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كوشد با استفاده از رويكرد تفسيرگرايي و اتخاذ رويكرد مقاله حاضر مي
هاي اجتماعي در تحمل اجتماعي را بررسي كند. روش، كيفي  اتيك، نقش رسانه
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ها به تأثيرپذيري د و در گرايش آننپذيري را در ميان شهروندان تأمين نمايجامعه
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 بيان مسأله
هاي اجتماعي يا رفتار فرد است اصطالحي براي توصيف گرايش 49F1"تحمل"

ها ها، گرايشكه در مقابل نابردباري قرار دارد. اين گرايش يا رفتار، براي: انديشه
هاي اقليت)، اند (مانند گروهوتو افرادي كه از نظر محتوا و هدف با اكثريت متفا

. در ديدگاه تكثرگرايي، )780: 1993(ملي، شود هيچ نوع آزادي يا حقي قائل نمي
آيد؛ اين امر  وجود ميشناختن ارزش مثبت تكثرگرايي، بهرسميتاصل تحمل با به

كارگيري توانايي قضاوت، تعهد عقالني و خودارزيابي انتقادي ميسر از طريق به
 د.خواهد ش

تنها به خودداري از ابراز احساس منفي به هرشخص يا نه "تحمل اجتماعي"
ها،  كند كه تفاوت باور اشاره ميگر مرجع، بلكه به اينهرچيز متفاوت با كنش

بر اند. در جوامعي كه مبتنيگر مرجع الزماند و براي ارتقاي كنشضروري
هاي  بر مشابهتمبتنيديگر همبستگي مكانيكي هستند و پيوند افراد به هم

كند؛ زيرا اي ايجاد نميهاست، تحمل اجتماعي اگرچه الزم است، اما مسأله آن
هاي  شود هر نوع گوناگوني در شيوه شدت باالي وجدان جمعي و تعصب سبب مي

هاي طبيعي شديد و خشن مواجه  طور طبيعي با واكنشزيست، تفكر و رفتار به
تبع آن شدن و بهرن، كه با تقسيم كار و تخصصيشود. با ورود جوامع به دنياي مد

هاي متنوع زندگي و رفتار و تفكر همراه شده است، همبستگي  با گسترش سبك
ترتيب پيوندهاي اينمكانيكي جاي خود را به همبستگي ارگانيكي داده است. به

شان در نظام تقسيم كار هاي بر تفاوتها، بلكه مبتني افراد نه براساس مشابهت
شود. در اين جوامع، تحمل اجتماعي يكي از شرايط زيست مي جتماعي تعريفا

اجتماعي است. در شرايطي كه وجدان جمعي تضعيف شده است، تنها سازوكار 
هاي زيستي، رفتاري و فكري، افزايش تحمل  فعال براي كنارآمدن با گوناگوني

 اجتماعي است.
اساسي در پارامترهاي هاي اخير شاهد دگرگوني  ي امروز در دههجامعه

ساختار اجتماعي خود بوده است. از جمله: مهاجرت از روستا به شهر؛ تأسيس 
ها و  فرهنگهاي متنوع و ورود افراد از اقصي نقاط كشور با خرده دانشگاه

                                                      
1. Tolerance. 
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اي مثل ماهواره،   هاي جديد رسانه هاي متفاوت زيست به آن؛ ورود فناوري سبك
ازي ديگر؛ افزايش افراد داراي تحصيالت هاي اجتماعي مج اينترنت و شبكه

هاي فزاينده در  ها، منجر به ايجاد ناهمگونيآموزش عالي. عواملي نظير اين
هاي فرهنگي، اجتماعي، مذهبي، معيشتي و حتي افكار سياسي شده است.  حوزه

(آقابخشي، كامران و ها، همواره قابل مشاهده بوده است  واكنش افراد به اين ناهمگوني

 .)19: 1390رپور سردهايي، نصي
ها از يك طرف، و  هاي نوين باعث رشد آگاهي اي و تكثر فناوري  تنوع رسانه

هاي عميق اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي از  تبع آن، شناخت شكافبه
ي تحمل اجتماعي را با تغييرات جديدي مواجه ساخته است. بهطرف ديگر، مقوله

هاي اجتماعي و مشاركت در توليد  مخاطبان به رسانهرسد تسهيل دسترسي  نظر مي
ي  هاي اطالعاتي باعث خودابرازي در خصوص رفتار و انديشه محتواي داده

هاي ديگران شده است. اين  ها، اعتقادات و ارزش متفاوت خود نسبت به رفتار
تواند به ممانعت از طردشدن يا تحت فشار قرار دادن خود در برابر  وضعيت مي

ها عامل و مولد جدي براي افزايش يا كاهش  اساساً رسانه ن منجر شود.ديگرا
ي ابهام موضوع، بهاند. درجهتحمل اجتماعي شهروندان در تعامل با ابعاد مختلف

اجتماعي باعث شده است كه  -دليل عدم پژوهش جدي با رويكردي ارتباطي
ق و قابل اعتماد براي حتي بسياري از مسئوالن و متفكران اصوالً نتوانند پاسخ دقي

 دو پرسش زير ارايه دهند:
هاي ساختاري  اند بر تنوعات و پيچيدگيهاي اجتماعي توانسته ) آيا رسانه1

 متأثر از سطح تحمل اجتماعي شهروندان مؤثر باشند يا خير؟
اي، سطح تحمل اجتماعي   هاي نوين رسانه ها و ظهور فناوري ) تكثر رسانه2

 اده يا آن را كاسته است؟شهروندان را افزايش د

 مباني نظري وتعاريف
50Fهاي اجتماعي رسانه

1 
هاي آن بايد توجه داشت كه ارتباط نه پيش از تعريف رسانه و بيان ويژگي

تنها يكي از عناصر مهم و اساسي زندگي گروهي انسان است، بلكه سنگ بناي 
                                                      

1. Social Media. 
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. رسانه )10: 1377(اميرتيموري، ي اصلي تشكيل ساختمان اجتماعي است جامعه و هسته
ي حامل پيام از فرستنده به گيرنده است. كتاب، روزنامه، مجله، عكس، فيلم، وسيله

هايي از رسانه هستند  نوار صوتي و تصويري، راديو، تلويزيون، ماهواره و... نمونه
 .)62: 1380(محسنيان راد، 

ي هاي اخير به مجموعه عنواني است كه در سال "هاي اجتماعي رسانه"
هاي  ي رسانهوسيلهشود كه در فضاي ايجادشده به ها و ابزارهايي اطالق مي سايت

و رشد پيدا   هاي همراه متولد شده هاي ارتباطي، اينترنت و تلفن نوين از قبيل: شبكه
هاي اجتماعي، توصيف ابزارهاي آنالين است كه مردم از آن براي  اند. رسانه كرده

كنند.  ها، تجربيات و افكار استفاده مي ات، ديدگاهها، نظر اشتراك محتوا، پروفايل
هاي متقابل  وگوها و كنشي گفتكنندهتسهيل هاي اجتماعي بنابراين، رسانه

ها، تابلوهاي پيام،  هايي از مردم هستند. اين ابزار شامل: بالگآنالين بين گروه
: 1388تاده، (افشود ها مي ها و ويكي ها، شبكهگذاريپادكست، ميكروبالگ، نشانه

124(. 

 هاي اثر رسانه نظريه

 ي گلولهنظريه
 نظريه"بندي شد، ها فرمول ي اثرات رسانهاي كه پيرامون دامنهنخستين نظريه

ي سوزن تزريقي يا چون: نظريهاست كه از آن با اسامي ديگري هم 51F1"گلوله
 باورند كهاينگذاران اين نظريه بر شود. بنيان ي كمربند انتقال نيز ياد مينظريه

گيرند،  ها قرار ميي مخاطباني كه در معرض آنهاي ارتباط جمعي بر همهپيام
 .)296: 1381(ورنر و تانكارد، ساني دارند اثرات قوي و كمابيش يك

 ها اثرات محدود رسانه
بندي و ارائه شده است در تقابل با ديدگاه گلوله، ديدگاه نظري ديگري فرمول

53Fشود. جوزف كالپر ياد مي 52F2"ها اثرات محدود رسانه"عنوان كه از آن تحت

3 

                                                      
1. Ball Theory. 
2. Media Limited Effect. 
3. Klapper. 
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به تشريح اين الگوي نظري  "اثرات ارتباط جمعي") در اثري تحت عنوان 1960(
صورت مستقيم بر باور كالپر، اوالً؛ وسايل ارتباط جمعي بهپرداخته است. به

اي بر جاي هگذارند، بلكه اثرات خود را از طريق عوامل واسطمخاطبان تأثير نمي
را به يك عامل ثانويه و نه يك عامل علّي  اي رسانهنهند. ثانياً؛ عوامل واسطه مي

ها تأثيرات ناچيزي  سازند. بنابر نظر متوليان ديدگاه اثرات محدود، رسانه تبديل مي
اثرات محدودي نيز زماني نمايان خواهد  گذارند؛ چنين بر مخاطبان خود برجاي مي

 .)388: 1386(ورنر و تانكارد، اهان آن باشند شد كه مخاطبان خو

 ي كاشتنظريه
 "ي كاشتنظريه"عنوان ها تحت ي مربوط به اثرات رسانهسومين نظريه

54Fي جورج گربنربندي شده است كه حاصل تحقيقات گستردهفرمول

و همكاران  1
ن با باور گربنر و همكاران، تلويزيوباشد. به) پيرامون اثرات تلويزيون مي1980(

هاي  ها و ارزش بيني، نقشها مبادرت به كاشت جهان نفوذ فراگير در بين خانواده
 .)90: 1381(ورنر و تانكارد، نمايد  رايج در ذهن آنان مي

 اي  ي جبرگرايي رسانهنظريه
يكي  55F2"اي  ي جبرگرايي رسانهنظريه"عنوان ي مارشال مك لوهان تحتنظريه

رسانه، «ي كوتاه: هاي رسانه است. مك لوهان با بيان جمله از اثرگذارترين نظريه
باور وي هر يك از ها عرضه داشت. به ، رويكرد نويني به رسانه»پيام است

گذارند. مثالً تلويزيون  ها بر كاركرد يك يا چند حس از حواس ما تأثير مي رسانه
اي) است و زندگي ما را مجدداً بهي (المسهاي ديداري، شنيداري و بساواي  رسانه

ها دور شده و  ملت-اي درخواهد آورد. ما بر اثر تلويزيون از دولتصورت قبيله
 .)394(همان: ي جهاني خواهيم داشت يك دهكده

 ها ديدگاه قدرت مشروط رسانه
هاي اجتماعي، بسته به اوضاع و  انديشمندان اين ديدگاه بر اين باورند كه رسانه

ها مطابق و  هاي رسانه شان بر آنان اثرگذار هستند. يعني اگر پياماحوال مخاطبان

                                                      
1. Gerbner, George. 
2. Media Determinism Theory. 
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ي مخاطبان و مأنوس با فرهنگ و اوضاع محيطي و سو با ذوق، خواسته و سليقههم
ي پيام را كننده و فرستندهاجتماعي آنان باشد، اثر مطلوب و مورد انتظار تهيه

: 1974(بلومر و كاتز، ر و يا خنثي در پي دارد. خواهد گذاشت؛ وگرنه، اثر خالف انتظا

 .)19ـ20
 ها با پردازان معتقدند رسانهتوان نتيجه گرفت كه اين نظريه طور خالصه ميبه
ها، زندگي و الگوهاي  ي تأثيرشان، همگي قادرند بر انديشههايي در دامنهتفاوت

 شان تأثير بگذارند.رفتاري مخاطبان

56Fتحمل اجتماعي

1 
ي رفتارها، اعتقادات و معناي گرايش به پذيرش آزادمنشانهتحمل، به

رود و به  كار ميهاي ديگران است. اين اصطالح با معني ضمني مثبت به ارزش
گرايي هاي كثرت هاي ديگران و شناخت ارزش تحمل موضع دفاعي شديد ارزش

ارزش شناختن رسميتاشاره دارد. در ديدگاه كثرت گرايي، اصول تحمل، با به
كارگيري توانايي قضاوت، تعهد عقالني مثبت تكثرگرايي در جامعه و از طريق به

طور ضمني در ديدگاه چلبي، شود. همين مطلب بهو خودارزيابي انتقادي ميسر مي
ي تعامالت جامعه مطرح شده است. ديدگاه ي وابستگي عاطفي و شبكهدر قضيه

كوشند در  فعي پديدآمده است كه مينهاي فشار يا ذي گرا از مفهوم گروهكثرت
ها را ها يا منافع آن نفوذ كنند كه ديدگاه دسته از تصميمات سياسي يا اجتماعيآن

 .)76: 1389(راش، دهند  تحت تأثير قرار مي

 رسانه و تحمل اجتماعي
ها، گرفتن افكار عمومي و كنترل و هدايت آنهاي نوين با در دست  رسانه

هاي امروزين از  كنند. رسانه ي سياسي و اجتماعي بازي مينقش جديدي در عرصه
اند. اينترنت يكي از بانفوذترين نظر تعدد و كيفيت، تنوع بسياري پيدا كرده

ي ابعاد زندگي بشر را تحت تأثير هاي جديد ارتباطي است كه همهتكنولوژي
خصوص به -هاي مدرن  عظمت نفوذ خود قرار داده است. با ظهور فناوري

                                                      
1. Social Tolerance. 
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هاي اجتماعي به زندگي افراد، نوع جديدي از روابط بين ورود شبكه -ينترنت ا
شود. در واقع،  فردي را شكل داده است كه از آن به ارتباطات مجازي تعبير مي

ي مشاركت سازي اجتماعي، برپايهاين ارتباطات مجازي بين فردي در قالب شبكه
عنوان فضاهايي در دنياي اعي بههاي اجتم رو، شبكهاند؛ از اينهمگاني بنا شده

رسي بهكه براي ارتباط ميان افراد مختلف، با سطوح گوناگون دست -مجازي 
ها بنيان  بر اينترنت، بر عاليق افراد و گروهمكاني حاكمعلت بيبه -اند وجود آمده
فردي، تشكيل اجتماعات مجازي، اند. ايجاد ارتباطات جمعي و مياننهاده شده

ترين كاركردهاي اين فضاها شدهاني، تبادل اطالعات و نظرات از شناختهرساطالع
 .)24: 1389(ضيايي پرور و عقيلي، هستند 

 ديگر را)، روابط اجتماعي افراد و تعامالت آنان با يك1997روبرت پاتنام (
عنوان خاستگاه ها را به كند و شبكه ي اجتماعي معرفي ميترين جزء سرمايهبنيادي

. پاتنام در )78: 1387فر،  (خوشسازد  ي اجتماعي مطرح ميي ديگر سرمايهمؤلفهدو 
 "هاي مشاركت مدني چنين تأثيري دارند؟ چرا شبكه"جواب به اين سوال كه 

 كند: چهار علت را مطرح مي
اي ي عهدشكني را در هر معاملههاي بالقوه هاي مشاركت مدني هزينه . شبكه1

 دهند؛ افزايش مي
ي متقابل را تقويت هاي مشاركت مدني، هنجارهاي قوي معامله ه. شبك2

 كنند؛ مي
كنند و جريان اطالعات  هاي مشاركت مدني، ارتباطات را تسهيل مي . شبكه3

دهند كه  طريق اجازه ميبخشند و بدين بودن افراد بهبود ميقبولرا در مورد قابل
 شوند؛ها به ديگران انتقال يافته و پااليش  حسن شهرت

هاي مشاركت مدني، تجسم موفقيت پيشينيان در همكاري هستند كه  . شبكه4
عنوان يك چارچوب فرهنگي شفاف براي همكاري آينده عمل نمايند توانند به مي

 .)293ـ298: 1380(پاتنام و همكاران، 
هاي جديد  بنديهاي اجتماعي نوين، صورت اي و شبكه  فضاي رسانه

هاي  هاي مرسوم شبكه بندياطفي را جايگزين صورتهاي اظهاري و ع مشاركت
ها را  كاركردي انسان-اجتماعي كرده است. حتي، شكل و ماهيت ارضاي رواني

: 1383(ذكايي، شدن برده است قطعهسوي نوعي تغيير، انزوا و موزاييكي و قطعههم به

يتي هوآمدن نوعي بيگانگي اجتماعي و احساس بيوجود. اين وضعيت باعث به)2
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ي اجتماعي شده است. اگر بيگانگي زياد باشد، در عنوان يك مسألهتاريخي به
شد؛ ولي اگر بيگانگي كم  ارتباط با نظام كنش اجتماعي توضيح و تبيين داده مي

شود. در جهان  ي شخصيتي، عامل انساني معنادار تلقي ميباشد، در ارتباط با مسأله
رنگ در نظر كم ست مرز اين تفكيك راآميخته الزم اشده و درهماي  رسانه

زماني هر دو نوع اختالل در ساخت نظام اجتماعي و نظام نوعي از همگرفت و به
 مراتبمثابه كارگزاري با رهايي از محدوديت بهارزشي و كنشي شخصي به

توان گفت ساحت معنايي كنش اجتماعي در سه  تر در نظر گرفت. پس ميپايين
سطح ايستاري (شناختي و ارزشي)، كنشي (هنجاري و رفتاري) و نمادي (نشانه و 

 .)114: 1376(راجرز و فلويد، انگاره) دچار تغيير و تحول گرديده است 

 هاي تحقيق يافته
پاسخ به سواالت اصلي  يهاي به دست آمده در زمينه در اين قسمت يافته

 شود: تحقيق با ارجاع به ديدگاه محققان مربوطه، ارائه مي
هاي ساختاري متأثر از  اند بر تنوعات و پيچيدگيهاي اجتماعي توانسته ) آيا رسانه1

 سطح تحمل اجتماعي شهروندان مؤثر باشند يا خير؟
ث نسبتاً هاي اجتماعي و سياسي ايران، بح ي محققان، در جنبشبنابر گفته

هاي كوچك  آفريني رسانهداري مطرح بوده و هست و آن: پيروزي و نقشريشه
در  -هاي بزرگ است. اين گزاره از پيش از انقالب تاكنون  در برابر رسانه

ي انقالب اسالمي درستي خود را نشان داده است. خود پديده -تحوالت بزرگ 
ها،  نوار كاست، اعالميههاي كوچك مثل  لحاظ ارتباطي، پيروزي رسانهبه

فردي بوده است هاي سنتي و ارتباطات ميان هايي از رسانه ها، و ظرفيت ديوارنوشته
هاي وسيعي از جامعه منتقل كنند.  توانستند به اليه هاي خود را مي كه پيام

مندترين عنوان يكي از قدرتهايي كه در برابر راديو و تلويزيون ايران (به رسانه
لحاظ فني و گستردگي در مقطع زماني خود) قرار داشت. بنابراين، ها به رسانه
 ي ايران در معرض يك تغيير شگرف قرار دارد.جامعه

اند بر تنوع هاي اجتماعي تاكنون توانسته در مورد اين سوال كه آيا رسانه
هاي درون جامعه تأثيرگذار باشند يا  عبارتي، تنوع الگوها و سازمانساختاري، و به

تر باشد، اي بيش  ؟ مسلم آن است كه هرچه ميزان حضور اجتماعي رسانهخير
گذارند. در اين فرآيند، افراد در  تري ميكنندگان آن نيز بر هم تأثير بيشاستفاده
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ها، كيفيت زندگي و وضعيت داخلي  ديگر و در رابطه با ويژگيمورد يك
زايش حضور در آورند. بنابراين، اف دست ميكشورها اطالعات بسياري به

گذاري و تبادل: افكار، الگوها، خرده اشتراكهاي ارتباطي موجب تعامل و به محيط
 گردد. افتد، مي هايشان اتفاق مي ها، نمادها و حتي وقايعي كه در زندگي فرهنگ

ي متأثر از هاي اجتماعي بر تنوع ساختاري جامعه اگر بخواهيم به تأثير رسانه
اي كه  يم، بايستي به تحول ساختاري در دورهسطح تحمل اجتماعي بپرداز

توان براي سوال  منظر مياند، توجه كنيم. از اين هاي اجتماعي ورود پيدا كرده رسانه
فوق پاسخ عميقي ارائه داد. در مصاحبه با محققان اين مطالعه دريافتيم كه 

تأثير را بر ترين هاي مبتني بر فناوري، بيش ويژه رسانههاي اجتماعي، به رسانه
كه جايياند. از آنروي خانواده گذاشته و ساختار خانواده را دچار دگرگوني كرده

طور عمده متأثر از ساختار خانواده است، بنابراين، تنوع ساختاري جامعه به
هاي اجتماعي بر پيچيدگي (و در واقع تحوالت ساختاري  درخصوص تأثير رسانه

ي امروزي  ي تحوالتي بوده است كه در خانوادهطور عمده تمركز بر روجامعه) به
 رخ داده است.

هايي براي تعامل اجتماعي هستند كه از  هاي اجتماعي، رسانه رسانه
كنند. اين  پذير استفاده مي هاي ارتباطيِ بسيار در دسترس و گسترش تكنيك

توليد  ي ايجاد و تبادل آوري به كاربران اجازه ي ايدئولوژيك و فن ها بر پايه رسانه
ي زيادي را بر كاربر  هاي اجتماعي هزينه دهند. حضور در رسانه محتوا را مي
چنين به تخصص و سواد بااليي نيز نياز ندارد؛ زيرا اغلب كند؛ هم تحميل نمي

دليل چنين بهكنند. هم هاي گوناگون حمايت مي هاي اجتماعي از زبان رسانه
هاي اجتماعي و نيز ساده نواع رسانهي فعاليت در هر يك از ا شباهت شكل و نحوه

هاي مختلف فعاليت  تواند در رسانه راحتي ميكاربر به بودن كلمات و اصطالحات، 
هاي  كنندگان از رسانهروز بر تعداد كاربران و استفاده كه روزبه نمايد. نتيجه اين

ي ارتباطي، انواع اجتماعي افزوده شده است. با توجه به ماهيت اين وسيله
ها  هاي خاص، در اين رسانه بر اشتراك افكار و ارزشهاي اجتماعي با تكيه وهگر

دهي هستند. كاربران گوناگون در سطوح مختلف سني، تحصيلي،  قابل سازمان
هاي متفاوت؛ بر حسب عالئق،  و قوميت  فرهنگي، اقتصادي؛ و يا جنسيت، نژاد،

توليد و يا بازنشر  اهداف، داليل و نيازهاي خود؛ طيف وسيعي از محتوا را
هاي اجتماعي رشدي روزافزون  ترتيب استفاده و وابستگي به رسانهكنند. بدين مي
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داشته و در زندگي افراد جايگاه مشخصي پيدا كرده و جزئي از سبك زندگي 
 فردي و جمعي افراد جامعه شده است.

ز زمان استفاده اهاي اجتماعي و افزايش مدت هاي موجود در رسانه سرگرمي
تري براي كه بتواند مدت بيشها، مالزم با انزواگرايي كاربر است. او براي اينآن

ها صرف كند، بايد ساير روابط خود را در زندگي روزمره به حداقل  اين رسانه
انگيز و در مواردي  هاي اجتماعي با داشتن شرايط دل ممكن كاهش دهد. رسانه

ها عث گسيختگي تمام ابعاد زندگي آنتواند با خصوص براي جوانان، ميكاذب، به
ها را از خانواده دور كرده و به عمق انزواطلبي و تنهايي بكشاند. شده و آن

وگو در محيط خانواده، باعث تر كردن نقش گفت رنگ هاي اجتماعي با كم رسانه
گسيختگي ازدواج، روابط زناشويي و روابط والدين و فرزندان شده است. ازهم

هاي اجتماعي با پيوند ضعيف اجتماعي مرتبط  ي زياد از رسانه ستفادها بنابراين، 
هاي اجتماعي فضايي است براي كساني كه از مشكالت  ديگر، رسانهاست. ازسوي
ي  نفس هستند. تكيهبرند و دچار تشويش، افسردگي و عدم اعتمادبه رواني رنج مي

اي،  تالالتي نظير: اعتياد رسانهها، منشأ ايجاد اخ بيش از حد به استفاده از اين رسانه
هاي  كاري، از خودبيگانگي، اختالل در فعاليت كاري، پنهان افزايش اضطراب، منفي

شود.  هاي تحصيلي و مشكالت مالي مي زندگي، جدايي از جامعه، طالق، شكست
طور حتم پس از وگوهاي خانوادگي بهكاهش، يا به مفهومي ديگر، فقدان گفت

دهد و به كاهش  ديگر را كاهش ميافراد خانواده از يك مدتي ميزان شناخت
انجامد. از طرفي اين فعاليت اعضاي  ديگر ميميزان اعتماد اعضاي خانواده به يك

انجامد و رغبت به زندگي اجتماعي و  گيري مي خانواده پس از مدتي به گوشه
 دهد. تعامل خانوادگي را كاهش مي

هاي اجتماعي متوجه خانواده و جامعه  انههمراه با تهديدهايي كه از سوي رس
آيد كه شناخت  ها براي افراد پيش مي هايي نيز از طريق همين رسانه است، فرصت

تواند سطح درك و معرفت انسان را ارتقا  ها ميها و استفاده از آن اين فرصت
 هاي اجتماعي در چند بخشيده، و در نهايت، تحمل وي را در جامعه باال ببرد. رسانه

كه اي گونهاند؛ به سال گذشته تغييراتي اساسي در سبك زندگي افراد ايجاد كرده
اند. يكي از هاي خرد و كالن تثبيت نموده موقعيت خود را در جامعه و فعاليت

ي مشاركت اجتماعي در فرايندهاي گوناگون ها توسعه هاي اصلي رسانه نقش
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سازي مردم در توليد، دنبال توانمندهي اجتماعي، الزاماً باست. مشاركت در گستره
هاي  دهد. در رسانههاي گوناگون رخ مي گيريتوسعه و نقد فرايندها و تصميم

از جمله: راديو، تلويزيون و مطبوعات، نمود  -هاي جمعي  مانند رسانه -آفالين 
رنگ و محدود است و عموم جانبه بسيار كمي همهمشاركت اجتماعي يا توسعه

توانند در آن شركت كرده يا آن را لمس كنند؛ اما در فضاهاي آنالين،  ميمردم ن
اند، مفهوم و ساختار مشاركت اجتماعي  هاي اجتماعي در آن ظهور كرده كه رسانه

هايي را براي مشاركت فردي در  هاي اجتماعي فرصت تحول يافته است. رسانه
هاي  هاي اجتماعي، رسانه نهكنند؛ زيرا رسا گستره و بازتوليد عمومي فراهم مي

ها بر اساس مشاركت كاربران در روندهاي شخصي هستند و الگوي اصلي آن
هاي جمعي و  اين فضاي آنالين، ويژگي مختلف، از جمله توليد محتواست. در

كوشي  ها، هم پذيري رسانهانعطاف ها، گر در فضاي رسانهبديل كنش اقتدار بي
ديگر، سبب سو و پويايي مفهوم هويت از سوييككاربران، امكان گمنامي از 

ي افراد و ضمن تعامالت ي فرايندها از طريق كنش آگاهانهشود كه همه مي
اي افقي شبكه طور مداوم در حال ساخت و بازتوليد خود باشند. هويت بهمجازي به

تي فرد اي از ساير كاربران، و در نتيجه به كيسهاي لحظه سطح با انواع پاسخو هم
گيري منظر، شكلشود. از اين از خود، بدل شده و خودمختاري و ارادي تعريف مي

شود تهديد براي ازدست حال كه تصور مياي درعينهاي مجازي شبكه هويت
ي بسط اختيار  تواند زمينه رفتن امنيت، اعتماد فرد و بالتكليفي وي خواهد بود، مي

شود  رو گفته مي عتماد جديدي نيز باشد. از اينگيري او اقتدار كاربر و بستر شكل
هاي اجتماعي آنالين، براساس مرز اعتماد (اطمينان و  كه هويت كاربران در رسانه

 .)231: 1395(اكبري و اوليائي، گيرد  نااطميناني) شكل مي
بر اينترنت، تغييراتي اساسي در تعامل ي امروزي مبتني وسايل ارتباطي پيشرفته

اي كه اجتماعاتي با استفاده از اين  گونهوجود آورده است؛ بهبه افراد جامعه
 اند. اند كه از اجتماعات واقعي افراد، مستقلها شكل گرفته آوري فن

ي ما در كنار الگوها و اين نتيجه رسيد كه جامعهتوان به  در مجموع مي
شمها و چ خود گرفته است، با مسائل، چالشهاي اجتماعي خاصي كه به سبك

سره تهديد سره فرصت، و نه يكيكرو شده است كه نهروبه اياندازهاي تازه
 ديگر ببينيم.ها و تهديدها را در كنار يك است؛ لذا بايد فرصت
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اي، از سطح تحمل اجتماعي   هاي نوين رسانه ها و ظهور فناوري ) تكثر رسانه2
 شهروندان كاسته يا آن را افزايش داده است؟

ها اشاره داشتند.  سوال فوق، محققان ابتدا به كاركردهاي رسانهدر پاسخ به 
 بدين ترتيب كه؛

 ي اخبار و اطالعات به عموم مردم است.ها ارائه . اولين كاركرد رسانه1
ي  كنندهتحول هستند كه تأمينرشد و درحالها يك صنعت روبه . رسانه2

 ساير صنايع مرتبط ي كنندهي كاال و خدمات، و تغذيه اشتغال، توليدكننده
 باشند.مي

حال، خود به نهادي با قواعد و هنجارهاي خاص تبديل ها درعين . رسانه3
دهند؛ پس اين اند كه اين نهاد را به جامعه و ساير نهادهاي اجتماعي پيوند مي شده

 شود.ي خود توسط جامعه تنظيم مينوبهنهاد نيز به
يعني ابزاري براي كنترل، مديريت و ها يكي از منابع قدرت هستند؛  . رسانه4

ها اغلب جايگاه بروز تحول در  شوند. رسانهنوآوري در جامعه محسوب مي
معني هنر و اشكال نمادين، و چه در معناي مدها، خلق و خوها، اند؛ چه بهفرهنگ

 هاي زندگي و هنجارها. شيوه
كه طيف ينهاي ديداري با توجه به ا ها، مخاطبان رسانه . در ميان رسانه5

كنندگان پيام در اند، بيش از ديگر دريافت اي از بينندگان را دربرگرفته گسترده
ها موثرترين و بهترين ابزار انتقال پيام  رو، رسانهمعرض دريافت پيام هستند. از اين

 شوند.دهي به سبك زندگي شمرده ميدر تأثيرگذاري و شكل
ها داراي  مجازي، رسانه ي ديداري و شنيداري و مكتوب و. در حوزه6

هاي گوناگوني، باعث تغيير يا تقويت باورها در  كاربردهاي ويژه هستند و با شيوه
نظير رسانه در نوع تواند تنوع بي شوند. علت اين امر مي هاي مختلف مي زمينه

بودن رسانه نسبت به بودن و مبتكرانهروزي محتوا و پيام، خالقيت و بهعرضه
 شد.ي پيام باعرضه
كاري، تعصب و پرخاشگري و ... توانند آثار منفي از لحاظ بزه ها مي . رسانه7

 ها داراي كاركرد منفي نيز هستند. ديگر، رسانهسخننيز داشته باشند. به
اي در ي ابعاد زندگي افراد تأثيرگذارند. هر رسانهها در همه بنابراين، رسانه

شرايط فرهنگي و اجتماعي معيني عمل ميقالب ساختار موجود روابط اجتماعي و 
ها و رفتار  دادن به عقايد، نگرشكند. اين عوامل اجتماعي و فرهنگي در شكل
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گويي به رسانه از ي اول را دارند و انتخاب، توجه و پاسخمورد مطالعه، نقش درجه
ها و تأثيرات آن  كنند. تجربيات واقعي مردم از رسانهمي سوي مخاطبان را تعيين

 شود. هاي اجتماعي تحليل مي تر براساس گروهشان، بيشبر زندگي
اين محققان معتقدند درخصوص تكثر رسانه و تأثير آن بر گرايشات و 
پذيرش رفتار اجتماعي، اگرچه از اين ديدگاه حمايت نكنيم، ولي يك نوع جبر 

وس و هاي محس ي امروز ما حاكم است كه در واقع تمام اليهاي در جامعه  رسانه
گيرد. هر گروه و قومي در جهان رسانه زندگي  نامحسوس زندگي ما را دربر مي

فرد و ي منحصر بهكند، بنابراين بايد از اين حق هم برخوردار باشد كه تجربه مي
 خاص فرهنگي خودش از رسانه را توصيف و تحليل كند. پس ناگزير، از جو

كنيم.  تن ميامر، بحث لباسي است كه به پذيرد. در واقع، اين اي نيز تأثير مي  رسانه
گويند چگونه رابطه اجتماعي برقرار كنيم و چگونه  ما ميها هستند كه به رسانه

ها بر احساس، ادراك و باور ما تأثير گذاشته  وارد تعامالت اجتماعي شويم. رسانه
 دهند. و در عمل، رفتار و مناسبات ما را شكل مي

كه ابزارهاي نوين و آنالين امروز را  -ماعي هاي اجت ديگر، رسانهازسوي
دادن به عقايد و باورها، اي براي شكلمالحظهداراي قدرت قابل -دهند  تشكيل مي
 كردن عادات زندگي و ترويج رفتارهايي كمابيش مطابق ميلدگرگون

ها هستند. اين ديدگاه، نه بر اساس تحقيقات ها و محتواي آن كنندگان رسانهكنترل
هاي جديد  ي محبوبيت بسيار زياد رسانه ها، مشاهده ، بلكه در اثر تكثر رسانهعلمي

وجود ها در ابعاد مختلف زندگي فردي و اجتماعي بهدنياي مجازي، و نفوذ آن
 آمده است.

هاي اجتماعي در تحمل  با توجه به ديدگاه محققان نسبت به تفسير نقش رسانه
ه گرفت كه تأثير رسانه بر روي زندگي توان چنين نتيج اجتماعي شهروندان، مي

اي نوين كه جذابيتي عنوان رسانههاي آنالين به خصوص با پيدايش رسانهافراد، به
بيش از پيشينيان خود داشته، تأثيرات مهمي بر زندگي اجتماعي، فرهنگي، 

 مندترها قدرت اقتصادي و سياسي گذاشته است. بنابراين، امروزه هرچه رسانه
ها موقعيت  گذارند؛ لذا رسانهتري بر روي زندگي افراد ميتأثير مستقيمشوند، مي

روز بهاند. مسائل زندگي عمومي نيز روزيك نهاد اجتماعي مهم را كسب كرده
 شود؛ چه در سطح ملي و چه در سطحها متجلي مي ي رسانهتر در عرصهبيش
 المللي.بين
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تر از مراكزي غير اي، بيش  رسانههايي كه امروزه در جهان  تأثير منفي رسانه
ها بر الگوهاي  شود، قابل انكار نيست. اين برنامه هاي رسمي منتشر مي از پايگاه

كه افراد در جاييشدت تأثيرگذار بوده است. از آنها به رفتاري و اجتماعي خانواده
چه مسلم نتوانند از جريان تأثير و تأثر بركنار بمانند، آاي نميارتباط با هر پديده

نمايد اين است كه بنابه اقتضاي شرايط اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي  و آشكار مي
 ها خواهند داشت. از و حتي سياسي، افراد ميل و گرايش به پذيرش آثار پديده

 هاها براي مخاطبان خود، تغيير در رفتار آن جا كه يكي از پيامدهاي رسانهآن
توان  باشد؛ بنابراين مي مي -صورت ناآگاهانه هصورت آگاهانه و خواه بخواه به -

 اي، رفتار افراد را در قبال افراد جامعه در جهت  گفت كه ارتباطات رسانه
صورت كنشدهد. يعني افراد در روابط بين خود به گري مخاطبان قرار ميكنش

صورت يك فرد منفعل كه در جبر اجتماعي قرار كنند، نه به گر فعال عمل مي
 باشند. گرفته

 گيرينتيجه
اين مقاله با اتخاذ رويكرد تفسيرگرا تالش كرد تا به ابعاد ذهني، تفسيري و 
معنايي زندگي اجتماعي روزمره و معمولي شهروندان وارد شود؛ شهرونداني كه در 

پردازند. جهت درك اين امر، استفاده از  فضاي عمومي جامعه به تجربه و تعامل مي
ميزان تحمل افراد را از بعد اجتماعي (يعني ميل و كشش رسانه و تأثير آن بر 

طور كلي رفتار ديگران در جامعه)، از رويكرد  ها به قبول عقايد، افكار و به آن
اتيك (ديدگاه محققان و روشنفكران علوم اجتماعي و ارتباطات) مورد بررسي 

ز نگاه اين ا -هاي مرتبط با آن را  قرار داده و تالش كرديم اين موضوع و مقوله
 درك و ارزيابي كنيم. -محققان 
ي اطالعات سودمند در افزايي و ارائه دهند كه دانش هاي تحقيق نشان مي يافته

هاي اجتماعي  اندازي رسانه ترين اهداف راه موضوعات مختلف، شايد يكي از اصلي
ز اين ي افراد ا شك استفاده هاي تبليغاتي و نظير آن. بي باشد، و نه صرفاً استفاده

ديگر، منجر هاي اجتماعي ازسوي سو، و تعامالت از طريق رسانه اطالعات از يك
ها و سطح آگاهي و معرفت مخاطبان  اي يا افزايش مهارت به گسترش سواد رسانه

دهد و سپس  جا رخ ميخواهد شد. خانواده اولين مكاني است كه اين امر در آن
ي يابد. وقتي موضوعي از رسانه يتر، يعني جامعه، انتقال م به اجتماع بزرگ
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شود  اي اجتماعي تلقي مي شود، آن مسأله پديده پرقدرتي چون تلويزيون پخش مي
گردد؛ بنابراين، مخاطب،  و نظر رسانه نيز در قالب قبول يا طرد آن پيام مطرح مي

اعتنا و منفعل باشد، بلكه يا بايد نظر خود را با رسانه هماهنگ  تواند بي ديگر نمي
وجوي  ي الزم براي جستند، يا در برابر آن قرار گيرد. اين چالش، انگيزهك

كند و در نهايت، به تغيير  يابي به تعادل را فراهم مي تر و دستاطالعات بيش
هاي مختلف،  تواند در قالب برنامه رو، تلويزيون مي اين  انجامد. از نگرش مي

بردهاي تربيتي و الگوهاي  والدين نسبت به راه ي هاي سنتي و ديرينه نگرش
تواند پذيرش  گر آن است كه رسانه ميفرزندپروري را تغيير دهد؛ اين مسأله بيان

 دهد. الگوهاي اجتماعي والدين را افزايش 
ترين موضوعي كه منجر به پذيرش رفتار اجتماعي در  در سطح جامعه، شاخص

از رسانه بر ميزان ي فرد  شود، مشاركت اجتماعي است. الگوي استفاده افراد مي
صورت آگاهانه، مشاركت اجتماعي او مؤثر خواهد بود. مشاركت اجتماعي به

-عنوان يك نوع فعاليت اجتماعيبر برنامه است كه بهداوطلبانه، جمعي و مبتني
 هاي محلي و غيردولتي دنبال ها و سازمان ها، گروه اقتصادي در قالب انجمن

چون: تواند به اشكال مختلفي هم ماعي ميشود. بر اين اساس، مشاركت اجتمي
وجود ها بههمكاري، همياري، همبستگي، انطباق، سازگاري، پذيرش و نظاير اين

 آيد.
گرايي نيز بر ميزان سطح تحمل اجتماعي افراد طور مشابه، سطح جمعبه

ي فرهنگ فردگرايي هاي اجتماعي از طريق ترويج و اشاعه افزايد. ليكن، رسانه مي
هاي  تواند سطح تحمل اجتماعي را كاهش دهد. در واقع، رسانه جامعه ميدر 

آميز در جذب مخاطبان خود و نفوذ در رغم تالش موفقيتاجتماعي علي
ي وسيعي از ها و كارآمدي در انتقال دامنه ها و رواج انديشه ها و نگرش فرهنگ

سبب تنوع و عه؛ بهها و افكار درون جام ها، عقايد، پيام نمادها، هنجارها، ارزش
هاي خود، روحيه و خصلت فردگرايي را در مخاطبان خود بهگسترش ويژگي

يافتن سطح تحمل اجتماعي شده وجود آورده است؛ اين موضوع منجر به تحليل
كه امكان مشاركترغم اينهاي اجتماعي علي تر، رسانهعبارت دقيقاست. به

هاي آنالين و توانايي  ي جماعتگيركردن، باز بودن، ارتباط دوسويه، شكل
كه اين تكثر، افكار جاييدهند، اما از آن برقراري ارتباط را به كاربران خود مي

 هايش به آلكند ايده دهد كه كاربر احساس مي سمتي سوق ميكاربر را به
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يابد. لذا رو، سطح فردگرايي توسعه ميهاي اجتماعي محقق خواهد شد، از اين رسانه
هاي اجتماعي بر  هاي متفاوتي از تأثير رسانه چنين تفسير نمود كه جنبهتوان  مي

ترتيب بايد اذعان كرد كه سطح تحمل اجتماعي شهروندان بيان شده است. بدين
هاي اجتماعي بر گرايش و  ي تأثير رسانه ي ايران درباره تلقيات موجود در جامعه

هاي اجتماعي سعي نمايند  رفتار مردم، نيازمند بازنگري جدي است. اگر رسانه
ها و اجتماعات  نمودن فرهنگبر توجه و حتي برجستههاي خود را مبتني برنامه

شود، بلكه تنها سبب بحران در فرهنگ بومي نميمحلي و قومي جاري سازند، نه
گردد و امكان بيش حال پااليش و تثبيت فرهنگ ميباعث غنا و اعتال و درعين
اي فراهم  تعادل در باورهاي فرهنگي بومي و حتي منطقهتري جهت تعامل و ايجاد 

 آيد.مي
هاي اجتماعي  توان اذعان داشت كه رسانه با توجه به موضوعات بيان شده مي

قادرند بر سطح تحمل اجتماعي بيافزايند. تأثير رسانه بر ميزان گرايشات مردم 
اي ا كه در جامعهمعنرسد؛ به اين چيزي متفاوت از آن است كه در ظاهر به نظر مي

وجود  -اي در حال گذار از سنتي به مدرنيته است  كه جامعه - ي ما چون جامعههم
كه  طوريها هستند؛ به عوامل متعدد اجتماعي داراي تأثير فراتري از رسانه

هاي سطح ناهمگوني  گرايي و ميزان تعامالت اجتماعي افراد، كه معرف كثرت
ان يك پديده در جامعه مشهود است. ازسويعنوشوند، به اجتماعي محسوب مي

 گراييكثرت ي شبكه تعامالت اجتماعي به وابستگي عاطفي وديگر، توسعه
تر نيز باعث افزايش صبر و تحمل در افراد گرايي بيشانجامد؛ كثرت تر ميبيش
ي فرهنگ اعتماد و  دهندهي اجتماعي نشانبر اين، سرمايهگردد. عالوه مي

 اي از فراينددهد. بخش عمده تحمل اجتماعي را توسعه ميمداراست كه 
كه تأثيرپذيري جاييهاي اجتماعي است؛ از آن ي رسانهپذيري برعهدهجامعه

هاي اجتماعي تا حدود  پذيري است، بنابراين رسانههنجاري ناشي از فرايند جامعه
اي جامعه از اند نسبت به اين فرايند، و در واقع، پذيرش هنجارهزيادي توانسته

 سوي افراد، عملكرد خوبي داشته باشد.
هاي فرهنگي  گيريهاي اجتماعي كه متناسب با جهت ي ما، گروهدر جامعه
تر) تر يا جهانيگراتر، محليگراتر يا فراماديتر، ماديتر يا مذهبي(مثالً عرفي

اند  رچه توانستهها گ كنند، معتقدند كه رسانه ها برقرار مي ارتباطات متفاوتي با رسانه
 شكلها و بسياري از ابعاد زندگي فردي و اجتماعي را به ديدگاه و ارزش
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طور كامل و جامع سه ضلع (فرد ـ اند بهآوري تغيير دهند، اما هنوز نتوانستهتعجب
رو ها ارتباط منطقي برقرار كنند. از اينآن اجتماع) را باهم ببينند و بين -رسانه 

ين رسانه و تحمل اجتماعي در جامعه، كه به رفتار و ابعاد رواني ي ببراي فهم رابطه
شناسي مطالعات تعامل بين رسانه و و رفتار فردي مربوط است، نيازمند نوعي روش

 شناسي هستيم.روان
طور مستقيم يا غيرمستقيم ها به رود اين نتيجه درست باشد كه رسانهگمان مي

به اصطالح  -هاي ديگران و  باورها و ارزش ناپذير در پذيرفتنشكلي اجتنابو به
دليل ايم؛ به اينافزايش تحمل اجتماعي نقش مؤثري دارند، اغراق كرده -تر علمي

افتد كه رفتار  هاي ديگران وقتي اتفاق مي كه پذيرش افكار، عقايد، باورها و ارزش
ارتباطات واقع، ذهني (رواني) در قبال مسائل مختلف تغيير و دگرگوني يابد. به

رسند كه به تغيير نگرش مخاطبان  اي وقتي به حد مطلوب كارآمدي مي  رسانه
اكتفا نكنند؛ بلكه بتوانند رفتار آنان را در قبال مسائل ذهن و روان تغيير و يا 

 ي ما هنوز واقع نشده است.اصالح نمايند. اين سطح از ارتباطات در جامعه

 پيشنهادها
ها  اندركاران و مديران رسانه ، موارد زير به دستپيرو دستاوردهاي اين نوشته

 شود: پيشنهاد مي
 ها و جوانان. هاي فرهنگي جهت ارشاد عملي خانواده . توليد برنامه1
هاي اجتماعي با  شناختي در رسانههاي اجتماعي و روان . توجه به برنامه2

 هاي تأثيرگذار. تأكيدبر پيام
و توليد مقاالت علمي و كاربردي در اي، ملي  هاي منطقه . برپايي همايش3
 هاي نوشتاري و ديداري. رسانه
پذيري صحيح اسالمي و ايراني در  پذيري و فرهنگ . تقويت جامعه4

 ها. خانواده
هاي اجتماعي در افزايش تحمل اجتماعي،  . با توجه به مؤثربودن رسانه5

ي، نقد فرهنگ ي ملي، هدف معرفي فرهنگ اقوام ايران شود در رسانه پيشنهاد مي
ويژه  به -هاي مؤثر  سازي تر ميان مخاطبان، برنامهخودي و برقراري تعامالت بيش

ريزان و كارگزاران  مدنظر برنامه -ي فيلم، سريال، مستند، و نماهنگ  در زمينه
 هاي اجتماعي قرار گيرد. رسانه
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هاي  ها و باورهاي ملي و جلب توجه مردم براي فعاليت . تأكيدبر ارزش6
هاي  هاي رسانه ي الگوهاي مناسب همكاري در برنامهيرخواهانه از طريق ارائهخ

 اجتماعي.
. افزايش مناسبات و مبادالت فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و علمي ميان 7

اقوام مختلف، برچيدن فواصل جغرافيايي و كمك به برقراري تفاهم، همبستگي، و 
 همكاري ملي.

اي براي حضور مشاركتي اعضاي  فضاي رسانههاي الزم در  . ايجاد زمينه8
 هاي مشترك. وري از امكانات و سرگرمي خانواده و استفاده و بهره

شده مطابق با فرهنگ و ساخت اي جذاب و كنترل . ايجاد فضاي رسانه9
 اجتماعي كشور.

 ي تساهل در جامعه فراهمها زمينه را براي افزايش روحيه . رسانه10
 زيستيي تساهل و همتوان همواره در يك جامعه روحيهكه بكنند. براي اين

سازي و تعليم و تربيت عمومي آميز را تقويت نمود، بايد بر فرهنگمسالمت
توانند مسير آزادانديشي و جريان  ها مي طور كه رسانهتري كرد. همانبيش توجه

دور  به مخدوش كنند، اين توانايي را نيز دارند كه آزادي عقيده در يك جامعه را
ي تساهل در اي، زمينه را براي افزايش روحيه از اجبار رواني بر پذيرش عقيده

 جامعه فراهم كنند.
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