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هر فرد از آغاز تولد تا لحظه مرگ، در جریان فرآیند مهم جامعه پذیری 
نوجوان7  و  دوران كودك7  مثل  فرآیند  این  از  بخش7  در  دارد.  قرار 
(جامعه پذیری نخستین)، فرد، نقش انفعال7 و پذیرنده دارد و با گذر 
زمان و در مراحل جامعه پذیری دومین، بر سهم فرد در كنش گری و 
هرچند  م7 شود،  افزوده  دیPران  كردن  جامعه پذیر  نیز  و  تاثیرگذاری 
همواره و به صورت خواسته یا ناخواسته در حال جامعه پذیر شدن نیز 
از جامعه پذیری، فرآیندی تربیت7 و اجتماع7 است كه  هست. منظور 
فرد از طریق آن، هنجارها، ارزش ها، نگرش ها، نقش ها و مهارت های 
الزم را برای انطباق با جامعه، كسب و سپس درون7 م7 كند. در واقع، 
جامعه پذیری مثل دیb درهم جوش7 است كه فرد را با دیPران پیوند و 
در بسیاری از زمینه ها به اشتراك نظر و رفتار و ارزش م7 رساند و البته به 
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همین نسبت هم، فرد در فرآیند تغییر اجتماع7 و تأثیر گذاشتن بر این 
دیb درهم جوش تأثیر م7 گذارد.

نهاد  تأثیر  تحت  عمدتاً  سنت7،  و  ساده  جوامع  در  اجتماع7 شدن 
خانواده و سپس گروه های فامیل7 و قوم7 و نهاد دین و دولت بود. فرد 
در چنین فرآیندی، خیل7 زود به مرحله بلوغ خود م7 رسید و تغییرات 
آن در طول زمان نیز زیاد نبود. روابط، چهره به چهره؛ تغییرات، اندك؛ 
نقش ها، محدود و نیاز به اطالعات، بسیار كم و تقسیم كار ابتدایی 
بود. با عبور از این دوران و وارد شدن به جامعه مدرن و شهری، اوضاع 
به كل7 دگرگون شد. روابط، نه چهره به چهره، كه از طریق رسانه برقرار 
غیرقابل تحمل شد.  مواردی  در  و حت7  تغییرات، خیل7 شدید  شد. 
تقسیم كار و نقش ها بسیار زیاد شدند و شاید از همه این ها مهم تر، 
به  رو  تصاعدی  و  انفجاری  به صورت  آن  تولید  و  اطالعات  به  نیاز 
افزایش رفت و در كنار همه این ها، جنس و کیفیت فرد و نقطه ذوب 
نیز كه معرف فردیت اوست، سخت تر شد و باالتر رفت و برای  او 
درهم جوش7 در این دیb اجتماع7 به حرارت و زمان بیشتری نیاز پیدا 
كرد. همه این عوامل، سبب شد كه در درجه اول، نقش خانواده در 
فرآیند جامعه پذیری محدود شود، این کاهش، هم به لحاظ كیف7 و هم 
به لحاظ كم7 و زمان7 بود و به موازات آن نهادهای دیPری وارد عرصه 
جامعه پذیری شدند. آموزش و پرورش، رسانه ها، گروه ها و انجمن های 
مدن7 نیز به دولت و نهاد دین در فرآیند جامعه پذیری اضافه شدند. این 
نهادها محمل7 بودند تا فرد جامعه پذیر شود و با حضور در آنها به تأثیر 

متقابل با جامعه و دیPران نیز بپردازد.
7 و كیف7 رسانه ها در فرآیند جامعه پذیری، به  mدر این میان، نقش كم
سرعت در حال افزایش است. این نقش بسیار پیچیده و متنوع است. 
ی7o از اجزای آن، استاندارد كردن بخش7 از اطالعات (به معنای عام 
آن) و در اختیار مصرف كننده قرار دادن است، مشابه كاری كه سازمان 
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استاندارد و نیز سازمان غذا و دارو درباره نظارت بر استاندارد و تولید 
كاالها و نیز مواد دارویی و غذایی كشور و نظارت بر رعایت آن م7 كنند. 
و سپس مصرف  راحت خریده  با خیال  داروخانه  در  را  دارو  ما  اگر 
م7 كنیم، به این دلیل است كه فرض كرده ایم كه این دارو تحت نظارت 
مستقیم سازمان غذا و داروی كشور تولید، و تمام استانداردهای الزم در 
تهیه آن رعایت م7 شود. طبیع7 است كه مصرف داروی غیراستاندارد، 
نه تنها بیمار را درمان نم7 كند، بلoه او را بیمارتر هم م7 كند. ما برای 
درمان، نیاز به مصرف دارو داریم، دارویی كه خودمان نم7 توانیم تولید 
كنیم، و باید به استاندارد این دارو نیز اعتماد داشته باشیم. اهمیت نیاز 
ما به اطالعات و خبر و تحلیل و هر نوع داده و اطالعات استاندارد و 
معتبر در فرآیند جامعه پذیری، بسیار بیش تر از نیاز به دارو و امثال آن 
برای تأمین سالمت است، و هرگونه خلل7 در تأمین این نیاز، فرآیند 
جامعه پذیری را دچار اختالل كاركردی م7 كند. این اختالل، به ویژه در 

واقع بحران7، خود را بهتر نشان م7 دهد.
با توجه به این مالحظات م7 توان گفت كه نهادهای اجتماع7 كننده 
و از همه مهم تر رسانه های رسم7 در ایران، كمابیش دچار نارسایی در 
انجام وظیفه خود هستند، و هیچ شاخص7 بهتر از كیفیت بهره مندی 
نیست.  وضعیت  این  نشانگر  حساس،  مواقع  در  آن ها  به  اعتماد  و 
رویدادهایی مثل آتش سوزی و سقوط ساختمان پالسoو، مقاطع7 از 
زمان هستند كه م7 توان نقش و كاركرد این نهادها و به طور مشخص 
رسانه های رسم7 را به محك گذاشت. مشoل رسانه های رسم7 ما از 
گذشته چنین بود كه اطالعات و اخبار و تحلیل و نظر معیار و استاندارد 
را در اختیار فرد و جامعه قرار نم7 داد، در نتیجه در فرآیند جامعه پذیری 
اتفاق7  این دیb درهم جوش، اختالل ایجاد م7 كرد. ول7  و عملoرد 
كه در سال های اخیر رخ داد و به نظر م7 رسد كه روند آن، همچنان 
تداوم خواهد داشت و ابعاد این بحرانِ ناش7 از کارکرد آن  را تشدید 
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کرده، پیدا شدن رقیب جدی برای رسانه های رسم7 است. رقیبی كه 
ابزار كاف7 ندارد  برای ایفای نقش رقابت7 با رسانه رسم7، شرایط و 
ول7 به ناچار چنین نقش7 را ایفا م7 كند، مثل همان داروی مورد نیاز 
و  تولید  استاندارد  داروی  دلیل  هر  به  رسم7  تولیدكنندگان  است كه 
عرضه نم7 كنند. در گذشته به هر دلیل7، كاالی رقیب وجود نداشت 
ول7 شرایط7 پیش آمده است كه عده ای م7 توانند داروی رقیب را وارد، 
تولید و عرضه كنند، در حال7 كه لزوماً صالحیت تولید آن را ندارند ول7 
مصرف كننده، آن را به دالیل گوناگون به تولید غیراستاندارد و رسم7 

موجود ترجیح م7 دهد.
اخیراً  و  اینترنت  و  ماهواره ها  آمدن  با  رسانه های كشور  وضعیت 
همPان7 شدن شبoه های اجتماع7 ‑به طوری كه گفته م7 شود حداقل 
٢٠ میلیون كاربر تلPرام در ایران داریم‑ موجب بروز شoاف7 بزرگ 
در  را  خود  اثرات  شoاف7 كه  است؛  شده  رسانه ای كشور  نهاد  در 
فرآیند جامعه پذیری آحاد جامعه بر حسب این که از کدام رسانه بیشتر 
استفاده م7 کنند، نشان خواهد داد و شoاف اجتماع7 را تشدید کرده 
و با دوقطبی تر کردن جامعه، دو نوع نگاه رسم7 و غیررسم7 در برابر 

یoدیPر قرار خواهند گرفت.
برای تأیید این ادعا، کاف7 است که اشاره شود، مطالعه ای كه درباره 
عوامل مؤثر بر موفقیت نظام آموزش و پرورش در درون7 كردن باورها 
و گرایش های سیاس7 رسم7 در دانش آموزان در چند دبیرستان تهران 
انجام شده است، نشان م7 دهد كه مهم ترین عامل موثر در این موضوع، 
استفاده متفاوت دانش آموزان از رسانه هاست. به عبارت دیPر به میزان7 
كه فرد از رسانه های غیررسم7 مثل اینترنت و ماهواره استفاده م7 كند، 
ارزش ها و گرایش های سیاس7 او نیز متفاوت م7 شود و سایر متغیرها 
از جمله خانواده و نظام آموزش7، در مراتب پایین تر و با فاصله زیاد 

قرار م7 گیرند.
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ایفای نقش  به  رسانه های غیررسم7 و شبoه های اجتماع7، قادر 
رسانه های رسم7 نیستند، زیرا عناصر اصل7 تولید اطالعات و داده های 
استاندارد و معیار را در اختیار ندارند. مسئولیت پذیری، حرفه ای بودن، 
دسترس7 به منابع، تقید به چارچوب  های قانون7 و ... در این شبoه ها 
وجود ندارد. آن ها نم7 توانند به نحو درست7، اخبار و اطالعات فراگیر 
و مهم را پوشش دهند. آن ها در اساس برای تامین نیازها و کارکردهای 
دیPری مناسب هستند. ول7 هنگام7 كه نیاز جامعه به این اطالعات و 
اخبار از طریق شبoه ها و رسانه های رسم7 تأمین نشود، به ناچار مردم 
به تولید و عرضه و مصرف داده های شبoه های اجتماع7 روی م7 آورند. 
ناکارکردی بودن رسانه رسم7 و فراگیر كشور، به ویژه در شرایط بحران7 
و حاد، خود را نشان م7 دهد و مهم تر این كه به جای ایفای نقش اصل7 
خود، به رقابت با رسانه های مجازی م7 پردازد و از آن ها نیز استفاده 
م7 كند. در حال7 كه كاركرد این رسانه، متفاوت و فراتر از شبoه های 
مجازی است. این اختالل در انجام وظیفه و كاركرد است كه موجب 
م7 شود، بخش های غیرمرتبط صدا و سیما نیز وارد این میدان شوند. 
اظهارات مجری برنامه نود به عنوان یك برنامه ورزش7 درباره حادثه 
و كاركردی  اطالع رسان7  از ضعف  بازتابی است  ساختمان پالسoو، 
این رسانه؛ كه مجری برنامه ٩٠ را عالقه مند كرده كه حت7 به صورت 
غیرحرفه ای در یك برنامه غیرمرتبط با موضوع به طرح نظر و نگاه خود 

بپردازد.
متأسفانه این شoاف، به صورت تراكم7 در حال افزایش است و 
متناظر با دو نوع رسانه و دو نوع رویoرد، دو نوع جامعه پذیری را در 
جامعه ایجاد م7 کند و ثبات و پایداری آن را با مشoل مواجه خواهد كرد. 
رسانه های مجازی و شبoه های اجتماع7، چون قادر به تولید اطالعات 
معیار و قابل استفاده نیستند، مسیر تحریك عواطف و هیجانات را 
پیش م7 گیرند، و رسانه رسم7 را نیز تابع این ویژگ7 خود م7 كنند، چرا 
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كه رسانه رسم7، كاركرد اصل7 خود را ندارد كه بتواند نقش7 مستقل 
آتش سوزی پالسoو، اختالل كاركرد رسانه ای در  ایفا كند. در جریان 
تولید و انتقال اطالعات معیار، به وضوح و در كلیت ماجرا دیده شد.




