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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
رسانه ها با انتقال اطالعات و مبادله افکار عمومی نقش هایی را به عهده گرفته اند. این مقاله با هدف تعیین نقش و جایگاه در جامعه امروز 

از جمله پژوهشگرانی اند  "چالرز رایت"و  "هارولد السول"رسانه ها در تعلیم و تربیت در سه حیطه آموزشی، سیاسی، اجتماعی انجام گرفت
قش و کارکرد رسانه ها در جامعه توجه کرده اند.آن ها معتقدند که رسانه ها دارای کارکردهای نظارت بر محیط، ایجاد که به طور جدی با ن

همبستگی اجتماعی در واکنش به محیط، و انتقال میراث فرهنگی و سرگرمی و پرکردن اوقات فراغت هستند.رایت با اضافه نمودن نقش 
نیز با بیان نقش های  "شرام"یله السول همچنان به نقش نظارتی رسانه ها اهمیت داده است. سرگرمی بر نقش های اشاره شده به وس

نیز از نقش نظارتی رسانه ها به عنوان یکی از وظایف اجتماعی آن ها یاد  "کلوس"معلم و راهنما به نقش نگهبانی رسانه اشاره کرده است. 
 .می کند

 .، روش مورد استفاده زمینه یابی استتـسای اه ـمنابع کتابخانده از ستفااتحلیلی با  -توصیفیع نواز هش وین پژا
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 

ی درسی به عنوان مکمل آموزش رسمی، تقویت و تضعیف ارزش و انکارناپذیری در تعلیم و تربیت دارند.رسانه ها در جبران عقب ماندگی ها
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

 سیاسی، کارکرد اجتماعیرسانه، تعلیم و تربیت،کارکرد آموزشی، کارکرد  :کلیدی واژگان 

 تخصصی رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است. –تمامی حقوق نشر برای فصلنامه علمی 
 
 

 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 

و جوامع شده اند  آسیب ها و چالش ها و تغییرات اساسی بر افراد
و هم با شناخت اسیب های مختلف اجتماعی و فردی و گزارش 
آن به کنشگران اجتماعی ،نسبت به گسترش ناهنجاری های 

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]. 

ه معروف و تاریخی اندیشمند این جمل "رسانه پیام است"
ی جهانی، مک لوهان بیانگر این است که تکنولوزی دهکده

خنثی نیست و هر نوع تکنولوژی پیامد ها و اثرات متنوعی دارد. 
در این میان تکنولوژی های اطالعاتی و ارتباطی پیامدها و 

ز اثرات بارزتر و مهم تری دارند. فناوری رسانه ای، بمنزله یکی ا
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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 

 .[2]اقتصادی آن پدید می اورد
رسانه های گروهی اطالع از حوادثی را که از لحاظ زمانی و 

ورند ممکن می سازند و دقت در فعالیت ها و کنش مکانی از ما د
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

رین مطالعات انجام شده در این حوزه متعلق به از کالسیک ت
2و چالرز رایت 1هارولد السول"

است تا پژوهش های معاصر  "
گاستلز انجام داده ،همواره بر نقش نظارتی ریانه ها به "که 

عنوان یکی از اصلی ترین کارکردهای آن تاکید شده است 
9دنیس مک کوئیل".

در کتاب مقدمه ای بر نظریه رسانه های  "
جمعی ،ارتباط جمعی را فرایندی جامعه گستر و رسانه ها را 

چالرز "و  "هارولد السول"میانجی روابط اجتماعی می داند.
از جمله پژوهشگرانی اند که به طور جدی با نقش و  "رایت

کارکرد رسانه ها در جامعه توجه کرده اند.آن ها معتقدند که 
یجاد همبستگی رسانه ها دارای کارکردهای نظارت بر محیط، ا

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 

4شرام"همچنان به نقش نظارتی رسانه ها اهمیت داده است. 
" 

نقش نگهبانی رسانه نیز با بیان نقش های معلم و راهنما به 
5کلوس"اشاره کرده است. 

نیز از نقش نظارتی رسانه ها به  "
 .[9]عنوان یکی از وظایف اجتماعی آن ها یاد می کند

احساس امنیت از کارکردهای مهم رسانه ملی است و امنیت 
همواره کلیدی ترین عنصر زندگی انسان و از نخستین تمنیات 

و امنیت ،حصول آمال بشری زندگی بشری بوده است.زیرا در پرت
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 

ت سیاسی و اجتماعی دخالت کنند.اهمیت روزافزون موضوع ثبا
رسانه ها در سازوکار تحوالت اجتماعی و سیاسی اهمیت این 
ابزار ناشی می شود زیرا اطالعات در جهان معاصر از منابع 

 .[4]قدرت تلقی می شود

رشد چشمگیر انواع رسانه های جمعی در چند دهه اخیر و 
ن ها از ابعاد مختلف افزایش نقش آن ها باعث شده است که آ

مورد مطالعه قرار گیرند .رسانه های جمعی از آغاز به عنوان یکی 

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.
منابع ده از ستفااتحلیلی با  -توصیفیع نواز هش وین پژا 

 ، روش مورد استفاده زمینه یابی است. تـسای اه ـکتابخان
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:
 نقش آموزشی رسانه ها در تعلیم و تربیت چیست؟-1
 و تربیت چیست؟ نقش سیاسی رسانه ها در تعلیم-2
  نقش اجتماعی رسانه ها در تعلیم و تربیت چیست؟-9
 

 رسانه
به معنی ن سانیدر رمصدن وسیدرفعل ه از سانه مشتق شدر
ست که ای اسیله وحقیقت هر در ت  ـسه امدن آساندرسیلۀ و

و یو ن رادسانه که مانند تلویزیوع رطالابه ی را مطلب یا خبر
که پیغامی ه ای سیلومعنی هر  فرهنگ لغت بهدر سانه رنامه روز

و وسیله پیام رسان به همگان می اندـایی برسـه جـایی بـجرا از 
 باشد.

یک رسانه به هرگونه ابزار برقراری ارتباط اتالق می شود که 
حامل یا واسط پیام باشد.تلفن، رادیو، تلویزیون، نقاشی، مجسمه، 

به شمار صدا و نظایر آن همگی واسط هایی برای انتقال پیام 
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 

 .[4]عمل می کنندعنوان یک رسانه و رساننده ی پیام 

  

 تعلیم و تربیت 

و به تعبیر  "پرورش نیروی فکری و بعد عقالنی انسان"تعلیم 
فراهم آوردن زمینه برای رشد و شکوفایی استعدادهای "دیگر

ایجاد "و نیز گفته شده است: تعلیم  [5]است "ذهنی انسان
 .[5]است "خالقیت و ابتکار در فکر و نیروی اندیشه انسان

و  "ر ب و"ه شناسی تربیت باید گفت :تربیت از ریشه در باب واژ
باب تفعیل است .در این ریشه معنای زیادت و فزونی اخذ شده 

 است . "بزرگ کردن"است و معادل دقیق ان در زبان فارسی 
داشت،  "ر ب و "به رغم دامنه محدودی که کلمه تربیت از 

.پس رب دو عنصر معنایی دارد:مالکیت و تدبیر  "ر ب ب "ماده 
گاهی معنای مالک و گاهی معنای مدبر دارد.در المفردات ،رب 
در معنای مصدری معادل تربیت گرفته شده است، یعنی گرداندن 

 .[7]و پروراندن پی در پی چیزی تا حد نهایت
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رشد دادن یک پدیده از راه  "در اصطالح، تربیت عبارت است از 
و شکوفایی برطرف ساختن موانع و فراهم کردن زمینه رشد 

 [6]"استعدادها و به فعلیت رساندن قوای نهفته در ان.
تربیت عملی است که نسل های "دورکیم به صراحت می گوید:

بزرگسال بر روی نسل هایی که هنوز برای زندگی اجتماعی 
پخته نیستند انجام می هد و هدف آن این است که شماری از 

برانگیزد و حاالت جسمانی ،عقالنی و اخالقی را در کودک 
پرورش دهد که جامعه سیاسی و نیز محیط ویژه ای که فرد به 

 "نحو خاصی برای آن آماده می شود ،اقتضا می کنند.
 

 نقش و کارکرد آموزشی رسانه ها در تعلیم و تربیت

ن میاو از ست اگرفته رت یف گوناگونی صورتعازش مورة آبادر
ملل متحد فرهنگی و علمی ن مازی  که ساـنها شاید تعریفآ

 .تر باشد.ب همه مناس، از ستآورده ایونسکو 
و د ـشای رکه بررا شهایی و روهها ات، راثرو اکنش ها م تما"

، تهارهمچنین مهاو معرفتی ی و زـمغی اـناییهال توـتکام
ه ـلبته به طریقی ک، اندروم یر به کان نسار افتاو رنگرشها 

تعلیم ، ی بخشندتعالآن، ترین حد ن تا ممکن را نساایت   ـشخص
 "گویند.ورش پرزش و موآتربیت یا و 

ن نسااه اهمرت حیادم پسین واتولد تا ز غااز آچنین کنش هایی 
اوم ست که تدایند پیگیر ایک فرزش  وـمرو آن  ـی، از اتـسا

زش موای آبررو ین د و از ابرمی گیرن را درنسات اتمامی حیاآن، 
ء جززش مو، آخصنه مکانی مشد دارد و جوومانی معین زنه 

جمعی ی سانه هارست. اذیر ـیی ناپاجدو از آن ست اندگی ز
، باشنده نشداه خوو باشند ه شدی یزربرنامه زش موای آبراه خو

و نها تاثیر میپذیرند اره از آهمودم مرا یرزند. ه اهندزش  دوـمآ
ش ه ارزهنددشکل و ش ـنة دادـنآورهم ارـسانهها فرند. زموآمی 

و نند نگرشها امی تو، گرفته شوندر ستقیماً به  کاگر مها هستند. ا
شی زموآظایف وهند. هنگامی که دتوسعه را خاصی ی تهارمها

اغلب ا ـنهد، آوـشده اـی نهـجمعی سانه هاة ربرعهده ای، یژو
در زمینه هایی موثر می افتد که نظام های آموزش رسمی در آن 

 .[7]ها بی تاثیر بوده اند
ن شناسایی و رتبه بندی میزان موفقیت در مقاله ای تحت عنوا

شبکه های اجتماعی در ایفای نقش های آموزشی از نظر 
انجام گرفت  [0]نخبگان رسانه که توسط عزت زاده و همکاران

مقایسه در جتماعی ی اهاشبکهشی  زموآنقش ن داد : نتایج  نشا
سی رطرفی برار داشت. از خر قرآتبه در ریگر دش ـنقر اـچهبا 

دل تباد یجااه ـب، هـتبرکه باالترین ن داد شی نشازموآی هانقش
ان با یکدیگر در شبکه های اجتماعی و بررعمومی کات معلوما

در پایین ترین رتبه، آموزش های تخصصی اقشار گوناگون در 
 شبکه های اجتماعی رتبه بندی شدند.

ع ــماجودر ی ــجمعی اــهه انــسزش روــمآش ــت نقــهمیا
ای برن جامعه شناسااز ی ــه بعضــت کـسی ادــه حــب

 "از یوـمزش موآ"سینما نقش ن و تلویزیوو یو ت و رادمطبوعا
معتقدند که ن قائل هستند. جامعه شناسا "ئمیزش  داوـمآ"ا  ـی
جدید به ت  اـمعلومت و طالعااجمعی با پخش ی سانه هار

و ند ه اهندزش دمودان، آستان و اکوشش معلماازات مو
زان و موآنش داجتماعی و افرهنگی و علمی  یهادانستنی

ل عین حادر جمعی ی هاهسانرتکمیل می کنند. ن را نشجویادا
ن و علمی به معلمای شتههاری از ربسیازش موای  آرـکه ب

و ها ه نشگاارس و   دادـماه رـکمک می نمایند تا به همدان ستاا
زش وـمآنقش ، نهااز آخیلی جلوتر ارد موری از بسیادر حتی 

 .[19]م یکنندل  اـنبد را دوـی خـیمدا
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 

همه جایی بودن و همسان سازی تاکید کرده اند. رسانه  خصلت
ها از یک سو محتوای آموزشی را به جای جای جامعه برده و از 

 .[11]سوی دیگر از فاصله ی موجود میان انسان ها کاسته اند
 نقش اموزشی رسانه های اجتماعی را چنین می توان برشمرد:

 کدیگربا یان بررعمومی کات معلومادل تباد یجا.  ا1
 اطالع رسانی آموزش های تخصصی و تحصیلی -2
 مشاوره و اموزش های تخصصی-9
اطالع رسانی برنامه های موسسات آموزشی حضوری و -4

 مجازی
 پشتیبانی از موسسات موسسات آموزشی حضوری و مجازی-5
 پیوند کاربران با عوامل نهادی اموزش -7
 ترغیب کاربران به اموزش مجازی-6
 تخصصی اقشار گوناگونآموزش های -7
 به اشتراک گذاری نتایج آموزش های تخصصی-0
 

 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 

حسوب می شود  قدرتمند دارد و جزء الینفک مناسبات روزمره م
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 

نوین چون تلویزیون  ویدیو و ماهواره عالوه سایر فناوری های 



 رویکردی نو در علوم تربیتی ،تخصصی –فصلنامه علمی  

 

60 

بر داشتن جنبه های بسیار مثبت آن  می تواند آثار منفی 
 .[12]اجتماعی زیادی بدنبال داشته باشد

بسیاری از مشکال تی که امروزه توسعه فناوری اطال عات و 
ارتباطات در کشور با آن مواجه است کمبود بستر های فرهنگی 

فناوری های نوین ارتباطی هرگز دارای   است. به معنای دیگر
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 

د. پیدایش نگرش ها و باورهای تازه ای در اذهان مردم می گردن
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 

ن جوامع می شود که جوامع می شود و خطر موقعی گریبانگیر ای
پذیرا از هیچ برنامه ی خا صی برای بهره برداری مناسب از این 
فناوری ها برخوردار نباشند و مخاطبین با ارزش ها وهنجارهای 

  .[19]خویش بیگانه باشند
تربیت فرایندی مستمر است که در بستر جامعه شکل می 

دیگران و از گیرد.درواقع ابعاد اساسی هویت فرد در تعامل با 
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 

شد شخصیت فردی را به همراه دارد و افراد است که از سویی ر
از سویی میراث فرهنگی را به نسل آینده منتقل می کند .به 
همین دلیل است که اجتماعی کردن افراد جامعه ،رسالت مهم 

 ،شمار می اید.از دیدگاه کالن نیز برنامه ریزان و مربیان به
پرورش اجتماعی با توسعه ملی رابطه مسلم ،ضروری و 

 .[14]داردانکارناپذیر 

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 .
نی است که در ان هنجارها، مهارت ها، اجتماعی شدن جریا

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 

 [15] "شود .
وسایل ارتباط جمعی می توانند با استفاده از شگردهای تبلیغاتی 

باورها و ارزش های و آفرینش های هنری ،نفرت و زشتی تزلزل 
ملی، دینی، انسانی را به مخاطبان خود القا کنند، همانطور که 
می تواند موجب تزلزل باورها و ارزش های ملی ، دینی و انسانی 

گردند.تاثیر وسایل ارتباط جمعی تا بدان حد است که برخی بر 
این باورند که امر جهان، امروزه در دست صاحبان این 

 .[1]ابزارهاست
حقیقی تحت عنوان بررسی نقش رسانه ملی در نشاط درت

توسط لشکری  1907اجتماعی مردم شهر تهران  که در سال 
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 

 ه و دینداری نیز رابطه داشته است.شد
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 

ی کند و در مواقع بحرانی نظیر جنگ و بالیای طبیعی ایجاد م
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 

شخص می تواند خود را به جای دیگری  7بنظران نظیر لرنرصاح
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 همسطح شدن دانش و فرهنگ  و موجب تعالی سطح فراغت
 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 

 .[17]گردداجتماعی باعث ایجاد همنواعی در افراد می 
 

 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، 

رایند مورد نظر قرار محیطی که نباید تنها در مرحلۀ ورودی ف
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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انجام شد بین نقش رسانه های  [16]توسط  امن پور 1907سال 
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 

می ن نشاامنیت ملی و عمومی که توسط صادقیان انجام گرفت 
منیت  اتقابل با در سانه ها ، ربرخیر تصوف خال هد که برد

مهم ترین عامل تقویت و بلکه مکمل ، ملی نیستندعمومی و 
ی از پیشگیرای برب آمد و ملی به حساو منیت عمومی ه اکنند

هر چیز به از عمومی  بیش و منیت ملی ی، اهر گونه تهدید
ی بیش عمومو منیت ملی ا ایربود، زمند زنیا، ا ـانه هـسرت ـتقوی
د اـعتماعه   ـتوسو ط ـبسش و ترـگسو رـگدر هر چیز از 

د عتمااتوسعه د و یجااسانه ها مهم ترین عامل بود و رجتماعی ا
زش، موی، آش فرهنگ پذیرـسانه ها جمعی نقرین ابنابربودند .  

ومی ـت عمـمنیه اژـیوه ـمنیت بس احساد ایجاو اسانی ع رطالا
نها آند که تقویت ه داربرعهد  و ...جتماعی اکت رمشاو ی ـملو 
   .دد بوـهاعمومی خوو منیت ملی اتوسعه ز مینه ساز

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 

ی، برای تولید و تقویت اعتماد سیاسی در در فضای چند رسانه ا
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 

قویت اعتماد سیاسی شهروندان ایرانی به نظام سیاسی کشور را ت
 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 

  تفکیک می کند:ای سه نقش رسانه ها را از هم 
 نظارت بر محیط  -1

 همبستگی نقش های اجتماعی در واکنش به محیط-2
انتقال میراث فرهنگی از یک نسل به نسل بعدی .دو -9  

 کارکرد دیگر بعدا بر آن سه نقش دیگر اضافه شدکه عبارتند از:
 سرگرمی-4

  بسیج اجتماعی-5  
خارجی می سه مورد از این نقش ها مربوط به محیط سیاست 

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.

خبرنگاران وقایع و رویدادهای امنیتی، خارجی و بین المللی را به 
ها و اطالعات  عموم عرضه می کنند و روزنامه نگاران داده

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 

رتباط با عنصر محیطی دولت ـ اجتماعی را ایفا کرده و به ایجاد ا
رسانه مبادرت می ورزند. )قابل ذکر است که بعضی مواقع رسانه 

  .[7]ها بر ضد دولت اقدام به بسیج اجتماعی می کنند(

برخی پژوهشگران بر این عقیده اند که رسانه ها موجبات بروز  و 
توسعه ی خشونت را فراهم کرده و جهانی خشن، ناامن و 

ود آورده اند. آنچه آشکار است اینکه رسانه ها پرمخاطره به وج
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 

ای فرهنگی و اجتماعی کنند و وفاق، مشارکت و همدلی را به ه
، ومت تبدیل سازند. در چنین شرایطینفاق، جدایی و خشم و خص

تنش، تعارض و خشونت پدیدار می شوند و هنجارها و ارزش 
 [17]های پسندیده ی جامعه رنگ می بازند.

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 

ن به توانایی و نقش کردن و جهت دادن به آن.امروزه سیاستمدارا
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 

 .[10]و تلویزیون استرادیو 
نقد مسائل ، هاح دیدگاه طرر وتفاسیر ، خباائه ارانامه ها با روز

و مطلع ساختن حکومت ، لتد دوعملکرد از اـنتقو اه ـجامع
دن منعکس کردم و مری سته  هااخوات و نظرن از نمایندگا

گ ـفرهند یجادر انند امی تو، حکومتات نظرو پاسخ ها 
پیشرفت ای سیاسی مناسب بری فضادن کرز باو کتی راـمش

 یفا کنند.را انقش مهمی ، جامعه
عیف ـتضدر ا ـی یـسیاسرت حفظ قدو کسب در یو رادهمیت ا

 است.یش یافته افزده العا، فوق امعاصردر دورة ا ـت هـحکوم
برای نمونه می توان به نقش رادیوهای آزاد در شوروی سابق 

این رادیوها را یکی از اشاره کرد که بسیاری از صاحبنظران نقش 
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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 

ر یا تلویزیونی نیازی به داشتن سواد ندارد و همه ی جوامع و اقشا
اعم از بی سواد و باسواد مخاطب ان هستند. اگرچه ردیو در حال 
حاضر فراگیرترین وسیله ارتباط جمعی در جهان است ، ولی 

 .[10]روزبروز بر اهمیت تلویزیون در ارتباطات افزوده می شود
 

 نتیجه گیری

با توجه به نقش انکارناپذیر رسانه ها در جامعه از کارکردهای 
تعلیم و ترییت می توان اشاره کرد.این مقاله با مهم رسانه ها در 

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.
ک یکی از کارکردها و نقش های مهم رسانه ها در آموزش ی

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 

خودبه دلیل غیبت های مکرر جبران عقب ماندگی های درسی 
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.
رند به رسانه ها نقش و کارکرد سیاسی مهمی که در جامعه دا

افکار جهت می دهند و مشارکت مردم را جلب می 
کنند.درسیاست خارجی باکمک ارائه اطالعات در ایجاد صلح یا 

در مواقع بحرانی نظیر جنگ و زلزله با جلب مشارکت  خشونت،
مردم برای کمک و همکاری، در حفظ یا تضعیف قدرت حکومت 

 ها نقش بسیار مهمی دارند.
اد و گسترش فرهنگ، تقویت یا رسانه ها همچنین در ایج

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 

انجام شد، رابطه معناداری  76توسط ایمانی در سال سیاسی که 
 وجود دارد.

نتایج تحقیق مبنی بر نقش رسانه ملی بر نشاط اجتماعی مردم 
انجام شده، تایید می  07تهران که توسط لشکری در سال 

گردد.همچنین نتایج تحقیق نقش رسانه ها در آموزش درس 
ز راه دور که تنیس روی میز رشته ی تربیت بدنی نظام آموزش ا

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

 

 پیشنهادات

پیشنهاد می شود در پژوهشی دیگر به تاثیر رسانه ها بر سایر -1
 اقسام تربیت مانند تربیت اخالقی، دینی و ... پرداخته شود.

پیشنهاد می شود در یک تحقیق دیگر به تاثیر رسانه ها بر -2
 تربیت با توجه به یکی از رویکردهای فلسفی پرداخته شود.

انجام پژوهش های جامع، دقیق و ارزشمند برای شناخت  -9
راهکارها و راهبردهای نهادینه سازی ارزش ها و هنجارهای 
اجتماعی و کاربست ان ها در ساخت مجموعه های رادیویی و 

 تلویزیونی
باره راهکار انان بهره گیری از تجربه کشورهای موفق در -4

برای استفاده بهینه از نقش های سیاسی، اجتماعی و آموزشی 
 رسانه ها

پیشنهاد می شود در مورد انواع نقش های رسانه و سواد  -5
 رسانه ای مخاطبان تحقیق انجام دهند.

 
 واژه نامه 
1. Harold LaSol هارولد السول 

2. Charles Wright چالرز رایت 

3. Dennis McQuill دنیس مک کوئیل 
4. Shame شرام 
5. Clous کلوس 
6. Lerner لرنر 

 

 فهرست منابع 

[1] Kheiri H. Religion, media, social 

communication; Qom: Research Institute of 

Islamic Sciences and Culture. 2010. 

[Persian] 

[2] Amiri K. Communication Tools, Publisher, 

Center for International Cultural Studies. 
2004. [Persian] 

[3] Sadati SN. Explaining the supervisory role 

of the media with emphasis on the role of 

the national media. Quarterly Journal of the 

Iranian Association for Cultural Studies and 

Communication. Sixth year, number 19. 
2010. [Persian] 

[4] Ghodsi A. The role of national media in 

creating soft power and countering soft war 

(with emphasis on the reproduction of 

social capital). Soft power studies. 2011. 

[5] Shariatmadari A. Philosophy of Education, 

18th edition, Tehran: Amirkabir 

Publications. 2003. [Persian] 



 قاسمی

 

72 

[6] Bagheri K. A new look at Islamic 

education Tehran: Borhan School Cultural 

Institute, 2006;1(43) . [Persian] 

[7] Ragheb Isfahani H. Al-Mufradat Fi Gharib 

Al-Quran, Tehran: Book Publishing Office. 

1404. 

[8] Dadgaran H. Assessing the relationship 

with the United States (from an economic 

point of view), the Cultural Institute of 

Contemporary Knowledge and Thought. 
2007. [Persian] 

[9] Ezzatzadeh M, Rabiee A, Farhangi AA, 

Soltanifar M. Identify and rank the success 

of social networks in playing educational 

roles from the perspective of media elites. 

[10] Motamednejad K. Mass Media, Fourth 

Edition, Allameh Tabatabai University 

Press. 2004. [Persian] 

[11] Sarukhani B. The Role of Mass Media in 

Crime Prevention, Tehran: Ministry of 

Interior. 2002. [Persian] 

[12] Faqih Aram B, Ebrahimi Z, Zarghami M. 

Psychosocial harms in the field of emerging 

phenomena related to Internet and mobile 

technology among Azad University 

students and providing appropriate 

solutions. Islamic Branch of Islamshahr. 
2015. 

[13] Mazraei Joshari S. Investigating the 

Interaction between Culture and New 

Communication Technology (Mobile 

Phone and Internet), Social Science 

Quarterly, 2009; 24: 105-100. [Persian] 

[14] Ahmadi P, Khademi E, Fattahi Bayat S. 

Investigating the effects of new 

communication technology on social 

education with emphasis on the adjustment 

of second year students. New educational 

ideas Al-Zahra University, 2009;5 (3). 

[Persian] 

[15] Jay C., Teaching Social Skills to Children. 

Translated by Mohammad Hossein 

Nazarinejad, first edition, Tehran: Astan 

Quds Razavi Publications. 
[16] Azazi Sh. Family and Television, 

Gonabad: Marandiz Publishing. 
1994[Persian] 

[17] Amanpour M. The role of social media in 

the political participation of senior students 

of the Faculty of Communication Sciences 

and Media Studies, Azad University, 

Central Tehran Branch. 2017. [Persian] 
[18] Soroush Magazine. Communication 

Revolution on the Threshold of the 21st 

Century, 20th Year, No. 936, Tehran: IRIB 

Publications. 1999. 

[19] Rouhani H. Journal of the Strategic 

Research Center of the Expediency 

Council. 1995. [Persian] 

[20] Farahani A, Keshavarz L. The role of the 

media in teaching table tennis lessons in the 

field of physical education in the distance 

education system, 2003; 11 (1). 
 

 

  

 

 
 
 
 

 


