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چکیده

ـــت،● ـــردی●هوی ـــای●عملك ـــا●در●حوزه●ه ـــۀ●آنه ـــه●هم ـــت●ک ـــی●اس ـــوالت●عمیق ـــرات●●و●تح ـــاهد●تغیی ـــروز،●ش ـــای●ام دنی

ـــده● ـــا●درنوردی ـــده●اند،●مرزه ـــاره●ش ـــا●چندپ ـــد.●هویت●ه ـــان،●قابل●درک●ان ـــا●و●زم ـــكان(،●فض ـــا●)م ـــوم●جغرافی ـــرز،●مفه م

و●مـــكان●و●زمـــان●بـــه●هـــم●فشـــرده●شـــده●اند.●در●ایـــن●راســـتا،●تلویزیـــون-●به●عنـــوان●زبانـــی●بین●المللـــی-●یکـــی●

از●عوامـــل●مؤثـــر●در●بـــروز●ایـــن●تغییـــرات●اســـت●و●تقریبـــًا●هیـــچ●نقطـــه●ای●از●جهـــان●را●نمی●تـــوان●یافـــت●کـــه●

از●امـــواج●و●پیام●هـــای●تلویزیونـــی-●به●عنـــوان●ســـفیران●جدیـــد●در●سیاســـت●های●ارتباطـــی-●بـــه●دور●باشـــد.●در●

ـــق● ـــش●از●طری ـــن●پژوه ـــی،●ای ـــون●جهان ـــات●تلویزی ـــا●و●مختص ـــرای●درك●مؤلفه●●ه ـــی●و●ب ـــن●وضعیت ـــا●چنی ـــه●ب مواجه

ـــتر● ـــور●و●بس ـــای●ظه ـــانه،●زمینه●ه ـــات●و●رس ـــوزۀ●ارتباط ـــان●ح ـــگران●و●کارشناس ـــر●از●پژوهش ـــت●نف ـــا●بیس ـــه●ب مصاحب

ـــون● ـــای●»تلویزی ـــه●واکاوی●مؤلفه●ه ـــرده●و●ب ـــی●ک ـــدن●را●بررس ـــی●ش ـــر●جهان ـــی●در●عص ـــای●جهان ـــت●تلویزیون●ه فعالی

جهانـــی«5●در●شـــبکه●های●برون●مـــرزی●صـــدا●و●ســـیمای●جمهـــوری●اســـالمی●پرداختـــه●اســـت.●براســـاس●نتایـــج،●

از●منظـــر●صاحبنظـــران●ایرانـــی،●مؤلفه●هـــای●»تلویزیـــون●جهانـــی«●را●می●●تـــوان●در●چهـــار●ســـطح●مؤلفه●هـــای●فنـــی●

ــدی● ــردی(●طبقه●بنـ ــی●)رویکـ ــای●تاکتیکـ ــاختاری●و●مؤلفه●هـ ــای●سـ ــی،●مؤلفه●هـ ــای●محتوایـ ــی(،●مؤلفه●هـ )تکنیکـ

کـــرد.●همچنیـــن●زمینه●هـــای●ظهـــور●و●بســـتر●فعالیـــت●تلویزیون●هـــای●جهانـــی،●تحت●تأثیـــر●عوامـــل●پنجگانـــۀ●

ـــوند.● ـــا●می●ش ـــه●ای●مهی ـــادی●و●زمین ـــی،●اقتص ـــاوری،●سیاس ـــی،●فن فرهنگ

واژه های کلیدی

جهانی●شدن،●تلویزیون●جهانی،●مؤلفه●،●صاحبنظران●ایرانی.

1.●این●مقاله●براساس●نظر●گروه●دبیران●و●سردبیر●فصلنامه،●پژوهشی●است.●
2.●دکترای●مدیریت●رسانه،●گروه●علوم●ارتباطی،●دانشگاه●عالمه●طباطبایی،●تهران،●ایران.●)نویسنده●مسئول(

dr.hoseinzolghadr@gmail.com
3.●استادیار●جامعه●شناسی،●گروه●علوم●ارتباطی●دانشگاه●عالمه●طباطبایی،●تهران،●ایران.

n.razavizadeh@atu.ac.ir
4.●دانشیار●گروه●علوم●سیاسی،●دانشکده●حقوق●و●علوم●سیاسی،●●دانشگاه●فردوسی●مشهد،●مشهد،●ایران.
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مقدمه و طرح مسئله

یــا● و● دیگــر● ارتباطــی● وســیلۀ● هــر● از● بیــش● تلویزیــون● بــا● نســبت●جهانی●شــدن●

ــون● ــی●شــدن،●تلویزی ــد●جهان ــی●فراین ــر●اصل ــده●اســت.●بازیگ ــن●پدی ــر●از●ای ــه●دیگ ــر●وج ه

است)ســپهری،1:1387(.●جهانی●شــدن●بــه●کمــک●تلویزیــون،●دنیــا●را●کوچــک،●مهیــج●و●

پرتنــش●کــرده●اســت.●بــه●مــدد●جهانی●شــدن●اطالعــات،●هــر●کســی●همــه●چیــز●را●می●بینــد●

ــرای●هم●جــواری●و●نزدیکــی●صــورت●گیــرد.●تعبیر»رســانه●ای● و●می●دانــد،●بــی●آن●کــه●تمایلــی●ب

شــدن●زندگــی«●)رپینــگ1994،1(●بــر●همیــن●مبناســت.●جهانی●شــدن●بــه●مثابــه●انتشــار●پــول●

و●ســرمایه،●انتشــار●تكنولوژی●هــای●ارتباطــی●و●گســترش●نهادهــای●سیاســی●اجتماعــی●جهانــی●

ــدن● ــۀ●جهانی●ش ــور●محرك ــی،●موت ــای●ارتباط ــه،●تكنولوژی●ه ــه●وج ــن●س ــان●ای ــت.●در●می اس

هســتند●و●در●میــان●تكنولوژی●هــای●ارتباطــی●نیــز●تلویزیــون●نقــش●اصلــی●را●بــر●عهــده●دارد.●

ــد● ــای●جدی ــا●فناوری●ه ــه●ب ــت●در●مقایس ــن●اس ــه●ممك ــون●اگرچ ــب،●تلویزی ــن●ترتی ــه●ای ب

ــر● ــی●عصــر●جهانی●شــدن●اســت.●»دیگ ــا●نقطــۀ●كانون ارتباطــی،●ســنتی●محســوب●شــود،●ام

وســایل●ارتبــاط●جدیــد،●یــا●شــكل●توســعه●یافتۀ●تلویزیــون●هســتند●و●یــا●از●ابزارهــای●

ــگاه● ــش●و●جای ــی●نق ــذر●بازخوان ــر2008،2:●114(.●در●رهگ ــن●گریب ــد«●)گل ــدد●می●جوین آن●م

تلویزیــون●در●تغییــرات●جهانــی،●میــان●ایــن●پدیــده●بــا●برخــی●از●موضوعــات●و●کلیدواژه●هــا●

ــد● ــان،●پیون ــکان●و●زم ــا،●م ــرز،●جغرافی ــت،●م ــدرت،●هوی ــت،●ق ــت،●فراواقعی ــه●واقعی از●جمل

ــده●ای● ــارس●ســبب●شــد●مباحــث●عم ــج●ف ــگ●دوم●خلی ــوع●جن ــرار●اســت.●وق ــی●برق تنگاتنگ

ــی●و●جهانی●شــدن●در●مجامــع●دانشــگاهی●آغــاز●شــود.●برخــالف● ــارۀ●واقعیــت3●تلویزیون درب

ــخن● ــی●س ــگ●مصرف ــترش●فرهن ــون●در●گس ــرب●تلویزی ــرات●مخ ــه●از●تأثی ــین●ك ــل●پیش نس

می●گفتنــد،●نســل●جدیــد●اساســًا●موضــوع●را●فراتــر●بــرد●و●در●واقع●نمایــی●آنچــه●از●تلویزیــون●

بــه●نمایــش●درمی●آیــد،●ایجــاد●تردیــد●كــرد.●یكــی●از●مهمتریــن●مفاهیمــی●كــه●ایــن●تردیــد●

ــد●ســاخت● ــی●را●بای ــان،●بازنمای ــر●آن ــه●تعبی ــت4●اســت.●ب ــد،●واژۀ●فراواقعی را●نشــان●می●ده

رســانه●ای●و●زبانــی●واقعیــت●دانســت.●بازنمایــی،●نــه●انعــكاس●و●بازتــاب●پدیده●هــا●در●جهــان●

ــون● ــی●اســت.●»تلویزی ــی●و●گفتمان ــا●براســاس●مفهوم ــد●و●ســاخت●معن ــه●تولی ــارج،●بلك خ

بــا●بازنمایــی●جهــان●واقــع●و●در●حقیقــت●بــا●بازســازی●آن●شــناخت●و●بــاور●عمومــی●را●شــكل●

1. Repping

2. Glenn gruber

3. Reality

4. Hyper reality  
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ــًا● ــارس●صرف ــج●ف ــگ●خلی ــه●جن ــت●اســت●ك ــن●واقعی ــوش1،●1379●:114(.●ای می●دهــد«●)الت

ــه● ــام●ب ــر●موضــوع●پی ــز●ب ــی●از●تمرك ــدۀ●بازنمای ــب،●ای ــن●ترتی ــه●ای ــود.●ب ــی●رســانه●ای●ب جنگ

ــا●تشــكیك●در●بنیان●هــای●واقعیــت●پیــام،● عنــوان●مهمتریــن●مؤلفــۀ●رســانه●فراتــر●رفــت●و●ب

آن●را●بــه●موضوعــی●فلســفی●تبدیــل●كــرد.●یكــی●دیگــر●از●موضوعــات،●پیونــد●تلویزیــون●بــا●

ــارد● ــر●ریچ ــه●تعبی ــه●ب ــدن●ك ــواج●جهانی●ش ــن●ام ــر●اولی ــت.●تحت●تأثی ــدرت2●اس ــوم●ق مفه

فالــك3●جهانی●شــدن●از●بــاال●نامیــده●می●شــود،●ایــن●تصــور●كــه●جهــان●ســرمایه●داری●درحــال●

ــر،● ــن●تعبی ــه●ای ــد.●ب ــود●آم ــه●وج ــت،●ب ــر●فرهنگ●هاس ــه●دیگ ــی●ب ــگ●غرب ــترش●فرهن گس

ــر●عهــده● ــی●را●ب ــود●كــه●وظیفــۀ●انتشــار●همیــن●فرهنــگ●غرب ــزاری●ب تلویزیــون●مهمتریــن●اب

ــد،●دو●مفهومــی●بــود●كــه● داشــت.●آمریكایــی●شــدن●جهــان●و●گســترش●دنیــای●مــک●دونال

بــه●ایــن●رونــد●اطــالق●می●شــد●و●مبتنــی●بــر●ایــن●عقیــده●بــود●كــه●آمریــكا●در●حــال●گســترش●

هژمونــی●خــود●از●طریــق●امــواج●الكترونیكــی●اســت.●امــا●ایــن●تنهــا●بخشــی●از●واقعیــت●بود●و●

تحــوالت●دهــۀ●پایانــی●قــرن●بیســتم●نشــان●داد●كــه●جهانی●شــدن●از●پاییــن●بــه●همــان●میــزان●

ــه●ســخن●درآمــدن●هویت●هــا● ــده●و●پیشــرونده●اســت.●ب ــی●توفن ــاال●حركت جهانی●شــدن●از●ب

ــی● ــوزۀ●همگان ــق●ح ــت،●خل ــودی●آن●می●رف ــال●ناب ــش●از●آن،●احتم ــا●پی ــه●ت ــا●ك و●فرهنگ●ه

جهانــی●كــه●بــه●تعبیــر●مــگ●گــرو●بــا●افزایــش●ســازمان●های●غیردولتــی●جهانــی●شــكل●گرفتــه●

ــی●و● اســت،●)http://sepehri2005.blogfa.com/post-25.aspx(●افزایــش●خطــرات●جهان

گســترش●آگاهــی●جهــان●نســبت●بــه●آن●و●ایجــاد●گفتمانــی●از●همبســتگی●جهانــی●و●در●عیــن●

ــه●مختصــات● ــی●از●جمل ــای●فرهنگ ــا●و●تفاوت●ه ــه●رســمیت●شــناخته●شــدن●تمایزه ــال●ب ح

و●مؤلفه●هــای●جهانی●شــدن●از●پاییــن●اســت.●بــه●ایــن●ترتیــب،●همزمــان●بــا●گســترش●

ــی● ــگ●غرب ــی●كــه●تصــور●می●شــود●در●حــال●گســترش●دادن●فرهن ــی●غرب تلویزیون●هــای●جهان

هســتند،●بســیاری●از●دولت●هــا،●فرهنگ●هــا،●گروه●هــا،●محله●هــا●و●حتــی●افــراد،●ایــن●امــكان●

ــد.●در● ــه●معرفــی●خــود●و●محله●هایشــان●بپردازن ــی●ب ــا●از●طریــق●امــواج●تلویزیون ــد●ت را●یافتن

ــوژی● ــاال،●از●طریــق●انتشــار●پــول،●ســرمایه●و●تكنول حالی●كــه●از●یــك●طــرف،●جهانی●شــدن●از●ب

ــرای● ــی●را●ب ــوژی●ارتباطــی،●فضای ــر،●تكنول ــی●می●شــود،●از●ســوی●دیگ باعــث●یكپارچگــی●جهان

ایجــاد●رشــد●و●ظهــور●هویت●هــای●جدیــد●اجتماعــی●پدیــدار●می●ســازد.●رســانه●از●یــك●طــرف●

بــا●یكپارچگــی●در●ســطح●مناســبات●و●روابــط●اجتماعــی●و●جهانــی●كــردن●مســائل●مــورد●عالقــۀ●

1. Serge Latouche

2. Power

3. Richard Anderson Falk
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ــظ،● ــا●حف ــر،●ب ــرف●دیگ ــت●و●از●ط ــه●اس ــده●و●محل ــه●دهك ــان●ب ــل●جه ــدد●تبدی ــر،●درص بش

انتشــار●و●تقویــت●هویــت●محلــه●ای،●جهانــی●كــردن●محلــه●را●موجــب●می●شــود.●مرزهــا●هــم●

ــد● ــی،●بای ــه●عبارت ــود●نیســتند.●ب ــای●ســنتی●خ ــوم●جغرافی ــر●شــده●اند●و●در●مفه ــار●تغیی دچ

گفــت●رســانه●ها●مرزهــای●ســنتی●را●بی●اثــر●كــرده●و●آنهــا●را●در●نوردیده●انــد.●بشــر●حــوزۀ●

ــد● ــرده●اســت.●او●عالقه●من ــی●ک ــته●و●جهان ــر●گذاش ــا●فرات ــود●را●از●مرزه ــی●خ ــه●اطالعات عالق

اســت●از●گوشــه●و●كنــار●جهــان●بیشــتر●بدانــد.●اكنــون●مســائل●بشــر،●مســائل●جهانــی●شــده●

و●حــاال●همــه●می●خواهنــد●بداننــد●كــه●در●آن●ســوی●مرزهــا●)جهــان(●چــه●می●گــذرد.●مفهــوم●

جغرافیــا،●فضــا،●مــكان●و●زمــان●هــم●تغییــر●كــرده●اســت.●بشــر●زمانــی●بــرای●غلبــه●بــر●مســافت،●

ــۀ●زمــان●و● ــی،●اســب●مفهــوم●اولی ــه●عبارت ــكار●گرفــت●ب زمــان●و●مــكان●اســب●و●خــودرو●را●ب

مــكان●اســت،●البتــه●بعدهــا●بــرای●غلبــه●بــر●زمــان●و●مســافت،●ماشــین●مــورد●اســتفاده●قــرار●

گرفــت●و●اكنــون●بشــر●وارد●دنیــای●مجــازی1●شــده●كــه●در●آن●ابزارهــا●دیگــر●الكترونیكی●انــد.●

انســانها●در●گوشــه●ای●نشســته●اند●و●از●طریــق●تلفــن،●اینترنــت،●رادیــو،●ماهــواره،●تلویزیــون●

و...●بــا●همــۀ●دنیــا●ارتبــاط●دارنــد●و●بــه●قلــب●رخدادهــا●می●رونــد.●جهانــی●شــدن●بــه●مفهــوم●

ــدۀ●»ارتباطــات● ــه●منعکس●کنن ــی●اســت●ک ــور●صنعــت●ارتباطــات●جهان ــد●محصــول●ظه جدی

همزمــان●جهانــی«●اســت●)عاملــی،1380(.●مهــم●نیســت●کــه●یــک●فــرد●کجــا●زندگــی●می●کنــد،●

مهــم●ایــن●اســت●کــه●در●حیطــۀ●قلمــرو●»صنعــت●جهانــی●ارتباطــات«●اســت.●جهانی●شــدن●

و●فناوری●هــای●خــاص●آن،●ایــن●امــكان●را●داده●كــه●بعــد●مســافت●و●زمــان●در●آن●واحــد●حــل●

شــود،●بــه●نحــوی●كــه●در●همــان●لحظــه،●بــروز●حادثــه،●اخبــار●و●گــزارش●آن●بــه●اقصــی●نقــاط●

ــوردی●مجــازی●شــده●و●مســافرت●های●مجــازی● ــر●م ــان●ارســال●می●شــود.●مســافت،●دیگ جه

ــار● ــج●و●آث ــكان●از●نتای ــان●و●م ــردگی●زم ــرات●و●فش ــن●تغیی ــۀ●ای ــت.●هم ــه●اس ــكل●گرفت ش

رسانه●هاســت.

بــه●ایــن●ترتیــب،●دربــارۀ●بازخوانــی●نقــش●و●جایــگاه●تلویزیــون●در●عصــر●جدیــد●و●پیونــد●

آن●بــا●موضوعــات●و●کلیدواژه●هــای●فــوق،●بایــد●بــا●دقــت●بیشــتری●برخــورد●شــود.●مســئله،●

ــم.● ــفی●فروكاهی ــای●فلس ــرح●ادعاه ــه●ط ــوع●را●ب ــه●موض ــت●ك ــر●از●آن●اس ــیار●پیچیده●ت بس

واقعیــت●ایــن●اســت●كــه●جهــان●از●بســیاری●جهــات●تغییــر●كــرده●و●الجــرم●فهــم●مــا●نیــز●از●

جهــان●واقعــی●دســتخوش●تغییــر●شــده●اســت.●بنابرایــن●دامنــۀ●تغییراتــی●كــه●از●آن●ســخن●

ــز● ــناختی●نی ــاد●معرفت●ش ــود●و●در●ابع ــوط●نمی●ش ــم،●مرب ــه●مفاهی ــا●ب ــود،●تنه ــه●می●ش گفت

1. Virtual world
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جریــان●دارد.●در●ســایۀ●ایــن●تغییــرات●معرفت●شــناختی،●حتــی●بــه●خلــق●و●بســط●تئوری●هــای●

ــه● ــا●تئوری●هــای●ســنتی●رســانه●ای●شــاید●نتــوان●ب جدیــد●نیــز●نیــاز●افتــاده●اســت،●چراكــه●ب

واقعیــت●موضــوع●پــی●بــرد.●از●یــك●نــگاه،●معرفت●شــناختی●در●ایــن●مقالــه،●نقــش●و●جایــگاه●

ــرار● ــه●ق ــه،●مــورد●مداق ــن●پرســش●های●چهارگان ــا●ای ــد●ب ــی●در●پیون ــون●در●عصــر●كنون تلویزی

ــت● ــتر●فعالی ــت؟●2-●بس ــی●چیس ــای●جهان ــور●تلویزیون●ه ــای●ظه ــت:●1-●زمینه●ه ــه●اس گرفت

تلویزیــون●جهانــی●کــدام●اســت؟●3-●مؤلفه●هــای●تلویزیــون●جهانــی●چیســت؟●)بــه●عبارتــی،●

ــا● ــد●ت ــی●را●دارا●باش ــا●و●مؤلفه●های ــات،●ویژگی●ه ــه●مختص ــد●چ ــی●بای ــبكۀ●تلویزیون ــک●ش ی

تلویزیــون●جهانــی●نامیــده●شــود؟(؛●و●4-●ســیمای●جمهــوری●اســالمی●ایــران●تــا●چــه●انــدازه،●

ــی●را●داراســت؟● ــون●جهان ــای●تلویزی مؤلفه●ه

پرسش آغازین

ــوری● ــیمای●جمه ــرزی●س ــبکه●های●برون●م ــت●و●ش ــی●چیس ــون●جهان ــای●تلویزی مؤلفه●ه

ــا●هســتند؟ ــن●مؤلفه●ه ــدازه●دارای●ای ــه●ان ــا●چ ــران●ت اســالمی●ای

ضرورت و اهمیت تحقیق

در●واقـع،●ارزش●هـا●و●داوری●هـای●مـردم●در●عصـر●مـا●بـا●رسـانه●های●گروهی●رابطـۀ●نزدیكی●

دارد●و●تحت●تأثیـر●ایـن●پدیـده●اسـت.●اكنـون●رسـانه●ها●بـرای●انتقـال●دانـش،●اطالع●رسـانی●

در●زمینـۀ●رویدادهـا،●جهـت●دادن●بـه●احساسـات●مردم●و●بسـیج●افـكار●عمومـی●نقش●مهمی●

ایفـا●می●كننـد.●انسـان●غیـر●از●نیازهـای●طبیعـی●از●قبیـل●خوراك●و●پوشـاك●و●مسـكن،●بـه●نیاز●

اساسـی●و●مهـم●ارتبـاط●وابسـته●اسـت.●ارتبـاط●وسـیله●ای●اسـت●بـرای●برطـرف●كـردن●موانعی●

كـه●بـر●سـر●راه●تعامـل●انسـان●قـرار●دارد●و●ابـزاری●اسـت●بـرای●تفاهـم●متقابـل.●در●ایـن●میـان●

تلویزیـون●بـه●عنـوان●فراگیرتریـن●وسـیلۀ●ارتباطی●وسـتون●چهارم●دموکراسـی●كـه●عمده●ترین●

انتقال●دهنـدۀ●فرهنگ●هـا●بـه●شـمار●مـی●رود●و●در●محـور●جهانی●شـدن●جـای●دارد،●از●اهمیـت●

ویـژه●ای●برخـوردار●اسـت.●»داده●هـا●نشـان●می●دهـد●سـهم●خانواده●هـا●در●داشـتن●تلویزیـون●

بـه●حـدی●رسـیده●اسـت●كـه●می●تـوان●گفـت●بـه●موتـور●اصلـی●فراینـد●جهانی●شـدن●تبدیـل●

شـده●اسـت«●)فاضـل،4:1367(.●»نتایـج●آخریـن●تحقیقـات●و●بررسـی●ها●نشـان●داده●اسـت●

كـه●در●خانواده●هـای●ایرانـی،●افـراد●بـه●طـور●متوسـط●روزانـه●شـش●سـاعت●از●وقـت●خـود●را●

اخیـر●بـا●ورود●وسـایل●جدیـد● اختصـاص●می●دهنـد.●در●سـال●های● بـه●تماشـای●تلویزیـون●

ارتباطـی●ایـن●وضعیـت●دامنـه●وسـیع●تری●پیـدا●كـرده●اسـت.●در●برخـی●خانه●هـا●به●جـای●یك●
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تلویزیـون،●دو●تـا●سـه●تلویزیـون●وجـود●دارد●و●هریـك●از●اعضـای●خانـواده●ترجیـح●می●دهنـد●

http://www.cloob.»جـدا●از●یكدیگـر●بـه●تماشـای●برنامه●هـای●موردعالقـۀ●خـود●بنشـینند

●.)1388 مهـر● معیدفـر،● سـعید● ●،●●●●●●●●●●)com/profile/memoirs/list/username/arsalan1400

تغییـرات●تكنولوژیكـی●از●جملـه●پیونـد●تلویزیـون●بـا●دیگـر●رسـانه●ها●به●ویژه●اینترنـت●و●ظهور●

رسـانه●های●جدیـد،●تنهـا●حـوزۀ●ابزارهـای●زندگـی●مـدرن●را●دربرنگرفتـه،●بلكـه●فراتـر●از●آن،●فهم●

مـا●نسـبت●بـه●دنیـای●پیرامـون●را●دسـتخوش●تغییـر●قـرار●داده●اسـت.●چنـان●کـه●هیچ●جـا●از●

زندگـی●مـا●را●دسـت●نخورده●و●بی●تأثیر●باقی●نگذاشـته●اسـت.●چنین●دركی●از●تأثیرات●شـگرف●

رسـانه●های●جدیـد●بـر●زندگـی،●مـدرن●مسـتلزم●آن●اسـت●تـا●یك●بـار●دیگـر●رابطۀ●میان●انسـان●

و●رسـانه-●از●جملـه●تلویزیـون-●تعریـف●شـود●و●اینکـه●اصـوالً●رسـانه●ها●انسـان●را●به●كدام●سـو●

می●برنـد؟●تلویزیون●هـای●جهانـی،●پدیده●هـای●صرفـًا●تکنولوژیکـی●نیسـتند●که●به●طـور●طبیعی●

در●جامعـه●کنشـگری●می●کننـد،●بلکـه●ابـزاری●هسـتند●کـه●در●اختیـار●حاکمـان،●سـرمایه●داران●و●

افـرادی●قـرار●گرفته●انـد●کـه●سیاسـت●گذاری●خودشـان●را●در●سـطح●بین●المللی●دنبـال●می●کنند.●

تلویزیون●هـای●جهانـی،●حـاوی●مختصـات●و●مؤلفه●هایـی●هسـتند●نظیـر●گسـتردگی●پوشـش،●

اثرگـذاری●در●تصمیم●گیری●هـای●فراملـی1●و●اطالع●رسـانی●وسـیع●در●سـطح●بین●المللـی،●چنان●که●

رخدادهـا●و●حـوادث●را●در●لحظـه●ای●کـه●اتفـاق●می●افتد،●بـه●اتاق●های●نشـیمن●مخاطبان،●حتی●

در●دورتریـن●نقـاط●مخابـره●می●کننـد.

مـا●در●آسـتانۀ●تحـول●تاریخـی●بزرگـی●قـرار●داریـم.●دیگـر●»آنجایی2«●وجـود●نـدارد.●جهان●

بـه●هـم●نزدیـک●شـده●اسـت.●یک●زمیـن●واحـد●داریم.●در●ایـن●فضـا●تهدیـدات●و●فرصت●های●

تـازه●روئیـدن●گرفتـه●اسـت.●تمامـی●مسـائل●ضروری،●صبغـۀ●جهانـی●دارد.●موقعیـت●فعلی●ما●

بشـری●)و●نـه●ملـی(●اسـت●)مکیـن●الی3●و●لیتـل4●،110:1380(.●رکود●اقتصادی●غـرب●و●آمریکا●و●

تبعـات●آن●بـر●اقتصـاد●جهانـی●و●اقتصـاد●کشـورهای●جهـان●سـوم●)و●حتی●کشـورهای●رقیب(،●

بحـران●کشـورهای●عربـی،●سـونامی●ژاپـن●و●تخریـب●نیـروگاه●اتمـی●ایـن●کشـور،●نمونه●هایـی●

اسـت●کـه●نشـانگر●جهانـی●بـودن●تهدیـدات●و●فرصت●هـای●موجود●اسـت●کـه●تمامـی●اینها●از●

دریچـۀ●تلویزیـون●بـرای●جهانیـان●منعکس●می●شـود.

1. International influence

2. Outside 

3.  Robert Mckinlay

4.  Richard Little
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مروری بر قالب های مفهومی و نظری پژوهش

ــی●متشــكل● ــی●مارشــال●مــک●لوهــان1و●دهكــده●ای●جهان پیشــرفت●ارتباطــات،●پیش●بین

از●بشــر●پراكنــده●در●پنــج●قــاره●را●بــا●شــبكۀ●جهانــی●كــه●چهــار●گوشــه●عالــم●را●بــه●هــم●مرتبــط●

ســاخت،●محقــق●کــرد.●بــه●نظــر●مــك●گــرو2،●»جهانی●شــدن●یعنــی●افزایــش●شــمار●پیوندهــا●

ــی●را● ــن●جهان ــام●نوی ــترد●و●نظ ــن●می●گس ــا●دام ــر●از●دولت●ه ــه●فرات ــل●ك ــات●متقاب و●ارتباط

می●ســازد.«●)ســپهری،1387●:144(●»آنتونــی●گیدنــز3●معتقداســت●كــه●جهانی●شــدن●در●

واقــع●فراگیــر●شــدن●خصوصیــات●ذاتــی●مدرنیتــه●و●تجــدد●اســت●كــه●بــا●گســترش●وســایل●

ــی● ــرل●رســانه●های●بین●الملل ــی●در●كنت ــای●مل ــا●و●حاكمیت●ه ــی●مرزه ــی●و●ناتوان ــاط●جمع ارتب

ــان● ــردم●جه ــدك●كل●م ــه●اندك●ان ــه●ای●ك ــه●گون ــان●منتشــر●می●شــود،●ب ــاط●جه ــی●نق در●تمام

دارای●فرهنــگ●مشــترك-●كــه●از●مدرنیتــه●حاصــل●می●شــود-●می●گــردد.«●)گیدنــز،1376●:14(●

»در●مجمــوع●بایــد●اذعــان●داشــت●كــه●جهانی●شــدن●مفهومــی●از●یــك●ســو●قدیمــی●و●از●یــك●

ــوق● ــترش●حق ــی●و●گس ــت●جهان ــای●عدال ــه●معن ــدن●را●ب ــر●جهانی●ش ــت.●اگ ــد●اس ــو●جدی س

ــا● ــو●شــده●اســت.●ام ــف●بازگ ــان●مختل ــران●و●ادی ــوم●توســط●پیامب ــن●مفه ــم،●ای بشــر●بدانی

ــه●شــده●ایجــاد● ــه●ارائ ــی●ك ــه●تعاریف ــا●توجــه●ب ــی●آن،●ب ــای●عین ــر●جهانی●شــدن●را●در●معن اگ

ــان● ــه●از●زم ــت●ك ــد●اس ــی●جدی ــم،●مفهوم ــون●بدانی ــای●گوناگ ــق●در●عرصه●ه ــوالت●عمی تح

ــه● ــت●یافت ــرد●عینی ــگ●س ــان●جن ــره●پای ــی●و●باالخ ــام●دو●قطب ــم●و●نظ ــی●كمونیس ــرو●پاش ف

ــكا،● ــاكن●آمری ــطینی●االصل●س ــندۀ●فلس ــعید4،●نویس ــپهری،●1386●:12(.»ادوارد●س است)س

برخــالف●هانتینگتــون5●کــه●جهــان●را●عرصــۀ●نــزاع●و●برخــورد●دو●دســته●از●تمدن●هــا●می●دانــد،●

بــر●ایــن●بــاور●اســت●كــه●جنــگ،●نــه●در●میــان●تمدن●هــا،●بلكــه●در●درون●آنهاســت«●)برگــر●و●

هانتینگتــون،●1384●:114(.●از●ســوی●دیگــر،●جیمــز●روزه●نــا6●معتقــد●اســت●كــه●مــا●در●جهــان●

ــه● ــی●ك ــز●هســتیم.●در●حال ــز●از●مرك ــروی●گری ــرا●و●نی ــه●حركــت●تمركزگ ــی●شــاهد●دو●گون كنون

حركــت●تمركزگــرا●بــا●تكیــه●بــر●فراینــد●جهانــی●شــدن،●قصــد●دارد●تــا●بــا●گشــودن●مرزهــای●ملی●

مجموعــه●ای●از●هنجارهــا،●عــادات،●آداب●و●فعالیت●هــای●مشــترك●مبتنــی●بــر●منافــع●همگانــی●

1. Marshal McLuhan

2. MacGraw

3. Anthony Giddens

4. Edward Said

5. Samuel P. Huntington

6. James N. Rosenau
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ــد،●حركــت●دیگــری●نیــز●در●قالــب●محلی●گرایــی●ســعی● را●در●جوامــع●مختلــف●پایه●گــذاری●كن

ــد●كــه● ــه●اســتدالل●وی●هــر●چن ــد.●بناب ــگ●بومــی●خــود●را●حفــظ●کن ــا●هویــت●و●فرهن دارد●ت

ممكــن●اســت●بــه●ظاهــر●میــان●ایــن●دو●جریــان●تناقــض●و●تضــادی●جــدی●بــه●چشــم●بخــورد،●

امــا●واقعیــت●ایــن●اســت●كــه●رابطــۀ●بیــن●ایــن●دو●حركــت●رابطــه●ای●علــی●و●معلولــی●بــوده●هر●

گونــه●پیشــرفت●در●فراینــد●جهانــی●شــدن،●موجبــات●توســعۀ●فراینــد●محلــی●کــردن●را●فراهــم●

می●کنــد.●»در●حقیقــت،●روزه●نــا●هیــچ●گونــه●ناســازگاری●میــان●جهانی●شــدن●و●محلی●گرایــی1●

نمی●بینــد●و●دیــدگاه●واهمگرایــی●وی●دقیقــًا●دال●بــر●ایــن●موضــوع●اســت.●بــر●ایــن●اســاس،●

وی●واگرایــی2●را●نه●تنهــا●حركتــی●در●جهــت●اضمحــالل●فراینــد●جهانی●شــدن●نمی●دانــد،●بلكــه●

ــه●علــت●افزایــش●بیــش●از●حــد●در●میــزان●وابســتگی●متقابــل،● معتقــد●اســت●در●نهایــت●ب

ــًا● ــن●دقیق ــد.●ای ــدا●می●كن ــوق●پی ــدن●س ــا●جهانی●ش ــاق●ب ــت●انطب ــز●در●جه ــی●نی محلی●گرای

همــان●چیــزی●اســت●كــه●ویكــی●رانــدال3●از●آن●بــه●عنــوان●خــاص●ورزی●در●عیــن●عام●گرایــی●و●

ــا،●1378●:●224( ــد«●)روزه●ن ــاد●می●كن ــی●ی ــن●خاص●گرای ــام●ورزی●در●عی ع

ایــن●مقالــه●بــرای●درك●مختصــات●تلویزیــون●جهانــی،●نقطــۀ●عزیمــت●خــود●را●بــر●احصــای●

مؤلفه●هــای●تلویزیون●هــای●جهانــی●قــرار●داده●و●ســعی●کــرده●چشــم●اندازی●از●بســتر●فعالیــت●

و●زمینه●هــای●ظهــور●تلویزیــون●جهانــی●در●عصــر●جهانی●شــدن●ارائــه●دهــد.●ســپس●بــا●شــرح●

مختصــری●از●نقــش●رســانه●ها،●كاركــرد●تلویزیــون●محلــی●و●جهانــی●مــورد●مقایســه●و●كنــكاش●

قــرار●گرفتــه●اســت.●در●ایــن●رهگــذر،●از●ســه●نظریــۀ●هویــت●رابرتســون4●و●کاســتلز5،●نظریــۀ●

ــه●منظــور● ــز●ب ــم●و●نی ــار8●ســود●جســته●ای ــی●بودی ــۀ●بازنمای ــارت6●و●فوکــو7●و●نظری قــدرت●ب

پرهیــز●از●یک●ســونگری●و●پرهیــز●از●اتــکای●صــرف●بــه●نظریــات●دنیــای●غــرب،●در●تبییــن●فراینــد●

ــا● ــی●ب ــی●و●دین ــان●بوم ــدگاه●جری ــی،●از●دی ــی●و●محل ــون●جهان ــدۀ●تلویزی جهانی●شــدن●و●پدی

ــره●جســته●ایم. ــوان●»اســالم●و●جهانی●شــدن●واقعــی«●به عن

1. Localization

2. Disintegration

3. Thematic

4. Roland Robertson

5. Manuel Castells

6. Roland Barthes

7. Paul Michel Foucault

8. Jean Baudrillard
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ــخ●خاصــی● ــر●انسان●شناســی●و●فلســفه●تاری ــی،●ب ــدگاه●اســالم،●جهانی●شــدن●واقع از●دی

ابتنــا●دارد●و●بــا●هــر●انسان●شناســی●ای●ســازگار●نیســت.●در●صورتــی●می●تــوان●از●جهانی●شــدن●

واقعــی●ســخن●بــه●میــان●آورد●کــه●بــرای●انســان،●ذات،●جوهــر،●حقــوق●و●غایتــی●قایــل●باشــیم●

و●تنهــا●در●صورتــی●می●تــوان●بــرای●انســان،●ذات،●غایــت●و●حقوقــی●متصــور●شــد●کــه●بــرای●او●

خالقــی●متصــور●باشــیم.●بــه●میزانــی●کــه●جهــان●کنونــی●بــه●خــدا،●انســان،●ذات●و●غایــت●او،●

بــه●فلســفه●تاریــِخ●منبعــث●از●آن●و●در●مرتبــط●بعــدی●و●اصــول●اخالقــی●و●رفتــاری●منتــج●از●

آن●بــاور●داشــته●باشــد،●می●تــوان●نســبت●بــه●جهانــی●بــودن●واقعــی●آن●داوری●کــرد.●اســالم،●

ــل●دفــاع●فلســفی●و●نظــری● ــرای●جهانی●شــدن●ِ●قاب ــادی●ب ــه●طــور●خــاص●از●قابلیت●هــای●زی ب

ــی●را● ــراِن●مذهب ــِی●بازیگ ــبکه●های●فرامل ــد●ش ــات،●رش ــدن●ارتباط ــت.●جهانی●ش ــوردار●اس برخ

تســهیل●کــرده●اســت.●اســالم●ســعی●کــرده●اســت●خــود●را●بــه●عنــوان●یــک●نظــام●مذهبــی،●

ــن● ــه●دی ــل●ب ــی،●تبدی ــی●فرامل ــه●مذهب ــک●جامع ــاد●ی ــق●ایج ــی●از●طری ــی●و●فرهنگ اجتماع

جهانــی●کنــد.●عــالوه●بــر●آن،●ادعــای●ادیــان●و●مذاهــب●جهانــی،●مبنــی●بــر●اینکــه●جهــان●توســط●

ــد●اســت،●از● ــه●آفریــده●شــده●اســت●و●بشــریت،●نمــود●عامــی●از●وجــود●خداون خــدای●یگان

دیربــاز●نیــروی●محرکــه●جهانی●شــدن●بــوده●اســت.●آموزه●هــای●دینــی●اســالم●از●قابلیت●هــای●

ــم،●در●آرا●اندیشــمندان●مســلمان●و● ــن●مه ــرای●جهانی●شــدن●برخــوردار●اســت.●ای ــی●ب فراوان

آیــات●قرآنــی●بــه●چشــم●می●خــورد.●چنانچــه●بحــث●اصالــت●وجــود●و●وحــدت●در●عیــن●کثــرت●

مالصــدرا●و●همچنیــن●مراجعــه●بــه●آثــار●بزرگانــی●چــون●خواجــه●نصیــر●و●ابن●ســینا●و●شــارحان●

آثــار●آنــان●مؤیــد●ایــن●مطلــب●اســت.●قــرآن●نیــز●ســند●مهمــی●در●جهان●گرایــی●اســالم●اســت؛●

چنانچــه●در●ســوره●فاتحــه●الکتــاب،●»رب●العالمیــن«●حکایــت●از●یکپارچگــی●دنیــا●و●آخــرت●بــه●

مثابــه●یــک●کل●منســجم●دارد.●ارجــاع●آیــات●و●پدیده●هــای●مختلــف●بــه●اصلــی●واحــد،●الزمــه●

جهانی●شــدن●واقعــی●اســت●کــه●در●قالــب●عبــارات●مختلــف●قرآنــی●شــاهد●آن●هســتیم.●چنــد●

نمونــه●از●ایــن●آیــات●بــه●شــرح●مقابــل●اســت:●»لــه●مــا●فــی●الســموات●واالرض«●)بقــره:●2،●

116(؛●»خالــق●کل●شــی●ء«●)انعــام:●6،●101(؛●»رب●النــاس«●)نــاس:●114،●1(؛●»مالــک●المــک«●)آل●

عمــران:●3،●26(؛●،●ایــن●کلیت●گرایــی●و●اصل●گرایــی●را●بــه●تصویــر●می●کشــد؛●»ولّلــه●●المشــرق●

والمغــرب●فأینمــا●تولــوا●ُفثــم●وجــه●الّلــه●●ان●الّلــه●●واســٌع●علیــم«؛●و●از●آن●خداســت●مشــرق●و●

مغــرب،●بــه●هــر●ســو●کــه●روی●آوریــد،●همان●جــا●روی●خداســت،●همانــا●خداســت●گشایشــمند●

دانــا.«●)بقــره:●2،●115(؛●آیــۀ●62●ســورۀ●بقــره،●یــک●حلقــه●و●ریســمان●مشــترک●بیــن●ادیــان●

مختلــف●بــر●پایــه●ایمــان،●تقــوا●و●اعمــال●صالحــه●برقــرار●می●کنــد؛●آیــۀ●13●ســورۀ●حجــرات،●
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بــا●اشــاره●بــه●منشــأ●پیدایــش●انســان●از●یــک●مــرد●و●زن●بیــن●شــعوب●و●قبایــل،●اشــتراک●و●

وحــدت●برقــرار●می●کنــد؛●آیــۀ●285●ســورۀ●بقــره،●ایمــان●بــه●همــه●رســوالن●و●پیامبــران●االهــی●

را●از●خصلت●هــای●مؤمنــان●می●دانــد.●چنانچــه●مخاطــب●اصلــی●قــرآن●در●وهلــۀ●اول،●»نــاس«●

یــا●مــردم●اســت.●بنابرایــن●در●ایــن●کــرۀ●خاکــی●هــر●کس●بــا●هــر●پیشــینه●ای●می●توانــد●مخاطب●

قــرآن●باشــد●و●ایــن●نیــز●قابلیتــی●دیگــر●بــرای●اســالم●در●جهــت●جهانی●شــدن●اســت؛●ماننــد●

ــات●21●ســوره●بقــره،●3●از●ســوره●فاطــر●و●6●از●ســوره●انشــقاق.●بنابرایــن●اگــر●الزمــه●یــک● آی

ــه●یــک●وجــود●ضــروری●و●حقیقــت●غایــی●و●نگــرش●توحیــدی● ــاور●ب جهانی●شــدن●واقعــی،●ب

ــه●مــا● ــم●باشــد●کــه●زمــان●و●مــکان●نمی●شناســد●و●انســان●ب ــه●عال و●یک●پارچــه●و●منســجم●ب

هــو●انســان●را●بــا●هــر●رنــگ●و●تعلقــی●مخاطــب●قــرار●می●دهــد●و●اســالم●سرشــار●از●آموزه●هــا،●

آیــات●و●اصولــی●اســت●کــه●مؤیــد●محورهــای●فــوق●اســت.

ــده●از● ــته●و●برآم ــانه●ای●داش ــت●رس ــتر●ماهی ــتلز●بیش ــون●و●كاس ــت●رابرتس ــۀ●هوی نظری

ــه●ســمت● ــت●ب ــه●هوی ــال●ک ــان●ح ــه●در●هم ــن●نظری ــات●اســت.●براســاس●ای ــش●ارتباط دان

ــه● ــن●اســت.●ب ــل●تبیی ــز●قاب ــی●نی ــت●اســت،●در●ســطح●فرامل ــی●در●حرک ــای●فرومل هویت●ه

عبــارت●دیگــر●هویــت●بــر●عکــس●مفهــوم●ســنتی●خــود●در●دو●جهــت●فروملــی●و●فراملــی●در●

ــی●و● ــرو●مل ــۀ●ف ــوع●در●عرص ــده،●متن ــای●پراکن ــف●هویت●ه ــد●تعری ــه●واج ــت●ک ــت●اس حرک

محلــی●و●تکثیــر●هویت●هــای●کالن●و●مجــازی●در●عرصــۀ●فــرا●ملــی●اســت.●روالنــد●رابرتســون●از●

افــراد●برجســته●در●تبییــن●نظریــۀ●جهانی●شــدن●اســت●و●از●جهانی●شــدن●در●ســطح●فرهنگــی●

ســخن●بــه●میــان●مــی●آورد.●»جهانی●شــدن●یــا●ســیاره●ای●شــدن●جهــان،●مفهومــی●اســت●كــه●

هــم●بــه●تراكــم●جهــان،●هــم●بــه●تشــدید●آگاهــی●دربــاره●ای●جهــان●بــه●عنــوان●یــك●كل،●هــم●

ــی●و●هــم●آگاهــی●از●یكپارچگــی●جهــان●در●قــرن●بیســتم● ــل●و●واقعــی●جهان وابســتگی●متقاب

اشــاره●می●كنــد.●منظــور●از●تراكــم،●افزایــش●ســطح●وابســتگی●متقابــل●بیــن●نظام●هــای●ملــی●

از●طریــق●تجــارت،●اتحــاد●نظامــی●و●ســلطه●امپریالســیم●فرهنگــی●اســت.●اصلی●تریــن●بخــش●

ایــن●تعریــف،●ایــدۀ●تشــدید●آگاهــی●جهانــی●اســت●كــه●یــك●پدیــدۀ●نســبتًا●جدیــد●اســت«●

)ســعیدی،●106:1385(.●منظــور●رابرتســون●اینســت●كــه●بــه●احتمــال●زیــاد●تمــام●جهــان●)و●

نــه●بخش●هــای●محلــی●و●ملــی●آن(●مخاطــب●شــناخت●های●فــردی●خواهــد●بــود●)رابرتســون،●

ــانه●های● ــد●رس ــی●مانن ــرًا●فرهنگ ــای●ظاه ــورد●پدیده●ه ــا●درم ــر●نه●تنه ــن●ام 1385●:214(؛●ای

آنهــا●جهانی●شــدن●ســلیقه●ها●نســبتًا●بدیهــی● كــه●در● جمعــی●و●ســلیقه●های●مصرفــی●

ــه●صــورت● ــره●را●ب ــائل●روزم ــام●مس ــا●تم ــه●م ــاره●ك ــه●دراین●ب ــادق●اســت،●بلك ــد،●ص می●نمای
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جهانــی●بــاز●تعریــف●می●كنیــم●نیــز●صــدق●می●كنــد.●بــرای●مثــال●مــا●مســائل●سیاســی،●نظامــی●

را●در●قالــب●»نظــم●جهانــی«،●مســائل●اقتصــادی●را●در●قالــب●»ركــود●بیــن●المللــی«،●مســائل●

ــی«،● ــب●»وحدت●گرای ــی●را●در●قال ــی«،●مســائل●مذهب ــدات●جهان ــب●»تولی ــی●را●در●قال بازاریاب

مســائل●مربــوط●بــه●شــهروندان●را●در●قالــب●»حقــوق●بشــر«،●و●مســائل●مربــوط●بــه●آلودگــی●و●

ــم. ــف●می●كنی ــو●تعری ــن«●از●ن ــب●»نجــات●ســیارۀ●زمی ــی●را●در●قال پاكیزگ

در●حــوزه●قــدرت،●ایــن●مقالــه●عمدتــًا●مباحــث●خــود●را●بــر●پایــۀ●نظریــات●فوکــو●قــرار●داده●

اســت●کــه●براســاس●چهــره●چهــارم●قــدرت●برعکس●مفهــوم●ســنتی؛●قــدرت●در●تعریــف●جدید،●

ــی●و● ــام●و●پیچیدگ ــراه●باابه ــع●نمی●جوشــد،●منتشــر●اســت،●ســیال●اســت●و●هم ــک●منب از●ی

ــس● ــن●فلســفی-●جامعه●شــناختی●در●پ ــك●تبیی ــو●ی ــدرت●فوك ــۀ●ق ــی●اســت.●نظری چندگونگ

زمینــه●تاریــخ●مدرنیتــه●اســت.●امــروزه●دو●نــوع●از●قــدرت●قابل●●شناســایی●اســت:●قــدرت●نــرم●

و●قــدرت●ســخت.●جنــس●قــدرت●نــرم●از●نــوع●اقنــاع●و●جنس●قــدرت●ســخت●از●مقولــۀ●وادار●و●

اجبــار●)کــردن(●اســت.●رســانه-●بــه●ویــژه●تلویزیــون-●بــه●اعتبــار●ذهنیت●ســازی،●انگاره●پــردازی●

ــی●از● ــکار●عموم ــروز،●اف ــای●ام ــت.●در●دنی ــدرت●اس ــدۀ●ق ــود،●تولیدکنن ــازی●خ و●گفتمان●س

ــی●توســط● ــکار●عموم ــت●اف ــا●هســتند.●بخــش●وســیعی●از●ماهی ــن●قدرت●ه ــۀ●قوی●تری جمل

تلویزیــون●شــکل●می●گیــرد●و●علــت●اصلــی●آن،●قــدرت●بســیار●بــاالی●آن●در●جــذب●مخاطــب●

انبــوه●اســت.●»ایــن●عقیــده●وجــود●دارد●کــه●اگــر●بتــوان●افــکار●عمومــی●را●نســبت●بــه●موضوع●

یــا●پدیــده●ای●قانــع●کــرد●یــا●بــه●آن●ســمت●و●ســوی●خــاص●بخشــید،●مســلمًا●دولت●هــا●نیــز●

ــرور،●1385● ــد«●)●ضیایی●پ ــد●ش ــیده●خواهن ــه●آن●ســمت●کش ــی●ب ــکار●عموم ــار●اف تحت●فش

:13(.●برخــالف●گذشــته●کــه●برتــری●نظامــی،●قــدرت●جهانــی●یــک●کشــور●را●تعییــن●می●کــرد،●

ــی●را● ــر●بین●الملل ــر●برت ــه●تصوی ــی●یــک●کشــور●در●اســتفاده●از●رسانه●هاســت●ک ــروزه●توانای ام

ــددی●دارد،●از● ــل●متع ــر●دالی ــر●حاض ــانه●ها●در●عص ــدی●رس ــد.●فلســفۀ●قدرتمن شــکل●می●ده

جملــه:●تمــام●رســانه●ها●ســاختارند●و●تنهــا●انعــکاس●ســاده●ای●از●واقعیــت●بیرونــی●نیســتند.●

ــد.● ــدا●می●کن ــوم●پی ــان●در●رســانه●ها●مفه ــوی●مخاطب ــت●را●می●ســازند.●گفتگ رســانه●ها●واقعی

ــد. ــاری●و●اجتماعی●ان ــی،●تج ــم●ارزشــی،●ایدئولوژیک ــا●و●مفاهی ــاوی●پیام●ه ــانه●ها●ح رس

در●حــوزه●فراواقعیــت●از●نظریــات●بودریــار●ســود●جســته●ایم.●نظریــۀ●بودریــار●بــرای●تبییــن●

امــر●واقعیــت●اجتماعــی●بــکار●رفتــه●اســت●کــه●معتقــد●اســت●رســانه●ها●در●عصــر●جدیــد●بــا●

ــد.● ــردم●عرضــه●می●دارن ــه●م ــت●ب ــت،●رخدادهــا●را●در●چهره●هــای●فراواقعی شبیه●ســازی●واقعی

ــی●را● ــی،●جهان ــای●ارتباط ــت●فناوری●ه ــانه●ها●و●تقوی ــترش●رس ــت●گس ــد●اس ــار●معتق بودری
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بــه●وجــود●آورده●اســت●کــه●در●آن●تشــخیص●واقعیــت●از●آنچــه●واقعیــت●نیســت،●ناممکــن●

ــک● ــا●ی ــه●ب ــت،●بلک ــا●واقعی ــه●ب ــانها●ن ــت●مدرن،●انس ــۀ●پس ــن●رو،●در●جامع ــت.●از●همی اس

ــه● ــدارد،●بلک ــی●وجــود●ن ــه●واقعیت ــن●نیســت●ک ــار●ای ــد.●منظــور●بودری فراواقعیــت●مواجه●ان

معتقــد●اســت●دسترســی●بــه●ایــن●واقعیــت●بــه●دلیــل●پوشــش●ضخیــم●رســانه●ای●ناممکــن●

اســت.●بودریــار●بــر●ایــن●اعتقــاد●اســت●کــه●رســانه●ها-●به●خصــوص●تلویزیــون-●واقعیت●هــا●

را●شبیه●ســازی●می●کننــد؛●»واقعیــت،●دیگــر●نــه●محصــول●تمــاس●مــا●بــا●جهــان●خــارج،●بلکــه●

نتیجــۀ●آن●چیــزی●اســت●کــه●صحنــۀ●تلویزیــون●بــه●مــا●عرضــه●می●کنــد.●تلویزیــون●بــه●جهــان،●

تبدیــل●شــده●و●در●زندگــی●مــا●رســوخ●کــرده●و●زندگــی●مــا●نیــز●در●تلویزیــون●تحلیــل●رفتــه●

ــه● ــد●ک ــرار●داده●ان ــی●ق ــا●را●در●جهان ــن●رو،●رســانه●ها●م اســت«●)●تاجیــک،●1382●:222(.●از●ای

ــن● ــت.●درچنی ــده●اس ــر●ش ــه●کمت ــر●چ ــی●در●آن●ه ــتر●و●معن ــه●بیش ــر●چ ــات●در●آن،●ه اطالع

ــژۀ● ــر●شــده●و●کار●وی ــام●مهمت ــوای●پی ــه●مخاطــب●از●محت ــام●ب ــی،●شــیوۀ●رســاندن●پی فضای

ــرار●دادن● ــراز●پاســخ،●ق ــع●شــدن●از●اب ــق،●مان ــراد●از●درک●حقای ــردن●اف ــون،●محــروم●ک تلویزی

افــراد●در●جهانــی●از●صورت●هــای●خیالــی●اســت،●بــه●گونــه●ای●کــه●تمیــز●دادن●بیــن●نمایــش●

و●واقعیــت●ناممکــن●می●شــود؛●»در●فــرا●واقعیــت،●همــه●چیــز●در●حــد●افــراط●اســت●)افــراط●

ــزی●کــم●و● ــاد●و●چــه●چی ــزی●زی ــوان●تعییــن●کــرد●چــه●چی ــاد،●چــون●نمی●ت ــای●زی ــه●معن ــه●ب ن

کافــی●اســت(،●کوهــی●از●اطالعــات،●ســیلی●از●تصویــر،●انبوهــی●از●امیــال.●در●چنیــن●تکثیــر●

ــی● ــه●نیســت●)جای ــر●نوعــی●صحن ــان،●دیگ ــد.●جه ــات●اطالع●رســانی●نمی●کن ــدی،●اطالع و●تزای

کــه●گمــان●ببریــم●اتفاقــات●در●آن●ابتــدا●و●انتهــا●و●اهدافــی●دارنــد(،●بلکــه●جهــان●نوعــی●ضــد●

ــا●رویدادهایــی●عجوالنــه●و●سرســری●و● صحنــه●اســت●)انبوهــی●از●شــلوغی●و●هیاهــو(●کــه●ب

ــه●ای«● ــه●نتیج ــده●ای●و●ن ــه●آین ــته●ای●دارد،●ن ــه●گذش ــه●ن ــود●ک ــرهم●بندی●می●ش ــطحی●س س

ــار●در●چنیــن●شــرایطی●دیگــر●نمی●تــوان●میــان● ــه●اعتقــاد●بودری )چاوشــیان،●1380●:256(.●ب

ــد●شبیه●ســازی●و● ــن●همــان●فراین ــز●داد●و●ای ــری●و●فرهنگــی●تمیی ــار●هن اصــل●و●رونوشــت●آث

وانمایــی●اســت.

پیشینۀ تحقیق

ــت.● ــرح●اس ــوزه●مط ــن●ح ــل●در●ای ــا●فاض ــی«●از●رض ــون●و●دهكدهجهان ــق●»تلویزی تحقی

ســازمان●ملــل●متحــد●در●نوامبــر●1996●طــی●اجالســی●مقدماتــی●در●نیویــورك،●روز●21●نوامبــر،●

برابــر●بــا●ســی●ام●آبــان●مــاه●هــر●ســال●را●بــه●عنــوان●روز●جهانــی●تلویزیــون●اعــالم●كــرد.●بــه●ایــن●

ــرای●شــركت●در●اجــالس● منظــور،●حــدود●150●نفــر●از●كارشناســان●مناطــق●مختلــف●جهــان●ب
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بــه●ایــن●مناســبت●در●روز●21●نوامبــر●همــان●ســال●بــه●ســازمان●ملــل●متحــد●دعــوت●شــدند.●

ــزار●شــد،●ســه● ــل●متحــد●برگ ــت●ســازمان●مل ــر●كل●وق ــا●حضــور●دبی ــه●ب ــن●اجــالس●ك در●ای

محــور●عمــده●در●دســتور●كار●قــرار●گرفــت●كــه●عبــارت●●بودنــد●از:●تلویزیــون●و●جهانــی●شــدن،●

ــا● ــده.●پژوهشــگر●ب ــون●و●آین ــی●فرهنگ●هــای●ملت●هــای●جهــان●و●تلویزی ــون●وگوناگون تلویزی

ــك● ــور●م ــد●منظ ــر●نمی●رس ــه●نظ ــد:●»●ب ــان●می●كن ــان●اذع ــون●در●جه ــانۀ●تلویزی ــی●رس بررس

ــوده● ــان●ب ــی●در●جه ــای●بوم ــه●فرهنگ●ه ــدن●هم ــه●ش ــی1●یكپارچ ــده●جهان ــان●از●دهك لوه

باشــد●و●مســلمًا●دیــدگاه●او●بــه●وجــود●آمــدن●پیونــد●و●قرابــت●میــان●فرهنگهــا●بــوده●اســت،●

ــود.● ــر●خواهــد●ب ــاب●ناپذی ــی●اجتن ــام●ارتباطــات●جهان ــداری●نظ ــت●پدی ــه●عل ــه●ب ــی●ك قرابت

بنابرایــن●در●قلمــرو●فرهنــگ●بــه●جــای●جســتجوی●قوانیــن●كــه●یكپارچگــی●و●محــو●فرهنگهــای●

بومــی●را●دنبــال●می●كنــد،●بایــد●بــه●دنبــال●قوانینــی●بــود●كــه●منجــر●بــه●قرابــت●فرهنگــی●یــا●

ــد●فرهنگــی●می●شــود●«)فاضــل،●1367:52(.●فاضــل●در●بخــش●نتیجــه●گیــری●گــزارش● پیون

دو●رویكــرد●را●مدنظــر●قــرار●می●دهــد.●رویكــرد●اول●اینكــه●بایــد●فرهنگهایــی●را●كــه●حداقــل●

ــاب●آورد.● ــه●حس ــی●ب ــرو●فرهنگ ــك●قلم ــای●ی ــوان●مرزه ــه●عن ــد،●ب ــم●دارن ــا●ه ــباهت●را●ب ش

فرهنــگ●جهانــی●یعنــی●فرهنگــی●كــه●تجــارب●و●ســنت●های●ملــل●گوناگــون●را●در●برمــی●گیــرد.●

و●امــا●رویكــرد●دوم●كوچــك●شــماری●فرهنگــی●اســت●و●●آن●فراینــدی●اســت●كــه●در●آن●ارزشــهای●

همــه●فرهنگ●هــا●بــه●قالب●هــای●فرهنگــی●بــی●ارزش●تقلیــل●پیــدا●می●كنــد.●در●ایــن●رویكــرد●

بــرای●مثــال●مفهــوم●عشــق●بــه●هرزگــی،●شــجاعت●بــه●خشــونت،●بردبــاری●بــه●بــی●هنجــاری●

ــر●ســر●راه●شناســایی●دســتاوردهای●فرهنگ●هــای● ــه●مانعــی●ب ــد●ب ــد.●ایــن●فراین ــزل●می●یاب تن

ــی●تبدیــل●می●شــود. ــگ●جهان ــز●فرهن ــف●و●نی مختل

اثــر●دیگــر●در●ایــن●زمینــه،●کتابــی●اســت●از●احمــد●گل●محمــدی●بــه●عنــوان●»جهانی●شــدن●

فرهنــگ،●هویــت«●کــه●نهمیــن●شــمارۀ●آن●در●ســال●1396●تجدیــد●چاپ●شــد.●مؤلــف،●فرضیۀ●

ــی●شــدن،●خــاص●گرایــی●هــای●فرهنگــی●را● ــد●جهان ــد:●فراین ــان●می●کن پژوهــش●را●چنیــن●بی

ــا●محــور●قــرار●دادن●فرضیــه،●پژوهــش●را●در●ســه●بخــش●ســازمان● تقویــت●مــی●کنــد.●وی●ب

میدهــد:●در●بخــش●اول●از●فراینــد●جهانی●شــدن●بــه●عنــوان●متغیــر●مســتقل●ســخن●می●گویــد●

ــدن● ــد●جهانی●ش ــون●فراین ــده●و●گوناگ ــاد●پیچی ــف،●ابع ــای●مختل ــه●نظریه●ه ــی●ب ــا●نگاه و●ب

ــدی● ــوم●بن ــه●گرچــه●مفه ــد●ک ــه●هــا●آشــکار●میکن ــن●نظری ــی●ای ــد.●بازبین را●وصــف●مــی●نمای

ــا●و● ــازی●فض ــی●بازس ــردازان●آن●را●نوع ــر●نظریه●پ ــود●دارد،●اکث ــدن●وج ــماری●از●جهانی●ش پرش

1. Global village
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زمــان●می●داننــد.●در●ایــن●بخــش،●بــه●مصادیــق●مختلــف●جهانی●شــدن●پرداختــه●و●نمودهــای●

گوناگــون●آن●را●در●حوزه●هــای●اقتصــادی،●سیاســی●و●فرهنگــی●شناســایی●مــی●کنــد.●در●بخــش●

ــردازد● ــته●می●پ ــر●وابس ــوان●متغی ــه●عن ــی●ب ــی●فرهنگ ــاص●گرای ــتی●خ ــان●چیس ــه●بی دوم●ب

ــای● ــی●ه ــاص●گرای ــا●بحــث●از●خ ــم●ب ــف●آن●را●ه ــواع●مختل ــی●و●ان ــاص●گرای ــی●خ و●گوناگون

قومــی،●ملــی،●دینــی،●نــژادی●و●انــواع●دیگــر●آشــکار●می●کنــد.●پــس●از●گــردآوری●داده●هایــی●

دال●بــر●وجــود●رابطــۀ●معنــادار●میــان●جهانی●شــدن●و●خاص●گرایــی●فرهنگــی،●در●بخــش●

ــل● ــه●واســطۀ●مخت ــد●جهانی●شــدن●ب ــه●»فراین ــن●نتیجــه●رهنمــون●می●شــود●ک ــه●ای ســوم●ب

کــردن●هویت●ســازی●ســنتی،●بســتر●و●شــرایط●مناســبی●بــرای●شــکل●گیری●و●گســترش●

خاص●گرایی●هــای●فرهنگــی●فراهــم●می●کنــد«●)گل●محمــدی،●1396:●264(

کریــس●بارکــر●در●ســال●1997●کتابــی●را●بــا●عنــوان●»تلویزیــون●جهانــی«1●بــه●رشــتۀ●تحریــر●

ــر●ایــن● ــان●فارســی●ترجمــه●نشــده●اســت.●ایــن●کتــاب●مشــتمل●ب ــه●زب ــوز●ب درآورده●کــه●هن

ــون● ــی،●تلویزی ــون●جهان ــه●و●تلویزی ــون،●مدرنیت ــی●تلویزی ــای●جهان ــت:●نهاده ــث●اس مباح

جهانــی●چیســت؟،●داســتان●های●عامه●پســند●و●اخبــار●جهانــی،●تلویزیــون●و●مخاطبــان●

ــی. ــون●جهان ــی●تلویزی ــت●های●فرهنگ ــرانجام●سیاس ــی●و●س جهان

ــانتی● ــارک●و●ش ــزا●پ ــط●لی ــیاره●ای«2●توس ــون●س ــام●»تلویزی ــه●ن ــی●ب ــال●2003●کتاب در●س

کومــار●بــه●چــاپ●رســیده●اســت.●ایــن●کتــاب●حــاوی●مجموعه●مقاالتــی●درخصــوص●تلویزیــون●

جهانــی●اســت.●عناویــن●بعضــی●از●مقــاالت●آن●عبارتنــد●از:●رشــد●رســانۀ●جهانــی●)ادوارد●هرمان●

و●رابــرت●مــک●چنــس●نــی(،●امپریالیســم●رســانه●ای●)جــان●تامیلســون(،●آیــا●مطالعاتــی●بــه●نــام●

تلویزیــون●جهانــی●وجــود●دارد؟●)شــانتی●کومــار(،●تلویزیــون●و●هویــت●ملــی،●جهانــی●عمــل●

کــن●و●محلــی●اندیشــه●کــن●)جــان●فیســک(.

●اثــر●دیگــری●كــه●در●ایــن●مــورد●مطــرح●اســت●كتابی●اســت●بــا●عنــوان●»نقش●جهانی●شــدن●

و●رســانه●ها●در●هویــت●فرهنگــی«●از●رحمــان●ســعیدی●و●علی●اصغــر●کیــا.●ایــن●كتــاب●بــه●ایــن●

ــی●و●از● ــت●فرهنگ ــران●در●هوی ــبب●بح ــدن●س ــا●جهانی●ش ــه●آی ــد●ك ــی●می●پردازن ــئوال●اصل س

بیــن●رفتــن●فرهنگ●هــای●بومــی●و●محلــی●و●تحلیــل●رفتــن●آنهــا●در●فرهنــگ●جهانــی●خواهــد●

ــه●ایــن●نتیجــه●می●رســند●كــه●●»جهانی●شــدن●نه●تنهــا● شــد؟●آنهــا●پــس●از●بررســی●های●الزم●ب

1. Global television

2. Planet TV
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ــی●نخواهــد● ــن●رفتــن●فرهنگ●هــای●بومــی●و●محل ســبب●بحــران●در●هویــت●فرهنگــی●و●از●بی

ــا●و●اعتــالی●و●در●عیــن●حــال،●پاالیــش●و●تثبیــت●فرهنگ●هــای●ملــی●و● شــد●بلكــه●ســبب●غن

محلــی●می●شــود●و●امــكان●بیشــتر●بــرای●تعامــل●و●ایجــاد●تعــادل●در●باورهــای●فرهنگــی●بومــی●

و●منطقــه●ای●را●فراهــم●خواهدكــرد«●)ســعیدی،●98:1385(.

ــت،● ــده●اس ــر●آم ــتۀ●تحری ــه●رش ــی●ب ــون●جهان ــوص●تلویزی ــه●درخص ــری●ک ــب●دیگ کت

از: عبارت●انــد●

1.●Understanding●the●global●TV●format.●By:●Albert●Moran●with●Justin●
malbon,●2006,●250●pages.

2.●Global●television:●how●to●effective●television●for●the●future.●By:●
Tony●Verna,●1993,●320.

3.●The●media●and●globalization.●By●terhi●rantanen,●2005,●180●pages.

4.●Planet●TV:●A●Global●Television●Reader.●By●Lisa●Park●and●Shanti●
Kumar,●2003,●329●Pages.

5.●Global●TV●Horror.●●By●Stacey●Abbott,●●Lorna●Jowett●·●2021,●162●pag-
es.

6.●Global●Television●Formats:●Understanding●Television●Across●...●
By●Sharon●Shahaf,●●Tasha●Oren●·●2013●,●276●pages.●

7.●Reality●TV:●Remaking●Television●Culture.●By●Susan●Murray,●●Laurie●
Ouellette●·●2009,●●Page●198.

همانگونــه●کــه●مالحظــه●می●شــود●امــروزه●آثــار●گوناگونــی●وجــود●دارد●کــه●بــه●تلویزیــون●

جهانــی،●فراینــد●جهانــی●شــدن،●محلــی●گرایــی،●نســبت●تلویزیــون●و●هویــت●هــای●بومــی●و●

جهانــی،●ســواد●اطالعاتــی●جهانی-محلــی●پرداختــه●انــد●کــه●شــمار●و●تنــوع●آنهــا●روز●بــه●روز●

افزایــش●مــی●یابــد●و●بــه●عنــوان●نمونــه●بــه●اســامی●برخــی●از●آنهــا●اشــاره●شــده●اســت.●در●

ــر،● ــی●دائمــا●در●حــال●تغیی ــط●جهان ــی●شــدن،●محی ــی●محل ــده●جهان ــاره●پدی ــع●درب ــن●مناب ای
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پیوســتگی●دیــد●جهانــی●محلــی،●اهمیــت●روزافــزون●نســبت●فراینــد●جهانی●شــدن●بــا●پدیــده●

هــای●قــدرت،●واقعیــت،●هویــت●و●واقعیــت●برســاخته؛●مراتــب●دســتیابی●ســواد●جهانــی●و●

پیوســتگی●و●پویایــی●انــواع●آنهــا●از●جملــه●ســواد●ارتباطــی●و●اطالعاتی،●ســواد●فرهنگی،●ســواد●

سیاســی،●ســواد●معنــوی●و●مذهبــی،●ســواد●اقتصــادی،●ســواد●اخالقــی،●ســواد●آموزشــی●و●

ســواد●ســازمانی●بحــث●شــده●اســت.

در●ایـن●آثـار،●پدیـدۀ●رسـانه●ها●و●تلویزیـون،●جهانـی●و●محلـی●توصیـف●و●تبیین●شـده●اند●

و●اینکـه●رسـانه●ها●وسـیله●ای●قدرتمنـد●بـرای●ایجـاد●ارتبـاط●در●سـطح●بین●المللـی●هسـتند،●بـا●

وجـود●ایـن،●ایـن●ابزارهـا●همچنیـن●قادر●به●داشـتن●تأثیـر●در●سـطح●محلی●اند.●در●این●راسـتا●

اسـتفاده●از●اینترنـت●بـرای●ارتبـاط●در●سـطح●محلـی●مثـال●بـارزی●را●از●پدیـدۀ●جهانـی-●محلـی●

شـدن●ارائـه●می●دهـد.●در●مجمـوع،●مطالعـات●انجـام●شـده●مـا●را●بـه●ایـن●نتیجـه●رهنمـون●

می●سـازد●کـه●گفتمان●هـا،●فرایندهـا●و●نهادهـای●درهم●تنیـدۀ●سراسـر●جهـان●کـه●بر●شـیوه●ها●و●

سیاسـت●های●علمـی●محلـی●تأثیرگذارنـد،●خواسـتار●در●نظـر●گرفتـن●جهانـی-●محلی●انـد.

روش شناسی تحقیق

روش●مدنظــر●پژوهشــگر،●روش●هــای●چندجانبــه●و●مرکــب●بــا●رهیافــت●کیفــی●اســت.●این●

ــی●و●تفســیری●هســتند.● ــه●و●روش●تحلیل ــه●ای،●مصاحب روش●هــا●شــامل●روش●هــای●کتابخان

مطالعــه●و●اســتخراج●تعاریــف،●مفاهیــم،●نظریــات،●تئوری●هــا،●اطالعــات●و●آمارهــای●موجــود●

ــام● ــه●ای●انج ــا●روش●کتابخان ــات●ب ــق●و●دســته●بندی●اطالع ــر●مقایســه،●تطاب در●موضــوع،●ام

ــرداری●و●در●روش● ــه●ای،●فیش●ب ــات●در●روش●کتابخان ــع●آوری●اطالع ــزار●جم ــت.●اب ــده●اس ش

مصاحبــۀ●نیمه●عمیــق،●پرسشــنامۀ●کتبــی●و●مصاحبــه●بــا●صاحبنظــران●علــم●ارتباطــات●و●

ــه●ســؤاالت●بســته(●طــی● ــاز●)و●ن ــا●طــرح●ســؤاالت●ب ــه●در●آن،●پژوهشــگر●ب رســانه●اســت●ک

گفتگوهــای●رودررو،●نقطه●●نظــرات●صاحبنظــران●را●جمــع●آوری●و●بــه●عنــوان●نظــرات●کارشناســی●

موردمداقــه●قــرار●داده●اســت.●

در●انتخــاب●حجــم●نمونــه●و●انجــام●مصاحبــه●تــا●جایــی●پیــش●رفته●ایــم●کــه●بــه●کفایــت●

نظــری●رهنمــون●شــویم●)بــازرگان،●1387●:212(.●»بــه●ایــن●ترتیــب،●انتخــاب●شــرکت●کننــدگان●

)پاســخگویان(●جدیــد●تــا●زمــان●تکمیــل●اطالعــات●الزم●بــرای●پاســخگویی●بــه●مســئلۀ●پژوهش●

ادامــه●یافتــه●اســت«●)حریــری،●1385:●140(.●
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شــیوۀ●نمونه●گیــری●در●ایــن●پژوهــش،●بهره●منــدی●از●دو●شــیوۀ●نمونه●گیــری●هدفمنــد●و●

گلولــه●برفــی●بــوده●اســت:●در●نمونه●گیــری●هدفمنــد،●منظــور،●نمونه●گیــری●احتمالــی●نیســت،●

ــق،● ــداف●تحقی ــه●اه ــتیابی●ب ــور●دس ــه●منظ ــه●ب ــت●ک ــری●آن●اس ــدف●از●نمونه●گی ــه●ه بلک

مناســب●ترین●فــرد●انتخــاب●شــود●)ببــی1،●1381●:24(.●راهبردهــای●نمونه●گیــری●هدفمنــد●در●

ایــن●پژوهــش●بــر●مبنــای●اهــداف●تحقیــق،●ترکیبــی●از●ســه●راهبــرد●هســتند:●الــف(●نمونه●های●

ــا●موضــوع●و●اهــداف●تحقیــق●ســرآمد●جامعــه● ــارز2:●افــراد●و●نمونه●هایــی●کــه●در●ارتبــاط●ب ب

ــه●رشــته● ــوزه●تخصصــی●موضــوع●پژوهــش●ب ــددی●در●ح ــاالت●متع ــا●و●مق ــوده●و●کتاب●ه ب

ــع3:●افــراد●و●نمونه●هایــی●کــه●از●اســاتید●موضــوع● تحریــر●درآورده●انــد؛●ب(●نمونه●هــای●مطل

مــورد●بررســی●هســتند،●ولــی●کتــب●و●مقــاالت●و●فعالیــت●آنــان●بــه●انــدازۀ●نمونه●هــای●قبلــی●

ــارز●و●امــکان●عــدم● ــودن●نمونه●هــای●ب ــه●محــدود●ب ــا●توجــه●ب ــارز(●نیســت.●ب )نمونه●هــای●ب

دسترســی●بــه●آنــان●و●یــا●عــدم●موفقیــت●در●جلــب●همــکاری●گــروه●اول،●پژوهشــگر●بــه●ایــن●

ــان● ــردن●زم ــاه●ک ــور●کوت ــه●منظ ــی●ب ــای●در●دسترس ــد؛●ج(●نمونه●ه ــه●می●کن ــا●مراجع نمونه●ه

اجــرا●و●کاهــش●هزینه●هــا●و●نیــروی●اجرایــی.●نمونه●گیــری●گلولــه●برفــی4●نیــز●عبــارت●اســت●از●

مشــخص●کــردن●و●مراجعــه●بــه●افــرادی●کــه●از●نظــر●افــراد●انتخاب●شــده،●واجــد●شــرایط●بــوده●

و●درخصــوص●موضــوع●و●اهــداف●تحقیــق،●دارای●اطالعــات●باارزشــی●هســتند.

ــت.● ــک5●اس ــری●از●روش●تماتی ــا●بهره●گی ــز●ب ــا●نی ــل●داده●ه ــه●و●تحلی ــتخراج●و●تجزی اس

تحلیــل●تماتیــک●بــر●شناســـایی●الگــوی●معنایــی●در●یــک●مجموعـــه●داده●تمرکــز●دارد.●ایــن●

تحلیــل●فراینــد●شناســایی●الگوهــا●یــا●تم●هــا●در●بطــن●داده●هــای●کیفــی●اســت.●ایــن●تحلیــل●

بــه●دیــدگاه●معرفت●شــناختی●و●مبانــی●نظــری●خاصــی●وابســته●نیســت●و●در●آن،●پژوهشــگر●

ــا●در●پــی●کشــف●الگــوی●خــود●باشــد.●هــدف●تحلیــل●تماتیــک،● ایــن●آزادی●عمــل●را●دارد●ت

ــت● ــگر●اس ــه●پژوهش ــا●جالب●توج ــم●ی ــای●مه ــا●در●داده●ه ــی●الگوه ــا،●یعن ــایی●تم●ه شناس

ــد.●در● ــره●و●دالهانــت2017،6:●3353(.●تم●هــا●دارای●دو●ســطح●معنایــی●و●پنهــان●ان )ماگوی

تمهـــای●معنایـــی●تحلیلگـــر●از●درون●معنی●صریح●یا●ســـطحی●به●دنبال●چیـــزی●بیـــش●از●آنچه●

1. Babbie   Earl

2. Critical cases

3. Information rich cases

4. Network sampling

5. Thematic

6. Maguire & Delahunt
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توســـط●شـــرکت●کننده●گفته●یا●نوشـــته●شـــده●نیســـت.●اما●در●تم●هـــای●پنهـــان●پژوهشـــگر●

بـــه●دنبــال●اســـتخراج،●فهـــم●و●اســـتنباط●معنـــا●از●دل●گفته●هـــای●شـــرکت●کننده●و●از●بطـــن●

تحلیـــل●اســـت.●تحلیل●در●کار●حاضـــر●تمهـــا●را●در●ســـطح●معناشـــناختی●نشـــان●داده؛●امـــا●

در●تـــالش●بــرای●کشـــف●تم●هـــای●پنهـــان●نیـــز●بـــوده●اســـت.●تحلیــل●تــم●حاضــر●بــر●اســاس●

ســؤاالت●پژوهــش●و●بــا●اســتفاده●از●مصاحبه●هــای●نیمه●ســاخت●یافته●پیــش●رفــت.●در●

ایــن●رهگــذر●از●چارچــوب●شــش●مرحلــه●ای●بــران●و●کالرک●بــرای●انجــام●تحلیــل●تماتیــک●بهــره●

جســته●ایم:●

1● آشنایی●به●داده●ها●)دوباره●خوانی●رونوشت●ها●و●عبارات●معنایی(؛●.

2● تولید●کدهای●اولیه●)استخراج●مفاهیم●از●عبارات●معنایی(؛●.

3● جستجوی●تم●ها●)شناسایی●و●معرفی●تم●های●فرعی(؛●.

4● معنایــی●. گســتره●های● در● فرعــی● تم●هــای● تجمیــع● و● )توســعه● تم●هــا● بررســی●

؛● ) وســیع●تر

5● تعریــف●تم●هــا●)اصــالح●نهایــی●و●شناســایی●ماهیــت●آن●چیــزی●کــه●هــر●تــم●درمــورد●.

آن●اســت(؛●

6● نگارش●و●تحلیل●نهایی..

یافته های پژوهش

در●جهــان●امــروز،●امــر●محلــی●بــه●همــان●میــزان●کــه●می●توانــد●از●امــر●جهانــی●تأثیــر●بگیــرد،●

می●توانــد●بــر●آن●تأثیــر●بگــذارد.●همان●گونــه●کــه●فرهنگ●هــای●غالــب●بــر●فرهنگ●هــای●

ــب● ــای●غال ــر●فرهنگ●ه ــد●ب ــم●می●توانن ــک●ه ــای●کوچ ــد،●فرهنگ●ه ــر●می●گذارن ــک●تأثی کوچ

تأثیــر●بگذارنــد.●در●عصــر●جهانــی●شــدن،●امــر●محلــی،●هویــت●قومــی●و●فرهنــگ●منطقــه●ای●

را●نمی●تــوان●نادیــده●انگاشــت.●رویكــرد●ایــن●چنینــی●از●آنجائــی●ناشــی●می●شــود●كــه●

امــروزه●دیگــر●كنتــرل●جریــان●اطالعــات●و●ارتباطــات●انســانی●بــه●لحــاظ●حضــور●و●همــه●گیــری●

تلویزیــون●امــری●غیــر●ممكــن●اســت●یعنــی●ســعی●در●نادیــده●گرفتــن●فــالن●عنصــر●و●هویــت●

قومــی●و●قبیلــه●ای●نه●تنهــا●آن●را●محــدود●نمی●كنــد●بلكــه●بــه●جــذاب●شــدن●و●ترویــج●

بیشــتر●آن●منجــر●می●شــود●و●در●ایــن●رهگــذر،●تلویزیــون●تأثیــر●بســزایی●دارد؛●تلویزیــون●کــه●

ــت● ــدی●اس ــای●جدی ــد،●دارای●ویژگی●ه ــاب●می●آی ــه●حس ــدن●ب ــق●جهانی●ش ــود●از●مصادی خ
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ــوع●مناســبات،●کارکــرد●و●فعالیــت●آنهــا●براســاس●ایــن●ویژگی●هــای●جدیــد●اســت● و●تنهــا●ن

ــد●ناشــی●از● ــی.●در●فضــای●جدی ــا●جهان ــی1●اســت●ی ــد●یــک●رســانۀ●محل کــه●مشــخص●می●کن

تحــول،●در●چهــار●بعــد●هویــت،●قــدرت،●واقعیــت●و●فراواقعیــت؛●تلویزیون●هــا●نیــز●دو●شــکل●

مشــخص●محلــی●و●جهانــی●بــه●خــود●گرفته●انــد.●یــک●تلویزیــون●محلــی●بــا●تعریــف●هویــت●

ــا●اســتفاده●از●قــدرت●منتشرشــده●و●غیررســمی●در●حــال● و●انتشــار●آن●در●عرصــۀ●جهانــی●و●ب

بازســازی●و●بازآفرینــی●یــک●عنصــر●جمعــی●در●عرصــۀ●جهانــی●اســت●و●از●ایــن●طریــق،●واجــد●

یــک●رخــداد●یــا●پدیــده●محلــی●منتشرشــده●اســت.●در●حالــی●کــه●برعکــس،●رســانۀ●جهانــی●

ــدرت،●در●حــال● ــارم●ق ــر●مــوج●چه ــه●ب ــا●تکی ــی●و●ب ــف●رخدادهــا●در●گســتره●ای●جهان ــا●تعری ب

ــی●معمــوالً● ــی●گفتمان●هــای●جهانی●اســت.●رســانه●های●محل بازســازی،●شبیه●ســازی●و●بازآفرین

از●ســطح●هویــت●آغــاز●می●کننــد●و●بــه●عنــوان●مقاومتــی●در●برابــر●قــدرت●مســتقر،●واقعیــات●

ــی●در●مســیری● ــد.●امــا●رســانه●های●جهان ــی●را●در●شــکل●فراواقعیتــی●آن●تحمیــل●می●کنن محل

ــی● ــی●را●در●ابعــاد●هویــت●جهان ــد،●رخدادهــای●جهان برعکــس،●از●حــوزه●قــدرت●آغــاز●می●کنن

تعریــف●می●کننــد●و●بــا●گــذار●از●واقعیــت●یــک●فراواقعیــت●را●بــه●جوامــع●تحمیــل●می●کننــد.●

رســانه●های●محلــی●مرزافــزا●هســتند●و●رســانه●های●جهانــی،●مرزگشــا.●یــک●رســانه●محلــی●بــا●

حفــظ●و●تقویــت●هویــت●خویــش●ســعی●در●انتشــار●آن●در●ســطح●جهانــی●بــه●دنبــال●جایــی●

ــردن●هویت●هــا● ــا●یکپارچــه●ک ــی●ب ــا●رســانۀ●جهان ــی●اســت●ام ــرای●عرضــه●محصــوالت●محل ب

و●یکسان●ســازی●توده●هــا●)ارائــۀ●معانــی●یکســان●بــرای●افــراد●متفــاوت●و●انبــوه(●و●نیــز●

یکپارچگــی●در●ســطح●مناســبات●و●روابــط●اجتماعــی●بــه●دنبــال●عرضــۀ●یــک●محصــول●جهانــی●

اســت.●رســانه●های●جهانــی●بــه●دنبــال●زبانــی●خــاص●بــرای●رســاندن●پیــام●خــود●بــه●جهــان،●

مســیری●از●بــاال●بــه●پائیــن●و●رســانه●های●محلــی●مســیری●از●پائیــن●بــه●بــاال●را●طــی●می●کننــد.●

ــون● ــت.●تلویزی ــی●اس ــی،●جهان ــانه●جهان ــای●رس ــی●و●پیام●ه ــی،●محل ــانۀ●محل ــای●رس پیام●ه

ــی،●جهــان●را● ــا●جهانــی●کــردن●مســائل●موردعالقــه●بشــر●و●پدیده●هــای●محل از●یــک●طــرف،●ب

ــان●را● ــک●لوه ــی●م ــدۀ●جهان ــی●دهک ــن●ســان●پیش●بین ــرده●و●بدی ــل●ک ــی●تبدی ــه●محله●های ب

موجــب●شــده●اســت●و●از●طــرف●دیگــر●در●بســیاری●از●مواقــع●رخدادهــا●و●پدیده●هــای●محلــی●

ــردن●پدیده●هــای● ــی●ک ــون●در●جهان ــر●تلویزی ــرده●اســت.●اث ــدل●ک ــی●ب ــه●موضوعــی●جهان را●ب

محلــی●و●بازتــاب●وقایعــی●از●جملــه●بیــداری●اســالمی●در●کشــورهای●خاورمیانــه●و●عربی)لیبــی،●

ــا●و● ــادی●اروپ ــران●اقتص ــراق(،●بح ــتان●و●ع ــوریه،●افغانس ــن،●س ــن،●بحری ــس،●یم ــر،●تون مص

1. Local media
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ــونامی● ــادی،●س ــی●و●اقتص ــای●اجتماع ــل●نابرابری●ه ــه●دلی ــتریت●ب ــوادث●وال●اس ــان،●ح یون

ــدان●گوانتانامــودر●آمریــکا،●داعــش● ژاپــن●و●نیــروگاه●اتمــی●ایــن●کشــور،●وقایعــی●چــون●زن

در●ســوریه●و●عــراق،●محلــه●ای●بــه●نــام●فــردو●در●قــم●یــا●ســرت●در●لیبــی●یــا●قره●بــاغ●در●

آذربایجــان●و...●بــر●کســی●پوشــیده●نیســت.●پیــام●تلویزیــون●جهانــی،●جهانــی●اســت،●زبانــش●

ــم.●مســائل●مــورد●توجــه●تلویزیــون●جهانــی،● بین●المللــی●و●مخاطبانــش●از●اقصــی●نقــاط●عال

ــر● ــه●کســب●خب ــد●ب ــه●نحــوی●کــه●تمــام●افــراد،●عالقه●من ــی(●اســت،●ب مســائل●بشــری●)جهان

ــر● ــه●نظ ــر●و...(.●ب ــوق●بش ــۀ●اوزون،●حق ــت،●الی ــط●زیس ــتند●)محی ــائل●هس ــورد●آن●مس درم

ــده● ــن●تلویزیون●هــا،●حــد●و●مــرزی●نمی●شناســد،●●همــه●جــا●دی می●رســد●گســترۀ●پوشــش●ای

و●شــنیده●می●شــوند،●نفــوذ●بســیاری●دارنــد،●چنانکــه●در●تصمیم●گیری●هــای●بین●المللــی●

ــه● ــوع●آن●ب ــگام●وق ــه●هن ــه●را●ب ــر●حادث ــر●و●تصوی ــی(●و●خب ــوذ●فرامل ــد●)نف ــر●می●گذارن تأثی

ــن● ــور●چنی ــور●و●حض ــه●ظه ــرد●ک ــان●ک ــد●خاطرنش ــد.●بای ــال●می●کنن ــم●ارس ــاط●عال اقصــی●نق

پدیــده●ای●خــود●معلــول●تغییــرات●کلیــدی●در●اقتصــاد●سیاســی●تلویزیــون●جهانــی●بــه●ایــن●

شــرح●بــوده●اســت:●»پیشــرفت●در●تکنولــوژی●تلویزیــون،●ضعــف●شــرایط●و●قوانیــن●تنظیــم●

ــروعیت● ــش●مش ــش،●کاه ــاعات●پخ ــی●و●س ــای●تلویزیون ــش●در●کانال●ه ــی،●افزای ــده●مل ش

تلویزیــون●عمومــی1●و●کاهــش●مخاطبیــن●تلویزیــون●عمومی«)بارکــر،1997:●68(.●ایــن●

ــی●می●ســازند●کــه●»ایــن●تلویزیــون● ــری●از●تلویزیــون●فــرا●جهان تحــوالت●و●ویژگی●هــا،●تصوی

ــال،● ــن●ح ــا●ای ــر،1997:●68(.●ب ــت«●)بارک ــی●اس ــد●ملیت ــاری●و●چن ــای●تج ــت●بنگاه●ه در●دس

ــه● ــه●دســت●نگرفت ــی●را●ب ــون●جهان ــازار●تلویزی ــور●ب ــام●ام ــی●زم ــک●شــرکت●آمریکای ــوز●ی »هن

اســت●و●الگوهــای●تجــارت●تلویزیونــی●شــامل●مجموعــه●ای●از●جریانــات●جهانــی،●منطقــه●ای،●و●

ــر،1997:●69(.● ــه●ای●هســتند«●)بارک ناحی

زمینه های ظهور و بستر فعالیت تلویزیون جهانی از نظر صاحبنظران ایرانی

اشــاره●شــد،●فراینــد●تجزیــه●و●تحلیــل● همان●گونــه●كــه●در●بخــش●روش●شناســی●

اطالعــات●بــه●منظــور●یافتــن●پاســخ●ســؤال●های●تحقیــق●ابتـــدا●جمـــالت●و●عبـــارات●مشــابه●

در●پرسشــنامه●ها●بازبینــی●و●نظرهــا●کدگــذاری●شــدند●و●نظراتــی●کــه●بیــش●از●ســه●بــار●تکــرار●

شــده●بودنــد،●در●قالــب●مفاهیــم،●دسته●بنـــدی●شـــدند.●

1. Public television (تلویزیونی که انواع و اقسام برنامه ها را درمورد موضوعات متعدد پخش می کند).
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جدول1●-پاسخ●سؤال●مصاحبه●دربارۀ●زمینه●های●ظهور●و●بستر●فعالیت●تلویزیون●جهانی●از●نظر●
صاحبنظران●ایرانی

ف
ردی

تم●مفهومعبارت●معنایی
اصلی

1

»فعالیت تلویزیون اگر بخواهد وارد جریان جهانی شود به ناچار 

دست به فرهنگ پذیری زده، چرا كه با فرهنگ جهانی برخورد 

می کند«. )مصاحبه با رمضانی و حیدری، تیر1395(

- برهم زدن هویت های 

فرهنگی )زبان، گفتمان، 

هویت، ایدۀ فرهنگی 

مناسب، مباحث پست مدرن 

و همگن سازی ذهنیت(

نی
ها
●ج

●و
عی

ما
جت

-●ا
گی

هن
فر
ل●

ام
عو

2

»تلویزیون جهانی مهمترین ابزار برای نفوذ فرهنگی و حذف 

مرزهای عقیدتی بوده و نقش مهمی را در توسعه ایدۀ 

جهانی سازی دارد«. ) مصاحبه با علی اصغر كیا، تیر1395(

درهم تنیدگی منافع فرهنگی 

در جامعه بین المللی

3
گرایش به همسویی فرهنگی و نزدیك شدن مفرط جوامع به 

یكدیگر

تمایل بشر به ایجاد و 

برقراری ارتباط با سایر ملل 

4

»در كنار بحث جهانی شدن، پیشرفت شگرف فناوری های 

ارتباطی، دیجیتالی شدن امور، صحنه های مختلف جهان مجازی، 

زمینه ساز ظهور تلویزیون جهانی شده است«. ) مصاحبه با 

رحمان سعیدی، تیر1395(

تكنولوژی نوین ماهواره ای و 

تجهیزات مدرن دیجیتالی

نی
ها
●ج

●و
ری

او
فن
ل●

ام
عو

5

»پذیرش تغییرات ناشی از حضور تكنولوژی جدید ارتباطی، 

مخاطب جهانی و لزوم پاسخگویی به او بستر الزم را برای ورود 

به عرصه رسانه های جهانی آماده می كند«. ) مصاحبه با مریم 

بیژنی، مرداد1395(

دستیابی و دسترسی به 

امكانات تكنولوزیكی و 

سخت افزاری

6

» اینترنت یكی از عوامل اصلی جهانی شدن است و این 

جهانی شدن با شبكه سی ان ان )تلویزیون های ماهواره ای( 

شروع شد. این شبكه برای نخستین بار جهانی شد و اخبار را 

در دسترس مردم دنیا قرار داد«. ) مصاحبه با یحیی کمالی پور، 

مرداد1395(

ظهور اینترنت و جهانی 

شدن
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ردی
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اصلی

7
»رسانه ای كه پژواك دگرایدئولوژیك باشد، بالقوه می تواند بعدی 

جهانی پیدا كند. مانند پرس تی وی«. )مصاحبه با سیدرضا 
موسوی نیا، مرداد1395(

اجتناب از دیدگاه های 
تندسیاسی- توجه به تمامی 

ادیان و اجتناب از توهین 
به ادیان الهی- انتخاب یك 
ایدئولوژی مناسب در زمینۀ 

اخالق جهانی

نی
ها
●ج

●و
سی

سیا
ل●

ام
عو

8

»امروزه رسانه ها- به ویژه تلویزیون- ملت ها و دولت ها را منزوی 
و منفعل می سازند و حتی قابل ترحم و یا فعال و دموكرات و 
محبوب. باید حتی در عرصۀ ملی نیز به فكر ایجاد تلویزیون 

جهانی بود. چون ملت ها و ملیت ها در مرز هجوم اند. این عوامل 
زمینه های ظهور فعالیت تلویزیون جهانی را دوچندان ساخته 

است«. )مصاحبه با عابدینی، تیر1395(

رشد مناسبات سرمایه داری 
و ظهور قدرت های بزرگ 

جهانی- به خصوص از اوایل 
قرن بیستم- با تأكید بر 
رخدادهای پس از جنگ 

جهانی دوم

9

»پیوستگی هر چه بیشتر دنیا در بعد سیاسی و تأثیرگذاری 
رسانۀ تلویزیون به عنوان رسانه ای سرد كه مخاطب را به شدت 
مفتون می کند، رویكرد توجه به تلویزیون جهانی را توجیه پذیر 

می سازد«. )مصاحبه با داریوش عباسی، خرداد1395(

ضرورت هدایت افكار 
عمومی و نخبگان از طریق 

رسانه

10

»مهمترین نیاز دولت ها در جهان، گسترش زمینۀ فعالیت از 
طریق اطالع رسانی با ابزارها و وسایل ارتباط جمعی، به خصوص 

وسایل سمعی و بصری است«. )مصاحبه با مهران خوش سلوک، 
مرداد1395(

نیاز به اطالع رسانی جهانی

11

»دولت ها جهانی شدن از طریق رسانه ها را به نوعی از باب القای 
برتری خود در عرصۀ اخبار و اطالعات مدنظر قرار داده و با ارائه 

آخرین و ناب ترین اخبار، سیاست های خود را در این زمینه دیكته 
می نمایند«. )مصاحبه با مهران خوش سلوک، مرداد1395(

به هم پیوستگی جامعۀ 
جهانی در حوزه سیاسی و 

امنیتی

12

»در گذشته، مهمترین عامل شکل دهی افکار عمومی قدرت 
سخت و مبتنی بر اعمال روش های فیزیکی همراه با خشونت 
و براندازی بوده است. حال اینکه امروزه به واسطۀ رسانه های 
جهانی شیوۀ تأثیرگذاری بر بر افکار عمومی تغییر کرده است« 

)مصاحبه با حسن عباسی، مهر 1395(

ناكارآمد شدن یا دست كم 
كارآیی پائین تأثیر قدرت 
سخت به شكل دهی افكار 

عمومی.
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اصلی

13
»زمینه های پیدایش، تكوین و راه اندازی تلویزیون جهانی را 
می توان در عوامل ذیل  دانست: پراکندگی محیط، سالمت 

رسانش گری، هدف و شناخت«. )غ.ل.ر.آذری، تیر1395(

- نزدیك شدن ملل به هم 
و برداشتن فواصل مكانی و 
هم شكلی های نسبی جوامع، 

از طرق مختلف از جمله 
صنعت ارتباطات

نی
ها
●ج

●و
ای

نه●
می

●●ز
ل
ام
عو 14

» در بستر جهانی شدن، هرچه شبكه های تلویزیونی تخصصی تر 
باشند، بهتر می توانند مخاطب جذب كنند. مثالً یك شبكه فقط 
به موسیقی پاپ می پردازد، یك شبكه فقط به موسیقی سنتی یا 
كالسیك، یك شبكه مخصوص ورزش است و یك شبكه خاص 

آشپزی. به این ترتیب، به نظر می رسد در جهان پرتنوع شبكه ها، 
هرچه بستر فعالیت تخصصی تر باشد، زمینه جهانی تر شدن 

بیشتر فراهم است«. )مصاحبه با مهدخت بروجردی، تیر1395(

نیروی انسانی متخصص 
)فنی( - كارشناسان مسلط 

به هویت ملی و فرایند نظم 
جهانی و آگاه به تحوالت 
بین المللی- تدارك مالی 

و برنامه پایدار با اهداف 
معین و نگاه به آینده به 

نحوی كه گذشته را به آینده 
پیوند بزند.

15

»رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی، نقش اساسی را 
درتوسعه و انكشاف مفاهیم حقوق بشر اجرا می کنند. چنانچه  
با توجه به رسالت خود، رویدادها و موارد نقض حقوق بشررا 
آشكار نموده، تا اینكه عدالت و ارزش های حقوق بشری تامین 

شود« )مصاحبه با حمید عبداللهیان، آبان 1395(

فراگیر شدن ارزش های 
جهان شمول بشری همچون 

حقوق بشر، كرامت انسان

16

»الگوهای حرکت و مهاجرت در عصر جهانی شدن موجب شده تا 
بواسطه پدیده مهاجرت محل تولد، زندگی و مرگ افراد ضرورتًا 
در یک حوزۀ جغرافیایی خاص رخ ندهد. رسانه های جهانی با 
متصل کردن مکان های تولد و مرگ افراد با استقبال مواجه 

شده اند« )مصاحبه با مهدی منتظر قائم، آذر1395(

افزایش مهاجرت

17
»برای تغییر حیاتی كاپیتالیسم كه زمینه را برای رشد و ظهور 
رسانه های جهانی هموار كرد، نیاز به همكاری در بعد فراملی 

بود«. )مصاحبه با توکلی، خرداد1395(

شكل گیری اقتصاد جهانی و 
بازار آزاد

)درهم تنیدگی منافع 
اقتصادی(

نی
ها
●ج

●و
دی

صا
قت

ل●ا
ام
عو

18
»اگر به تلویزیون به عنوان یك صنعت فرهنگی و فناوری قدرت 

نگاه كنیم، بایستی عوامل موثر اقتصادی را در آن برجسته 
ببینیم«. )مصاحبه با سیدرضا شاکری، تیر1395(

ظهور اقتصاد رسانه
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براســاس●جــدول●شــمارۀ●1،●از●جمــالت●و●عبــارات●مطــرح●شــده●از●ســوی●صاحبنظــران،●

ــۀ● ــل●پنج●گان ــر●عوام ــی●تحت●تأثی ــای●جهان ــت●تلویزیون●ه ــور●و●بســتر●فعالی ــای●ظه زمینه●ه

فرهنگــی،●فنــاوری،●سیاســی،●اقتصــادی●و●زمینــه●ای●قــرار●دارد.●عوامــل●فرهنگــی●به●شــرایطی●

ــدن● ــول●ش ــا●متح ــانه●ها●ب ــق●رس ــد●از●طری ــا●می●توانن ــی●آن،●فرهنگ●ه ــه●ط ــاره●دارد●ک اش

ــل● ــد.●عوام ــه●دهن ــود●ادام ــات●خ ــه●حی ــر●ب ــای●دیگ ــا●و●هویت●ه ــا●فرهنگ●ه ــزش●ب و●آمی

فنــاوری●نیــز●بــه●تعامــل●تلویزیــون●و●فناوریهــای●نویــن●ارتباطــی●اشــاره●دارد●کــه●پیــام●بــه●

مخاطبیــن●انبــوه●در●مکانهــای●جغرافیــای●مختلــف●رســانده●می●شــود.●عوامــل●سیاســی●نیــز●

معطــوف●بــه●نقــش●رســانه●ها●پــس●از●جنــگ●ســرد●و●فــرو●ریختــن●ســاختار●دو●قطبــی●نظــام●

ــی●در● ــرکت●های●چندملیت ــور●ش ــانه●ای●و●ظه ــی●رس ــن●دیپلماس ــت●یافت ــی،●اهمی بین●الملل

فراینــد●جهانــی●شــدن●اســت.●عوامــل●اقتصــادی●نیــز●شــامل●نقــش●رســانه●ها●در●تحــوالت●

ــه● ــوط●ب ــه●ای●مرب ــل●زمین ــود●و●عوام ــانه●ها●می●ش ــاد●رس ــور●اقتص ــادی●و●ظه ــوزۀ●اقتص ح

مباحــث●نظــم●جهانــی●و●تحــوالت●بین●المللــی●در●حــوزۀ●نیــروی●انســانی،●افزایــش●مهاجــرت،●

ــات●و...●می●شــود. ــت●ارتباط صنع

مؤلفه های تلویزیون جهانی از نظر صاحبنظران ایرانی

مؤلفه●هــای●تلویزیون●هــای●جهانــی●از●منظــر●صاحبنظــران●شــامل●مؤلفه●هایــی●نظیــر●

ــر● ــه●صرفنظ ــی●اســت.●البت ــی،●ســاختاری●و●تاکتیک ــی،●محتوای ــک●فن ــای●تکنولوژی ضرورت●ه

از●ایــن●چهــار●مؤلفــه●،●تلویزیــون●زمانــی●می●توانــد●از●ابتدایی●تریــن●مؤلفه●●هــای●جهانــی●

ــه● ــی●و...●را●پذیرفت ــگ●جهان ــروزی،●فرهن ــۀ●انســان●ام ــت●چهل●تك ــه●هوی برخــوردار●باشــد●ك

باشــد●و●همچنیــن●نــگاه●اداره●كننــدگان●آن●بــه●مخاطــب،●از●نــوع●مخاطــب●فعــال●و●باشــعور●

ــی●را●در● ــای●جهان ــدرت●و...(●گفتمان●ه ــظ●ق ــود●)حف ــای●خ ــارغ●از●نیازه ــد●ف ــد●و●بتوان باش

ــد. ــاظ●كن ــود●لح ــای●خ ــوای●پیام●ه محت
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جدول2●-پاسخ●سؤال●مصاحبه●دربارۀ●مؤلفه●های●تلویزیون●جهانی●از●دیدگاه●صاحبنظران●ایرانی

تم●اصلیعبارت●معناییردیف

قوی بودن سیگنال های ارسالی1

مؤلفه های فنی و 
تکنیکی

بهره گیری از فن آوری اینترنتی و دیجیتالی2

پخش فراملی و پوشش جهانی3

به روزرسانی ابزارهای ارتباطی از باب سخت  افزاری4

پوشش فراگیر و جهانی پخش صدا و تصویر5

به روز و آنالین بودن6

دكوراسیون و نمای به روز7

داشتن زبان بین المللی و نیز فراهم بودن امكانات چند زبانی )زبان(8

مؤلفه های  
محتوایی

عمق محتوا و تأكید بر اشتراكات فكری )محتوای پیام(9

ایجاد اعتماد در مخاطب و اِعمال حداقلی سانسور خبری )اعتماد(10

حداكثر استفاده از جاذبه های تصویری )جذابیت(11

استفاده از موسیقی متنوع مبتنی بر سالیق ملیت های مخاطبین12

اجتناب از تبعیض نژادی و جنسی و طبقاتی13

سعی در انعکاس مسایل اجتماعی، فرهنگی و... مردم جهان14

پوشش نیازهای مختلف مخاطب جهانی و داشتن مخاطب جهانی15

پخش برنامه برای كشورهای مختلف به زبان آنها16

تخصصی شدن شبكه های تلویزیونی ورزشی، هنر، سیاسی، خبر و... 17

فراملی و غیرمتعصب بودن18

توجه به صنعت گردشگری19

مروج و منادی صلح و توسعه در اقصی نقاط دنیا20
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تم●اصلیعبارت●معناییردیف

داشتن ساختار رسانه ای که موجب به رسمیت شناخته شدن رسانه می شود21

مؤلفه های 
ساختاری

عدم وابستگی شبكۀ تلویزیون جهانی به هیچ دولت، گروه و نهادی خاص22

رعایت ضوابط و مقررات جهانی مورد پذیرش عموم جهان23

رقابتی بودن در فضای بنگاهی جهان رسانه ها24

مردم نهاد بودن 25

استقالل كامل اقتصادی26

قدرت تعیین كنندگی، تأثیرگذاری و جریان سازی در سطح جهانی27

مؤلفه های تاکتیکی 
)رویکردی(

انعكاس مسائل سیاسی تمامی كشورها )انعكاس واقعیت های خبری جهان(28

انعكاس مباحث كشورهای قدرتمند و ضعیف )بدون واهمه(29

سرعت انتقال اخبار و اطالعات و چگونگی پوشش مطالب )سرعت(30

استفاده از برنامه هایی كه افراد تمام ملل از آن لذت می برند31

تالش در جهت كاهش شكاف آگاهی نسبت به رویدادهای منطقه ای و جهانی32

ایجاد ارتباط دوسویه بین دست اندركاران و بینندگان برنامه33

توجه و احترام به هویت و حقوق همۀ ادیان، ملل و دولت ها34

بازتاب دادن تمامی رخدادها بدون تبعیض35

احترام به عقاید گوناگون و عمل به نگرش یك جهان چندصدایی36

پرهیز از پخش برنامه های سطح پائین و تکراری37

مشاوره و بهره گیری از کارشناسان فرهنگ های محلی و بومی كشورهای مختلف38

همکاری با افرادی از نژادهای مختلف به عنوان مجری، كارشناس و غیره 39

استفاده از كادر پژوهشی مجرب و نظرسنجی از مخاطبین 40
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ــون● ــیس●تاکن ــان●تأس ــران●از●زم ــالمی●ای ــوری●اس ــیمای●جمه ــرزی●س ــبكه●های●برون●م ش

توانســته●انــد●تــا●حــدودی●بــه●جــذب●مخاطبــان●منطقــه●ای●و●فــرا●منطقــه●ای●بپردازنــد.●ایــن●

ــه●جمهــوری●اســالمی● ــر●هجمــه●گفتمــان●مســلط●علی ــون●مقاومــت●در●براب شــبکه●هــا،●تریب

ــرال● ــان●مســلط●)لیب ــه●انقــالب●اســالمی●توســط●گفتم ــن●اســت●ك ــت●ای ــد.●واقعی ــران●ان ای

ــا●جمهــوری● ــد●ت ــن●شــبكه●تــالش●می●كن ــل●شــده●اســت.●ای ــه●دیگــری1●تبدی دموكراســی(●ب

اســالمی●ایــران●را●از●»دیگــری●بــودن«●مبــری●●كنــد●و●در●ایــن●مســیر●بــه●نســبت●موفــق●بــوده●

ــل●جــذب● ــان●مســلط●محم ــری«●در●گفتم ــه●»دیگ ــر●چ ــه●اگ ــه●داشــت●ك ــد●توج اســت.●بای

تهدیدهــای●جهانــی●اســت●امــا●همیــن●»دیگــری«●تبدیــل●بــه●مهمتریــن●بدیــل●بــرای●ورود●بــه●

متــن●و●جایگزیــن●شــدن●بجــای●گفتمــان●مســلط●اســت.●»دیگــری«●در●رســانه●ها●كمتــر●●دیــده●

ــام●توســط● ــالغ●پی ــیوه●اب ــن●ش ــه●می●شــود.●بنابرای ــام●او●بیشــتر●توج ــه●پی ــا●ب می●شــود،●ام

»دیگــری«●بســیار●اهمیــت●دارد)تدافعــی●و●تهاجمــی●بــه●اقتضــای●موضــوع(.●پیداســت●کــه●

ــوده●اســت.● ــران●در●ایــن●راه●موفــق●ب شــبکه●های●برون●مــرزی●ســیمای●جمهــوری●اســالمی●ای

●جدول3●-●مؤلفه●های●تلویزیون●جهانی●در●شبکه●های●برون●مرزی●سیمای●ج.ا.ا●از●نظر●صاحبنظران●ایرانی

تم●اصلیعبارت●معناییردیف

1
بهره گیری از فن آوری اینترنتی و دیجیتالی )تأکید بر فناوری نوین اطالعات و 

ارتباطات(

مؤلفه های فنی 
و تکنیکی

پخش فراملی، گسترده و پوشش جهانی2

به روزرسانی ابزارهای ارتباطی از باب سخت  افزاری3

پوشش فراگیر و جهانی پخش صدا و تصویر4

به روز و آ نالین بودن5

1   Other
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تم●اصلیعبارت●معناییردیف

6
داشتن زبان بین المللی و نیز فراهم بودن امكانات چندزبانی )استفاده از زبان 

انگلیسی، عربی، اسپانیولی و...(

مؤلفه های 
محتوایی

ارتقای مبادالت فرهنگی و تأكید بر اشتراكات فكری )محتوای پیام(7

بی طرفی و اعتمادسازی در بین مخاطبان8

جذابیت برنامه ها )توجه به برنامه های مورد عالقۀ تمامی ملت ها(9

اجتناب از تبعیض نژادی و جنسی و طبقاتی )تساوی حقوق انسان ها(10

سعی در انعکاس مسایل اجتماعی، فرهنگی و... کشورهای تحت پوشش11

داشتن مخاطب جهانی )جهانی بودن پیام ها(12

پخش برنامه به زبان بومی ملت ها13

تخصصی شدن شبكه های تلویزیونی )خبری، سیاسی، سرگرمی و فیلم و ...( 14

مروج و منادی صلح در اقصی نقاط دنیا )تاکید بر صلح و کرامت انسانی(15

داشتن ساختار سازمانی رسانه ای 16

مؤلفه های 
ساختاری

داشتن دفاتر خبری برون مرزی17

رعایت ضوابط و مقررات جهانی مورد پذیرش عموم جهان18

رقابتی بودن در فضای بنگاهی جهان رسانه ها19

داشتن خبرنگاران خارجی و فراملی20

تأثیرگذاری و جریان سازی در سطح جهانی21

مؤلفه های 
تاکتیکی 
)رویکردی(

انعكاس واقعیت های خبری جهان22

انعكاس مباحث كشورهای پیرامونی )بدون واهمه(23

سرعت انتقال اخبار و اطالعات )سرعت(24

25
تالش در كاهش شكاف آگاهی نسبت به رویدادهای منطقه ای و جهانی)بر هم زدن 

جریان معادالت یک سویه خبری جهان(

ایجاد ارتباط دو سویه بین دست اندركاران و بینندگان برنامه26

توجه و احترام به هویت وحقوق همه ادیان، ملل و دولت ها27

بازتاب تمامی رخدادها )صداقت و امانت در ارائه اخبار و اطالعات(28

احترام به عقاید گوناگون )اصرار بر زمینه های مشترک مذهبی و اعتقادی ملل(29

30
پرهیز از پخش برنامه های سطح پائین و تکراری )اجتناب از پخش اخبار کم 

اهمیت(

مشاوره و بهره گیری از کارشناسان فرهنگهای محلی و بومی كشورهای مختلف31

استفاده از نژادهای مختلف به عنوان مجری، كارشناس و غیره 32

استفاده از كادری پژوهشی مجرب و نظرسنجی از مخاطبین33
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از●جــدول●شــمارۀ●3،●مؤلفه●هــای●تلویزیــون●جهانــی●در● براســاس●نتایــج●حاصــل●

ــی●را● ــران●ایران ــر●صاحبنظ ــران●از●منظ ــالمی●ای ــوری●اس ــیمای●جمه ــرزی●س ــبکه●های●برون●م ش

ــای● ــی(،●مؤلفه●ه ــی●)تکنیک ــای●فن ــرد:●مؤلفه●ه ــدی●ک ــوان●طبقه●بن ــر●می●●ت ــار●ســطح●زی در●چه

ــردی(.●مقایســۀ● ــی●)رویک ــای●تاکتیک ــای●ســاختاری●و●ســرانجام●مؤلفه●ه ــی،●مؤلفه●ه محتوای

نتایــج●جــدول●شــمارۀ●3●بــا●جــدول●شــمارۀ●2●حاکــی●از●آن●اســت●کــه●در●واقــع●از●دیــدگاه●

ــی،● ــارت●معنای ــار●عب ــر●از●چه ــرزی●ســیمای●ج.ا.ا،●غی ــی،●شــبکه●های●برون●م ــران●ایران صاحبنظ

تمامــی●مؤلفه●هــای●تلویزیــون●جهانــی●را●داراســت●و●آن●چهــار●عبــارت●معنایــی●عبارت●انــد●از●

اینکــه:●در●مؤلفــۀ●محتوایــی،●اشــاره●ای●بــه●عبــارت●معنایــی●»اســتفاده●از●موســیقی●متنــوع«●

و●نیــز●در●مؤلفــۀ●●ســاختاری،●اشــاره●ای●بــه●ســه●عبــارت●معنایــی●»عــدم●وابســتگی●دولتــی«،●

ــبکه●های● ــاب●ش ــن●در●ب ــت.●لیک ــده●اس ــادی«●نش ــتقالل●اقتص ــودن«●و●»اس ــاد●ب »مردم●نه

برون●مــرزی●ســیمای●ج.ا.ا●ســه●ویژگــی●در●زمینــۀ●مباحــث●جهانــی●رســانه●ای●مطــرح●اســت:●

ــه●در● ــد.●دوم●اینک ــت●می●كنن ــی●حرك ــان●جهان ــه●ســمت●مخاطب ــن●شــبکه●ها●ب ــه●ای اول●اینک

ــن● ــازات●ای ــی●از●امتی ــن●یك ــد●و●ای ــره●می●برن ــی●به ــی●و●تركیب ــبك●تلفیق ــار●از●س ــۀ●اخب ارائ

ــد.● ــانه●ای●روز●متكی●ان ــای●رس ــه●آموزش●ه ــه●ب ــوم●اینک ــری●اســت●و●س ــبكه●های●خب ــه●ش گون

اجماع●نظــر●صاحبنظرانــی●کــه●در●تکمیــل●پرسشــنامه●ها●و●مصاحبه●هــا●بــا●پژوهشــگر●همــکاری●

داشــتند،●حاکــی●از●آن●اســت●کــه●موقعیــت●ویــژه●و●رهیافــت●شــبکه●های●برون●مــرزی●

ــد●از: ــی●عبارت●ان ــای●جهان ــل●تلویزیون●ه ــه●خی ــتن●ب ــیمای●ج.ا.ا●در●پیوس س

ــره●ای●●	 ــد●چه ــالمی،●بای ــای●اس ــترش●ارزش●ه ــن●گس ــران●ضم ــی●ای ــون●جهان تلویزی

ــك● ــع،●پات ــد.●در●واق ــه●کن ــران●ارائ ــت●و●انسان●دوســت●را●از●كشــور●ای ــذاب،●مثب ج

ــی● ــم●معرف ــونت●و●تروریس ــر●خش ــران●را●مظه ــه●ای ــد●ك ــانه●هایی●بزن ــه●رس ــدی●ب ج

كرده●انــد.

مســئوالن●بایســتی●بــه●پــردازش●و●ارائــۀ●گونه●گونــی●و●تنــوع●باورهــا●و●ویژگی●هــای●●	

ــر●و● ــا●و●فاخ ــی●زیب ــور●در●قالب ــای●كش ــف●و●خرده●فرهنگ●ه ــق●مختل ــی●مناط فرهنگ

ــان●در●بیــرون●●مرزهــا●نیــز●همــت●گمارنــد. ــرای●دیگــر●مخاطب قابــل●درك●ب

ضــرورت●دارد●پتانســیل●ها●و●جاذبه●هــای●جغرافیایــی●و●مــادی●و●معنــوی●کشــور●بــه●●	

جهانیــان●معرفــی●شــود.

تبییــن●●	 و● تحلیــل● بازپرداخــت،● درراســتای● ایرانــی● شــبکه●های● دارد● ضــرورت●
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ــد● ــی●را●تولی ــد،●برنامه●های ــره●می●نمای ــه●از●آن●ســوی●مرزهــا●چه ــی●ک فراواقعیت●های

ــد. ــش●کنن و●پخ

ــه●ای●●	 ــه●گون ــت●گذاری●ها●ب ــب●و●سیاس ــری●مطال ــوع●جهت●گی ــه●ن ــت●ک ــی●اس بدیه

ــان●منتقــل●شــود.● ــه●مخاطب ــه●طــور●غیرمســتقیم●ب ــه●پیام●هــا●ب باشــد●ك

افزایــش●ســرعت●در●اطالع●رســانی●از●جملــه●مؤلفه●هــای●مهــم●اســت●کــه●شــبکه●های●●	

برون●مــرزی●ســیمای●ج.ا.ا●بایســتی●بــه●آن●توجــه●کنــد.

ــی●بایســتی●●	 دقــت●در●صحــت●اطالعــات●از●ویژگی●هــای●اســت●كــه●تلویزیــون●جهان

رعایــت●كنــد.

ــون●●	 ــدۀ●تلویزی ــود،●آین ــپرده●ش ــر●س ــان●حرفه●ای●ت ــه●كارشناس ــور●ب ــردش●ام ــر●گ ●اگ

جهانــی●ایــران●در●عرصــۀ●رقابــت●بــا●تلویزیون●هــای●جهانــی●موقعیــت●بهتــری●خواهــد●

داشــت.

شبکه های تلویزیون جهانی از منظر صاحبنظران ایرانی

از●پاســخگویان●خواســته●شــد●از●میــان●شــبکه●های●تلویزیونــی،●فقــط●پنــج●شــبکه●را●کــه●

ــام● ــتند،●ن ــی●هس ــون●جهان ــای●تلویزی ــا●و●مؤلفه●ه ــرایط،●ویژگیه ــد●ش ــا●واج ــدگاه●آنه از●دی

ببرنــد.●توزیــع●نتایــج●نظــرات●پاســخگویان●در●جــدول●شــمارۀ●4●بــه●ایــن●شــرح●اســت:

جدول●شمارۀ●4

تعدادنام●شبکه

20بی بی سی

15سی ان ان

12الجزیره

7پرس تی وی

6یورونیوز

4تلویزیون مرکزی چین

4فاکس نیوز

4راشاتودی

4اسکای
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تعدادنام●شبکه

3صدای آمریکا

3العربیه

3زد تی اف

2جام جم ایران

2فرانس 24
11سایر1

100جمع

نتیجه گیری

ــی● ــان●را●از●كشــورهای●اصل ــد●ارتباطــی،●تقســیم●بندی●جه پیشــرفت●●تكنولوژی●هــای●جدی

و●كشــورهای●پیرامــون●دگرگــون●ســاخته●و●بــه●تبــع●آن،●نــوع●ارتباطــات●را●نیــز●از●ارتباطــات●

یك●ســویه●و●ســلطه●گرایانه●بــه●ســمت●ارتباطــات●دوســویه●تغییــر●داده●اســت؛●هرچنــد●هنــوز●

ــه●اصطــالح●شــكاف● ــزاری●ارتباطــات●و●ب ــات●ســخت●افزاری●و●نرم●اف هــم●عــدم●تناســب●امكان

دیجیتالــی●در●كشــورهای●مركــز●)اصلــی(●و●جهــان●پیرامونــی●یــا●بــه●اصطالح●ســابق،●كشــورهای●

شــمال●و●جنــوب●هنــوز●امــكان●اســتفادۀ●عادالنــه●از●ایــن●فناوری●هــا●را●بــرای●ایجــاد●تعــادل●

و●تعامــل●در●ایــن●دو●دســته●كشــورها●فراهــم●نمی●كنــد،●امــا●طلیعــۀ●ایــن●ارتبــاط●دوســویه●

ایــن●نویــد●را●می●دهــد●كــه●زمینــۀ●تبــادل●فرهنگــی-●و●نــه●ســلطۀ●یك●جانبــۀ●فرهنگــی-●بیــن●

كشــورهای●مختلــف●دنیــا-●اعــم●از●غنــی●و●فقیــر-●مســاعدتر●شــود،●لــذا●اســتفاده●از●شــرایط●

ــی،● ــای●ارتباط ــر●تکنولوژی●ه ــی●و●دیگ ــای●جهان ــدۀ●تلویزیون●ه ــازی،●پدی ــان●مج ــد،●جه جدی

بیــش●از●آن●كــه●تهدیــدی●بــرای●كشــورهای●مســتقل●ماننــد●ایــران●باشــد،●می●توانــد●فرصتــی●

ــوی●ایــن●كشــورها●در●ســطح● در●معرفــی●پتانســیل●ها،●ارزش●هــای●فرهنگــی●و●باورهــای●معن

ــام●تلویزیــون● ــه●ن ــا●پدیــده●●●ای●ب ــه●هــر●حــال،●امــروزه●بشــر●ب بین●المللــی●محســوب●شــود.●ب

ــی● ــا●مؤلفه●های ــتند●ب ــی●هس ــی،●تلویزیون●های ــای●جهان ــت.●تلویزیون●ه ــه●اس ــی●مواج جهان

ــی،● ــن●الملل ــذاری●در●تصمیم●گیری●هــای●بی ــری،●تأثیرگ ــر●گســترۀ●پوشــش●وســیع،●فراگی نظی

پخــش●برنامه●هــای●شــاد،●جــذاب،●متنــوع●و●هدفمنــد●و●ســرانجام،●پخــش●ســریع●اخبــار●در●

1  FRANCE PRESS,  TV MOND,  Deutsche Welle,  RTL,  RAI,  MBC,  ARTE, Reuters, Associated 

Press, United Press International 

العالم
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ــاط● ــه●اقصی●نق ــوع●آن●ب ــگام●وق ــه●هن ــه●را●ب ــر●حادث ــر●و●تصوی ــه●خب ــی.●چنان●ک ســطح●جهان

پدیده●هــای● جهانــی،● تلویزیون●هــای● امــروزه● عبارتــی،● بــه● می●کننــد.● ارســال● عالــم●

تکنولوژیکــی●نیســتند●کــه●بــه●طــور●طبیعــی●در●جامعــه●عمــل●می●کننــد،●بلکــه●ابــزاری●هســتند●

ــت●گذاری● ــه●سیاس ــد●ک ــرار●گرفته●ان ــرادی●ق ــرمایه●داران●و●اف ــا،●س ــار●حکومت●ه ــه●در●اختی ک

ــات● ــر●بررســی●نظری ــی●ب ــد.●مبتن ــال●می●کنن ــی●دنب ــی●و●بین●الملل خودشــان●را●در●ســطح●جهان

پیشــین●و●مصاحبه●هــای●به●عمل●آمــده●بــا●صاحبنظــران،●ایــن●مقالــه●نظــر●خــود●را●بــه●بررســی●

ــون● ــای●تلویزی ــز●مؤلفه●ه ــی●و●نی ــای●جهان ــت●تلویزیون●ه ــتر●فعالی ــور●و●بس ــای●ظه زمینه●ه

جهانــی●معطــوف●کــرد●و●اینکــه●شــبکه●های●برون●مــرزی●ســیمای●جمهــوری●اســالمی●تــا●چــه●

ــی●و● ــا●بررس ــی●را●داراســت؟●ب ــون●جهان ــبکه●های●تلویزی ــای●ش ــات●و●مؤلفه●ه ــدازه●مختص ان

دســته●بندی●نظــرات●صاحبنظــران،●نتایــج●زیــر●بــه●دســت●آمــد:●

ــل● ــر●عوام ــی●تحت●تأثی ــای●جهان ــت●تلویزیون●ه ــتر●فعالی ــور●و●بس ــای●ظه ــف(●زمینه●ه ال

پنجگانــۀ●فرهنگــی،●فنــاوری،●سیاســی،●اقتصــادی●و●زمینــه●ای●قــرار●دارد.●عوامــل●فرهنگــی●بــه●

ــول● ــا●متح ــانه●ها●ب ــق●رس ــد●از●طری ــا●می●توانن ــی●آن،●فرهنگ●ه ــه●ط ــاره●دارد●ک ــرایطی●اش ش

شــدن●و●آمیــزش●بــا●فرهنگ●هــا●و●هویت●هــای●دیگــر●بــه●حیــات●خــود●ادامــه●دهنــد.●عوامــل●

فنــاوری●نیــز●بــه●تعامــل●تلویزیــون●و●فناوری●هــای●نویــن●ارتباطــی●اشــاره●دارد●کــه●پیــام●بــه●

ــی● ــل●سیاس ــود.●عوام ــانده●می●ش ــف●رس ــی●مختل ــای●جغرافیای ــوه●در●مکان●ه ــن●انب مخاطبی

ــی● ــاختار●دوقطب ــن●س ــرد●و●فروریخت ــگ●س ــس●از●جن ــانه●ها●پ ــش●رس ــه●نق ــوف●ب ــز●معط نی

ــی● ــور●شــرکت●های●چندملیت ــن●دیپلماســی●رســانه●ای●و●ظه ــت●یافت ــی،●اهمی نظــام●بین●الملل

در●فراینــد●جهانی●شــدن●اســت.●عوامــل●اقتصــادی●نیــز●شــامل●نقــش●رســانه●ها●در●تحــوالت●

حــوزۀ●اقتصــادی●و●ظهــور●اقتصــاد●رســانه●ها●می●شــود●و●عوامــل●زمینــه●ای●مربــوط●بــه●

مباحــث●نظــم●جهانــی●و●تحــوالت●بین●المللــی●در●حــوزۀ●نیــروی●انســانی،●افزایــش●مهاجــرت،●

ــود. ــات●و...●می●ش ــت●ارتباط صنع

ب(●مؤلفه●هــای●تلویزیون●هــای●جهانــی●از●منظــر●صاحبنظــران●شــامل●مــواردی●نظیــر●

ــت.● ــی●اس ــاختاری●و●تاکتیک ــی،●س ــی،●محتوای ــک●فن ــای●تکنولوژی ــرورت●ه ض

ج(●مؤلفه●هــای●تلویزیــون●جهانــی●در●شــبکه●های●برون●مــرزی●ســیمای●ج.ا.ا●از●منظــر●

کــرد:●مؤلفه●هــای●فنــی● ایرانــی●را●در●چهــار●ســطح●می●●تــوان●طبقه●بنــدی● صاحبنظــران●

)تکنیکــی(،●مؤلفه●هــای●محتوایــی،●مؤلفه●هــای●ســاختاری●و●ســرانجام●مؤلفه●هــای●تاکتیکــی●
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)رویکــردی(.●مقایســۀ●نتایــج●حاکــی●از●آن●اســت●کــه●در●واقــع،●از●دیــدگاه●صاحبنظــران●ایرانی،●

ــای● ــی●مؤلفه●ه ــی،●تمام ــارت●معنای ــار●عب ــر●از●چه ــیمای●ج.ا.ا،●غی ــرزی●س ــبکه●های●برون●م ش

ــۀ●● ــه:●در●مؤلف ــد●از●اینک ــی●عبارت●ان ــارت●معنای ــار●عب ــی●را●داراســت●و●آن●چه ــون●جهان تلویزی

محتوایــی،●اشــاره●ای●بــه●عبــارت●معنایــی●»اســتفاده●از●موســیقی●متنــوع«●و●نیــز●در●مؤلفــۀ●●

ســاختاری،●اشــاره●ای●بــه●ســه●عبــارت●معنایــی●»عــدم●وابســتگی●دولتــی«،●»مردم●نهــاد●بــودن«●

و●»اســتقالل●اقتصــادی«●نشــده●اســت.●لیکــن●در●بــاب●شــبکه●های●برون●مــرزی●ســیمای●ج.ا.ا●

ســه●ویژگــی●در●زمینــۀ●مباحــث●جهانــی●رســانه●ای●مطــرح●اســت:●اول●اینکــه●ایــن●شــبکه●ها●

بــه●ســمت●مخاطبــان●جهانــی●حركــت●می●كننــد.●دوم●اینکــه●در●ارائــۀ●اخبــار●از●ســبك●تلفیقــی●

ــری●اســت●و● ــه●شــبكه●های●خب ــن●گون ــازات●ای ــن●یكــی●از●امتی ــد●و●ای ــره●می●برن ــی●به و●تركیب

ــه●در● ــی●ک ــر●صاحبنظران ــد.●اجماع●نظ ــانه●ای●روز●متكی●ان ــای●رس ــه●آموزش●ه ــه●ب ــوم●اینک س

ــا●پژوهشــگر●همــکاری●داشــتند،●حاکــی●از●آن●اســت● تکمیــل●پرسشــنامه●ها●و●مصاحبه●هــا●ب

کــه●موقعیــت●ویــژه●و●رهیافــت●شــبکه●های●برون●مــرزی●ســیمای●ج.ا.ا●در●پیوســتن●بــه●خیــل●

تلویزیون●هــای●جهانــی●عبارت●انــد●از:

ــره●ای●●	 ــد●چه ــالمی،●بای ــای●اس ــترش●ارزش●ه ــن●گس ــران●ضم ــی●ای ــون●جهان تلویزی

جــذاب،●مثبــت●و●انسان●دوســت●از●كشــور●ایــران●ارائــه●کنــد.●در●واقــع،●پاتــك●جــدی●

ــد. ــی●كرده●ان ــر●خشــونت●و●تروریســم●معرف ــران●را●مظه ــه●ای ــد●ك ــه●رســانه●هایی●بزن ب

ــۀ●گونه●گونــی●و●تنــوع●باوهــا●و●ویژگی●هــای●●	 ــه●پــردازش●و●ارائ مســئوالن●بایســتی●ب

ــر●و● ــا●و●فاخ ــی●زیب ــور●در●قالب ــای●كش ــف●و●خرده●فرهنگ●ه ــق●مختل ــی●مناط فرهنگ

قابــل●درك●بــرای●دیگــر●مخاطبــان●در●بیــرون●●مرزهــا●نیــز●همــت●گمارنــد.

ضــرورت●دارد●پتانســیل●ها●و●جاذبه●هــای●جغرافیایــی●و●مــادی●و●معنــوی●کشــور●بــه●●	

جهانیــان●معرفــی●شــود.

تبییــن●●	 و● تحلیــل● بازپرداخــت،● بــه●منظــور● ایرانــی● دارد●شــبکه●های● ضــرورت●

ــد● ــی●را●تولی ــد،●برنامه●های ــره●می●نمای ــه●از●آن●ســوی●مرزهــا●چه ــی●ک فراواقعیت●های

ــد. و●پخــش●کنن

ــه●ای●●	 ــه●گون ــد●ب ــب●و●سیاســت●گذاری●ها●بای ــری●مطال ــوع●جهت●گی ــی●اســت●ن بدیه

باشــد●كــه●پیام●هــا●بــه●طــور●غیرمســتقیم●بــه●مخاطبــان●منتقــل●شــوند.●



128

دوره 16
 پیاپی 44

زمستان 1401

زمینه های ظهور و مؤلفه های تلویزیون جهانی در شبکه های برون مرزی سیمای ج.ا.ا

ــه●ســیمای●●	 ــم●اســت●ک ــه●مؤلفه●هــای●مه ــش●ســرعت●در●اطالع●رســانی●از●جمل افزای

ج.ا.ا●بایســتی●بــه●آن●توجــه●کنــد.

ــی●بایســتی●●	 دقــت●در●صحــت●اطالعــات●از●ویژگی●هــای●اســت●كــه●تلویزیــون●جهان

رعایــت●كنــد.

ــون●●	 ــدۀ●تلویزی ــود،●آین ــپرده●ش ــر●س ــان●حرفه●ای●ت ــه●كارشناس ــور●ب ــردش●ام ــر●گ اگ

جهانــی●ایــران●در●عرصــۀ●رقابــت●بــا●تلویزیون●هــای●جهانــی●موقعیــت●بهتــری●خواهــد●

داشــت.

ــرد● ــنهاد●ک ــوان●پیش ــش،●می●ت ــای●پژوه ــه●یافته●ه ــه●ب ــا●توج ــر●و●ب ــوان●کالم●آخ ــه●عن ب

کــه●شــبکه●های●برون●مــرزی●رســانۀ●ملــی،●اقدامــات●زیــر●را●در●دســتور●کار●خــود●قــرار●دهنــد:●

1● حــال●کــه●شــاهد●فعالیــت●تلویزیون●هــای●متعــدد●هســتیم●و●اکثریــت●تلویزیون●هــا●.

بــه●نوعــی●ایدئولوژیــک●عمــل●کــرده●و●بــا●وارونــه●نشــان●دادن●واقعیــت،●ســعی●در●

ــه●در● ــاذ●سیاســت●منفعالن ــد،●اتخ ــت●برســاخته●دارن ــه●واقعی مشروعیت●بخشــی●ب

برابــر●غول●هــای●رســانه●ای،●اســتراتژی●مناســبی●بــه●نظــر●نمی●آیــد.●در●عصــر●جهانــی●

شــدن،●هــر●تلویزیــون●جهانــی●یــا●محلــی،●می●توانــد●منتشــرکنندۀ●پیــام،●هویــت●و●

ــی●باشــد. ــی●خویــش●در●عرصــۀ●جهان جهان●بین

2● هــر●رســانه●ای●از●آن●جهــت●کــه●صــدای●چــه●کســی●را●بــه●گــوش●جهانیــان●می●رســاند●.

ــود.● ــی●می●ش ــت●تلق ــت،●بااهمی ــم●اس ــی●مه ــوالت●جهان ــدر●در●تح ــدا●چق و●آن●ص

شــاید●شــبکه●های●برون●مــرزی●صــدا●و●ســیما●از●قبیــل●العالــم،●پرس●تــی●وی،●الکوثــر●

ــی●را●نداشــته● ــای●جهان ــك●تلویزیون●ه ــر●فضــای●هژمونی ــه●ب ــی●غلب و●ســحر،●توانای

باشــند،●امــا●می●تواننــد●پژواك●دهنــدۀ●صــدای●حكومــت●خــود●باشــند.●هم●زمــان●كــه●

تلویزیــون،●پیام●هــای●جهانــی●را●بــه●محــالت●مــی●آورد●و●روش●هــای●فرهنگــی●متعــدد●

و●مختلــف●را●همگــون●می●ســازد،●صــدای●شنیده●نشــدۀ●محــالت●را●بــه●عرصــۀ●جهانــی●

می●بــرد●و●بدین●نحــو،●نشــانگان●فرهنگــی●جوامــع●در●ســكوت●را●بــه●عرصــۀ●متحــول●

ــم●و● ــی●می●كشــاند.●یكــی●از●زیبایی●هــای●جهانی●شــدن●ایــن●اســت●كــه●مفاهی جهان

ارزش●هــای●بومــی،●محلــی●و●منطقــه●ای،●بــه●زیبایــی،●بــه●کمــک●تلویزیــون،●همســو●

ــا●تحــوالت●جهانــی●معرفــی●می●شــوند. ب
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3● ــا●. ــه●بس ــتند.●چ ــی●نیس ــورهای●غرب ــط●کش ــا●فق ــمنان●م ــه●دش ــم●ک ــوب●می●دانی خ

گروه●هــای●افراطــی●اســالمی●از●جملــه●داعــش،●القاعــده،●طالبــان●و●برخــی●از●حاکمــان●

کشــورهای●عــرب●بــا●قرائتــی●متفــاوت●و●وارونــه●از●دیــن،●در●عرصــۀ●جهانــی،●ضربــات●

بیشــتری●را●بــر●پیکــرۀ●جهــان●اســالم●وارد●می●ســازند.●در●ایــن●رهگــذر،●جهــان●غــرب●

و●به●ویــژه●آمریــکا●در●تــالش●اســت●تــا●هویــت●اصیــل●اســالمی-●ایرانــی●را●همســو●

بــا●هویــت●گروه●هــای●افراطــی●قــرار●دهــد.●لــذا●رســانۀ●ملــی●بایــد●سیاســتی●اتخــاذ●

ــن●دو● ــوه●دادن●ای ــرای●همســو●جل ــه●ای●ب ــا●بهان ــرب،●فرصــت●ی ــون●غ ــا●تریب ــد●ت کن

ــینی●و● ــی●و●جانش ــای●تلویزیون ــاختار●برنامه●ه ــق●در●س ــد.●تعم ــدا●نکن ــان●پی گفتم

ــا●شــکل● ــی●ب ــای●پیام●های ــه●ج ــی●ب ــی●و●فرهنگ ــا●شــکل●هویت ــی●ب پخــش●پیام●های

ــۀ●راهکارهاســت. سیاســی●و●ایدئولوژیــک●از●جمل

کالم●آخــر●اینکــه●تلویزیــون●کــه●بــه●الیه●هــای●درونــی●زندگــی●و●فرهنــگ●عمومــی●رســوخ●

ــرای●وصــف● ــد●ب ــزاری●کارآم ــال●گســترش●اســت،●اب ــا●ســرعت●سرســام●آوری●در●ح ــرده●و●ب ک

ــا●بررســی●تلویزیــون●جهانــی●پــی●می●بریــم● فرایند●هــای●جهانــی●وســیع●تر●اســت.●در●واقــع،●ب

ــف●و● ــرای●توصی ــده-●ب ــدود●ش ــان●مح ــکان●و●زم ــطۀ●م ــه●به●واس ــاع-●ک ــۀ●اجتم ــه●اندیش ک

ــی● ــو●روزافزون ــه●نح ــویم،●ب ــم●می●ش ــرن●بیســت●و●یک ــه●وارد●ق ــی●ک ــان●در●حال ــی●انس ارزیاب

ــا●و● ــرای●مؤلفه●ه ــه●ب ــده●و●پاســخ●هایی●ک ــن●پدی ــه●ای ــا●ب ــرش●م ــوع●و●نگ ــی●اســت،●ن ناکاف

ــد:● ــه●گانه●باش ــای●س ــی●از●رویکرده ــی●از●یک ــد●ناش ــم،●می●توان ــه●می●کنی ــای●آن●ارائ پیامده

ــر● ــی●ب ــون●جهان ــای●تلویزی ــتای●انش ــد●و●درراس ــای●آن●ش ــلیم●مؤلفه●ه ــاره●تس ــوان●یکب می●ت

ــا● ــق●ب ــه●ایــن●مــوج●ســپرد●و●منطب ــای●مؤلفه●هــا●و●سیاســت●های●آن●عمــل●کــرد●و●تــن●ب مبن

ــراض● ــی●از●آن●اع ــه●تمام ــوان●ب ــرد.●می●ت ــت●گذاری●ک ــی●سیاس ــون●جهان ــای●تلویزی مؤلفه●ه

ــتفادۀ●آن● ــای●قابل●اس ــمندانه●از●مؤلفه●ه ــد،●هوش ــل●ش ــه●وارد●عم ــوان●نقادان ــرد●و●می●ت ک

ــور●ارســال●و● ــه●منظ ــود●ب ــی●خ ــام●دین ــری●و●نظ ــای●شــالوده●های●فک ــر●مبن ــره●جســت●و●ب به

ابــالغ●هویــت●و●فرهنــگ●خــود،●ضمــن●بهره●گیــری●از●مؤلفه●هــای●مطلــوب●تلویزیــون●جهانــی،●

ــرد. ــم●ک ــری●خــود●را●تنظی ــا●چهارچــوب●فک ــق●ب مؤلفه●هــای●بومــی●منطب
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