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 چکیده
فرهنگدی ااننده    اندد هده ارتباتدای ن دان     ها و شرایط جهانی شدن، سبب شده تنوع رسانه

ندریی نتدددای توسدده پ ددا      های ااخلی و بدرون  تری پ دا هند. ار ایران، رسانه گستراه
فرهنگدی اسد . تیق د      اند هه یکی ای هارهراهای اصلی آنها توسده ارتباتای ن دان  هراه

های خارجی  های ااخلی )تلویزیون و راایو( و رسانه جایگاه رسانه بندی حاضر با هدف رتبه
فرهنگی انجام شده اس . اید    نریی( ارخصوص اثرگذاری بر توسده ارتباتای ن ان )برون

بدا     د تیق  ید اتالعدای ا نراتبی فایی اجرا شدده اسد .    پژوهش به روش تیل ل سلسله
 ینمونده هدا   یاو بددد  سده یشده توسط نیق  بر اسدا  نقا  ه استفااه ای پرسشنانه ته

هارشدنا  ار   66( و یفد  رسدانه )گدروه ه    یریندد  نده  نتخصد  ار ین  13نتشکل ای 
نتایج ای  تیق   نشان شده اس . یجمع آور 1399( ار سال یرسانه )گروه هم  یریند

نتدلد  بده   فرهنگدی ار ایدران،    اااه اس  هه ب شتری  تأث ر بدر توسدده ارتباتدای ن دان    
تلویزیون ااخلی اس . پس ای تلویزیون ااخلی، راایو ار رتبه بددی عوانل نوثر بر توسده 

ندریی ای   های بدرون  فرهنگی ار ایران قرار اارا. الیم به ذهر اس  هه رسانه ارتباتای ن ان
اندد. براسدا  اید      ننظر هارشناسان، ار رتبه بندی نذهور، ار جایگاه آخدر قدرار گرفتده   

ها، پ شنهاااتی برای ندیران رسدانه جهد  افدزایش اثرگدذاری ار حدویه ارتباتدای        یافته
 فرهنگی ارائه شده اس . ن ان

هدای   نلی، تلویزیون، راایو، رسانه فرهنگی، رسانه  توسده ارتباتای ن ان: یکلید یها واژه
 نریی برون
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 مقدمه

، سیاسیی  مانند مختلفیهای  زمینه در کشورها همه در جمعی ارتباط وسایل امروزه
هیای   رسیانه  اهمیی  . دارنید ای  کننیده  تعییی   نقی   فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی
 تمیدن  تیاریخی  مراحیل  بندی طبقه در دانشمندان که اس  رسیده جایی به جمعی
 مرحلیه  سیه  بیه  را بشری تمدن تافلر آلوی . اند داده قرار توجه مورد را آن، بشری
 تقسیی   اطالعات و ارتباطات عصر یا فراصنعتی و صنعتی، کشاورزی مراحل شامل
 کیه  اسی   کسیانی  اختییار  در قیدرت ، صینعتی  فیرا  دوران در کند که در واقی   می

 (.57: 1377تافلر، دارند ) اطالعاتی و ارتباطیهای  شبکه
ارتباطیات   ژهیارتباطات در همه سطوح ، به و  یامروز، نق  و اهم یایدر دن

، نسبتاً یظهور و توسعه فناور لیبه دل ،هرشت  یبرجسته اس . ا اری، بسیفرهنگ  یب
 ریشده اس  )بش لیمختلف تبد یها نهی، اکنون به کانون توجه متفکران در زمدیجد

و  راکنیده،   دهیی چی  یا دهیی (. فرهنی  بیه عنیوان  د   193: 1397شهرضا،  یو شعاع
 یفرهنگیی  یاقییواو و ملییل مختلییف دارد و ارتباطییات بیی   یبیی یمتفییاوت فیتعییار

تبیاد    نید یبه عنوان فراو دارند  یبزرگ  ینماد یها ست یو س یفرهنگ یها برداش 
. ردیی گ یم ورتمختلف ص یها افراد با فرهن   یب یفرهنگ یو کاالها یافکار، معان

 رانیی ا یخیتیار  یفرهنگ یها  یحا ، واقع  یجدا هستند. در ع یآنها به اندازه کاف
رونید   کیی مستلزو   یشود و ا یو مثب  اصالح م حیصح یها دهیبه نف  ا جیبه تدر

(. 234: 1390  ،یمعی  یزاده و غفار و متمرکز اس . )رحمان یمنطق یگذار اس یس
سرنوشی  توسیعه     ییی در تع یدیکل یدر عصر امروز نقش یمل  رسانه ان،یم  یدر ا

از تحیوالت معاصیر، راهنمیا و     یاریرسیانه، منشیب بسی     یی فرهن  کشورها دارد، ا
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 ،یزاده و کیوه  )کیاظ   دیی آ یتحوالت در جهان به حساب مو  ها انیکننده جر کنتر 
1389 :184.) 

آنهاسی . بیرخالم مدرسیه و     وعیها ش رسانه یها یژگیو  یتر یاز اصل یکی
کیال  بیدون    کیی توانند  یهستند. آنها م ریها فراگ بشر، رسانه یعناصر زندگ ریسا
 سی  یز طیدارنید از محی   فیه یهیا وظ  کننید. رسیانه   جادیشنونده ا اردهایلیبا م وارید

 یاجیزا   یبی  یطی یمح سی  یز یازهایبه ن یکل یهمبستگ جادیمحافظ  کنند و با ا
 و اخبیار . الیف : بیه صیورت   .یاجتماع راثیانتقا  م فهیوظ دهند و میجامعه  اسخ 

. ج فرمانیدهی  و هیدای   وظیایف . ب جمعیی هیای   رسیانه  برای آموزشی وظایف
(. 1،2002:115)چامسیکی  را دارنید  گیر یدهیای   به نسلتبلیغاتی  و تفریحی کارهای

هیای مختلیف    های گوناگون بیرای برقیراری ارتبیاط، توانسی  شییوه      تکامل رسانه
اکنون انواع مختلف ارتباط شیفاهی، نوشیتاری،    برقراری ارتباط را دگرگون کند، ه 

 شود.   ها توامان ارائه می ی از آنها ازطریق رسانه  ا غیرکالمی یا مجموعه
 جیدا  هی   از عمیل  در و دارنید  وجیود  هی   بیا  روابط در باطاتارت و فرهن 

 ارتبیاطی  روییداد  ییک  فرهنگیی  کن  و فرهنگی رفتار هر، کریس گفته به. نیستند
 نظیر  از(. 3: 1998 کیر ، ) اسی   فرهنگیی  روییداد  یک ارتباطی اقداو هر و اس 

 بهی   ارتباطیات  اصیلی  بعید  زییرا . اسی   سازنده فرهنی   نیز ارتباطات، تاملینسون
 (.18: 1999اس  )تاملینسون،  فرهنگی روشی با مردو  یوند و ها فرهن   یوستگی

 اس ای  به مثابه دروازه رسانه که باشند بر ای  باور می همکاران  و کارلسون
ای  رسیانه  محتیوای ، حیا   ایی   با. اس  قابل انتقا  افراد به آن طریق از فرهن  که
 فرایند، حا  عی  در(. 126: 2008، همکاران و کارلسون) اس  فرهنگی مولفه یک

 و فرهنگیی  تحلییل  بیرای ای  عرصیه هیا   رسیانه  طریق از فرهن  آموزش و ساخ 
 از فرهنگی مطالعات رشته، تریشتلر و نلسون، گراسبرگ گفته به. باشد می اجتماعی
 (.9: 1992، دیگران و گراسبرگ) کند می صحب  فرهنگی درک

 یاریشده اس ، بسی  لیتشک یمختلف قوم یها از گروه رانیا نکهیبا توجه به ا
نحیوه   یامیر لیزوو بررسی     یی اسی  و ا  ییقابل شناسا رانیها در ا از خرده فرهن 

                                                                                                                                 

1  . Chamski 
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کنید. الزو   یبرجسته می  یگریاز هر زمان د  یها را ب فرهن   یارتباط ما ب یبرقرار
خاص اس . با توجه بیه   یهنگفر  یهو کی یدارا رانیبه ذکر اس  که هر مل  ا

 یدر موضوعات فرهنگی  ییبسزا ریتواند تبث یها م رسانه حیصح  یریموارد فوق، مد
 یها و غ  ها( بگذارد و با گنجاندن آنها و سیازمانده  ی)شاد یمل یدادهایمانند رو
در توسیعه داشیته    یا ژهیی شیده، نقی  و    ییتع  یجه  خاص و از   کیآنها در 

هیا بیه عنیوان     حضور رسیانه  و دارند یفرهنگ  یو ب یرهنگف  یباشد. آنها روابط ب
 کی جادیا  یها و همچن خرده فرهن   یاتحاد ب جادیانتقا  فرهن  و ا یبرا یعامل

هیا از   بیا چیال    ییارویی رو یالزو را برا طیتواند شرا ی، مریدلپذ یاحسا  فرهنگ
 یزیی ر برنامیه  ووامیر لیز    یی ا کیه  کند جادیا ینظام یو حت یاسی، سیجمله اجتماع
 کند. یرا برجسته م یا مناسب رسانه

فرهنی ، در   نهینسبتاً گسترده و متنوع در زم اتیو ادب یغن یبا توجه به محتوا
  یدربیاره مطالعیات بی    یشیمار یب قیات یو تحق قیات یرفی  کیه تحق   یابتدا انتظار م

لیزوو   رایی انجاو شیود. ز  یقاتیسسات تحقوم ایها  در کشور توسط دانشگاه یفرهنگ
در کشیور   یو قیوم  یتنیوع فرهنگی   راز نظی  یبعد از مطالعات فرهنگی   یتوجه به ا

امیور   انیگذاران و متول اس یس یبرا ژهیبه و ی ژوهش یها  یاز اولو یکیتواند  یم
 یرا بیرا  یمناسب یموجود فضا یها  یرسد که حساس یباشد. اما به نظر م یفرهنگ

  یی ا لیی دال  یاز مهمتیر  یکی یفراه  نکرده اس  که  نهیزم  یدر ا قاتیانجاو تحق
: 1390،  یمعی  یزاده و غفیار  مقاله نوشته شده اسی  )رحمیان    یشکام مطالعه. ا

234) 
هیای اجتمیاعی، تلویزییون     امروزه باتوجه به گسترش فضای مجازی و شیبکه 

هیای مهمیی چیون     تبدیل به بازوی فرهنگی در جامعه شده اس  و عالوه بر نق 
آموزشی، راهنمایی و رهبیری و تفریحیی و تبلیغیی، وظیفیه حراسی  از      خبری و 

محیط اجتماعی و مسئولی  انتقیا  مییراث اجتمیاعی از نسیلی بیه نسیل دیگیر و        
هیای   باتوجیه بیه ویژگیی     یذیری دارد.   ذیری و جامعیه  عبارتی مسئولی  فرهن  به

کشیور،   هیای مهیاجری  در   ها و فرهن  فرهن  متنوع فرهنگی، قومی، وجود خرده
وحدت فرهنگی و همبستگى جامعه در گروی حفظ، تقوی  و ارتقیای ارتباطیات   
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هیای متفیاوت اسی  کیه نیازمنید       ها بیا فرهنی    فردی و  ذیرش افراد و گروه میان
هیای تلویزییون در سیطح     همدلی و نگاه مثب  به یکدیگر اس  که باید در برنامیه 

 ملی و استانی تبلور یابد. 
میالدی، چندی  رخداد تیاریخی مهی ، عرصیه اجتمیاعی     در  ایان هزاره دوو 

های اطالعیاتی، بیا    ، با محوری  فناوری1حیات انسانی را تغییر داد. انقالب فناوری
(. 1: 2009هیای جامعیه دسی  زد )کاسیتلز      دهی مجدد  اییه  آهنگی سری  به شکل

دی به کیار  عنوان رسانه ارتباطی با مخاطبان زیا ای را به هنگامی که سازمانی فناوری
 »شود کیه ارتباطیات جمعیی را داده اسی . کارکنیان      برد، درای  میان گفته می می

)سازمان( از فرآیند چاپ روزنامه )فناوری و رسانه( جه  رسیدن 2«نیویورک تایمز
کننید. نویسیندگان، تولیدکننیدگان،     شان )مخاطبان وسی ( استفاده میی  به خوانندگان

های مختلف صوتی  از فناوری« 3کارتون نتورکز»  سازان و دیگر کارکنان شرک فیل 
کنند تا بیا   های گیرنده خانگی استفاده می ای و دستگاه و تصویری تلویزیون ماهواره

 (.5 - 6: 2012شان ارتباط برقرار کنند )زیلمان و دیویس،  مخاطبان
جمعی، از مفاهی  کامالً متنوعی دربیاره   های ارتباطات ها،  ژوه  در طو  سا 

جمعی آغاز شد. براسا  تفکر عامه، ایی  مفیاهی ،    ت تبثیرات استفاده از رسانهشد
ای از ایده تبثیرات شدید تا تبثیرات ضعیف توسیعه یافتیه اسی . اگیر      طور دوره به
هیای ایی     چنی  باشد، باید اضافه کرد کیه آن وقی  مفیاهیمی دربیاره ویژگیی      ای 

میدت تیا    ات خیاص، مسیتقی  و کوتیاه   از تبثیر -تبثیرات نیز کامالً تغییر کرده اس 
؛ بیه نقیل   1988؛ روزنگرن،  1986تبثیرات  راکنده، غیرمستقی  و بلندمدت )ماهل، 

(. بنابرای  باتوجه به اهمی  بررسی تاثیرات 4و  5: 2006از مک کویل و همکاران، 
فرهنگی، در ای   ژوه  با اسیتفاده از رویکیرد    های جمعی بر ارتباطات میان رسانه
هیای داخلیی    دنبا   اسخ به ای  سوا  هستی  که رسانه مراتبی فازی به ل سلسلهتحلی

میرزی ( درخصیوص    هیای بیرون   های خارجی )رسانه )تلویزیون و رادیو( و رسانه
 فرهنگی از چه جایگاهی برخوردار هستند؟  اثرگذاری بر توسعه ارتباطات میان

                                                                                                                                 

1  . technological revolution 

2  . New Yourk Times  

3  . Cartoon Networks 
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 . ادبیات نظری1

شناسی رسانه و[ مطالعیات رسیانه، مطالعیات     جامعههای مه  درزمینه ] یکی از حوزه
های جمعی اس . دَن الفی درباره اهمی  بررسیی تیبثیرات رسیانه در     تبثیرات رسانه

اولیی   »آورد:  میی « مفاهی  کلیدی در نظریه رسیانه »عنوان  فصل او  کتاب خود تح 
یافتیه اسی ،   های آن  ی در  ی توسعه  گونه که فرو شیوه تفکر درباره رسانه)ها( همان

تالش جه  ارزیابی تبثیرات آن بر رفتار و رفاه انسان بوده اس ؛ و ای  ]مه [ شامل 
هیا و اینترنی     هیا همچیون وییدیوگی     اولی  رسانه)ها(ی جمعیی تیا جدییدتری  آن   

گیرد: اولی  هیدم،   باشد....مطالعه تبثیرات یکی از ای  دو هدم عمده را در بر می می
ای دربیاره   های رسیانه  و سیاسی اس  که قدرت فناوری یک هدم اجتماعی، اخالقی

کیه گاهیاً    -سنجد. هدم دیگیر  نحوه تبثیرات آن بر فکر، احسا  و عمل افراد را می
هیای تجیاری درراسیتای سینج  تبثیرگیذاری       توسط عالیق و فعالی  - نهان اس 
 (.7: 2007الفی ،«)ی شهرت اس  عنوان ماشی  تبلیغات و مبارزه رسانه به

 فرهنگی نه ملی و توسعهرسا

 یدهد که رسانه ها نقشی  یارتباطات نشان م شمندانیمطالعات مختلف در مورد اند
هسی  کیه    یاز جملیه متفکرانی   ریی ها دارند.  ائولو فر مل  شرف یدر   ریانکارنا ذ

 کیی ها به عنوان  که رسانه س ین یاند. شک انجاو داده نهیزم  یدر ا یادیز قاتیتحق
اسی .   یو رشید اقتصیاد   یدر روند تحیوالت اجتمیاع   یمل مهمعا ینهاد اجتماع
 کیی  یو فرهنگی  ی، اقتصیاد یاسیس یکننده ساختارها منعکس یطورکل ارتباطات به

افیراد و    یبی  یتعامل اجتماع  ی، در نهاییساختارها  یجامعه خاص اس . در چن
 (.131: 1377. )دادگران،اردمشارک  وجود د

کنید،   یکه به رشید و توسیعه کشیور کمیک می      یا به عنوان واسطه یمل رسانه
 یو انتشار محصوالت فرهنگی  دیتولو بستر توسعه همه جانبه  جادیاباعث تواند  یم

 داشته باشد. نهیزم  یدر ا

تواننید بیا  وشی  دادن همیه      یخدمات محیور باشیند، می    یمل یها رسانهاگر 
، انیییم  یییدر توسییعه ملیی  داشییته باشییند. در ا  یجوانییب توسییعه، نقیی  مهمیی 

، یاسی یتوسیعه س  یهیا  نیه یزم جیاد یو ا یمربوط به اطالعات، آگیاه  یگذار اس یس
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 یهیا  بیاس  که ناخواسته آسی  رینا ذانکار یضرورت یو اجتماع ی، اقتصادیفرهنگ
 یدر توسیعه نهیاد   یآن ناکارآمید   یرا به روند توسعه وارد کرد که مهمتر یمختلف

و  یفرهنگی  یمرجی  عمیوم   کیی به عنیوان   یبه رسانه مل دیحا ، با  یاس . در ع
محصوالت  دکنندهیخود تول دیبا ی، رسانه مل یجامعه نگاه کرد. بنابرا یبرا ییالگو
در میورد   یمل دگاهید کیدول ، واقعاً  یکل یها اس ی، که بسته به سباشد یفرهنگ

 در جامعه دارد. یمثبت لیموضوعات اس  و تما

مهی  و کیار در    یرهیا یبه متغ یابیدست یآنچه گفته شد مشهود اس  که برا از
 یبیرا  یمید  عملی   کیی با اقتدار مطلوب، مناسب اسی  کیه    یا جن  رسانه نهیزم
کیه  ارائیه شیود    یا نیده یآ جیاد ینگرانیه و ا  نیده یآ کردیفرهن  رسانه با رو  یریمد
 تواند در حوزه فرهن  مطلوب باشد. یم

 تمدن

تفکیر و رفتیار    یاز میردو اسی  کیه شیامل الگوهیا      یگروه یزندگ وهیش فرهن 
  یی ، فعالیاسی ی، نظیاو س یرفتیار   یهیا، اعتقیادات، قیوان    مشترک، از جملیه ارزش 

بیه   یاز نسیل  - یکیولیو  ینیه ارث ب  - یریادگی قیاس  که از طر رهیو غ یاقتصاد
از  یا تیوان مجموعیه   ی(. فرهن  را م178: 1958 ،شود. )کو ر  یمنتقل م گرینسل د

همیه   یبرا یمشترک نهیکرد که زم فیو رفتارها تعر، دان  اه ها، باورها، ارزش دهیا
جیام    دیی آنطیور کیه با   فیی تعر  یی دهند. البته ا یم لیرا تشک یاجتماع یها کن 

فرهنی  بیه    و اسی   یزنیدگ  اتیاسا  همه افعیا  و خصوصی    ی. تمدن؛ اس ین
 یاز گروهی  ای گریبه نسل د یآموخته شده اس  که از نسل یرفتار یالگوها یمعنا

شیکل   یو اجتمیاع  یذهنی  یهیا   یی شود و براسا  واقع یمنتقل م گریبه گروه د
باسیتان در   یمختلیف آن بازتیاب زنیدگ    ی. فرهن  در نمادها در نمودهیا ردیگ یم

اس  کیه جوامی     ست یباستان در اکوس یفرهن  بازتاب زندگو انسان مدرن اس  
بیه  عوامیل مختلیف    ریمختلف و تحی  تیبث   یبه آن عادت کرده اند و در دوره ها

دوران  یاسی  بیرا   یاشکا  مختلف قرار دارند. فرهن  در اعتقادات امروز  وششی 
هیا   ها و مهارت ، کاربردها ، سازمان  یکامل از مفاه ست یس کی، همه ی و لذانوسنگ
عنیوان   فرهنی  بیه   لیدر تشیک   ی(. بنیابرا 85: 1386،ییو سقا زدیی ی) ا ل هستند



 1399تابستان♦وپنجمسیشماره♦منهسال♦فرهنگی-جتماعیراهبردا12

ارتبیاط   یری یذ  با نظیاو جامعیه   یو شناخت یذهن ،یرمادیمشتمل بر امور غ یا  مقوله
 یهیا  نهادهیا و ارزش  یفرهن  و نظاو فرهنگ سو کیکه از  معنا  یدارد. بد هیدوسو

بیه   زیی ن یری یذ  نظاو جامعه گرید یو ازسو گذارد یم اریرا دراخت یری ذ نظاو جامعه
 یهنگی عنوان ارکان نظاو فر هنجارها و آداب و رسوو به ها، رزشا یانتقا  و ماندگار

فرهنی    فیی در تعر یسع یاریبس شمندانی(. اند45: 1386)رشاد،  رساند یم یاری
اسی ، از جملیه    یجهان زیهمه چ» :دیگو یدرباره فرهن  م لریاند از جمله تا داشته

کیه فیرد در آن    تو عاد توانایی هرگونه و رسوو و آداب اخالق، هنر،،  یدان ، د
و  سی  ین «فرهنی   یب» نظر، انسان  یاز ا"برد.  یاز جامعه سود م  یا «عضو اس .
 ی، بیه معنیا  یسیت یهمز یعنی ی، یاجتمیاع  یزندگ رایز .س ین «فرهن  یب»زیجامعه ن
 یکیجامعیه تکنولیو    کی ایتر  یبدو لهیقب کیدر  یدر فرهن  اس . زندگ یزندگ

 (.37 :1393 ی،آشور)همان اس .  اظلح  یتر از ا دهیچیبزرگتر و  

 یفرهنگ نیب ارتباطات

و  یملی  یبا موضوع ارتباطات خارج از مرزهیا  یالملل از لحاظ نظر  یروابط ب عل 
در هیر   یفرهنگی   یکیه مطالعیه ارتباطیات بی     یکشورها سروکار دارد. در حیال   یب

ارتبیاط   گریکید یداشیته و بیا    یتالق گریکدیها با  که انواع مختلف فرهن  یتیموقع
دو   یای مشترک برا یها نهی، زمسا ا  یکند. بر ا یم دای   یداشته باشند، موضوع
 یهیا  ملی ( بیا فرهنی    -دولی   ی)خارج از مرزهیا  گانگانینوع مطالعه روابط با ب

ارتبیاط بیا    یو برقیرار  یملی  یاس . اما از آنجا که عبور از مرزهیا  ختهیناهمگ  آم
تیوان گفی     یمختلف اسی ، می   یها فرهن  یتالق یاغلب به معنا گرید یها  یمل

باشید.   یفرهنگی   یارتباطیات بی   وعتوانید موضی   یالملل می   یبط بانواع مختلف روا
( تبادالت 2، ی( گردشگر1: یفرهنگ  یالملل و روابط ب  یمتداو  روابط ب یها نمونه

 یو جاسوسی  یاسی ی، سکیپلماتید یها  ی( فعال3 یو علم یآموزش یها و کنفرانس
( کیار و کیار   6 ی( مهیاجرت و  ناهنیدگ  5 یهیا و آثیار هنیر    ها ، فرهنی   ( رسانه4

داوطلبانیه   یهیا  سازمان 9( ورزش و 8 یسفر و تجارت و مال لسات( ج7 یا حرفه
 (.80: 1999)بهنار ، 

گانیه   فرهنگی در گروه فه  مفردات سه فه  دقیق و جام  مسئله ارتباطات میان
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خیوبی   بیه « فرهنگی میان»و « فرهن »، «ارتباطات»آن اس . بنابرای  باید سه مفهوو 
ند. مرور مناب  حوزه ارتباطیات نشیان داد کیه سیه برداشی  اصیلی از       تعریف شو

ترتیییب براسییا   کییه بییه« تعامییل»و « معاملییه»، «عمییل»ارتباطییات وجییود دارد: 
اند. مد  خطی السیو  و   های فنی، تجاری و ارزشی از ارتباطات ارائه شده برداش 

سیتنده بیه گیرنیده    شنون برداش  اولیه از ارتباطات اس  که تنها انتقیا   ییاو از فر  
اس . مد  چرخشی شراو مربوط به برداش  دوو از ارتباطات اس  کیه دادوسیتد   

کشد. فرستنده و گیرنده در مد  خطیی    یاو میان فرستنده و گیرنده را به تصویر می
کننید امییا در میید  سییوو،   هییا و اهیدام متفییاوتی را دنبییا  مییی  و چرخشیی کیین  

هیای   هیا، ارزش  نید و ازطرییق مبادلیه نشیانه    گران تجربه زیسته مشترکی دار ارتباط
 (.18: 2011کنند )وود،  مشترکی را  یگیری می

 از کیه یکیی  ، سیامووار  دییدگاه  از فهمید. توان می نیز زاویه چند از را فرهن 
، زبیان ، تیاریخ ، دیی  ، فرهنگیی اسی    بی  ارتباطات زمینه در محققان تری  برجسته
(. 40: 2013هسیتند )سیامووار،    فرهنی   دهنیده  تشیکیل  عناصر نهادها وها  ارزش

 معنیی  سیه  دارای خیود  توسیعه  در روند را فرهن  مفهوو ویلیامز همچنی  ریموند
 توضییح  بیرای (. 87: 1978، ویلییامز ) زنیدگی  سبک و هنر، آموزش. داند می اصلی

، فرهنگی بی ، فرهنگی میان اصطالحات با آن تمایز به باید، فرهنگی چند اصطالح
 نحیوه  و دییدگاه  بیه  مفاهی  ای  از یک هر. شود توجه فرهنگی بی  و فرهنگی بی 
 بیی   رویکردهیای  در. دارنید  تعلیق  دیگری و خود فرهن  به نسب  خاصی رفتار

، عیو   در. شیوند  نمیی  منحرم خود فرهن  از بازیگران، فرهنگی بی  و فرهنگی
، فرهنگیی  چنید  رویکرد یک در و کنند می نگاه دیگران یا خود به زاویه یک از آنها
 نگیاه  یکیدیگر  بیه  جدییدی های  زاویه از و آیند می بیرون «اصلی» فرهن  از کامالً
 آنهیا  از شیدن  جدا بدون دیگری و خود، فرهنگی چند رویکرد یک در اما. کنند می
 بیا  فرهنگیی  بی  ارتباط. کنند می مداخله، آنها زاویه از دیگری به کردن نگاه فقط یا
 متمیایزی  فرهنی   آنها زیرا انسانهاس  بی  دان  و معنا تباد  و تولید» دیدگاه ای 
 .«دارند

سو بستگی زیادی به فه  رابطه فرهن  و  فرهنگی از یک مسئله ارتباطات میان
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( و از سوی دیگر، در نسب  میان خود و دیگری 3: 2001 ارتباطات دارد )کنوبالچ،
بیه سیه برداشی  از رابطیه فرهنی  و       تیوان  شود. در کرانه نخس ، می تعریف می

ارتباطیات عامیل تغیییر     -2ارتباطات عامل حفظ فرهنی    -1ارتباطات اشاره کرد: 
ارتباطات ابیزار توسیعه فرهنی . در نگیاه نخسی  ارتباطیات درون        -3فرهن  و 
شود. در نگاه دوو فرهن  همواره در ارتباط  کار گرفته می های فرهن  به چارچوب

ای اسی    کند و در نگیاه سیوو ارتباطیات وسییله     س  و تغییر میها با دیگر فرهن 
 طلبانه یک فرهن . برای مقاصد توسعه

کند که  هنگامی ظهور می« فرهنگی ارتباطات میان»از یک نگاه دیگر باید گف  
هیایی دارای   هیای فرهنگیی نسیبتاً مسیتقل ییا انسیان       افرادی به نمایندگی از حیوزه 

مایز با یکدیگر ارتباط برقرار کننید. در ایی  وضیعی     های معنایی و نمادی  مت نظاو
را متفاوت و متمایز از « خود»سو در یک فرآیند ادراکی و شناختی  چون فرد از یک

هیا بیه تفهیی ،     دیگر در تالش اس  که تا با انتقا  نشانه بیند و ازسوی می« دیگری»
آگیاهی از راز و  بپیردازد؛ نیازمنید   « دیگیری متفیاوت  »تسهی  و تباد  معنی با ایی   

شیوند،   شود. هنگامی که خود از دیگری جدا می فرهنگی می رمزهای ارتباطات میان
شود که براسا  چه الگویی باید کن  ارتباطی مییان خیود و    ای   رس  مطرح می

دیگری تعریف شود تا خأل  دیدآمده را  ر کند. ارتباط میان خود و دیگری چگونه 
که ای   ری دوباره به یکدیگر  یوند بخورند بدون آنباید تعریف شود تا خود و دیگ

رابطه جدید به خودخواهی و دیگرستیزی یا به خودفراموشی و دیگر رسیتی خیت    
منزلیه اندیشیمندان اصیلی     طور که ویمر، کیمرله و بنانکورت بیه  واق  همان شود. به

یزی ییا  جایگزی  ساخت  دیگرست»اند، مسئله اصلی  فرهنگی متذکر شده اندیشه میان
 (.29: 1392راد،  )رضوی« دیگرشناسی اس 

 شناسی پژوهش روش. 2

( انجیاو شیده اسی .    FAHP) یفیاز  یسلسله مراتبی  لیبا استفاده از تحل قیتحق  یا
شد که محقق بر اسیا    یجم  آور یا با استفاده از  رسشنامه قیتحق  یا یها داده
رسیانه    یریمید  هنی یمتخصی  در زم  13متشیکل از   یهیا  نمونه یدو بعد سهیمقا

 هیی ته 1399( در سیا   یرسانه )گروه کم  یریمتخص  در مد 66( و یفی)گروه ک
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 .ده اس کر
توسیط تومیا  ا     1970بیار در دهیه     یاولی  یسلسیله مراتبی   لیی تحل ندیفرآ
شیامل  ینج    AHPشد.  شنهادیدو به دو   سهیبر مقا یمبتن یمی، براسا  تصمیساعت

سیاختار سلسیله    لیتشیک  -2مسئله  فیواضح و تعر انیب -1اس :  یمرحله اساس
 -4 سیه یمقا ا یی قبیا م  یریی گ  یعناصر تصم  یدو طرفه ب سهیانجاو مقا -3 یمراتب

عناصیر   یوزن نسیب   یتخمی  یبیرا  سیه یمقا سیمیاتر  یبیرا  ژهیو ریاستفاده از مقاد
از ثبات قضیاوت هیا    نانیاطم یسازگار برا یاستانداردها جادیا -5و  یریگ  یتصم
 (.146: 1397نژاد،  )نیازی، رازقی مله، عقیقی و سلیمان رندگانیگ  یتصم

گذاری ساعتی دو بیه دو بیا    ها طبق ارزش ها، آن ها و گزینه  س از تعیی  معیار
هیا   نظرییه  ایی   نمای  داده شده اس . سیپس  1شوند که در جدو   ه  مقایسه می

. شیود  گرفتیه  بهینیه  ی تصیم  آنها براسا  تا شوند تبدیل واحد دیدگاه یک به باید
 از آمیده  بدسی   مقیادیر . اس  کار ای  برای راه بهتری  هندسی میانگی  از استفاده
دهید )نییازی، رازقیی ملیه، عقیقیی و       میی  نشان را متغیر هر اولوی  وزنی میانگی 
 (.147: 1397نژاد،  سلیمان

AHPهادرروشمعیاردهینسبیبهکاررفتهبرایوزنترجیحات)قضاوتشفاهی(به.1جدول

 توضیح jنسبت به  iوضعیت مقایسه  ارزش ترجیحی

 ترجیح یکسان 1
Preferred Equally 

اهمیت برابر دارند یا ارجحیتی نسبت به  jنسبت به  iگزینه یا معیار 
 هم ندارند.

 کمی مرجح 3
Preferred moderately 

 تر است. کمی مهم jنسبت به  iگزینه یا معیار 

 مرجحخیلی  5
Preferred Strongly 

 تر است. مهم j نسبت به iگزینه یا معیار 

 خیلی زیاد مرجح 7
Very Strongly Preferred 

 است. jدارای ارجحیت خیلی بیشتری نسبت به  iگزینه یا معیار 

 کامال مرجح 9
Extremely Preferred 

 تر است. مهم jکامال از  iگزینه یا معیار 

 بینابین 8و  6و  4و  2
so so 

 دهد. های ترجیحی را نشان می های میانی بین ارزش ارزش

 نرخ سازگاری

 1(I.Rی )نرا ناسیازگار  سیماتر هر یقضاوت در مورد ناسازگار یبرا یخوب اریمع
                                                                                                                                 

1  . Inconsistency Rate 
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 یبیر شیاخ  ناسیازگار    1(I.Iی  )شیاخ  ناسیازگار    یتقسی اس  که معیاد  بیا   
  یی اگیر ا  نشان داده شده اس . 2در جدو  می باشد و   2(I.I.R) سیماتر یتصادف

  یی ا ریی سیت  قابیل قبیو  اسی ، در غ    یس یباشد ، سیازگار  0.1 مساویعدد کمتر
)نییازی، رازقیی ملیه، عقیقیی و      نظیر شیود.   دیی در قضیاوت هیا تجد   دیصورت با
 (148: 1397نژاد،  سلیمان

 هایتصادفیشاخصناسازگاریماتریس.2جدول

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 n 

45/1 45/1 41/1 32/1 24/1 12/1 9/0 58/0 0 0 I.I.R 

 های زیر ارائه شده اس . ی شاخ  و نرا سازگاری در فرمو  طریقه محاسبه

 شاخص ناسازگاری

 

 نرخ سازگاری

 

 داری : Aکه برای هر ماتریس مقایسه زوجی 
=n  طو  ماتریس مقایسه زوجیA، 

 اس . nتر یا مساوی  تری  مقدار ویژه که همواره بزرگ بزرگ =
 (:Fuzzy AHPمراتبی فازی ) تحلیل سلسله

 کی،  یدارد. بنابرا قیدقو بررسی به قضاوت  ازین یعاد یسلسله مراتب لیتحل
 یهیا  یژگیاز و فازی بودنابهاو و  رایابهاو را تحمل کند، ز دیخوب با  یمد  تصم
از  یکی ی یروند سلسله مراتبی  و اس  یریگ  یاز موضوعات تصم یاریمشترک بس

حیل مشیکالت و مسیائل     یتوانید از توسیعه مرمیوز آن بیرا     یاس  که م ییراه ها
میبه  را ارائیه داد و    یها مجموعه هیبار نظر  یاول ی( برا1965استفاده شود. زاده )

                                                                                                                                 

1  . Inconsistency Index 

2  . Inconsistency Index Random matrix 
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 آن در ارائه اطالعات مبه  اس . ییمبه  توانا هیمه  نظر یژگیو

، چانی   ونی  )ی یزفیا  یسلسله مراتب یتکامل لیمطالعه، از روش تحل  یا در
 مثلثیی  اعداد شود می استفاده روش ای  در که اعدادی ( استفاده شده اس  و1996
 ییک  به AHP فناوری گسترش برای ماندگاری درجه مفهوو از چان  اس  و فازی
 بیشتر فازی احتما  یک میزان تعیی   ذیری امکان میزان. نمود استفاده فازی فضای

 .اس  دیگر فازی یک از
ماتریس مقایسات زوجیی بیه صیورت فیازی اسی . بیرای        FAHPدر روش 

که در  AHPگذاری مقایسات از طیف فازی معاد  مقیا  ساعتی در تکنیک  ارزش
 شود. ارائه شده اس ، استفاده می 3جدو  

ییییک  U={u1,u2,…,um}ی اشییییا  و  ییییک مجموعیییه X={x1,x2,…,xn}اگیییر 
ترتییب تجزییه و    شیی  و هیدم بیه   اسا  برای هیر   ی هدم باشد برای  مجموعه

 گیرد. تحلیل گستردگی صورت می
آیید   مقدار، تجزیه و تحلیل گستردگی برای هر شی  به دسی  میی   mبنابرای  
اعییداد فییازی مثلثییی هسییتند. مقییدار  (، i=1,2,…,n( ،)j=1,2,…,mکییه تمییاو )

 شود. او طبق فرمو  زیر تعریف میiگستردگی ترکیبی فازی مرتبط با شی  

 

FAHPهادرروشدهینسبیبهمعیارکاررفتهبرایوزنترجیحات)قضاوتشفاهی(به.3ولجد

 معادل فازی معکوس معادل فازی jنسبت به  iعبارت کالمی وضعیت مقایسه 
 (1.1.1) (1.1.1) (Preferred Equally) ترجیح یکسان

 (1 , 5/0 , 333/0) (1.2.3) (so so) بینابین
 (5/0 , 333/0 , 25/0) (2.3.4) (Preferred moderately) کمی مرجح

 (333/0 , 25/0 , 2/0) (3.4.5) (so so) بینابین
 (25/0 , 2/0 , 166/0) (4.5.6) (Preferred Strongly) خیلی مرجح

 (2/0 , 16/0 , 142/0) (5.6.7) (so so) بینابین
 (166/0 , 142/0 , 125/0) (6.7.8) (Very Strongly Preferred) خیلی زیاد مرجح

 (142/0 , 125/0 , 111/0) (7.8.9) (so so) بینابین
 (111/0 , 111/0 , 111/0) (9.9.9) (Extremely Preferred) کامال مرجح

را که در شکل زیر رس  شده  M2=(l2,M2,u2)و  M1=(l1,M1,u1)دو عدد فازی مثلثی 
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طبق معادلیه زییر تعرییف      ذیری  ی امکان اس ، در نظر بگیرید. درجه
 و  به مقیدارهای   M2و  M1ی  شود. برای مقایسه می

 نیاز داری  که برابر با حداقل امتیاز قطعی و غیرفازی اس .

M2وM1.اعدادفازی1شکل

 

 
 150: 1397نژاد،  نیازی، رازقی مله، عقیقی و سلیمان

 های پژوهش یافته .3

FAHPهانسبتبههمدرروشمعیارماتریسمقایساتزوجی.4جدول

 مرزی رسانه برون تلویزیون داخلی رادیو ها معیار
 (4.5.6) (166/0.  2/0.  25/0) (1.1.1) رادیو

 (7.8.9) (1.1.1) (4.5.6) تلویزیون داخلی
 (1.1.1) (111/0.  125/0.  142/0) (166/0.  2/0.  25/0) مرزی های برون رسانه

 قبول است. ها قابل سازگاری ماتریس معیار 0871/0نرخ سازگاری: 

 یافته قابل قبو  اس .  های تخصی  وزن 1/0با توجه به  نرا سازگاری کمتر از 
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FAHPهادرروشبندینهاییمعیاررتبه.5جدول

 ها امتیاز ها معیار رتبه
 127/0 تلویزیون داخلی 1
 119/0 رادیو 2
 102/0 مرزی برونهای  رسانه 3

های داخلیی )تلویزییون و رادییو( و     بندی نهایی رسانه دهنده رتبه جدو  فوق نشان
فرهنگیی در   مرزی درخصوص اثرگذاری بر توسعه ارتباطیات مییان   های برون رسانه

 بیی   و گسیترش ارتباطیات   توسیعه  در، شیود  می مشاهده که ایران اس . همانطور
 تلویزیون از بعد اثر را دارد و بیشتری  و داخلی محلی تلویزیون ایران، در فرهنگی
 در فرهنگیی  بی  ارتباطات توسعه و گسترش بر تبثیرگذار بعدی عامل رادیو، محلی
 در بنیدی  رتبیه  ایی  گونیه   در خیارجی هیای   رسانه باید دانس  که. باشد می ایران
 .باشند می مکان آخری 

 FAHPهادرروشبندینهاییمعیاررتبه.1نمودار

 

 گیری بحث و نتیجه

 ارتباطیات  توسیعه و گسیترش   در عامل موثر دهد بیشتری  نتایج ای  مقاله نشان می
 تلویزییون  از بعد اس  و مربوط محلی و داخلی تلویزیون به ایران در فرهنگی بی 

 اییران  در فرهنگیی  بیی   ارتباطیات  توسعه در بعدی تبثیرگذار فاکتور رادیو، محلی
 حقیقی  . هسیتند  مکیان  آخیری   در بنیدی  رتبه ای  در جیخارهای  رسانه اس  و

 و کشییورها میییان تعامییل باعییث، شییدن جهییانی دوره در ویییژه بییه ازدیییاد هوییی 

 ;تلویزیون داخلی
0.119 ;رادیو 0.127  

 ][. رسانه برون مرزی

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

 رسانه برون مرزی رادیو تلویزیون داخلی
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 تیوان  می معنا ای  به. نماید می مهیا و آماده را کشور داخل در گوناگونهای  فرهن 
 در فرهنی  هیای   مولفه آن در که اس  شده ایجاد فضایی مدرن دوران در که گف 
 ارتبیاط  یکدیگر با مرزها و مل  ناو به شده تعریف قبلی خطوط از خارج و داخل
 ایی   در. گیرند می تبثیر ه  همچنی  از و تبثیر بر ه  شده باعثها  مولفه ای . دارند
. باشید  حیاک   توانید  میی  بلندتر صدای و بیشترای  رسانه امکانات با فرهنگی، تعامل
 درسیتی  بیه  را خود صحب  تواند ، نمیباشد ضعیف فرهنگیهای  رسانه صدای اگر
 فرهنگیی  لذا برتری  موقعی  و جایگیاه بیه   شد خواهد روبرو مشکل با و کند بیان
  .دارد را رسانه از بهتر استفاده توانایی که دارد تعلق

 در فرهنگیی  بیی   ارتباطیات  در تلویزییون  جایگاه که اس  آشکار مبنا ای  بر
موقعی   توانسته مجازی فضای روزها ای  اگرچه. اس  اساسی و مه  چقدر ایران

 مطالعیه  امیا  وجیود آورد،  بیه ها  فرهن  و مردو بی  ارتباط در به خصوصی و نق 
 در، متفکران از بسیاری دیدگاه برخالم تلویزیون موقعی  که دهد می نشان حاضر
 واسییطه بییه ملییی رسییانه، بنییابرای . زیییادی دارد اعتبییار و ارزش هنییوز هیی  ایییران
 میوثرتری   و تیری   جیام   بیه  دستیابی برای، خود اساسی و انحصاریهای  قابلی 
 رویکیردی  بایید ، مطلیوب  اقتدار باای  رسانه جن  زمینه درها  فعالی  وها  شاخ 
فرهنگی را ارائه دهید   اطالعات عملی مدیری  مد  و نگرانه داشته آینده و عملگرا

، منظیر  ایی   از. مطلوب داشیته باشید   شکل به فرهنگی را حوزه مدیری  قابلی  تا
 بیی   همدلی و تفاه  بر مبتنی گفتگو و فکری تعامل برایای  عرصه باید ملی رسانه

 مطالعیات  تیری   اصییل  اسا  بر سازنده گفتگوی و نویسندگان باشد و روشنفکران
 .نماید ایجاد اسالمی حکوم  فرهنگیهای  دغدغه اسا  برای  رسانه

 :شود  یشنهاد اس  ممک  زیر مدیری های  استراتژی، نتایج ای  اسا  بر
 در میوثر  عوامل همچنی  و فرهنگی عناصر زندگی چرخه در نظر داشت  با. 1
هیای   مولفه ارائه هنگاو، شناختی جمعی  عوامل یا فرهن  مانند هدم گروه تقسی 
 عناصیر  شود تیا سیازمان صیدا و سییما     سعی ابتدا، مردو به ایرانی اسالمی فرهن 
فرهنی    با مرتبط عناصر ایجاد سپس و سازمان نظر مورد باتجربه و موفق فرهنگی

 ایرانی جیذاب  فرهنگیهای  مولفه گردشگری، نمادهای دهد که برای نمونه ارائه را
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 از اسیتفاده  در نییز  خیارجی های  تلویزیون. باشند خارجی می و داخلی در مخاطبان
 بسییار  آنها برای و اند فرهنگی ای  موارد را استفاده نموده بی  ارتباطات موضوعات
 .اس  بوده سودآور
 بیی   ارتباطیات  همگراییی بیا   روش میورد  در بحث فزاینده اهمی نظر به  .2
 گییری،  تصیمی   وای  های رسیانه  محیط طراحی برای اس  الزو، کشور در فرهنگی

 ایی   مناسیب  شیرایط  در و شیود  ایجیاد  سیما و صدا سازمان در مرکزی واحد یک
ارزییابی   بنیدی را براسیا    رتبیه  کنید و  اتخیاذ  را مناسیب  ترتیبات تواند می مرکز
 فرهنگیی  بیی   ارتباطیات  آیندههای  توسعه بتواند باید مرکز ای  دهد. ها انجاو مولفه
را ارزیابی کیرده  ها  رسانه سازمان، ها  دیده، کار نیروی، فناوری، مخاطبان زمینه در
. خود را تطبییق دهید   الزو چابکی و  ذیری انعطام از استفاده با جدید شرایط و با

سیازمان   در راای  منطقیه  گییری  تصیمی   مراکیز  بایید  فرهنگیای  رسانههای  کمپی 
، هیا  زمینیه  همیه  در مناسیب  محتیوای هیای   قالب با سازمان سیاس  و بررسی کند

انیواع   و همچنیی  ،  خی    انرهیای  و  انرهیا ، ای رسانههای  قالب، ها عامل سیست 
 و ای منطقیه   ملیی،   اسیتانی،  سیطوح  در برودبنید،  و برودکسی   میورد  در گوناگون

 .را  وش  دهد المللی، بی 
 فعالیی   عیدو  دلییل  به سازمان صدا و سیما که داد نشان مطالعه ای  یجهنت. 1
 اقیداو و رویکیرد  ، فرهنگیی  بی  ارتباطات به مربوطهای  زمینه از برخی در مناسب
 مرکیز ، اندیشیه  مرکیز ، اهیدام  و برنامه در نوآوری مرکز. دهد نمی نشان را مناسبی
 آزمایشیگاه  و مجیازی  فضای عالی شورای، رسانه سازمانی و استراتژیک تحقیقات
 از بخشیی ، صینعتی  و دانشیگاهی ، اطالعیاتی  نهادهیای  بیا  ارتباط بر عالوه، رسانه

 بیی   ارتباطیات  بیه  مربیوط ای  رسیانه هیای   کمپیی   بیرای ای  رسانه جام  تمهیدات
 .  اس  فرهنگی

 ییا  محبیوب هیای   کانا  با همگرایی و رسمی صفحات اندازی راه طریق از. 2
 در راهیا   برنامیه  ضیعف  و قیوت  نقیاط  تیوان  ، میی تلویزیونی  ر طرفدرهای  برنامه

 ارائیه  امیروز  مخاطیب  بیه  کیه  انتقیاداتی  و  یشنهادها همچنی  و اینترن  بیان نمود
 و خیودگردانی  خودتولییدی،  گانیه  سیه  نقی   براسیا  ، کاسیتلز  گفته به، شود می
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 .شود نمی محسوب انحصاری مخاطب دیگر و لذا گذاش  اشتراک به، خودگزینی
 عمیومی هیای   برنامیه  از بسییاری  در توانید  میی  ملی رسانه که اس  روش . 3
، میذهبی هیای   گروه وها  فرهن ، ها قومی  دلیل به. باشد داشته مهمی نق  کشور
 دقییق  ریزی برنامه به نیاز تعدد و تنوع در میان همدلی و وحدت ایجاد برای ایران
 برنامیه  بیا  تواننید  می خود گسترده مخاطبان و دامنه، قدرت با ملیهای  رسانه. دارد
 حتیی  و قومی ارتباطات، فرهنگی بی  ارتباطات افزای  و بهبود به تخصصی ریزی

در نهایی   ، لیذا . ارائیه نماینید   الزو را هیای  کمیک  مذهبیهای  گروه بی  ارتباطات
 فرهنگیی  بیی   ارتباطات افزای  الزو در جه های  سیاس  بایستی ملیهای  رسانه
 دسی   ملیی  انسجاو و امنی  مفهوو به سرانجاو تا در کارهای خود مبذو  دارند را

 .یابند
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