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Abstract
.In today's society, the media has taken on roles by transmitting information and exchanging
public opinion.
This article was conducted with the aim of determining the role and position of the media in
education in three areas: educational, political and social. Harold Laswell and Challers Wright
are among the researchers who have paid close attention to the role and function of the media
in society. And they are the transmission of cultural heritage and entertainment and filling
leisure time. By adding the role of entertainment to the roles mentioned by Laswell, Rite
continues to emphasize the role of media monitoring. "Sharam" also mentioned the role of the
media guard by expressing the roles of teacher and guide. Kloos also cites the media's
oversight role as one of their social tasks.
The findings highlight the importance of the role of the media in education and the results
show that the media has an important educational, political and social role and undeniable in
education. Media in compensating for academic retardation as a supplement to formal
education, Strengthening and weakening values and norms, teaching people to live together,
overcoming political crises, encouraging people to participate in politics and helping in times
of crisis, etc. play a very important role.
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چکیده
در جامعه امروز رسانه ها با انتقال اطالعات و مبادله افکار عمومی نقش هایی را به عهده گرفته اند .این مقاله با هدف تعیین نقش و جایگاه
رسانه ها در تعلیم و تربیت در سه حیطه آموزشی ،سیاسی ،اجتماعی انجام گرفت"هارولد السول" و "چالرز رایت" از جمله پژوهشگرانی اند
که به طور جدی با ن قش و کارکرد رسانه ها در جامعه توجه کرده اند.آن ها معتقدند که رسانه ها دارای کارکردهای نظارت بر محیط ،ایجاد
همبستگی اجتماعی در واکنش به محیط ،و انتقال میراث فرهنگی و سرگرمی و پرکردن اوقات فراغت هستند.رایت با اضافه نمودن نقش
سرگرمی بر نقش های اشاره شده به وسیله السول همچنان به نقش نظارتی رسانه ها اهمیت داده است" .شرام" نیز با بیان نقش های
معلم و راهنما به نقش نگهبانی رسانه اشاره کرده است" .کلوس" نیز از نقش نظارتی رسانه ها به عنوان یکی از وظایف اجتماعی آن ها یاد
می کند.
این پژوهش از نوع توﺻیﻔی -تحلیلی با استﻔاده از منابﻊ کتابﺨانـه ای اسـت ،روش مورد استﻔاده زمینه یابی است.
یافته ها حاکی از اهمیت نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت می باشد و نتایج نشان می دهد رسانه ها ،نقش آموزشی ،سیاسی و اجتماعی مهم
و انکارناپذیری در تعلیم و تربیت دارند.رسانه ها در جبران عقب ماندگی های درسی به عنوان مکمل آموزش رسمی ،تقویت و تضعیف ارزش
ها و هنجارها ،آموزش زیستن افراد کنار یکدیگر ،عبور از بحران های سیاسی ،تشویق مردم به مشارکت سیاسی و کمک در مواقﻊ بحرانی و
...نقش بسیار مهمی دارند
واژگان کلیدی :رسانه ،تعلیم و تربیت،کارکرد آموزشی ،کارکرد سیاسی ،کارکرد اجتماعی
تمامی حقوق نشر برای فصلنامه علمی – تﺨصصی رویکردی نو در علوم تربیتی محﻔوظ است.

اجتماعی هشدار می دهند و بدین ترتیب کنشگران را از کجروی
باز داشته و هنجارها و ارزش های جامعه را به آنان می نمایانند.
[.]1
"رسانه پیام است" این جمله معروف و تاریﺨی اندیشمند
دهکدهی جهانی ،مک لوهان بیانگر این است که تکنولوزی
خنثی نیست و هر نوع تکنولوژی پیامد ها و اثرات متنوعی دارد.
در این میان تکنولوژی های اطالعاتی و ارتباطی پیامدها و
اثرات بارزتر و مهم تری دارند .فناوری رسانه ای ،بمنزله یکی از

مقدمه
امروزه تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان ها متاثر از
رسانه هاست و رسانه ها در خصوﺻی ترین رفتار انسان ها تا
بزرگ ترین تغییرات نهادهای اجتماعی و ساختارهای فرهنگی و
سیاسی رسوخ کرده است.رسانه های جمعی هم موجب بروز
آسیب ها و چالش ها و تغییرات اساسی بر افراد و جوامﻊ شده اند
و هم با شناخت اسیب های مﺨتلف اجتماعی و فردی و گزارش
آن به کنشگران اجتماعی ،نسبت به گسترش ناهنجاری های
67

فصلنامه علمی – تخصصی ،رویکردی نو در علوم تربیتی

از نهادهای موثر و مهم در جوامﻊ نقش آفرینی کردند و در
تمامی ابعاد زندگی اعم از اقتصاد ،سیاست ،فرهنگ و ...اثر گذار
بوده اند.
این پژوهش از نوع توﺻیﻔی -تحلیلی با استﻔاده از منابﻊ
کتابﺨانـه ای اسـت ،روش مورد استﻔاده زمینه یابی است.
با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش در پی آن است که نقش
رسانه ها را در تعلیم و تربیت بررسی کند.و در ﺻدد پاسخ به
سواالت زیر می باشد:
-1نقش آموزشی رسانه ها در تعلیم و تربیت چیست؟
-2نقش سیاسی رسانه ها در تعلیم و تربیت چیست؟
-9نقش اجتماعی رسانه ها در تعلیم و تربیت چیست؟

مهم ترین عوامل تغییر چنان با زندگی مردم در جوامﻊ مﺨتلف
عجین شده است که رویگردانی و بی توجهی به آن اختاللی
عظیم در جامعه و ابعاد مﺨتلف اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و
اقتصادی آن پدید می اورد[.]2
رسانه های گروهی اطالع از حوادثی را که از لحاظ زمانی و
مکانی از ما دورند ممکن می سازند و دقت در فعالیت ها و کنش
های دور را افزایش می دهند .البته به علت آنکه رسانه ای شدن
از ظرفیت ما برای مشارکت در روند و محتوای فرایند ارتباطی و
کمک به آن می کاهد ،ما را تحت سلطه کسانی قرار می دهد
که تولید نماها را به عهده دارند.
از کالسیک ترین مطالعات انجام شده در این حوزه متعلق به
"هارولد السول 1و چالرز رایت "2است تا پژوهش های معاﺻر
که "گاستلز انجام داده ،همواره بر نقش نظارتی ریانه ها به
عنوان یکی از اﺻلی ترین کارکردهای آن تاکید شده است
".دنیس مک کوئیل "9در کتاب مقدمه ای بر نظریه رسانه های
جمعی ،ارتباط جمعی را فرایندی جامعه گستر و رسانه ها را
میانجی روابط اجتماعی می داند".هارولد السول" و "چالرز
رایت" از جمله پژوهشگرانی اند که به طور جدی با نقش و
کارکرد رسانه ها در جامعه توجه کرده اند.آن ها معتقدند که
رسانه ها دارای کارکردهای نظارت بر محیط ،ایجاد همبستگی
اجتماعی در واکنش به محیط ،و انتقال میراث فرهنگی و
سرگرمی و پرکردن اوقات فراغت هستند.رایت با اضافه نمودن
نقش سرگرمی بر نقش های اشاره شده به وسیله السول
همچنان به نقش نظارتی رسانه ها اهمیت داده است" .شرام"4
نیز با بیان نقش های معلم و راهنما به نقش نگهبانی رسانه
اشاره کرده است" .کلوس "5نیز از نقش نظارتی رسانه ها به
عنوان یکی از وظایف اجتماعی آن ها یاد می کند[.]9
احساس امنیت از کارکردهای مهم رسانه ملی است و امنیت
همواره کلیدی ترین عنصر زندگی انسان و از نﺨستین تمنیات
زندگی بشری بوده است.زیرا در پرتو امنیت ،حصول آمال بشری
امکانپذیر می شود .امروزه رسانه ها حقایقی هستند که به دلیل
ماهیت خود ،در بسیاری از سطوح اجتماعی و سیاسی تاثیر
گذارند .در جوامﻊ مدرن رسانه ها از مدرن ترین ابزار های کنترل
اجتماعی تلقی می شوند و از این نظر می توانند به شدت در
موضوع ثبات سیاسی و اجتماعی دخالت کنند.اهمیت روزافزون
رسانه ها در سازوکار تحوالت اجتماعی و سیاسی اهمیت این
ابزار ناشی می شود زیرا اطالعات در جهان معاﺻر از منابﻊ
قدرت تلقی می شود[.]4
رشد چشمگیر انواع رسانه های جمعی در چند دهه اخیر و
افزایش نقش آن ها باعث شده است که آن ها از ابعاد مﺨتلف
مورد مطالعه قرار گیرند .رسانه های جمعی از آغاز به عنوان یکی

رسانه
رسانه مشتق شده از فعل رسیدن ومصدر رسانیدن به معنی
وسیلﮥ رساندن آمده اسـت در حقیقت هر وسیله ای است که
مطلب یا خبری را به اطالع رسانه که مانند تلویزیون رادیو و
روزنامه رسانه در فرهنگ لغت به معنی هر وسیله ای که پیغامی
را از جـایی بـه جـایی برسـاندو وسیله پیام رسان به همگان می
باشد.
یک رسانه به هرگونه ابزار برقراری ارتباط اتالق می شود که
حامل یا واسط پیام باشد.تلﻔن ،رادیو ،تلویزیون ،نقاشی ،مجسمه،
ﺻدا و نظایر آن همگی واسط هایی برای انتقال پیام به شمار
می ایند .عالوه بر ابعاد فیزیکی ،ابعاد ذهنی ،روان شناختی و
رفتاری نیز می توانند به عنوان یک رسانه ایﻔای نقش کنند.
چهره ی شاداب یا افسرده ی شﺨص ،تقدیم یک شاخه ی گل،
رنگ های چراغ راهنمایی و رانندگی و نظایر آن هرکدام به
عنوان یک رسانه و رساننده ی پیام عمل می کنند[.]4
تعلیم و تربیت
تعلیم "پرورش نیروی فکری و بعد عقالنی انسان" و به تعبیر
دیگر"فراهم آوردن زمینه برای رشد و شکوفایی استعدادهای
ذهنی انسان" است[ ]5و نیز گﻔته شده است :تعلیم "ایجاد
خالقیت و ابتکار در فکر و نیروی اندیشه انسان" است[.]5
در باب واژه شناسی تربیت باید گﻔت :تربیت از ریشه "ر ب و" و
باب تﻔعیل است .در این ریشه معنای زیادت و فزونی اخذ شده
است و معادل دقیق ان در زبان فارسی "بزرگ کردن" است .
به رغم دامنه محدودی که کلمه تربیت از " ر ب و" داشت،
ماده " ر ب ب" دو عنصر معنایی دارد:مالکیت و تدبیر .پس رب
گاهی معنای مالک و گاهی معنای مدبر دارد.در المﻔردات ،رب
در معنای مصدری معادل تربیت گرفته شده است ،یعنی گرداندن
و پروراندن پی در پی چیزی تا حد نهایت[.]7
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در اﺻطالح ،تربیت عبارت است از " رشد دادن یک پدیده از راه
برطرف ساختن موانﻊ و فراهم کردن زمینه رشد و شکوفایی
استعدادها و به فعلیت رساندن قوای نهﻔته در ان]6[".
دورکیم به ﺻراحت می گوید":تربیت عملی است که نسل های
بزرگسال بر روی نسل هایی که هنوز برای زندگی اجتماعی
پﺨته نیستند انجام می هد و هدف آن این است که شماری از
حاالت جسمانی ،عقالنی و اخالقی را در کودک برانگیزد و
پرورش دهد که جامعه سیاسی و نیز محیط ویژه ای که فرد به
نحو خاﺻی برای آن آماده می شود ،اقتضا می کنند".

اهمیــت نقــش آمــوزش رســانه هــای جمعــی در جوامــﻊ
بــه حــدی اسـت کــه بعضــی از جامعه شناسان برای
مطبوعات و رادیو و تلویزیون و سینما نقش "آموزش مـواز ی"
یـا "آمـوزش دائمی" قائل هستند .جامعه شناسان معتقدند که
رسانه های جمعی با پﺨش اطالعات و معلومـات جدید به
موازات کوشش معلمان و استادان ،آموزش دهنده اند و
دانستنیهای علمی و فرهنگی و اجتماعی دانش آموزان و
دانشجویان را تکمیل می کنند .رسانههای جمعی در عین حال
که بـرای آموزش بسیاری از رشتههای علمی به معلمان و
استادان کمک می نمایند تا به همـراه مـدارس و دانشگاه ها و
حتی در بسیاری از موارد خیلی جلوتر از آنها ،نقش آمـوزش
دایمـی خـود را دنبـال م یکنند[.]19
رسانه ها دنیای نوینی آفریده اند که در آن مﻔهوم آموزش تعریف
تازه یافته است،به این معنا که دیگر دانستن و داشتن علم و
معرفت در انحصار هیچ کس نیست .در دنیای ارتباطی نوین
آموزش همه جایی است .بسیاری از متﻔکران به درستی بر
خصلت همه جایی بودن و همسان سازی تاکید کرده اند .رسانه
ها از یک سو محتوای آموزشی را به جای جای جامعه برده و از
سوی دیگر از فاﺻله ی موجود میان انسان ها کاسته اند[.]11
نقش اموزشی رسانه های اجتماعی را چنین می توان برشمرد:
 .1ایجاد تبادل معلومات عمومی کاربران با یکدیگر
 -2اطالع رسانی آموزش های تﺨصصی و تحصیلی
-9مشاوره و اموزش های تﺨصصی
-4اطالع رسانی برنامه های موسسات آموزشی حضوری و
مجازی
-5پشتیبانی از موسسات موسسات آموزشی حضوری و مجازی
-7پیوند کاربران با عوامل نهادی اموزش
-6ترغیب کاربران به اموزش مجازی
-7آموزش های تﺨصصی اقشار گوناگون
-0به اشتراک گذاری نتایج آموزش های تﺨصصی

نقش و کارکرد آموزشی رسانه ها در تعلیم و تربیت
دربارة آموزش تعاریف گوناگونی ﺻورت گرفته است و از میان
آنها شاید تعریﻔـی که سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد
یونسکو آورده است ،از همه مناسب تر باشد..
"تمام کنش ها و اثرات ،راهها و روشهایی را که برای رشـد و
تکامـل تواناییهـای مغـزی و معرفتی و همچنین مهارتها،
نگرشها و رفتار انسان به کار م یروند ،البته به طریقی کـه
شﺨصـیت انسان را تا ممکن ترین حد آن ،تعالی بﺨشند ،تعلیم
و تربیت یا آموزش و پرورش گویند".
چنین کنش هایی از آغاز تولد تا واپسین دم حیات همراه انسان
اسـت ،از ایـن رو آمـوزش یک فرایند پیگیر است که تداوم
آن ،تمامی حیات انسان را دربرمی گیرد و از این رو برای آموزش
نه زمانی معین وجود دارد و نه مکانی مشﺨص ،آموزش جزء
زندگی است و از آن جدایی ناپـذیر است .رسانه های جمعی
خواه برای آموزش برنامه ریزی شده باشند و خواه نشده باشند،
آمـوزش دهنده اند .زیرا مردم همواره از آنها تاثیر میپذیرند و
می آموزند .رسانهها فـراهم آورنـدة دانـش و شکل دهنده ارزش
ها هستند .اگر مستقیماً به کار گرفته شوند ،می توانند نگرشها و
مهارتهای خاﺻی را توسعه دهند .هنگامی که وظایف آموزشی
ویژه ای ،برعهدة رسانه های جمعـی نهـاده شـود ،آنهـا اغلب
در زمینه هایی موثر می افتد که نظام های آموزش رسمی در آن
ها بی تاثیر بوده اند[.]7
در مقاله ای تحت عنوان شناسایی و رتبه بندی میزان موفقیت
شبکه های اجتماعی در ایﻔای نقش های آموزشی از نظر
نﺨبگان رسانه که توسط عزت زاده و همکاران[ ]0انجام گرفت
نتایج نشان داد  :نقش آموزشی شبکههای اجتماعی در مقایسه
با چهـار نقـش دیگر در رتبه آخر قرار داشت .از طرفی بررسی
نقشهای آموزشی نشان داد که باالترین رتبـه ،بـه ایجاد تبادل
معلومات عمومی کاربران با یکدیگر در شبکه های اجتماعی و
در پایین ترین رتبه ،آموزش های تﺨصصی اقشار گوناگون در
شبکه های اجتماعی رتبه بندی شدند.

نقش و کارکرد اجتماعی رسانه ها در تعلیم و تربیت
امروزه فضای مجازی و اینترنت به عنوان یکی از مظاهر فناوری
ارتباطی نوین در زندگی فردی و اجتماعی بشر جایگاهی
قدرتمند دارد و جزء الینﻔک مناسبات روزمره محسوب می شود
به طوری که می توان ادعا کرد برای بسیاری از افراد زندگی
بدون آن امکان پذیر نیست یا دست کم مطلوبیتی ندارد .فضای
مجازی و رسانه های اجتماعی در دهه اخیر بشدت جای خود را
در بین افراد خانواده ها و به ویژه جوانان باز نموده است و مانند
سایر فناوری های نوین چون تلویزیون ویدیو و ماهواره عالوه
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گردند.تاثیر وسایل ارتباط جمعی تا بدان حد است که برخی بر
این باورند که امر جهان ،امروزه در دست ﺻاحبان این
ابزارهاست[.]1
درتحقیقی تحت عنوان بررسی نقش رسانه ملی در نشاط
اجتماعی مردم شهر تهران که در سال  1907توسط لشکری
انجام شد نتایج نشان دادکه رسانه ملی بر نشاط اجتماعی مردم
شهر تهران نقش داشت واز سوی دیگر رسانه ملی در ایجاد
محرومیت نسبی ،امنیت اجتماعی احساس شده ،اعتماد احساس
شده و دینداری نیز رابطه داشته است.
وسایل ارتباط جمعی نوعی اموزش زیستن در کنار یکدیگر به
شکل مسالمت آمیز را به افراد داده و موجب درک بیشتر افراد و
در نهایت تﻔاهم و توافق آن ها با یکدیگر خواهند شد .این
وسایل با ایجاد نیازهای مشترک نوعی همبستگی در جامعه
ایجاد می کند و در مواقﻊ بحرانی نظیر جنگ و بالیای طبیعی
همین رسانه ها هستند که موجب بسیج گروهی و طبقات انسانی
جهت کمک به همنوعان خویش می گردند .آن ها با کشاندن
افکار به عمق جریاناتی که اتﻔاق افتاده است نوعی حس
همدردی را در انان تقویت می کنند ،بطوریکه با اعتقاد
ﺻاحبنظران نظیر لرنر 7شﺨص می تواند خود را به جای دیگری
قرار دهد .احساسات او را از آن خود کند و در غم و شادی
دیگران سهیم گردد.
ولتر نویسنده فرانسوی معتقد است وسایل ارتباط جمعی زمان
فراغت را بارور می کند .عادات فرهنگی در انسان پدید می آورد
و موجب تعالی سطح فراغت و همسطح شدن دانش و فرهنگ
انسانی می شود .
رسانه ها از طریق ارائه هنجارهای خاص اجتماعی به ﺻورت
مثبت به افراد تلقین می کنند که رفتار ارائه شده در رسانه  ،رفتار
مناسب اجتماعی است .به این ترتیب رسانه با ارائه رفتار مناسب
اجتماعی باعث ایجاد همنواعی در افراد می گردد[.]17

بر داشتن جنبه های بسیار مثبت آن می تواند آثار منﻔی
اجتماعی زیادی بدنبال داشته باشد[.]12
بسیاری از مشکال تی که امروزه توسعه فناوری اطال عات و
ارتباطات در کشور با آن مواجه است کمبود بستر های فرهنگی
است .به معنای دیگر فناوری های نوین ارتباطی هرگز دارای
بار خنثی نیستند بلکه جزئی از فرهنگ به حساب آمده و در یک
بستر فرهنگی ایجاد می گردند و به همین خاطر با مﻔهوم خاص
خودشان باعث ایجاد ارزش های نوین در جوامﻊ گشته و موجب
پیدایش نگرش ها و باورهای تازه ای در اذهان مردم می گردند.
این در حالی است که باورها و ارزش های تربیتی جامعه از
طریق فرآیند آموزش در ذهن مﺨاطبان نهادینه می گردد.
آنگاه است که از این فناوریهای نوین به منظور تقویت ارزش ها
و باورهای جوامﻊ وارد کننده و پذیرای این فناوری ها استﻔاده
می شود و خطر موقعی گریبانگیر این جوامﻊ می شود که جوامﻊ
پذیرا از هیچ برنامه ی خا ﺻی برای بهره برداری مناسب از این
فناوری ها برخوردار نباشند و مﺨاطبین با ارزش ها وهنجارهای
خویش بیگانه باشند[.]19
تربیت فرایندی مستمر است که در بستر جامعه شکل می
گیرد.درواقﻊ ابعاد اساسی هویت فرد در تعامل با دیگران و از
طریق روابط گروهی شکل می گیرد.به این دلیل تربیت اجتماعی
یکی از ارکان و ابعاد اساسی تربیت را تشکیل می دهد.این بعد از
تربیت به لحاظ گستردگی ،پیچیدگی و جامعیت پوشش دهنده
تمام نهادهای اجتماعی و تربیتی مشرف بر امر تعلیم و تربیت
افراد است که از سویی رشد شﺨصیت فردی را به همراه دارد و
از سویی میراث فرهنگی را به نسل آینده منتقل می کند .به
همین دلیل است که اجتماعی کردن افراد جامعه ،رسالت مهم
برنامه ریزان و مربیان به شمار می اید.از دیدگاه کالن نیز،
پرورش اجتماعی با توسعه ملی رابطه مسلم ،ضروری و
انکارناپذیر دارد[.]14
تربیت اجتماعی ،جریانی است که طی آن نظام تربیتی حاکم بر
جامعه ،هنجارها،مهارت ها ،الگوها ،انگیزه ها ،طرز رفتارها،قواعد
مورد نیاز افراد جامعه و روابط هر فرد را شکل می دهد ،تا افراد
بتوانند بر اساس آموخته های خود ،ایﻔای نقش نمایند ".
اجتماعی شدن جریانی است که در ان هنجارها ،مهارت ها،
انگیزه ها ،طرز تلقی ها و رفتارهای هر فرد شکل می گیرد تا
ایﻔای نقش کنونی و آتی او در جامعه مناسب و مطلوب شناخته
شود ]15[ ".
وسایل ارتباط جمعی می توانند با استﻔاده از شگردهای تبلیغاتی
و آفرینش های هنری ،نﻔرت و زشتی تزلزل باورها و ارزش های
ملی ،دینی ،انسانی را به مﺨاطبان خود القا کنند ،همانطور که
می تواند موجب تزلزل باورها و ارزش های ملی  ،دینی و انسانی

نقش و کارکرد سیاسی رسانه ها در تعلیم و تربیت
تلویزیون ،مطبوعات ،رادیو و فناوری های چند رسانه ای تنها به
مثابﮥ کانال ارتباطی مطرح نیستند ،چرا که آنها نقش مهمتری را
در فرایندها و جریانات بازی می کنند .رسانه ها نقش تعیین
کننده ای در محیط تصمیم گیری سیاست خارجی دارند،
محیطی که نباید تنها در مرحلﮥ ورودی فرایند مورد نظر قرار
گیرد ،بلکه باید بیشتر به عنوان بافتی کلی و به مثابه محیطی
خروجی که رهبران ،خط مشی ها را درآن تعیین می کنند در
نظرگرفته شود.
در یک پایان نامه که تحت عنوان نقش رسانه های اجتماعی در
مشارکت سیاسی دانشجویان ارشد دانشگاه آزاد تهران مرکز در
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خبرنگاران وقایﻊ و رویدادهای امنیتی ،خارجی و بین المللی را به
عموم عرضه می کنند و روزنامه نگاران داده ها و اطالعات
موجود ،تﻔسیر و تحلیل و گزارشهای خبری را به اطالع مردم
می رسانند .در مورد سومین نقش ،رسانه ها پشتیبان قدرت
رسمی و هنجارها می باشند ،بﺨصوص در مواقﻊ بحرانی و در
طی مراحل ﺻلح .در اینجا رسانه ها نقش عضوگیری و بسیج
اجتماعی را ایﻔا کرده و به ایجاد ارتباط با عنصر محیطی دولت ـ
رسانه مبادرت می ورزند( .قابل ذکر است که بعضی مواقﻊ رسانه
ها بر ضد دولت اقدام به بسیج اجتماعی می کنند)[.]7
برخی پژوهشگران بر این عقیده اند که رسانه ها موجبات بروز و
توسعه ی خشونت را فراهم کرده و جهانی خشن ،ناامن و
پرمﺨاطره به وجود آورده اند .آنچه آشکار است اینکه رسانه ها
همانطور که در ایجاد مشارکت و امنیت نقش ایﻔا می کنند
ممکن است با تنزل قدرت انتﺨاب مﺨاطبان و تضعیف روند
نهادی شدن ارزش های اجتماعی و انتقال تصورات و انگاره
های از هم گسیﺨته ی افراد ،جامعه را دچار تعارض و چندگانگی
های فرهنگی و اجتماعی کنند و وفاق ،مشارکت و همدلی را به
نﻔاق ،جدایی و خشم و خصومت تبدیل سازند .در چنین شرایطی،
تنش ،تعارض و خشونت پدیدار می شوند و هنجارها و ارزش
های پسندیده ی جامعه رنگ می بازند]17[.
سه وسیله ی ارتباط سیاسی یعنی تلویزیون ،رادیو و مطبوعات (و
بتازگی ماهواره و اینترنت) بیش از همه مورد توجه سیاستمداران
و ارتباط گران سیاسی است.سیاستمداران از وسایل ارتباط جمعی
سه بهره ی متﻔاوت می گیرند :نﺨست ارائه اطالعات،دوم
شﺨصیت پردازی و سوم شکل دادن به افکار عمومی و آماده
کردن و جهت دادن به آن.امروزه سیاستمداران به توانایی و نقش
موثر وسایل ارتباطی عمده یعنی روزنامه ،رادیو ،سینما ،تلویزیون،
ماهواره و اینترنت در زمینه ی اطالعات ،شﺨصیت پردازی و
چهره سازی و جهت دهی به افکار عمومی آگاهی یافته اند و لذا
اولین هدف سیاستمداران ،کنترل و دسترسی به این ابزار به ویژه
رادیو و تلویزیون است[.]10
روزنامه ها با ارائه اخبار وتﻔاسیر  ،طرح دیدگاه ها ،نقد مسائل
جامعـه و انتقـاد از عملکرد دولت ،مطلﻊ ساختن حکومت و
نمایندگان از نظرات و خواسته های مردم و منعکس کردن
پاسخ ها و نظرات حکومت ،می توانند در ایجاد فرهنـگ
مشـارکتی و باز کردن فضای سیاسی مناسب برای پیشرفت
جامعه ،نقش مهمی را ایﻔا کنند.
اهمیت رادیو در کسب و حﻔظ قدرت سیاسـی یـا در تضـعیف
حکومـت هـا در دورة معاﺻر ،فوق العاده افزایش یافته است.
برای نمونه می توان به نقش رادیوهای آزاد در شوروی سابق
اشاره کرد که بسیاری از ﺻاحبنظران نقش این رادیوها را یکی از

سال  1907توسط امن پور[ ]16انجام شد بین نقش رسانه های
اجتماعی و مشارکت های رسمی و غیررسمی و عینی
دانشجویان ارشد رابطه معنی داری وجود داشت.
در مقاله دیگر تحت عنوان بررسی نقش کارکردی رسانه ها در
امنیت ملی و عمومی که توسط ﺻادقیان انجام گرفت نشان می
دهد که بر خالف تصور برخی ،رسانه ها در تقابل با امنیت
عمومی و ملی نیستند ،بلکه مکمل و مهم ترین عامل تقویت
کننده امنیت عمومی و ملی به حساب آمد و برای پیشگیری از
هر گونه تهدیدی ،امنیت ملی و عمومی بیش از هر چیز به
تقویـت رسـانه هـا  ،نیازمند بود ،زیرا امنیت ملی و عمومی بیش
از هر چیز در گـرو گسـترش و بسـط و توسـعه اعتمـاد
اجتماعی بود و رسانه ها مهم ترین عامل ایجاد و توسعه اعتماد
بودند  .بنابراین رسانه ها جمعی نقـش فرهنگ پذیری ،آموزش،
اطالع رسانی و ایجاد احساس امنیت بـه ویـژه امنیـت عمـومی
و ملـی و مشارکت اجتماعی و  ...برعهده دارند که تقویت آنها
زمینه ساز توسعه امنیت ملی و عمومی خواهـد بود .
در تحقیق دیگر تحت عنوان اعتمادسیاسی در جامعه چندرسانه
ای با تاکید بر نقش رسانه ملی در اعتماد سیاسی شهروندان
جمهوری اسالمی که توسط اسدی و رضوی انجام شد نشان داد
در فضای چند رسانه ای ،برای تولید و تقویت اعتماد سیاسی در
جامعه متحرک و پویای ایران که دارای گرایش های متنوع
سیاسی بود بایستی ظرایف و راهبردهای رسانه ای اعتمادبﺨشی
اتﺨاذ گردد و مرجعیت رسانه ی ملی را برای شهروند گزینشگر
حﻔظ و تقویت نمود .تقویت اعتبار و مرجعیت رسانه ملی داخلی
تقویت اعتماد سیاسی شهروندان ایرانی به نظام سیاسی کشور را
در پی خواهد داشت
رسانه های جمعی از طریق کارکردهای حرفه ای خود اجزای
تصمیم گیری سیاست خارجی به دست آمده را فراهم می
اورند.هارولد السول به عنوان پیشگام در طرح کارکردهی رسانه
ای سه نقش رسانه ها را از هم تﻔکیک می کند:
-1نظارت بر محیط
-2همبستگی نقش های اجتماعی در واکنش به محیط
-9انتقال میراث فرهنگی از یک نسل به نسل بعدی .دو
کارکرد دیگر بعدا بر آن سه نقش دیگر اضافه شدکه عبارتند از:
-4سرگرمی
-5بسیج اجتماعی
سه مورد از این نقش ها مربوط به محیط سیاست خارجی می
باشد:کارکردهای اطالع دهنده ،همبستگی و بسیج اجتماعی  .در
اعمال این کارکردها ،رسانه های جمعی جامعه ملی را به عنوان
بﺨشی از محیط داخلی ادغام می کنند.

79

فصلنامه علمی – تخصصی ،رویکردی نو در علوم تربیتی

توسط فراهانی و کشاورز [ ]29در سال 72انجام شد تایید می
گردد.

عوامل مهم فروپاشی شوروی دانسته اند .در انقالب ها و کودتاها
نیز یکی از زمینه های مبارزه  ،نبرد بر سر تسلط بر وسایل
ارتباط جمعی به ویژه رادیو و تلویزیون است.دریافت پیام رادیویی
یا تلویزیونی نیازی به داشتن سواد ندارد و همه ی جوامﻊ و اقشار
اعم از بی سواد و باسواد مﺨاطب ان هستند .اگرچه ردیو در حال
حاضر فراگیرترین وسیله ارتباط جمعی در جهان است  ،ولی
روزبروز بر اهمیت تلویزیون در ارتباطات افزوده می شود[.]10

پیشنهادات
-1پیشنهاد می شود در پژوهشی دیگر به تاثیر رسانه ها بر سایر
اقسام تربیت مانند تربیت اخالقی ،دینی و  ...پرداخته شود.
-2پیشنهاد می شود در یک تحقیق دیگر به تاثیر رسانه ها بر
تربیت با توجه به یکی از رویکردهای فلسﻔی پرداخته شود.
 -9انجام پژوهش های جامﻊ ،دقیق و ارزشمند برای شناخت
راهکارها و راهبردهای نهادینه سازی ارزش ها و هنجارهای
اجتماعی و کاربست ان ها در ساخت مجموعه های رادیویی و
تلویزیونی
 -4بهره گیری از تجربه کشورهای موفق درباره راهکار انان
برای استﻔاده بهینه از نقش های سیاسی ،اجتماعی و آموزشی
رسانه ها
 -5پیشنهاد می شود در مورد انواع نقش های رسانه و سواد
رسانه ای مﺨاطبان تحقیق انجام دهند.

نتیجه گیری
با توجه به نقش انکارناپذیر رسانه ها در جامعه از کارکردهای
مهم رسانه ها در تعلیم و ترییت می توان اشاره کرد.این مقاله با
هدف تعیین نقش و اهمیت رسانه ها در تعلیم و تربیت انجام
گرفت  .یکی از نقش های مهم رسانه ها که در این مقاله به آن
اشاره شده است نقش آموزشی ،سیاسی و اجتماعی می باشد.
یکی از کارکردها و نقش های مهم رسانه ها در آموزش یک
کشور است.امروزه رسانه ها باعث شدند آموزش در هر زمان و
هرمکان برای افراد جامعه اتﻔاق بیﻔتد و فاﺻله زمانی،مکانی را از
میان بردارند.همچنین بسیاری از دانشجویان و دانش آموزان از
رسانه ها به عنوان مکمل آموزش خود استﻔاده می کنندو برای
جبران عقب ماندگی های درسی خودبه دلیل غیبت های مکرر
بدلیل بیماری،مسافت زیادو ..به سراغ رسانه ها می روند.رسانه
ها حتی گاهی در قسمت هایی که آموزش رسمی از عهده آن
برنیامده است می تواند موثر باشند.پس رسانه ها نقش بسیار
مهمی در آموزش دارند.
رسانه ها نقش و کارکرد سیاسی مهمی که در جامعه دارند به
افکار جهت می دهند و مشارکت مردم را جلب می
کنند.درسیاست خارجی باکمک ارائه اطالعات در ایجاد ﺻلح یا
خشونت ،در مواقﻊ بحرانی نظیر جنگ و زلزله با جلب مشارکت
مردم برای کمک و همکاری ،در حﻔظ یا تضعیف قدرت حکومت
ها نقش بسیار مهمی دارند.
رسانه ها همچنین در ایجاد و گسترش فرهنگ ،تقویت یا
تضعیف ارزش ها و هنجارها ی جامعه یا انتقال میراث فرهنگی
و اموزش زیستن افراد کنار یکدیگر نقش اجتماعی مهمی را
دارند.با توجه به نتایج به دست امده نتایج حاﺻل از تحقیقات
پیشین مبنی بر اینکه بین مدیریت رسانه وعبور از بحران های
سیاسی که توسط ایمانی در سال  76انجام شد ،رابطه معناداری
وجود دارد.
نتایج تحقیق مبنی بر نقش رسانه ملی بر نشاط اجتماعی مردم
تهران که توسط لشکری در سال  07انجام شده ،تایید می
گردد.همچنین نتایج تحقیق نقش رسانه ها در آموزش درس
تنیس روی میز رشته ی تربیت بدنی نظام آموزش از راه دور که
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