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 دررسانه هاي درون وبيرون مرزي افغانستان چه ميگذرد؟
 } جمعي ازافغانستان تا آمريکا بررسي وسايل اطالعات{

 
) (   

  
 
  درجامعه  قش تلويزيونن

 اطفالاز زمان روي کارآمدن تلويزيون ، : مارشال مک لوهان ، دانشمند و فيلسوف برجسته علوم اجتماعي مي گويد
. کمتر به راديو گوش مي دهند. فاصله آنها با کتاب روز به روز کمتر مي شود... بيشتر به درون کتاب فرو مي روند
 .ق و دروني استتلويزيون خود شکلي از تجارب عمي

 
هيچ کس نمي دانست آمدن تلويزيون بدين  : پژوهشگر و استاد ارتباطات پوهنتون ايلينويزعقيده دارد  رافائل آاپلينسكي

از تاريخ اجراي نخستين برنامه هاي تلويزيون به صورت عمومي در . سان زندگي را دگرگون مي کند و تغيير مي دهد
 ١٩٣٦سي ، سال .بي.اجراي اولين برنامه به وسيله سخن پراکني انگلستان بي .  سال و اندي مي گذرد٦٠دنيا حدود 
ولي پس از خاتمه آن ، اين صنعت . با اين که وقوع جنگ دوم جهاني پيشرفت صنعت تلويزيون را متوقف کرد. انجام شد

دد گرفته شد تا جايي که بتدريج رواج يافت و روشها و تکنيک هاي متعددي در بهبود سيستم جريان هاي الکترونيکي م
تلويزيون توانسته تمام تکنيک هاي مختلف راديو و سينما . امروز با سرعت حيرت آوري در دنيا در حال گسترش است
تلويزيون به علت ارائه تصوير، جاذبه خاصي ميان . و حتي روزنامه را در خود جمع و از آنها بهره برداري کند

 خيره و بعالوه فهم پيام را آسانتر مي کند، چون تصوير و صدا اطالعات کامل تري مخاطبان دارد که چشمها را به خود
 . به تماشاگر مي دهد

ه عبارت ديگر اگر روزنامه و راديو و اينترنت ، رسانه هاي ب. تلويزيون به دليل ارائه تصوير به تخيل کمتري نياز دارد
 برابر چشمان تماشاگر به نمايش درملموسي است که همه چيز راانتزاعي هستند و به تخيل نياز دارند، تلويزيون رسانه 

 .مي گذارد
ل و تسلط بر افکار عمومي ، رسانه بسيار قوي و موثري است ، زيرا مانند راديو به حوزه و تلويزيون از نظر کنتر

  . ندموسيقي تماشاگر را جذب مي کو رنگ ، کالم ،خصوصي زندگي افراد نفوذ مي کند و با ارائه تصوير 
در کشورهاي پيشرفته ، امروز راديو به عنوان وسيله . غالبا شيوه ارتباط و خطاب تلويزيون صميمانه و دراماتيک است

با آن که مطالعات بسيار وسيعي درباره . ارتباطي بين المللي و تلويزيون وسيله ارتباط داخلي مورد استفاده قرار مي گيرد
  . مومي انجام شده است ، اما هنوز به درستي چگونگي اين تاثير شناخته شده نيستتاثير تلويزيون بر افکار و رفتار ع

با اين که بر همه ثابت شده که جنبه سرگرم کنندگي آن بسيار قوي است ، هرچند تاثير تلويزيون بر زندگي و افکار 
ون زماني تاثير قوي دارد که زمينه زيرا تلويزي. مغزهاي ما غيرقابل انکار است ، ولي با قيد احتياط بايد به آن نگريست

تلويزيون در نخستين سالهاي تولدش ، به عنوان يک رسانه . هاي الزم هم براي پذيرش پيامهاي آن وجود داشته باشد
همگاني نوين که برتري تکنيکي اش به آن امکان مي داد اطالعات را از طريق صدا و تصوير ، مستقيما به خانه 

اين مساله هنگامي قابل فهم است که به ياد .  اي کارساز بر پيکر صنعت فيلمسازي وارد آوردبينندگانش ببرد ، ضربه
. بياوريم در آن سالها ، بسياري از مردم راغب بودند تلويزيون را بيش از هر چيز به عنوان سينما در خانه تماشا کنند
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جويي وقت و پول موجب شده بينندگان به بسط و توسعه بيش از اندازه تلويزيون و دگرگوني هاي چشمگير و صرفه 
سوي تلويزيون سوق يابند و به حمايت از آن ترغيب شوند و در نتيجه سقوط سريع و در بعضي موارد فاجعه آميز توليد 

  . و توزيع را در صنعت فيلم موجب شد
ل مك لوهان دنياي جديدي ، به قو)هاي مختلف و با شدتي آه در آشورهاي مختلف يكسان نبود در زمان(رواج تلويزيون 

ها از ميان رفتند، بلكه در سيستمي بازسازي و  معنايش اين نيست آه ديگر رسانه. از ارتباطات را ايجاد آرد
راديو، مرآزيت خود . هاي خال و سيماي جذابش از صفحه تلويزيون ساخته شده بود تجديدساختار شدند آه قلبش از المپ
ها و مضامين خود را با ضرباهنگ زندگي  پذيري آن افزايش يافت و سبك طافرا از دست داد ولي گسترش و انع

 . ي مردم تطبيق داد روزمره
هاي داغ دانشمندان و منتقدان  بدل گرديد، هنوز هم موضوع بحثمي ارتباطي گسترده  اينكه چرا تلويزيون به چنين شيوه

او . اي باشد آننده راسل نيومن، تبيين قانع. ي دبليو يهرسد فرض  شواهد موجود به نظر ميدرنظرداشتبا . ها است رسانه
 و تبليغي تلويزيون به دست آمده است و اگر تربيتيي تأثيرات  اي آه در پژوهش درباره ترين يافته مهم«: گويد مي
ويم، رو ش ي سياست و فرهنگ را درك آنيم بايد رك و راست با آن روبه خواهيم ماهيت يادگيري نامحسوس در زمينه مي

ي تاريخ نهاد، به  چرا تلويزيون به محض اينكه پاي در عرصه. »ترين راه گرايش دارند اين است آه مردم به آسان
 . اي چنين گسترده يافت سرعت سلطه

 در دنياى معاصر و تحول سريع در امر ارتباطات، مرآز ثقل تحوالت اجتماعى بوده تکنالوژي شتاب فزاينده پيشرفت
 ونظاير آن، اينترنتن، راديو، تلويزيون،و غيرمنتظره و آامال نوين در زمينه ارتباطات به وسيله تلفپيشرفتهاى. است 

هاى عميق اقتصادى واجتماعى را به همراه آورده و اين پرسش را پيش روى ما نهاده است آه به منظور  دگرگونى
 ابزارهايى را برگزيد و چه سازمانها و مؤسساتى را ها و  مطلوب از آنها بايد چه شيوهبرداري  همگام شدن با آنها و بهره

 . تجهيز نمود تا در جامعه نيز فضايى درخور پذيرش آنها به وجود آيد 
اگر از ديدگاهى وسيعتر، يعنى در سطحى جهانى به اهميت امر ارتباط توجه آنيم، بايد بگوييم جهان امروز دنياى 

توان به يك   درك آامل اين پرسش است آه در چنين جهانى، چگونه مىاطالعات است و نكته بسيار مهم در اين ميان،
رسانى حاصل  يافت؟ اآنون آه توسعه با تدوين نوعى نظام صحيح اطالعاتى و آگاهى سياست اطالعاتى صحيح دست

ا از ريزان سازمانهاى مختلف ر هاى ارتباط جمعى، مسؤوالن و برنامه شود، عدم توجه به اهميت و آاربرد رسانه مى
  . سازد  حجم انبوهى از اطالعات محروم مى

هاى ارتباط جمعى به منظور دستيابى به اطالعات، نهايت دقت و توجه  اما از سوى ديگر، به آارگيرى ابزارها و رسانه
آورند آه  ها عمدتا سلسله مراتب اجتماعى خاصى را در جامعه به وجود مى  زيرا اين رسانه.آند را نيز طلب مى

شود و البته در صدر اين سه  ى آوچك قدرتمند، گروه وسيع طبقه متوسط و گروه آثير عامه مردم را شامل مىگروهها
 تمامگروه، گروه بسيار معدود ثروتمندان قرار دارد آه همواره خواستها، معيارها و ارزشهاى مورد نظر خود را به 

  . آنند  آگاه باشند، از آرمانهاى حاآم بر آن تقليد مىآند و طبقات پايينتر نيز بدون آنكه خودشان  جامعه تحميل مى
اين ابزار، به دليل ويژگيهاى منحصر به فرد خود . آيد  هاى قدرتمند ارتباط جمعى به شمار مى تلويزيون يكى از رسانه

ورد خطاب راسر دنيا مقادر است پيامهاى تصويرى را به دورترين نقاط منتقل آند و تعداد بيشمارى از افراد را در س
دهى نقش  گرى و تكنيك ، سازماندهى، سياسىبيداري تواند در  تلويزيون به عنوان يك ابزار مهم ارتباطى مى. قرار دهد 

پذيرى  تاثير پيام اين ابزار قدرتمند بر افكار عمومى و عملكرد آن را، بويژه از نظر تربيتى و جامعه. مهمى داشته باشد 
  . نبايد از نظر دور داشت 

بدين معنى آه در جوامع  پذيرى، آميت زمان تماشاى تلويزيون است مترين پديده مربوط به تلويزيون از ديدگاه جامعهمه
خود را به جاى معاشرت با دوستان، معلمان و يا بزرگساالن، به تماشاى تلويزيون  پيشرفته، افراد بيشترين زمان فراغت

بيشتر براى تماشاى  دارد آه گذراندن وقت اشاى طوالنى تلويزيون اظهار مىدرباره تاثيرات منفى ناشى از تم. گذرانند  مى
آورد و  دهنده عالقه آمتر به مطالعه است و به احتمال زياد، فرد را آاهل و از نظر روانى منفعل بار مى تلويزيون، نشان

هاى   اين است آه برنامهواقعيت. سازد  يا به مسائلى نظير خشونت، پرخاشگرى و ترس از خشونت واقعى مبتال مى
محققق اما پاپر . پذيرى نسل جوان تاثيرگذارى منفى به همراه دارد  آننده تجارى حاآم بر تلويزيون، در جامعه تحريك

هايى نظير  از نظر او بروز پديده. آند  هايى اشاره مى در اين زمينه به نكتهودانشمند عرصه وسايل اطالعات جمعي 
در برابر بيگانگان و ترس و نفرت از آنها ، هيچ رابطه خاصى با تماشاى تلويزيون از سوى تعصبات فرهنگى، خشونت 

هاى دموآراسى و رژيمهاى استبدادى را در بعضى از آشورها به استفاده زياد مردم از  توان آاستى افراد ندارد و يا نمى
اغلب به موازات اوقات فراغت افراد صورت هاى ارتباط جمعى، بويژه تلويزيون،  گسترش رسانه. تلويزيون نسبت داد 

با . اند  ها فراغت را به قشرهاى مختلف اجتماعى سوق داده و آن را به يك پديده فراگير تبديل نموده اين رسانه. گيرد  مى
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سلسله مراتب  شدن جوامع، تفريح جاى خود را به تماشاى صرف داده است و پديده تماشا، خود در ساخت صنعتى
  . قش مهمى بر عهده دارد اجتماعى ن

به عقيده ايشان، يكى از . آنند  نظران، تلويزيون را ابزارى جهت آشكارسازى مسائل مختلف قلمداد مى برخى از صاحب
سازد آه دسترسى به آنها براى عموم  داليل اين امر آن است آه تلويزيون امكان تماس افراد با واقعياتى را فراهم مى

پردازى در حاشيه مطالب مكتوب، نوعى باور و   داستانهاى خيالى و افسانه با ساخت و پرداختتلويزيون. ميسر نيست 
اى آه فرد هنگام تماشاى آن، گويى خود را در يك صحنه واقعى در آن  آورد، به گونه اعتقاد را در مخاطب خود پديد مى

  . پردازد  ها مى يابد و شخصا به تجربه اين صحنه سوى دنيا مى
 .سازند هاى نمايش را به يك اعتقاد مبدل مى  چون شناسايى صحنه.هاى تلويزيونى جنبه اساطيرى دارند نامهاغلب بر

بعالوه به آمك هنر گزارشگرى و تصويربردارى با حرآات و زواياى مناسب، آنچه را آه عادى و بسيار پيش پا افتاده 
  . گذارند  اى به نمايش مى است، به صورت برجسته

هاى تلويزيونى نيز ممكن است مانند  برنامه. هاى تلويزيونى وارد است، دستكارى شدن آنها است  بر برنامهانتقاد آه 
 دانستبايد . به نمايش نگذارند  هاى مكتوب به نحوى مورد دستكارى قرار گيرند و تصاوير را آن طور آه هست رسانه

هاى تلويزيونى چگونه به وجود  بايد بدانند آه برنامه. شد با تواند معيار صحيحى براى فهم حقيقت  همواره نمى آه ديدن
نكته ديگرى آه در طراحى . شده محفوظ نگه دارند  هاى دستكارى آيند و بياموزند آه چگونه خود را در مقابل برنامه مى

 تلويزيون، جهت هاى ارتباط جمعى، بويژه هاى تلويزيونى بايد مورد نقد و بررسى قرار گيرد، اين است آه رسانه برنامه
 بلكه به عكس، فرض آنها بر اين است آه فرد قبال داراى فرهنگى .اند هاى فرهنگى به مخاطب طراحى نشده ارائه هسته

ها و  شوند، مطابق سليقه هاى مختلفى آه تهيه و پخش مى تواند از ميان برنامه توسعه يافته است و با توجه به آن مى
  . د انتظارات خود به انتخاب بپرداز

هاى عميق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى را به همراه   در امر ارتباطات، دگرگونىو تحول سريعجديد هاى  تکنالوژي 
 . آورده و جهان آنونى را به دنياى ارتباطات مبدل نموده است 

سله مراتب خاصى دهند و سل  در آنار مزاياى متعددى آه در بر دارند، ساختارهاى اجتماعى را تغيير مىتکنالوژياين 
گيرنده اصلى  از جمله اين ساختارها، پيدايش طبقه معدود ثروتمندان است آه تصميم. آورند  را در جوامع به وجود مى
هاى ارتباط جمعى، بويژه تلويزيون به  روند و معيارها و ارزشهاى خود را از طريق رسانه امور اجتماعى به شمار مى

توان به ستارگان عالم سينما، خوانندگان و ورزشكاران  آنند آه از ميان آنها مى  مىساير افراد و طبقات جامعه تحميل
تلويزيون به عنوان يك ابزار قدرتمند ارتباط جمعى، مخاطبان بسيارى را در سرتاسر دنيا به خود جذب . اشاره نمود 

خود را صرف تماشاى  ترين وقتدهد آه افراد، بويژه در سنين آودآى و نوجوانى، بيش تحقيقات نشان مى. آند  مى
گرچه اين احتمال وجود دارد آه تلويزيون افراد را آاهل و منفعل بار آورد و يا با مسائلى نظير . آنند  تلويزيون مى

ها را تنها به تماشاى زياد تلويزيون نسبت داد، بلكه عوامل  توان بروز اين پديده خشونت و پرخاشگرى آشنا سازد، اما نمى
  . ر عوامل فرهنگى و شناختى نيز در دريافتها و برداشتهاى افراد از تصاوير تلويزيون نقش دارند ديگرى نظي

 اما اين نوع يادگيرى ممكن است ،بيشتر محققان بر اين نكته تاآيد دارند آه تلويزيون در يادگيرى افراد مؤثر است
هاى مكتوب، عقالنى و  طريق آتاب و رسانه در حالى آه نوع يادگيرى از ،تصادفى و با هدف سرگرمى صورت پذيرد

دهد آه اين نوع يادگيرى تاثير  شده در زمينه نقش تلويزيون در يادگيرى نشان مى هاى انجام بررسى. عميقتر است 
آموزند و آنهايى آه از طريق  گذارد و ميان آودآانى آه از طريق تلويزيون مطالبى را مى پايدارى در فرد به جاى نمى

عالوه بر آن، تحقيقات . خورد  آورند، تفاوت چندانى به چشم نمى هاى مكتوب اطالعاتى به دست مى اير رسانهآتاب و س
 مرحله يينشان داده است آه اهميت تلويزيون به عنوان يك ابزار آمك آموزشى، با افزايش سن افراد و ورود به 

آه سطح معلومات و اطالعات بااليى ندارند، تلويزيون به طور آلى براى افرادى . يابد  تحصيلى باالتر، سير نزولى مى
درباره يادگيرى از طريق تلويزيون انتقاداتى نيز . آند و در يادگيرى آنان مفيد و مؤثر است  در نقش خودآموز عمل مى

فكر و گذارد تا با ت برخى عقيده دارند آه يادگيرى از اين طريق، فرصت آافى در اختيار مخاطب نمى. مطرح شده است 
  . تامل و درك آامل، مطالب را به هم مرتبط سازد و مطالب پيشين را بازخوانى و بازشناسى نمايد 

آند و در عوض، روند يادگيرى او را  انتقاد ديگر حاآى از آن است آه تلويزيون قدرت تفكر و تعمق را از فرد سلب مى
نمونه بارز آن، نقش . دهد  آيند، تحت تاثير قرار مى ود مىبا احساسات و عواطفى آه از تماشاى تصاوير تلويزيونى به وج

گيرى و اظهار نظر افراد در  تلويزيون در تغيير ماهيت افكار عمومى پيرامون مسائل سياسى و اقتصادى است آه تصميم
دهندگان ممكن  براى مثال، در جريان انتخابات، راى. ها متاثر از احساسات ناشى از تبليغات تلويزيونى است  اين زمينه

  . است راى خود را با توجه به تبليغات تلويزيونى انتخاب آنند 
جويد و با خواندن و نوشتن  دانند آه از منطق اغوا و فريبكارى سود مى آورى وانمودسازى مى برخى تلويزيون را يك فن

 .آه با منطقى عقالنى همراه است، شباهت درخور توجهى ندارد 
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  ٤از  ٤ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 اين، دوربين است آه ماهيت ،آشاند ويزيون واقعيتها را آن طور آه بايد و شايد به تصوير نمى به عقيده اين عده، تل
نمايد و به فرد مجال و  سازد و مناظر و اشياء را بزرگ و آوچك مى اندازهاى محدود و وسيع را دستخوش تغيير مى چشم

شود   آشكار سازى مطالب در تلويزيون گفته مىدر مورد. دهد  آزادى بيان جزئيات و آنچه را آه اصل واقعيات است نمى
هاى آن براى  هاى خود ميان آودآان و بزرگساالن مرزبندى و تمايزى قائل نيست و برنامه آه تلويزيون در ارائه برنامه

 آموزند آه مربوط به بزرگساالن ها مطالبى را مى  به همين دليل آودآان از طريق اين برنامه،شود عموم يكسان پخش مى
همچنين بايد به خاطر سپرد آه برخى . و زندگى بزرگسالى است و اين امر طبيعتا زوال دوران آودآى را در پى دارد 

همه افراد بايد بياموزند آه چگونه خود را در مقابل اين نوع . اند  ها، از پيش دستكارى شده و تغيير يافته از اين برنامه
هاى تلويزيونى  آنندگان برنامه  بعالوه، تهيه.  نگرش حاآم بر آنها قرار نگيرند ها محفوظ نگه دارند و تحت تاثير برنامه

اى از عقايد خاص خويش هستند   داراى مجموعهعمومنيز بايد اين نكته را مد نظر داشته باشند آه افراد جامعه به طور 
آنندگان ناچارند در تهيه و پخش  و تهيهآنهاست . . . ها، طبقات اجتماعى و  هاى خانوادگى، همبازى آه ناشى از وابستگى

هاى خود اجتناب آنند و درباره خواستها و نظرات توده جامعه آه مخاطبان اصلى  داورى برنامه، از احكام قالبى و پيش
 . آنها هستند، اطالعات جامع و آاملى در اختيار داشته باشند 
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