشه ای و صسترده ده جار ه
و انضباط اجتماعی( صس سس.)137911،

نقش های متفاوت رسانه ها در راستای توسعه
 -۱نقش نورافکن

۱2

هسنننانه ها ری ترانسد نقش نرهافرن ها بازی نمايسد .از يز طرف به طرح سنننرژه های رساسنننب ده
هاسنننتای نسازهای ترسننن ه ای و چشنننم انداز ب ردازند و از طرف ديگر به برجسنننته نمرد 13نسازهای
ترس ه ای ده جار ه ب ردازند  .نسازهايی که بر اساب ر ال ات اساسی ده چشم انداز ترس ه به اب اد
.Gilikes
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ر ت ف از قبسل اصنننالحات نظام اداهی  ،پسرسنننتن به بازاههای جهانی  ،اصنننالح فرهسگ عمرری،
کاهش تصدی صری دولت  ،ايجاد بسساد ن بگا اشاهه کرد .دارن زد به هشد و بالسدصی جار ه از
جم ه رراهد ديگری ا ست که ه سانه ها ری ترانسد به

ب ردازند .ه شد و بالسدصی ده ها ستای برناره

های ترس ن ه فقط رحدود به حرزن نهادهای دولتی و سننسسننتم های هسننمی جار ه نسسننت .هسننانه ها
باي ستی با ترجه به نسازهای ع صری ،ر شاهکت همگانی ها ده جار ه ترويج نمايسد .ه سانه ها ری ترانسد
ده قالب برناره های ساالنه به دولت ها هشداه داده تا با هويررد سسستمی به پديدن انحراف ترجه نمايسد .
پديدن انحراف به اين ر سی است که دولت ده اجرای برناره های ترس ه ده اف  20ساله تا چه حد از
اجرای برناره ها و کسفست ب شننی به ارره و زندصی رردم عدوو کرده اسننت .رراهد فرق ب شننی از
نقش نرهافرن هسانه هاست.
 -2نقش فرهنگ سازی
هسانه ،صذشته از نره هرد يز فرهسگ غالبی ها ترويج ری کسد  ،از عساصر فرهسگ ساز است.
هسنننانه ها ،يسۀ تمام و کماو فرهسگی ک ی جار ه ری باشنننسد" ( غاز و ج فرنژاد  )1385 ،و نقش
فرهسگ سننازی و همبسننتگی اجتماعی ده ذات يز هسننانه نهفته اسننت.

هسننانه ها ،با

ان راب داده های فرهسگی يز جار ه بايسننتی کرشننش کسسد که رسسساترهی از فرهسگ ک ی جار ه
باشسد  .سساست فرهسگ صرا بايستی ده هسانه ده دستره کاه قراه صسرد تا بترا انتظاه داشت ،نقش
ا سا سی ده ها ستای تر س ه داهند .ه سانه ها ،با ايجاد هوابط پريا با عسا صر صرناصر نظام اجتماعی و
فرهسگی ،به انباشنننت حافظه های اجتماعی و فرهسگی جار ه کمز کرده و فرهسگ ها شنننرل ری
دهسد .هسانه ها به عسرا پل اهتباطی رسا ن بگا و جار ه  ،نقش فريسش فرهسگی ها بازی نمرده و
ر شاهکت اجتماعی ها نهاديسه ری سازند  .فرهسگ  ،تجمل نس ست ب ره ک ستی ا ست که تماری اب اد
زندصی ها ده بر ری صسرد و ه سانه ها با سس رن کارل بر همۀ اب اد زندصی اجتماعی ،ه رت هانه ها
ها پر کرده و اثرات هاله ای

 -3نقش پویایی اجتماعی

بر همۀ ارره پسداست و هفتاههای غالب اجتماعی ها شرل ری دهسد.
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هسننانه ها بايسننتی با صسننتره و تصننريک فريسسدصی ده جار ه  ،به پريايی جار ه کمز نمرده و
نقش ا سا سی هريش ها ده ب سترفراهم سازند .اهتقاء کسفست زندصی که ده اب اد هوانی ،اجتماعی و
جسمانی رالحظه ری شرد و رراقبت از اين اب اد ده عصر حاضر و حفظ هريت انسانی ده هجرم بی
هويه ترسرلرژی از اسنناسننی ترين نقش هايی اسننت که ده هسننانه ها ده جهت پريايی نظام اجتماعی
ری ترانسد ب هده صسرند .ترسرلرژی هسننانه ای ده جار ۀ ارروزی به هواج الگرهايی هفتاهی رشننابه و
هم سا س سقه ها رسجر شده و يز نرع بی هي شگی ها ده زندصی درسا دارن زده ا ست لذا ه سانه
های تر س ه رداه ده ها ستای تر س ه ک شره ری ترانسد با حفظ و احسای هريت فردی و فرهسگی هر
ک شره به پريايی اجتماعی دارن بزنسد .شفتگی و انحرافات و سسب ها ده ک شرههای جها سرم
چسدين برابر کشننرههای پسشننرفته اسننت و يز نرع ايسننتايی ده حرزن اهزه ها و باوهها به وضننرح
پسداست  ،لذا هسانه ها ری ترانسد با ات اذ سساست پريايی اجتماعی ده جهت بازصشت به سرچشمه
های اصسل فرهسگی وقرری همت صماهند.
 -4عامل تغییر

۱4

عصننر را  ،عصننر تغسسر و تحرو اسننت  .هسچ عصننری اين همه دصرصرنسهای فزايسده و شننتابگسر ها
تجربه نررده اسننت ( .حريری ، 1378 ،ص ) 18هسننانه ها بايسننتی ررزه تغسسر ها برای بقاء " را "
فراهم سننازند " .بايد بساررزيم که ده جها رتغسر ر اصننر  ،چگرنه هردرا ها حفظ کسسم و ايسره به
کمز نسروی هالفۀ هرد برای رشننرالت هوز افزو پاس ن های رساسننبی بسابسم " ( .حريری 1378 ،
،ص  ) 180رديريت تغسسر و تحرو از اساب ف الست هايی است که بايستی ده هسانه ررهد ترجه قراه
صسرد واين تغسسر بايسننتی به ر ر و دههاسننتای فرهسگ و هريت را باشنند .وصرنه تح سل رحترای
ه سانه ها ده ک شره را ن شا ری دهد که اين نقش ه سانه  ،ده ها ستای نسازهای تر س ه ای رديريت
رساسب دهصذشته ن شده است فراررز هفسع پره با تح سل رحترای چسد برنارۀ ت ريزيرنی  ،سسسمايی و
ر برعات نشننا ری دهد که تا چه اندازه وسننايل اهتباط جم ی نقش اسنناسننی ده تغسسر اهزه های
جار ه داشته اند.

.Change Agent

14
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 -6نقش تعاملی

۱5

ترس ه رفهرری چسد ب دی و رتراز است  .ايفای نقش ت ار ی که پسرند دهسده رسا ب ش هاست
از اهمست اساسی برهرهداهاست .هسانه ها ده عصر حاضر ده ت ارل کارل با ديگر ب شهای جار ه
ه ستسد  .اين نقش اثر ا سا سی ده پس شبرد اهداف تر س ه ای جار ه داهند  .ه سانه ها با شساهت چ شم
انداز ترس ه  ،شراف های ررجرد ها ده برناره هيزی شساسايی کرده و ده ت ارل کارل با ب ش های
ررهد نظر و يا عقب افتاده ری باشسد ( هفسع پره ، 1378 ،ص) 72

 -7نقش کنترلی رسانه ها
هسانه ها  ،صذشته از اطالع هسانی و فرهسگ سازی ده هاستای ترس ه اقتصادی و اجتماعی کشره ،
نقش کسترو کسسده و تسظسم کسسدن اساسی ها ده حرزن ترس ه ری ترانسد بازی کسسد .رتوسفانه رديريت
ترس ه ده جار ه دچاه سسب های فراوانی شده است .تا راداری که رشر ی ده حرزن افراه عمرری
طرح ن شرد ،ههرت و س ستی ب ضی از رديرا باعک کسدی ارر تر س ه ری شرد ،لذا ه سانه ها ری
ترانسد ،نقش کسترو کسسدن بسساه رساسبی ده جهت پسشبرد برناره ها باشسد.

فرضیات پژوهشی
فر ضسه اوو :بسن فرهسگ سازی ه سانه ر ی با فرايسد تر س ه سسا سی ده ايرا هاب ه ر ساداه وجرد
داهد.
فرضننسه دوم :بسن فرهسگ سننازی هسننانه ر ی با فرايسد ترسنن ه فرهسگی ده ايرا هاب ه ر ساداه
وجرد داهد.
فر ضسه سرم :بسن فرهسگ سازی ه سانه ر ی با فرايسد تر س ه اقت صادی ده ايرا هاب ه ر ساداه
وجرد داهد.

روش پژوهش
. Interactive role

15
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پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاهبردی است و از نظر هوه از نرع تحقسقات زرسسه يابی است.
جامعه آماری ،حجم نمونه ،روش نمونهگیری

ده هر پژوهش جار ه راهی تحقس بسا بر ضروهت ررضرع و رسوله تحقس رش ص ری شرد ده
اين پژوهش جار ه راهی شارل ک سه دانشجريا هشته رديريت هسانه دانشگاه زاد اسالری و پسام
نره ده رق ع تحصننسالت ترمس ی ری باشنند که  150ری باشنند که  100نفر به عسرا حجم نمرنه با
استفاده از فرررو کرکرا با استفاده از هوه نمرنه صسری تصادفی انت ا صرديدند.

متغیرمالک
ده اين پژوهش فرهسگ سازی هسانه ر ی به عسرا رتغسر رستقل ده نظر صرفته شده است.

متغیر وابسته
ده اين پژوهش فرايسد تر س ه شارل اب اد تر س ه فرهسگی ،تر س ه سسا سی ،تر س ه اقت صادی ری
با شد،که به عسرا رتغسر واب سته شساهته ری شرد .تر س ه فرهسگی ده اين پژوهش شارل رؤلفههای
زادی فرهسگی(ارسست ش صی  ،زادی بسا و انديشه ،عدالت قانرنی ،ح تصمسمصسری و انت ا )
هالقسننت فرهسگی(ه

فر وهدههننای نر ،ف نناال هالق) صفتگری فرهسگی(تسرع صفتگر،ابزاه

اهتباطات ،دسننتاوهد ررزشننی) الگرهای هفتاهی(نگرهها ،صرايشننات ،رسشها) ری باشنند .ترس ن ه
سسا سی ده اين پژوهش شارل رؤلفههای ( سازرا دهی صروهها و نسروهای اجتماعی و قرام يافتگی
احزا ،اعتماد به نظام سساسی برای ت فس عالي و سالي صرناصر  ،هقابت سساسی ،رسالمت رسز و
رشاهکت سساسی ف او ده حسن صردهمايی ر ت ف ،رشروعست نظام سساسی از طري عمل به قانر )
ری باشد  .ترس ه اقتصادی ده اين پژوهش شارل رؤلفههای(افزايش بهره وهی ،اهتقا س ک زندصی،
برابری اقتصادی و اجتماعی) ری باشد.

ابزار گردآوری اطالعات
ده اين پژوهش با استفاده از دو هوه کتاب انهای و رسدانی دادهها و اطالعات ررهد نساز جمع وهی
صرديده اسننت .ده اين پژوهش برای صرد وهی دادهها رسدانی از پرسننشننساره رحق سنناهته اسننتفاده
ری شرد که رشتمل بر 24سراو است که پس از ت سسن ر رف ها و شاهصهايی که ریبايست ررهد
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بره سی قراه صسرند ،از لسررت يا رجمرع نمرات ا ستفاده صرديد .برای ت سسن هوايی پر س شساره ررهد
اسننتفاده ده اين پژوهش ابتدا يز پرسننشننساره رقدراتی تهسه صرديد و به ت دادی از کاهشننساسننا و
رت صصا داده شد و س س با استفاده از ضريب تراف هوايی پرسشساره به دست رد و همچسسن به
رسظره اعتباه پرسننشننساره از لفای کرونبا اسننتفاده

ری صردد که رسزا

لفا  % 88به دسننت

رد.

روش تجزیه و تحلیل دادهها
کاه های راهی تجز يه و تح سل داده ها با اسنننت فاده از نرم افزاه  SPSSان جام ری صسرد و از
شاهصهای راه تر صسفی نظسر فراوانی ،ده صد ،رسانگسن و ده س ک ا ستسباطی به رسظره سسجش
فرضسه ها از زرر ضريب همبستگی پسرسر استفاده شده است.

یافته های پژوهش
برای زرر ک سه فر ضسه ها از زرر هصر سسر تز رتغسره ا ستفاده شد  ،به اين صرهت که ابتدا
جهت برهسننی هاب ه بسن رتغسر ها از زرر ضننريب همبسننتگی اسننتفاده شنند و سنن س از زرر
هصر سسر برای رسزا پسشبسسی رتغسر واب سته با ترجه به رتغسر ر ستقل ا ستفاده شد .الزم به ذکر ری
باشنند ده ک سه فرضننسه ها راه دوهبسن واتسننر نزديز به دو يا از  2باالتر برد که اين نشننا دهسده
عدم وجرد هرد همبستگی ری باشد.
فرضسه اوو  :بسن فرهسگ سازی هسانه ر ی با فرايسد ترس ه سساسی هاب ه ر ساداه وجرد داهد
همبستگی ر سی داهی وجرد نداهد : H 0 ρ=0
همبستگی ر سی داهی وجرد داهد

:ρ≠0 H 1

جدوو شماهه ( )1زرر هصرسسر ساده

س ک ر ساداهی

f

 R2ت ديل شده

R2

R

ت داد

0/001

72/18

0/323

0/328

0/573

150
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نتايج جدوو فرق نشا ریدهد رسزا ضريب ت سسن هصرسسر رربرط به هاب ه بسن فرهسگ سازی
ه سانه ر ی با فرايسد تر س ه سسا سی برابر با  R2 =0/328ریبا شد که اين رسزا ن شا ریدهد 32/8
ده صد از تغسسرات رربرط به فرايسد تر س ه سسا سی به کمز فرهسگ سازی ه سانه ر ی قابل تبسسن
است.
جدوو ( )2رربرط به ر ادلۀ هط هصرسسر

ردو هصرسسر
B
3/91
عرض از ربداء()a
فرهسگ سازی هسانه ر ی 0/660

بتای استانداهد
بتا

بتای غسر استانداهد
ه ای ر ساه
1/099
0/078

0/573

t
3/55
8/496

سنننن ننک
ر ساداهی
0/001
0/001

رتغسر وابسته  :فرايسد ترس ه سساسی
جدوو بتا ده فرق نتايج نهايی هصر سسر ها ن شا ریدهد و با ترجه به اين جدوو ریترا ر ادلۀ
هط هصرسسر ها ترسسم کرد
(فرهسگ سازی هسانه ر ی)  = 3/0+91/660فرايسد ترس ه سساسی
نتايج جدوو فرق ن شا ریدهد فرهسگ سازی ه سانه ر ی داهای توثسر ر ساداه و قابل پسشبسسی بر
فرايسد ترس ن ه سننساسننی داهد  .همچسسن با ترجه به رسزا بتا ریترا صفت به ازاء يز واحد افزايش
فرهسگ سازی ه سانه ر ی  ،فرايسد تر س ه سسا سی  0/573تحت تاثسر قراه ری صسرد و اين رسزا با
ترجه به tبدست رده ده س ک لفای  5صدم ر ساداه است.
فرضسه دوم  :بسن فرهسگ سازی هسانه ر ی با فرايسد ترس ه فرهسگی هاب ه ر ساداه وجرد داهد.
همبستگی ر سی داهی وجرد نداهد : H 0 ρ=0
همبستگی ر سی داهی وجرد داهد

:ρ≠0 H 1

جدوو ( )3رربرط به زرر همبستگی بسن فرهسگ سازی هسانه ر ی با فرايسد ترس ه فرهسگی

فر هسننگ سننننازی فرايسنند ترسننن ننه
هسانه ر ی

فرهسگی
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ضنننريننب همبسنننتگی فرهسگ سننازی هسننانه
پسرسر )(r

1/000

0/109

فرايسد ترس ه فرهسگی

0/109

1/000

س ک ر ساداهی

فرهسگ سننازی هسننانه

0

0/112

فرايسد ترس ه فرهسگی

0/112

0

فرهسگ سننازی هسننانه

100

100

فرايسد ترس ه فرهسگی

100

100

ت داد

نتايج جدوو ( )3نشننا ریدهد بسن فرهسگ سننازی هسننانه ر ی با فرايسد ترس ن ه فرهسگی هاب ۀ
ر ساداه ر شاهده نمی شرد و رسزا  rبرابر با ( ) r=0/109ده س ک لفای  5صدم ر ساداه نس ست ده
نتسجه ری ترا صفت بسن فرهسگ سننازی هسننانه ر ی با فرايسد ترس ن ه فرهسگی هاب ه ر ساداه وجرد
نداهد .
فرضننسه سننرم  :بسن فرهسگ سننازی هسننانه ر ی با فرايسد ترس ن ه اقتصننادی هاب ه ر ساداه وجرد
داهد.
همبستگی ر سی داهی وجرد نداهد : H 0 ρ=0
همبستگی ر سی داهی وجرد داهد

:ρ≠0 H 1

جدوو شماهه ( )4زرر هصرسسر ساده

س ک ر ساداهی

f

 R2ت ديل شده

R2

R

ت داد

0/021

5/45

0/029

0/035

0/188

150

نتايج جدوو فرق نشا ریدهد رسزا ضريب ت سسن هصرسسر رربرط به هاب ه بسن فرهسگ سازی
هسنانه ر ی با فرايسد ترسن ه سنساسنی برابر با  R2 =0/035ریباشند که اين رسزا نشنا ریدهد 3/5
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ده صد از تغسسرات رربرط به فرايسد تر س ه اقت صادی به کمز فرهسگ سازی ه سانه ر ی قابل تبسسن
است.
جدوو ( )5رربرط به ر ادلۀ هط هصرسسر

بننتننای غننسننر بتای استانداهد

ردو هصرسسر

t

استانداهد
B

ه ای ر ساه

عرض از ربداء(7/75 )a

0/956

فرهسننگ سننننازی 0/158

0/068

سنننن ننک
ر ساداهی

بتا
0/188

8/11

0/001

2/33

0/021

هسانه ر ی
رتغسر وابسته  :فرايسد ترس ه اقتصادی
جدوو بتا ده فرق نتايج نهايی هصر سسر ها ن شا ریدهد و با ترجه به اين جدوو ریترا ر ادلۀ
هط هصرسسر ها ترسسم کرد
(فرهسگ سازی هسانه ر ی )  = 8/0+75/158فرايسد ترس ه اقتصادی
نتايج جدوو فرق ن شا ریدهد فرهسگ سازی ه سانه ر ی داهای توثسر ر ساداه و قابل پسشبسسی بر
فرايسد ترس ه اقتصادی داهد  .همچسسن با ترجه به رسزا بتا ریترا صفت به ازاء يز واحد افزايش
فرهسگ سازی ه سانه ر ی  ،فرايسد تر س ه اقت صادی  0/188تحت تاثسر قراه ری صسرد و اين رسزا با
ترجه به tبدست رده ده س ک لفای  5صدم ر ساداه است.

نتیجه گیری
نتايج پژوهش نشا ریدهد فرهسگ سازی هسانه ر ی داهای توثسر ر ساداه و قابل پسشبسسی بر فرايسد
تر س ه سسا سی و اقت صادی ری با شد و بدين ترتسب فر ضسه اوو و سرم تايسد صرديد ،ده تحقس
رسدانیای که ده ررهد هاب ه اعتماد رردم بههسنننانهها با اعتماد

ها به حرررت ده سننناو  1382ده

ررکز ر ال ات و تحقسقات هسننانهها صننرهت صرفته اسننت ،همبسننتگی بااليی ها ده اين زرسسه نشننا
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ریدهد .به بسا ديگر،تحقس رذکره ن شا ریدهد که اصر رردم به ه سانهها اعتماد دا شته با شسد ،به
دولت(به رفهرم عام)نسز اعتماد هراهسد داشنننت و به عرس اعتماد رردم به دولت با اعتماد

ها به

ه سانهها هاب ه ر ستقسم داهد (فرقدانی،1383 ،ص .)119راديه ( )2011ده پژوه شی با عسرا ه سانه و
ترس ه سساسی به نتسجه هسسد که هسانه ها يز نقش رهم ده ايجاد انگسزه ده شهروندا بازی ری
کسسد و ده باال برد

کاهی و ايجاد حساسست ده شهروندا جهت تغسسرات داهند .ارا رسصرهزاده

( )1390ده تحقس هرد بسا ریکسد که فرهسگسننازی سننساسننی کسرنی هسننانه ر ی فرايسد ترسنن ه
سساسی ها با شرل اساسی هوبرو

ری سازد .رالری ( )1388ر رح که ده اجرای سساست ياهانه

ای هدفمسد با ترجه به رسزا تاثسر صذاهيش به تسهايی از سری دولت و بدو کمز نهادهای ررمل
سسا ست های اقت صادی ،رانسد ه سانه ر ی به عسرا فراصسرترين ه سانه ک شره اررا پذير نس ست .ده
ب ش فرهسگ سننا زی ده اين زرسسه هسننانه ر ی س ن ی کرده اسننت که ده زرسسه برجسننته سننازی
،چاهچر

سازی و پسش زرسسه سازی فرهسگ سازی سساست ياهانه ای هدفمسد اقدارات رهمی ها

انجام داده اسننت .فرضننسه دوم نشننا داد که فرهسگ سننازی هسننانه ر ی داهای توثسر ر ساداه و قابل
پسشبسسی بر فرايسد ترسننن ه فرهسگی نمی باشننند ،عزيز بادی فراهانی ( )1388ده پژوهش هرد با
عسرا طراحی ردو اندازهصسری توثسر ه سانه ر ی ده تر س ه فرهسگی به اين نتسجه ه سسد که بسن ردو
هرانی و ر ر از صدا و سسمای ايرا تاهي چه ررجردات يز فا ص ه ر شاهده ری شرد .کروبی
( )1388به اين نتسجه هسنننسده اسنننت که هرچسد ت ريزير ايرا ده بسنننساهی از حرزههای فرهسگی
الگرهای جهانی ها ترويج ریکسد ،ارا ده کل ده حرزه فرهسگ به طره سنننستی عمل ریکسد .از
رراهدی که رسجر به اثر ب ش نبرد هسانه ر ی ده اب اد و ررلفه های ر رح شده شده است  ،اين
اسننت که ده ايرا  ،ر سايی که از «اهتباطات» داهد بر «حمل و نقل»16داللت داشننته و لذا نگاه ک ی
به هسننانههای رده نسز هسرز هيشننه ده همسن هويررد ر سا ی داشننته و رفهرم ررهد نظر از اهتباطات

17

که ده جها غر هيشننه ده «همگرايی» و ت ارل اهتباطی افراد و جار ه با يرديگر داهد ها رس رس
نمیکسد .هسنانههای را با ر ساهها ،سناهتاهها و توثسرات هسنانهها ده جها غر

شنسا برده ،ولی ده

پساده کرد هما ر ساهها و ساهتاهها ده جار ه را به ف ضای ررجرد ترجه ندا شته و با هما ديدصاه
16
. Transportation
17
. Communication
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به دنباو پساده کرد هراستههای هرد ریباشسد .طبس ی است که اين تضاد ذهسی ده عمل بروز کرده
و صحسه ها برای ف الست واق ی ر سدود هراهد کرد .يری از رراهد رهم که الزم ه سانه ر ی ده نظر
دا شته با شد ،فرهسگیصرايی ا ست  ،به ويژه ده دي ما سی ه سانهای ریتراند رفهرم ژ رپ تسز ها به
ژ رکالچر تبديل ساهته و از شدت سساسیصرايی ده نگاه هسانهای کاسته و بر اب اد فرهسگی بسفزايد.
ايجاد زرسسههای رساسننب برای غ به ديدصاه فرهسگی بر نگاه سننساسننی يری از رراهدی اسننت که بايد
ررهد ترجه جدی هسانهها قراه صسرد .ايجاد وض ست غسر واق ی از سساست رسهای فرهسگ به رراتب
ر رّ تر از ايجاد نگاه ک ی فرهسگی و تح سل سسا ست از ب د فرهسگی ا ست .عدم شساهت صفتما
ررجرد اجتماعی ،سساسی و فرهسگی ده س ک ر ی و بسنالم ی ،پسام هسانی ها دچاه ضاي ات زيادی
ریکسد .طراحی يز دي ماسی رساسب هسانهای نسازرسد دهک به ررقع ،فرهی و همه جانبه صفتما
رزبره اسننت .بسننساهی از پسامهای هر ترلسد شننده ده س ن ک کشننره به ع ت عدم شننساهت همسن
صفتما صبغه ی عقب افتادصی پسدا کرده و از صحسه هبری و پسام ه سانی حذف و يا به فرارر شی
س ن رده شنندهاند .دهک صفتمانی ررجرد ،شنناهصننی رهم برای ترلسد پسارهای رساسننب اسننت (بشننسر
،1387،ص ) 107-97ايرا ده طرو سدههای صذ شته ب شدت دهصسر تحرالت سسا سی برده ا ست،
حم ه رغرو و اعرا  ،جسگ جهانی اوو و دوم  ،رشروطه ،انقال اسالری ،هشت ساو دفاع رقدب
و  . ...ده نتسجه اين التها ها بر کل راهست ترس ن ه يافتگی ،ب صننرص ترس ن ه فرهسگی تاثسر صذاه
برده اسننت .از ديگر عرارل که ررجب عدم ترس ن ه يافتگی ايرا شننده اسننت ،نبرد ترزيع رتراز
رسا ساهتاههای اجتماعی ا ست ،چرا که بس شتر به ساهتاههای اقت صادی ترجه شده و ساهتاههای
اجتماعی ،ان سانی و فرهسگی ده الريت دوم قراه صرفته اند،بايد ده بره سی رر ضرع تر س ه پايداه و
پرداهتن ررانع

ده ايرا  ،به سه پاهادايم ايرانی -ا سالری و غربی ،بگرنه ای عمل نمرد که عالوه

بر حفظ ذهاير فرهسگ غسی ايرا و اسننالم ،از غاف ه ردهنسته عقب نمايم و بگرنه ای عمل نرسسم که
به عسرا افرادی انجماد فرر ،سننست پرسننت و بسگانه با هشنند تمد ر اصننر ده نظر صرفته شننريم
(فاض ن ی،1376،ص )11بسابراين پسشننسهاد ری شننرد به ارر ترس ن ه ده تماری سنناهتاههای اقتصننادی،
سننساسننی  ،فرهسگی و اجتماعی پرداهت .ترجه به تاثسر هسننانه ر ی ری تراند عار ی جهت تسننريع
اجرای ساير شاهص های تر س ه يافتگی با شد .ده ايرا همچر ساير ک شرههای جها سرم و بر
هالف کشننرههای پسشننرفته ،ن سننت بحک های ترسن ه ر رح اسننت تا ترسن ه يافتگی.حاصننل اين
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جريا ده افتاد به بحک های پر طريل و تفصسل ردهسه ای و ايد رلرژيز دهباهه چگرنگی ترس ه
يافتن شد تا ترجه به تجاه حا صل از کاهب ست اين نظريه ها ده نتسجه ری ترا صفت که تجاه
ترسننن ه ای ده عمل بهايی نسافتسد و ده نتسجه تالشنننی برای از بسن برداشنننن به عمل نسارد (.زاد
اهرری،1379،ص  .)10راکس وبر و تالرت پاهسسز ر تقدند اصر بترا جسبه های فرهسگی ،اقتصادی
و سسا سی و اجتماع ها با يرديگر هماهسگ کسسم

زرا ری ترانسم ده ر سسر تر س ه صام برداهيم و

ع ت ترسننن ه نسافتگی فرهسگی ها ری ترا ده عرارل سننناهتاهی جسنننتجر کرد و ناهماهسگی رسا
ساهتاهها ها عارل اص ی ترس ه نسافتگی بر ری شمرند.
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