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  چكيده
اي  هويت فرهنگي در مقايسه با ديگر ابعاد هويت، از اهميت فزايندهامروز  در جهان

مقاله پيش رو حاصل پژوهشي كيفي بـا هـدف ارائـه الگـويي در     . برخوردار است
مستند ميراث فرهنگي در سيماي جمهـوري  هاي  خصوص تبيين نقش نمايش فيلم

اسـتفاده در   روش مورد. باشد مي اسالمي ايران، بر تقويت هويت فرهنگي ايرانيان،
باشـد   مي) (Grounded theory methodاين پژوهش، نظريه مبنايي يا گراندد تئوري 

كه طي پنج مرحله طرح تحقيق، گردآوري داده ها، تنظيم داده ها، تجزيه و تحليـل  
از مشـاهده،  هـا   جهت گردآوري داده. پذيرد مي و مقايسه با ادبيات، صورتها  داده

بـه روش  (مصاحبه عميق بهره گرفتـه شـده و كنشـگران    مطالعه اسناد و مدارك و 
از دو جامعه مسـتند سـازان و مـديران مربوطـه     ) گلوله برفي و نمونه گيري نظري

مصاحبه انجـام شـده    13در كل ، انتخاب شده اند كه با در نظر گرفتن اشباع نظري
 كدگـذاري بـاز صـورت گرفتـه و    ها  در تحليل داده ها، براي تمامي مصاحبه. است
مقولـه اصـلي    8مقوله فرعي و در نهايـت در   23مفهوم بدست آمده در قالب  153

ميراث فرهنگـي در  هاي  نتايج بيانگر اثرگذاري نمايش مستند. جاي گرفتند) گزاره(
مسـتند  هـاي   بـه واسـطه قابليـت   ) پديـده (سيما بر تقويت هويت فرهنگي ايرانيان 
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در ) راهبردهـا (و مـديريتي  اي  و شرايط ميانجي براي اعمال راهبردهاي حرفـه ) اي
  . باشد مي )پيامد(جهت تحقق اهداف توسعه فرهنگي كشور 

، هويت فرهنگي، رسانه، مستند تلويزيـوني، مسـتند ميـراث فرهنگـي    : ها هواژكليد
  .نظريه مبنايي

 

  سئلهمقدمه و بيان م. 1
است كه متكي بر فشردگي فزاينده زمان و فضا و اي  فرآيند جهاني شدن مفهوم و پديده تازه

سياسي، اقتصادي و به ويـژه  هاي  افزايش آگاهي حاصل از انقالب اطالعات بوده و بر رويه
قابل تـوجهي ماننـد   هاي  اين فرآيند از يك سو با موفقيت. فرهنگ جوامع تأثير بسزايي دارد

جديد و تسهيل كننده در دورترين نقاط جهان روبرو است هاي  و پديدهها  گسترش فناوري
ملـي،  هـاي   و از سوي ديگر با اشكاالت بزرگي مانند افـزايش شـكاف طبقـاتي در عرصـه    

هنجاري، ارزشـي  هاي  پيدايش فقر مدرن، سلطه ثروتمندان، گسستگي، آشفتگي و بي نظمي
 از ايـن رو . مواجـه اسـت  هـا   يكپارچه كردن فرهنـگ  و هويتي و همچنين يكسان سازي و

در رويارويي با اين پديده كه شـالوده اجتمـاعي جوامـع يعنـي     ها  توان گفت كليه كشور مي
  )1388ببران، ( .جدي روبرو هستندهاي  و چالشها  سازد با فرصت مي را متأثرها  هويت آن

ن جامعه اسـت و در صـورت   هويت هر جامعه نتيجه اطالعات ملي، ديني و فرهنگي آ
به تدريج و بـر حسـب نيـاز، از    ها  هرگونه تغيير در اطالعات، ضروري است كه اين آگاهي

انتقال يابد تا از فروپاشي وحدت نظر در الگوهاي ) آحاد جامعه(به مخاطبان ها  طريق رسانه
رفتـاري  هاي  بر شيوهها  توان گفت رسانه مي به عبارت ديگر. ارزشي و ديني جلوگيري شود

گذارند و از بين همه اين وسايل، تلويزيـون بـه عنـوان     مي و ساليق عمومي در جامعه تأثير
توانـد   مـي  جمعـي اي  تلويزيون به عنوان رسـانه . كند مي ابزاري قدرتمند تر از ديگران عمل

هاي اجتماعي  همانند يك مركز قدرتمند فرهنگي؛ نظام خويشاوندي، آداب و رسوم، ارزش
شـوند، تحـت    مـي  زبان، هنر و ادبيات را كه زيربناي هويـت جامعـه محسـوب   و اخالقي، 

فرهنگي و هاي  از فنون ارتباطي بر ايده يريگ بهرهتأثيرات مثبت و منفي خود قرار دهد و با 
متعـدد، فـيلم مسـتند و بـه ويـژه      اي  از ميان ابزارهـاي رسـانه  . مردم تأثيرگذاردهاي  نگرش

توانند اين مفاهيم را براي مخاطـب بازنمـايي نمـوده و بـه      مي ،»ميراث فرهنگيهاي  مستند«
  .ويت هويت فرهنگي در جامعه گردندنحوي زيبا و اثرگذار، زمينه ساز تق
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مسـتند ميـراث   هـاي   اين پژوهش با رويكردي كيفي به مطالعه اثرگذاري نمـايش فـيلم  
ر پاسخگويي بـه ايـن   فرهنگي در سيما بر تقويت هويت فرهنگي ايرانيان پرداخته و سعي د

مستند براي آنكه بتوانند مخاطب را با خود همراه كرده و موجـب  هاي  پرسش دارد كه فيلم
و شاخصه هايي برخوردار ها  بايست از چه مؤلفه مي تقويت هويت فرهنگي در افراد بشوند،

در روند انجام پژوهش پس از تبيين مباني نظري، به روش شناسي و سنجش روايي  باشند؟
كدگذاري و تحليل داده ها، مدل پارادايمي تحقيـق ،بحـث و نتيجـه گيـري و در      ،و پايايي

  .نهايت پيشنهادات پژوهش پرداخته خواهد شد
  

  اهميت و ضرورت پژوهش. 2
بـي  . نمايند مي در مديريت افكار مخاطبان خود نقشي بي بديل ايفاها  در عصر كنوني رسانه

غربي هاي  بيگانه و به ويژه رسانههاي  فرهنگي رسانه شك در اين ميان نمي توان از تأثيرات
مسئله اين  در اين ميان. ارتباطي كه در اختيار دارند، غافل ماندهاي  به واسطه قدرت فناوري

غربي براي جوامع در حال توسعه و به ويژه قشر جوان هاي  است كه چرا در حاليكه رسانه
كنند؛ چرا ما خود  مي يرند، خوراك فكري تهيهگ مي هدف قرارهاي  ،كه اغلب به عنوان گروه

به فكر تبليغ فرهنگ بومي خود در راستاي هويت سازي صحيح در ميـان جوانـان جامعـه    
بايسـت   مـي  شده است كهاي  و نكات ظريف و گاه كليشهها  اين حساسيت. خويش نباشيم
اصولي و بيشتر بر بايست با تأكيد  مي كشور را به اين مهم متوجه سازد كهاي  اصحاب رسانه

نوين، آثاري زيبا و تأثير گذار را براي هاي  بهره مندي از فناوري مفاهيم ملي و بومي در كنار
 .توليد كرده و به نمايش درآورند مخاطبين خود

متعدد، فيلم مستند و به ويژه مستند هايي كه رويكـرد غالـب   اي  از ميان ابزارهاي رسانه
تواننـد ايـن مفـاهيم را بـراي      مـي  اث فرهنگي در كشور است،پرداختن به عناصر ميرها  آن

مخاطب بازنمايي نموده و به نحوي زيبا و اثرگذار، زمينه ساز تقويـت هويـت فرهنگـي در    
  . سطح جامعه باشند

  
  اهداف پژوهش. 3

هـاي   ارائه الگويي در خصوص تبيين نقـش نمـايش مسـتند   «هدف اصلي در اين پژوهش، 
باشد؛ كه در پي دسـتيابي بـه    مي »ر تقويت هويت فرهنگي ايرانيانب ميراث فرهنگي در سيما
  :گردد مي اهداف فرعي زير حاصل
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  مستند ميراث فرهنگي در كشورهاي  و شرايط توليد فيلمها  شناسايي بستر
 ميراث فرهنگي هاي  شناسايي عوامل مداخله گر محيطي در جريان ساخت مستند

جذاب و هاي  مورد نياز براي ساخت مستندهاي  و شاخصهها  شناخت و معرفي ويژگي
  تأثيرگذار در راستاي تقويت هويت فرهنگي 

 فيلم مستند به واسطه تأكيد بر پيامدها بيان اهميت نقش فرهنگ سازي

 

 مروري بر پيشينه پژوهش. 4

در خصوص هويت فرهنگي در امارات متحـده عربـي و   اي  مطالعه: مطالعات خارجي: 1- 4
در اين پـژوهش  . انجام شده است 2005اين كشور در سال هاي  يان دانشگاهدر بين دانشجو

پوشـش،  ، مذهب، زبان عربـي، ارزش هـا، نياكـان، اجتمـاع، آمـوزش     هاي  شاخص، ميداني
يگانگي، ميراث فرهنگي، سرگرمي هـا، ورزش،موسـيقي، محصـوالت تلويزيـون،      ها، موزه

بـه عنـوان   ، حسـاس تعلـق كلـي   ازدواج به سـبك خـودي، الگـوي تغذيـه و يگـانگي و ا     
هويت در نظر گرفته شده و با گويه هايي در قالب طيف ليكرت مورد سنجش هاي  شاخص

  )AmberHaque( 2005 :94 -86(به نقل از آمبرهاك، 390: 1388:حاجياني.(قرار گرفته اند
» ملـي غـرور ملـي    - مطالعـه عرضـي  «از ديگر مطالعات انجام شده درباره هويت ملـي، 

)National pride( 23ايـن مطالعـه كـه در    . انجام شده اسـت  2006باشد كه در تابستان  مي 
مطالعه هويت . نيز انجام شده بود 1998و  1995هاي  كشور جهان انجام شده است در سال

 Internstional social survey( »برنامــه پيمايشــي اجتمــاعي بــين المللــي«در ) NIS(ملــي 

program (ISSP) (تعصب يا غرور ملي در : مؤلفه اول: ي دو مؤلفه اصلي زير بوده استدارا
دستاوردهاي علمي، اقتصادي، ورزشي، هنري و ادبي (زمينه دستاوردهاي خاص كشورشان 

مـيهن پرسـتي،وفاداري ملـي و    ( باشد مي تعصب ملي به صورت عمومي: و مؤلفه دوم) ...و
از ( 6/32كشور مورد مطالعه در مؤلفـه اول   23در اين پژوهش محققان دريافتند معدل ...). 

ــين  ــا  10ب ــره 50ت ــز  ) نم ــه دوم ني ــدل مؤلف ــين ( 5/15و مع ــا  5از ب ــره 25ت . اســت) نم
  )Tom w.smith & seokhkim ،2006 :1به نقل از، 391: 1388:حاجياني(

جامعـه شناسـي هويـت    «در سطح داخلي، پژوهشـي بـا عنـوان     :مطالعات داخلي: 2- 4
، انجام شده كه به بررسي و مطالعه روابط و مناسـبات ميـان ابعـاد    1388در تابستان » ايراني

در اين پژوهش ميـداني، هويـت جمعـي ايرانيـان     . پردازد مي مختلف هويت جمعي ايرانيان
، هويـت قـومي، هويـت    )ميهن دوستي يا وطـن پرسـتي  (متشكل از چهار نوع هويت ملي 
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. ي هريك ابعادي ويژه در نظر گرفته شـده اسـت  بوده و برا) جهاني(مذهبي و هويت مدرن
محقق عناصر اصلي هويت ملي را در سه بعد اجتماع، فرهنگ و دولت مورد سنجش قـرار  

همان مقصود نظـر مـا در ايـن مقالـه،يعني     » بعد فرهنگي هويت ملي«داده كه منظور وي از 
زمـون  آمـاري مختلفـي چـون آ   هـاي   در ايـن پـژوهش از تكنيـك   . است» هويت فرهنگي«

  ) 665: 1388حاجياني،.(همبستگي، تحليل عاملي و رتبه بندي چند بعدي استفاده شده است
در سـال  » هويـت ايرانـي  هـاي   تعيـين و سـنجش مؤلفـه   « پژوهش ديگـري بـا عنـوان    

هويت ايراني پرداخته شده و ميزان و روابط هاي  انجام شده كه در آن به بررسي مؤلفه1388
در اين پژوهش هويـت ملـي يكـي از    . سنجش و ارزيابي قرار داده استآنان را مورد  ميان

شود و منظور از هويت ملي همان هويت ايراني است  مي انواع هويت جمعي در نظر گرفته
هويت ملي در اين مطالعـه   الزم به ذكر است كه. كه داراي دو بعد فرهنگي و سياسي است

محقـق،  . شـود  مي نسجام ملي در نظر گرفتهبيشتر با رويكردي سياسي و قومي براي تحقق ا
 فرهنگي هويت ملي را بـه طـور خـاص بـر    هاي  ميزان عالقه شهروندان تهراني به شاخص

آيد كه نتيجه حاصـله حـاكي از    مي درصد بدست 32/92، به طوريكه ميانگين كل. شمرد مي
: 1388 ابوالحسـني، .(موقعيت برجسته ميزان هويت ملي در ميان شـهروندان تهرانـي اسـت   

193( 

پژوهش ديگري است » آن در سيماهاي  مستند و ارائه راه حلهاي  آسيب شناسي برنامه«
در مقدمـه ايـن پـژوهش    . انجام گرفته اسـت  1388كه در حوزه مستند تلويزيوني در سال 

مختلـف اجتمـاعي، سياسـي،    هاي  در تلويزيون، ژانر مستند در زمينه: آمده استاي  كتابخانه
كند و مخاطبان بسياري  مي و فرهنگي و علمي، آموزشي و ورزشي و غيره فعاليتاقتصادي 
سرمايه گذاران، سياستمداران و مصـلحان  ، عالوه بر اين امروزه به طور فزاينده اي. نيز دارد

خود، خواهان سرمايه هاي  اجتماعي براي جلب توجه عموم نسبت به محصوالت يا ديدگاه
اينها همه به معناي اهميت مستند به عنوان يكي از . يزيوني هستندگذاري در زمينه مستند تلو

متولي اصلي مستند سازي در ، ا.ا.در ايران، سيماي ج. اشكال برنامه سازي در تلويزيون است
در اين پـژوهش بـه تفصـيل بـه بيـان مفـاهيم در حـوزه مسـتند         . شود مي كشور محسوب

  )1388گلبهار، .(پرداخته شده است تلويزيوني 
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  مباني نظري. 5
 يـاد  فرد كيستي و چيستي معناي به »هويت«آكسفورد، از در فرهنگ: )Identity(هويت 1- 5

 در مرتبه نخست هويت را بـه دو سـطح فـردي و جمعـي     )54: 1381رهياب، (.شده است
خـود فـردي و    .است )Self( »خود«نمايند؛ زيرا انسان داراي دو گونه  مي تقسيم) اجتماعي(

  .اجتماعي خود
دهد كه من كيستم؟ و به كجاي  مي هويت فردي به اين سؤال پاسخ: هويت فردي - الف

سـازد و   مي جهان تعلق دارم؟ مجموعه ويژگي هايي است كه يك فرد را متفاوت از ديگران
شامل ارزش ها، عقايد، طرز تلقي ها، هنجارها، ها  اين ويژگي. بخشد مي به او فرديتي خاص

) 28: 1388ابوالحسني، . (باشد مي خاص يك فردهاي  سات، تمايالت و آگاهينمادها، احسا
 مـورد  فـردي  مقابل هويت در مفهوم اين ):Social Identity()اجتماعي(هويت جمعي  - ب

در واقع بايد گفت كه هويت جمعـي يـا اجتمـاعي نشـئت گرفتـه از       .گيرد مي قرار استفاده
ــه جامعــه اســت   Daphne(»جيمســون«) 345: 1386حيــدري، . (جايگــاه و تعلــق فــرد ب

A.Jameson (اي  داند و اشـاره  مي هويت جمعي را شامل هويت فرهنگي و هويت اجتماعي
منـابع هويـت   ) 2007جيمسـون،  .(كند كه اين دو با هم مرتبط هستند امـا يكـي نيسـتند    مي

ه تمامي آحاد و گردد ك مي جمعي ايراني به آن دسته از منابع، مراجع و خاستگاه هايي اطالق
 كنند، بدان وسيله خود را معرفـي  مي شهرونداني كه در جغرافيا و محيط كشور ايران زندگي

را براي هويت 1»الگوي رودخانه«فرهنگ رجايي، نظريه يا ) 219: 1388حاجياني، .(نمايند مي
ان، همـ .(ايراني مطرح كرده است تا بتواند خصيصه تناقض نماي هويت در ايران را بيان كند

، سـنت و  )اكنون اسـالم (، دين)مليت(ايران  :از نظر وي هويت ايراني چهار منبع دارد )220
گيـرد و از تعلـق سـه گانـه      مـي  داريوش شايگان براي هويت ايراني سه اليه در نظر. تجدد

و هويـت  ) اسـالمي (هويت ملـي، هويـت دينـي   : اين سه اليه عبارتند از. كند مي هويتي ياد
حاجياني در جمع بندي خـود در نهايـت چهـار عنصـر و     ) 127: 1388حسني، ابوال. (مدرن

گيرد كه شامل هويت ملي، هويت ديني،  مي منبع اصلي را براي شاكله هويت ايراني در نظر
: اشـاره خواهـد شـد   هـا   باشـد كـه در ادامـه بـدان     مي )غربي(هويت قومي و هويت جهاني

  )239: 1388حاجياني، (
دهـد؛   مي هويت ديني يكي از اركان هويت جمعي ايرانيان را تشكيل: هويت ديني) الف

چرا كه بنا به داليل متعدد تاريخي، مذهب،تدين، معنويت، خداگرايي و وحدانيت جزء ذاتي 
در واقع هويتي است كه به ، منظور از هويت ديني. شوند مي هويت ايران و ايرانيان محسوب
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) يا هويت محلي(منظور از هويت قومي : هويت قومي )ب .كند مي تبع دين خود را تعريف
تعريف خود به عنوان عضو گروه قومي و احساس تعلق، دلبستگي و وابستگي و تعهـد بـه   

منظـور از  ): جهـاني (هويت متجدد  )ج) 432همان،.(باشد مي اجتماع و خرده فرهنگ قومي
نمايند و  مي ازخود ارائه و تصوراتي است كه شهروندان ايرانيها  هويت مدرن كليه برداشت

نيست، بلكه تحت تأثير تغييرات و مراودات فرهنگي و ) مربوط به گذشته(داراي منشأ سنتي
از نظـر  : هويـت ملـي  ) د) 497همـان،  .(گيـرد  مـي  شـكل ) غـرب (اجتماعي با دنياي مدرن

 شناختي هويت ملي به اين لحاظ اهميت دارد كه يكي از عوامل مهم انسجام اجتماعي جامعه
هـر انـدازه يـك ملـت از هويـت محكـم تـر و        . شـود  و وفاق ملي در هر جامعه تلقي مـي 

هاي همبستگي و وفاق اجتماعي  تري برخوردار باشد، به همان اندازه در تحكيم پايه منسجم
با توجه بـه مـرور ادبيـات نظـري و تحقيقـات      ) 345: 1386حيدري،. (تر خواهد بود موفق

به ابعـاد سـه گانـه     »3و تعهد2ميزان احساس تعلق«ه عنوان هويت ملي ب، تجربي انجام شده
كشور ايران به عنوان (يا مليت ايراني؛شامل فرهنگ ملي، اجتماع ملي و سياست ملي » ملي«

اشـاره خواهـد شـد و از آن ميـان     هـا   كه در ذيل به آن شود مي تعريف) يك واحد سياسي
، كه منظور اصلي اين پژوهش قرار »جنبه فرهنگي هويت ملي«يا به نوعي » هويت فرهنگي«

  : گردد مي گرفته است به تفصيل بيان
منظور از اين بعد، تعهد؛ تعلق ): هويت جمعي فرهنگي ايراني(هويت فرهنگي : بعد اول

اين بعد كه . به فرهنگ ايران است) تعلقات وطني(و ارزيابي مثبت و احساس عالقه عاطفي 
دارد، نشـاندهنده احسـاس همـدلي،     مـي  ي را بيـان جنبه فرهنگي هويت ملي يا ميهن پرست

همفكري، تعلق، سـربلندي و افتخـار بـه ميـراث و نهادهـاي مشـترك و عالقـه عـاطفي و         
بعد هاي  شاخص .شود مي) National pride(باشد كه موجب غرور ملي  مي احساسي به آنها

  :فرهنگي به قرار زير است
هـاي   ان فارسي، ادبيات، موسيقي، جشـن شامل زب(احساس تعلق به ميراث فرهنگي، . 1

هـاي   ، سنتهاي فرهنگي، مشاهير ادبـي و شخصـيت  )مثل نوروز و چهارشنبه سوري(باستاني
  .تاريخي و تاريخ ملي

تعلق خاطر به نمادهاي ملي و ميهن پرستي مثل پـرچم، سـرود و تـرجيح سـرزمين     . 2
 .مادري، عشق ورزيدن به ايران

تابوها و ، ايرانيان مانند رسوم، آداب) سنتي(ش زندگياحساس تعلق به فرهنگ و رو. 3
 .اجتماعي و اعتقاد به ضرورت حفظ سنتهاي ايرانيهاي  ارزش
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 .احساس افتخار به هويت تاريخي مشترك و دلبستگي تاريخي. 4

به معني نـوع نگـرش و كيفيـت    : در اجتماع ملي) مشاركت(تعهد و عضويت : بعد دوم
هـاي   و برداشـت ها  در اين بعد مجموعه نگرش. سطح ملي استرابطه با ساير كنشگران در 

 شخصي از جامعه ايران و ميزان همدلي با ساير عناصر نظام اجتماعي در ايران مد نظر قـرار 
 .گيرد مي

وفاداري ملـي و احسـاس تعهـد، تعلـق و احسـاس      (بعد سياسي هويت ملي : بعد سوم
عبارت مشـخص تـر احسـاس وظيفـه در     به ): تكليف در برابر كشور ايران يا همگامي ملي

پاسداري از اجتماع ملي، اعتقاد به حاكميت مستقل ملي در محدوده مرزهاي موجود، آگاهي 
 و تعهد به اهداف ملي و نهادهـاي اساسـي كشـور   ) از ساير ملل(موجود مليهاي  به تفاوت

  . باشد مي
جهان معاصـر هويـت    در: ؛ بعد فرهنگي هويت ملي)Cultural identity(هويت فرهنگي

حاجيـاني،  . (برخوردار اسـت اي  فرهنگي در مقايسه با ديگر ابعاد هويت، از اهميت فزاينده
كـاليير  «ارائه شده توسط ) Cultural identity theory(» نظريه هويت فرهنگي« ) 402: 1388

«)Collier
ورد هويت ، يكي از نظريه هايي است كه در م1988در سال  )Tomas(»توماس«و ) 

از ديدگاه اين نظريه، هنگامي يك فرد عضو گروه هويت فرهنگي . فرهنگي ارائه شده است
زباني، اشـكال نمـادين و تفاسـير    هاي  است كه آن فرد توانايي خود را در استفاده و فهم كد

جهان بيني و درك از تاريخ، مشترك باشد، اعمال هنجاري را انجـام  هاي  نشان دهد؛ در پايه
. گروه ارزيـابي و پذيرفتـه شـده باشـد    » عضو واقعي«به عنوان » افراد خودي«از نظر  دهد و

هـر قـدر ملتـي از گذشـته     ) 1998:131به نقـل از كـاليير و تومـاس،    345: 1388حاجياني،(
تاريخي و فرهنگي خويش آگاهي بيشتر و عميق تري داشته باشد، بدون شك و با قاطعيت 

ملي هاي  و هويت و اعتبار خود در برخورد با فرهنگ و ايمان راسخ براي حفظ موجوديت
هويـت  «و مشكالت كمتري دامن گير آن جامعه شـود، زيـرا   ها  كوشد، نارسايي مي مختلف
: 1390احمـدزاده كرمـاني،  .(آورد مـي  موجبات توانايي و زنده بودن ملت را فراهم» فرهنگي

ملي بپـردازيم بايـد كـه     به طور كلي براي آنكه به كار شناخت و حفظ هويت فرهنگ) 39
حـد   تـا  فرهنگي هويت مفهوم .گويد مي ميراث فرهنگي رابشناسيم و بدانيم كه از چه سخن

 جامعـه  در فرهنـگ  كـاركرد  بررسي در مهمي عامل كه دارد ارتباط فرهنگي ميراث به زيادي

ي در واقع بايد گفت كه؛ فرهنگ عالوه بر بخش ذهني داراي بخش عين) 1385باهنر،(. است
ميراث فرهنگي كليـه  . نيز هست كه به صورت ميراث فرهنگي در اختيار يك جامعه هستند
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گيرد كه به نحوي خوداگاه يا ناخودآگـاه، مـا را    مي ابعاد فرهنگي هر نظام اجتماعي را در بر
. رود مـي  تاريخي يك فرهنگ و يـك ملـت بـه شـمار    هاي  دهد و نشانه مي تحت تأثير قرار

برخي چنين تصور دارند كه ميراث فرهنگي يك ملت تنها مجموعه ) 76: 1388ابوالحسني،(
باسـتاني و بناهـاي تـاريخي آن ملـت اسـت، در حاليكـه       هـاي   يادبودهاي هنـري و محـل  

گيرد كه عبارتست از كليت زنـده و   مي فرهنگي مفهومي بسيار وسيع تر را در برهاي  ميراث
خواهد با چشـم انـداز    مي ملتي كه) 66: 1360ورجاوند،. (پوياي خالقيت انساني يك ملت

جهاني هويت فرهنگي خود را تجدد بخشد، راهي ندارد جز اينكه خود را در قالب مفـاهيم  
مشخص فرهنگي عرضه كند، تا هم ديگران او را بفهمند و تأثير بپذيرند و هم خود، خود را 

ماست كـه ميـراث   لذا اين بر عهده ) 69: 1381رهياب،.(بفهمد و بداند كه به راستي كيست
فرهنگي گذشتگان را به درستي حفظ و با توجه به شـرايط روز و نيـاز جامعـه نوسـازي و     
بازآفريني نموده و بر اين اساس خود را براي آينـده و بـازيگري در عرصـه جهـاني آمـاده      

  :سازيم
  
  
  

  روند شناخت، احيا و بازآفريني ميراث فرهنگي در جامعه). 1(نمودار 

 تـاريخي  رسـالتي  و نقـش ها  جمعي و رسانه ارتباط پيمودن اين راه، وسايل بي شك در

در واقع بايد گفت . نمايند معرفي خود مخاطبان به را مانده برجاي ميراث اين تا دارند برعهده
 آنهـا  ورود و فرهنگي مراكز از بيرون به فرهنگ از بخش اين انتقالها  آن مهمتر و جديد نقش

  .)1385باهنر،.(است مردم زندگي جريان به
به وسايل انتقال پيام از فرستنده يا فرستندگان به مخاطـب  ها  رسانه: )Media(رسانه 2- 5

هاي  شود؛ كه شامل روزنامه، كتاب، راديو، تلويزيون، ماهواره، تكنولوژي مي يا مخاطبان گفته
ي هايي مانند پيـام  اين وسايل داراي ويژگ. است... نوين ارتباطات و اطالعات و اينترنت و 

هـا   رسـانه ) 6: 1384دادگـران،  . (گيران نا آشنا، سـرعت عمـل زيـاد و تكثيـر پيـام هسـتند      
اجتماعي ارتباطـات، بـراي   هاي  تعريف و طبقه بندي دقيق نقش. كاركردهاي مختلفي دارند

محقق معروف آمريكـايي، در  ، )Harold D.Lasswell(»هارولد السول«نخستين بار از سوي 
دراين مقاله سه نقش اساسـي  . در اين باره نوشت صورت گرفت 1948كه در سال اي  لهمقا

حفظ و بازآفريني
ميراث فرهنگي با توجه 

 به شرايط روز

برنامه ريزي براي آينده 
و بازيگري در عرصه 

 جهاني

شناخت و آگاهي 
نسبت به ميراث 

 فرهنگي بر جاي مانده
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و انتقـال  ) تشـريحي (، ايجاد و توسـعه همبسـتگي اجتمـاعي   )نقش خبري(نظارت بر محيط
چـارلز  «چنـد سـال بعـد    . را براي وسايل جمعي در نظر گرفت) آموزشي(ميراث فرهنگي 

قبلـي  هـاي   بـه نقـش  ) نقـش تفريحـي  (گـري محقق آمريكايي، نقـش اجتمـاعي دي  ، »رايت
در فرآينـد هويـت   هـا   همچنين در باب نقش مؤثر رسـانه  )23: 1389محسنيان راد، .(افزود

جمعي را بـه وضـوح در هويـت    هاي  از جمله مدل هايي كه نقش رسانه: بخشي بايد گفت
و ) Dugay(»دوگـاي «) Circulate Culture(»چرخـه فرهنـگ  «دهـد، مـدل    مي بخشي نشان

 است كه در آن جامعه به صـورت يـك مـدار بسـته تعريـف     ) Stuart Hall(»استوارت هال«
. آينـد  مي جمعي شاهراه اين جامعه در فرايند هويت بخشي به حسابهاي  شود و رسانه مي

دو سويه با جامعه دارند يعني معاني، نمادها و غيره اي  جمعي رابطههاي  در اين مدل، رسانه
چنين . گردانند مي اقتباس كرده و دوباره آنها را بدون دخل و تصرف باز را از مردم و جامعه

ببران، . (روند مي اكثريتي به شمارهاي  رسانه هايي سخنگوي اكثريت مردم، فرهنگ و هويت
1388(  
پرمخاطب ترين رسـانه در جهـان،    :رقابتيهاي  و مزيت )Television(تلويزيون  1- 2- 5

همواره نقـد و نظـر دربـاره ايـن     . ار در ايران به مراتب بيشتر استتلويزيون است و اين آم
و ها  بوده است و حتي رسانه هايي چون روزنامهها  رسانه بيشتر و پرجنجال تر از بقيه رسانه

چرا كه . شوند مي آن متوسلهاي  مجالت براي جذب مخاطبان خود به تلويزيون و جذابيت
تلويزيون ) 158: 1390احمدزاده كرماني، .(را داراستتلويزيون قابليت تغيير فرهنگ جامعه 

 :كند مي متمايزها  است كه آن را از ساير رسانه داراي خصوصياتي

كند و همين ويژگي آن را در  مي تلويزيون همزمان دو حس بينايي و شنوايي را متأثر - 
  .دهد مي جايگاهي برتر از راديو و مطبوعات قرار

به علت ارتباط مستقيم و فوري با بيننـده و نشـان دادن    تلويزيون: سرعت انتقال باال - 
اين ) 231: 85آغاز و جعفر نژاد،.(است بي رقيباي  رويدادها به هنگام وقوع، رسانه

 كه تماشاگر احساساي  برد، به گونه مي امر، ميزان و اعتبار واقعي بودن اطالع را باال
 )122: 1384دگران،دا.(كند در لحظه وقوع حادثه در آنجا حضور دارد مي

. يك برنامه تلويزيوني براي رسيدن به نظر مخاطب خـود نيـازي بـه واسـطه نـدارد      - 
مطبوعات احتياج به خدمات پستي دارند، فيلم مستلزم به سالن نمـايش اسـت، امـا    

 .برند مي تلويزيون و راديو برنامه هايشان را بدون واسطه به خانه مخاطبين خود

 .ن تعداد كثيري بيننده را تحت پوشش خود قرار دهدتلويزيون قادر است همزما - 
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هاي  به عالوه برنامه.تماشاي تلويزيون به سواد، معلومات و دانش خاصي نياز ندارد  - 
 . متنوعي نيز دارد

بسيار اي  علت محبوبيت تلويزيون اين است كه سرگرمي و مشغله زيادي را با هزينه - 
 )231، 85ز و جعفر نژاد،آغا.(كند مي پايين و با زحمتي ناچيز فراهم

 Television(و مســـتند تلويزيـــوني  )Documentary film(فـــيلم مســـتند  2- 2- 5

Documentary :(ديـداري بـه ويـژه تلويزيـون از     هـاي   براي ارائه پيام به مخاطب در رسانه
متعددي چون ساختار نمايشي،مستند، گفتگو، انيميشن و تركيبي بهره هاي  ساختارها و قالب

برنامه سازي در تلويزيون هاي  مستند يكي از رايج ترين و اصولي ترين قالب. شود مي تهگرف
از » فـيلم مسـتند  «اصـطالح  ) 1381ذوالقـدري،  .(كنـد  مي و سبك بيان در هنر سينما معرفي

، 1948در سـال  ) 3: 1362بارسـام، .(گرفته شده اسـت » Documentaire«اصطالح فرانسوي 
تمـام  «: تند، اين نوع فيلم را به شرح زيـر تعريـف كـرده اسـت    مسهاي  اتحاديه جهاني فيلم

روش هايي كه براي ثبت هر واقعيت تفسيري، چه از صـحنه ي واقعـي و چـه بـه كمـك      
فـيلم  . روند، مستندسازي نام دارنـد  مي به كاراصلي، بر روي نوار فيلم هاي  بازسازي صحنه

و با گسـترش  ) براي ايجاد تحريك دلخواه(مستند با متوسل شدن به استدالل و احساسات 
هـاي   در زمينـه هـا   معلومات انساني، برخورد واقع گرايانـه بـا مسـايل و يـافتن راه حـل آن     

بـدانيم كـه كلمـه ي     از سوي ديگر جالب است .»اقتصادي، فرهنگي و روابط انساني است
 - موآنا«براي توصيف فيلم ) John Grierson(» جان گريرسون«وسيله  اولين بار به  1»مستند«

1926 «)Muana ( رابرت فالهرتي«ساخته« )Robert Flaherty ( گريرسـون  .به كار برده شـد
  )25: 1357نفيسي،.(داند مي »تفسير خالق واقعيت«فيلم مستند را 

پويـا در عرصـه آمـوزش،    اي  ارزش و كاربرد فيلم مستند، به مثابه رسانه امروزه اهميت،
ارائه دانش و ارتقاي سطح آگاهي انسان نسبت به خود، جامعـه، محـيط زنـدگي، طبيعـت،     
توسعه و ترويج فرهنگ و به طور كلي جهان شناسي، براي ما روشن است و از اين جنبـه،  

را در آموزش، آگاهي بخشـي و اطـالع   اي  اه ويژهبه ويژه از سالهاي اختراع تلويزيون، جايگ
فيلم مستند هدفي به غيـر از سـرگرمي آنـي و    . رساني جهاني به خود اختصاص داده است

سطحي مخاطب دارد و به دليل دارا بودن توان فرهنگ آوري و فرهنگ سـازي، بـه عنـوان    
در كشـور مـا    امـروزه ) 78: 1377ضابطي جهرمي، . (نيز معروف شده است» سينماي سالم«

نيز، بيشتر مديران فرهنگي و مستندسازان بر اهميت اسـتفاده از فـيلم مسـتند، بـراي ارتقـاء      
آموزشي اين نوع فيلم، تأكيد داشته و اغلب معتقدند هاي  فرهنگ جامعه و همچنين بر جنبه
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كه ايران به لحاظ داشتن موضوعات متنوع براي توليد فيلم مسـتند، بسـيار غنـي و مسـتعد     
بنابراين بازشناسي ميراث فرهنگي كشور، هويت ) 1387ضابطي جهرمي و طيبي، .(است

بخشي به نسل جوان كه در خطر هجوم فرهنگ بيگانه اسـت، معرفـي آثـار تـاريخي و     
مهـم سـيماي جمهـوري    هاي  اماكن مذهبي و مراكز سياحتي و گردشگري كه از كاركرد

ذوالقدر، .(لم مستند امكانپذير استشود، از طريق توليد و نمايش في مي اسالمي محسوب
  )مقدمه ،1384

ميـراث فرهنگـي در   هـاي   اخير، به عنوان مستندهاي  الزم به ذكر است كه آنچه در سال
ميان مستند سازان اين عرصه متداول شده است، به رويكرد غالب موضوعي در يـك فـيلم   

نماينـد   مـي  به مستندهايي اطالق را» مستند ميراث فرهنگي« صاحبنظران . مستند اشاره دارد
زبـان فارسـي،   ، كه حول محور موضوعاتي چون آثار و ابنيه تاريخي، موزه ها، صنايع دستي

، سـنتها و  )مثـل نـوروز و چهارشـنبه سـوري    (باسـتاني هـاي   ادبيات، موسيقي سنتي، جشن
ادبـي و  معماري سنتي، مشـاهير   سنتي و محلي، اساطير،هاي  محلي و بومي، لباسهاي  آيين

  .تاريخي و تاريخ ملي، قرار گيرندهاي  شخصيت
  

  )نظريه برخاسته از داده ها(مراحل تدوين تئوري بنيادي  :روش شناسي. 6
استفاده شده  (GT)در اين پژوهش كيفي، از روش نظريه مبنايي يا نظريه برخاسته از داده ها

يقـات كيفـي بـه ويـژه در     روش نظريه مبنايي به يك رويكـرد عمـده در تحق   امروزه. است
، Rennie & Fergus( .شده اسـت  مطالعات مربوط به علوم اجتماعي و علوم بهداشتي تبديل

ضرورت بهره مندي از اين روش در پژوهش حاضر، كمبود مباني نظـري و فقـدان   ) 2006
روشمند در رابطه با موضوع تحقيق و همچنين احساس نيـاز بـه يـك فرآينـد     هاي  پژوهش
براي دسـتيابي  ، يك جهت جمع آوري اطالعات براي رسيدن به نتايجي قابل استنادسيستمات

در اين پژوهش براي تدوين . به اهداف تحقيق و پاسخگويي به سؤاالت پژوهش بوده است
ذيل طي شده است كه در هر يك از )ولي نه الزاماً متوالي(تئوري بنيادي، پنج مرحله تحليلي 

  : شود مي لاين مراحل چندين گام دنبا
مقايسه بـا  .5  ها  تحليل داده.4  ها  تنظيم داده.3  ها  جمع آوري داده. 2  طرح پژوهش.1
  متون

يعني روايي سازه، » كيفيت پژوهش«بر اساس چهار معيار ها  در نهايت اين مراحل و گام
  : گيرند مي روايي دروني، روايي بروني و پايايي مورد ارزيابي قرار
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  )جامعه آماري، روش و حجم نمونه( پژوهش طرح 1.6
پيش از انتخـاب روش نمونـه   . در اولين گام از پژوهش، سئوال اصلي پژوهش طرح گرديد

با توجه به ماهيت موضـوعي و اهـداف   . بايست جامعه آماري مشخص گردد مي گيري ابتدا
ه سـاخت  پژوهش، جامعه آماري در اين تحقيق شامل تمامي مستند سازان خبـره در عرصـ  

صـدا و  (مربوط به ايـن حـوزه   هاي  مديران ذيربط در سازمان ميراث فرهنگي وهاي  مستند
بـه  . مرحله بعد، انتخاب نخستين نمونـه اسـت  . بوده است) سيما و سازمان ميراث فرهنگي

سبب شناخت بسيار اندك محقق از مسـتند سـازان فعـال در ايـن عرصـه، بـراي انتخـاب        
و همچنـين بـراي   ) گلوله برفـي (اي  ونه گيري ارجاعي زنجيرهكنشگران تحقيق از روش نم

بعـد از انتخـاب نمونـه اول، بـا     . استفاده شد» نمونه گيري نظري«از روش ها  استخراج داده
شـد،   اي كـه بـه تـدريج آشـكار مـي     توجه به تحليلي كه از آن نمونه به عمل آمد، و نظريـه 

مورد بررسي در اين پژوهش هاي  د نمونهتعدا .شدند مي هاي بعدي گزينش و انتخاب نمونه
  .مدير مربوطه بوده است 3مستند ساز خبره و  10نفر، متشكل از  13جمعاً 

 

  ها آوري دادهگرد 2.6
مشورت با اساتيد دانشـگاهي در  ، در پژوهش حاضر محقق در ابتدا با مطالعه ادبيات تحقيق

ت بـا كارشناسـان و خوانـدن    مـرتبط و صـحب  هـاي   مراجعـه بـه سـازمان   ، رابطه با موضوع
ميـراث  هـاي   و در نهايت، تماشـاي مسـتند  ها  انجام شده در نشريات و سايتهاي  مصاحبه

. نمـود هـا   مختلف تلويزيوني، اقدام به انجام مصـاحبه هاي  فرهنگي در حال پخش از شبكه
مصاحبه از گروه مستند سازان آغاز شد و در نهايت محقق براي ايجاد درك عميق تـري از  

با مديران به گفتگو نشست كه ايشان ، سازمانيهاي  مباحث مطرح شده در خصوص چالش
محقق براي يافتن اطمينان از خبرگي افراد . نيز نظرات مستند سازان را تأييد و تحليل نمودند

از سـوي  . پرداخت مي معرفي شده به مطالعه و بررسي آثار و رزومه ايشان از طرق مختلف
 تحليل آثار مستند سازان از شبكه مستند سيما پخشهاي  پژوهش برنامه ديگر در طول انجام

در حين مصاحبه به دليل استفاده از . افزود مي شد كه اين همه بر حساسيت نظري محقق مي
شـكل گرفتـه از سـؤاالت بـا      عميق براي جمع آوري اطالعات به جاي مجموعـه  مصاحبه

اله با رويكرد كيفي به اقتضاي روند بحث مرتبط با موضوع و مسهاي  ترتيب خاص، پرسش
آمـد و بـر    مـي  و با توجه به موقعيت مصاحبه شونده در ارتباط با موضوع تحقيق بـه ميـان  

شد تا ابعـاد مختلـف    مي ديگري مطرحهاي  مجدداً پرسش، حسب پاسخ مصاحبه شوندگان
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تمر از سـوي  همزمان با انجام مصاحبه ها، پيـاده سـازي و مقايسـه مسـ    . بحث نمايان گردد
ضـبط و  هـا   تمام مصـاحبه ، به اين ترتيب كه براي مستند سازي. پذيرفت مي محقق صورت

در . شـد  مـي  گرديد و سپس مورد تحليـل و مقايسـه واقـع    مي استخراجها  نكات كليدي آن
. بـه اشـباع نظـري رسـيد    هـا   نهايت، محقق در مصاحبه هشتم در خصوص دستيابي به داده

مصـاحبه ديگـر بـه     5انجام گرفته يعنـي  هاي  ش از نصف مصاحبهسپس محقق به تعداد بي
از هـا   مدت زمان مصاحبه .اشباع نظري اطمينان حاصل نمايد ادامه داد تا ازها  انجام مصاحبه

  .به طول انجاميده استها  يك ساعت تا سه ساعت بسته به زمان و نظر مصاحبه شونده
  

  ها تنظيم داده 3.6
. ؛ داده ها، براي دو مورد تجربي، به صورت تقـويمي تنظـيم شـد   در اين مرحله از پژوهش

دهد تا رويدادهاي علـي را   مي براساس ترتيب وقوع زماني به پژوهشگر اجازهها  تنظيم داده
  )146 :1383دانايي فرد، الواني و آذر،.(در گذر زمان تعيين كند 

 

  ها تحليل داده 4.6
در ها  فرآيند كد گذاري داده. شود مي پرداختهها  داده در ابتدا به كد گذاريها  در تحليل داده

 Axial(» كد گذاري محوري«، )Open coding( »كد گذاري باز«نظريه مبنايي در سه مرحله 

coding( كد گذاري گزينشي«و)انتخابي( «)Selective coding( گيرد مي صورت:  
اسـتخراج  : ي اوليـه كدگـذار ) 1 :اين مرحله شامل دو بخش اسـت : كدگذاري باز) الف

گـزاره   421در پـژوهش حاضـر در ايـن مرحلـه در مجمـوع      . كدهاي اوليه از مصاحبه هـا 
در اين مرحله از پـژوهش بـا مطالعـه و    :كدگذاري ثانويه) 2. مفهومي اوليه استخراج گرديد

 .گزاره مفهومي ثانويه تقليل يافت 153به ها  مفهومي اوليه، تعداد آنهاي  بررسي گزاره

 23در قالب ) مفاهيم(كد ثانويه  153، در اين مرحله از پژوهش: ذاري محوريكدگ) ب
  .مقوله فرعي جاي گرفتند

در اين بخش از پژوهش، بـا مطالعـات رفـت و برگشـتي ميـان      : كدگذاري انتخابي) ج
 قرار) مقوله اصلي(گروه  8تحقيق در هاي  گزارهها  ادبيات تحقيق و در مسير اجراي مصاحبه

پـژوهش بـه نمـايش    هـاي   در بخش يافته) 2(در نمودار ها  فرآيند كدگذاري داده. گيرند مي
  .درآمده است
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اين مدل بطوركلي شامل شرايط علي،شرايط ميانجي، پديـده،  : مدل پارادايمي تحقيق) د
در هـا   مدل پارادايمي تحقيق در قسمت يافتـه . واكنش است/ پيامد، زمينه وراهبردهاي كنش

  .نمايش در آمده است به 3قالب نمودار 
  
  مقايسه با ادبيات پيشين 5.6

و هـا   گام نهايي، مقايسه تئوري ظهـور يافتـه بـا پيشـينه موجـود و بررسـي ميـزان تفـاوت        
مقايسه با ادبيات و پيشينه تحقيـق در  ، در بخش بحث و نتيجه گيري. آن استهاي  شباهت

  . نشان داده شده است) 1(قالب جدول شماره 
ماهيت مفهوم روايي در تحقيقات كيفي، بـه بازنمـايي   : ايي و پايايي پژوهشسنجش رو

در  )Winter ،2000(.مشاركت كنندگان، اهداف تحقيق و مناسب بودن فرآيندها ارتباط دارد
يعني روايي سازه، روايي دروني، روايي بيروني و » كيفيت پژوهش«اين پژوهش چهار معيار

  :شوند مي پايايي به طرق زير عملياتي
محقق تمام تالش خود را براي كنترل روايي و پايايي تحقيق از مراحل آغازين تا مراحل 

روايي اين پژوهش با مصاحبه عميق . صورت داده استها  و گردآوري دادهها  انجام مصاحبه
و مطالعه و حضور فعال محقق در اماكن و مجـامع مـرتبط و بـه عبـارتي تعامـل عميـق و       

محقق هاي  نيز برداشتها  در طول انجام مصاحبه. فراهم آورده شده استطوالني با موضوع 
ايشان مرتفـع  هاي  با مصاحبه شوندگان كنترل شده تا احتمال هر گونه سوء برداشتي از گفته

غني، از تأييد مصـاحبه  هاي  بنابراين عالوه بر تعامل عميق و طوالني و گردآوري داده. گردد
روايـي بيرونـي تحقيـق نيـز     . يي تحقيق بهره گرفته شده استشوندگان نيز براي كنترل روا

. همانطور كه اشاره شد، از طريق مقايسه با ادبيات و مباني نظري تحقيق ميسـر شـده اسـت   
انجـام پـژوهش   هـاي   همچنين در اين تحقيق براي حصول اطمينان از پايـايي، كليـه رويـه   

  . رس قرار داده شده اندمشخص و شفاف بوده و تمامي مستندات حاصل تحقيق در دست
  

  و مدل پارادايمي پژوهشها  نمايش روند كدگذاري داده: ها يافته. 7
به نمـايش  ) 2(در نمودار ها  در اين بخش نتايج حاصل از تجزيه و تحليل و كدگذاري داده

  :درآمده است
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  ريه در سه مرحله كدگذاريو انتقال اطالعات به نظها  جريان تقليل داده: 2نمودار 
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همانطور كه در روش شناسي پژوهش نيز تبيين شد؛ پس از انجام مراحل كدگذاري داده 
  :گردد مي ها، به تدريج مدل پارادايمي تحقيق نمايان

  مدل پارادايمي تحقيق :3نمودار 

  
  

  گيري بحث و نتيجه. 8
ميـراث  هـاي   خصوص تبيين نقش نمايش مستنداين پژوهش در پي دستيابي به الگويي در 

نتـايج حاصـل از تجزيـه و    . بر تقويت هويت فرهنگي ايرانيان بوده است فرهنگي در سيما
  :كند مي روايت تحقيق را اينگونه بيانها  تحليل داده

تواند بر تقويت  مي ميراث فرهنگي در سيماي جمهوري اسالمي ايرانهاي  نمايش مستند
تأثيري خاص و ويژه بر جاي گذارد، چرا كه مسـتند  ) پديده اصلي(ي ايرانيان هويت فرهنگ

قدرتمند به نـام  اي  فيلم مستند در كنار رسانههاي  تلويزيوني به واسطه بهره مندي از قابليت
اما در اين ميـان  . ، از قابليتي بي بديل در اين عرصه برخوردار است)شرايط علي(تلويزيون 

جدي مديريتي مواجه بوده هاي  مستند در فضاي كنوني كشور با چالشفرآيند ساخت فيلم 
، بـر فرآينـد توليـد و    )شرايط زمينه اي(مستند سازان هاي  به همراه ويژگيها  كه اين چالش

شـرايط  (و تهديـدات محيطـي   هـا   از سوي ديگر فرصت. گذارند مي نمايش فيلم مستند اثر
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حـال نكتـه   . نماينـد  مـي  گاه ايجـاد ممانعـت  ، خود بر اين روند سرعت بخشيده و )ميانجي
اساسي اين است كه با توجه به شرايط موجود، مستند سازان و مديران فهيم و عالقمند بـه  

مسـتند  هاي  بايست در فرآيند توليد و نمايش فيلم مي حفظ و احياي ميراث فرهنگي كشور،
زيبا و ماندگار بتوانند  و عناصري توجه كنند تا عالوه بر خلق و نمايش آثاريها  به شاخصه

همچنين بهبود فضاي . در راستاي تقويت هويت فرهنگي افراد جامعه گامي شايسته بردارند
تواند تأثيري غير قابل انكار در هرچه اثربخش بودن اين فرآينـد   مي نيز) راهبرد ها(مديريتي 

شـده، شـاهد   در صورت تحقق اين راهبردها و تعامل حاصل از مقوالت تبيين . داشته باشد
كه بستر ) پيامد(ارتقاء سطح فرهنگي در جامعه و زمينه سازي براي رشد و توسعه فرهنگي 

  .ساز توسعه همه جانبه كشور است خواهيم بود
با توجه به روش شناسي پژوهش، پس از ارائه و تفسير مدل پارادايمي تحقيق، مقايسه با 

به نمايش ) 1(ختصار در جدول شماره اين مهم به ا. رسد مي ادبيات پيشين ضروري به نظر
  :درآمده است

  
  

 گزاره ها

 
 مقوالت

 ادبيات تحقيق

ــه اي  اشــاره تأييد ضمني تأييد صريح ب
ــده  آن نشـــ

 است

  
ــت ــاي  قابلي ــتند ه مس

 تلويزيوني

  فيلم مستندهايقابليت
  

  
 

 

     رسانه تلويزيونهايقابليت

تأثير گـذاري نمـايش
ــتند ــاي  مس ــراث ه مي

ر سـيما بـر   فرهنگي د
ــت   ــت هويــ تقويــ

 فرهنگي ايرانيان

هـايتأثير گذاري نمـايش مسـتند
ميراث فرهنگي در سيما بر تقويت 

 هويت فرهنگي ايرانيان

 
  
  
 

  
  

 

  
 بستر حرفه اي

ــي ــايويژگ ــتنده ــيتي مس شخص
 سازان

 
 

   

مســتندايحرفــههــايتوانمنــدي
 سازان

    

      يبي نظمي و عدم انسجام ساختار  
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  بستر مديريتي
 

   
     محدوديت منابع و امكانات

ديدگاه غير تخصصي و ابزاري بـه
 فرهنگ

   
  

 

     كمي نگري مديران

      اعمال سانسور
 

      بين سازمانيهايدرگيري
 

     ضعف شديد تبليغاتي

ســرمايه گــذاري ســيما در جهــت
 توليد و نمايش فيلم مستند

 
  

  
 

 

     هعوامل تسريع كنند شرايط ميانجي

     عوامل مسدود كننده

توجه به عوامل ايجـاد
جذابيت و اثرگـذاري  
در مخاطــب در رونــد 

 ساخت فيلم مستند

     موضوع و محتوا

     ساختار متناسب با موضوع

      مخاطب
 

  
  

 بهبود فضاي مديريتي

      بهبود ساختار مديريتي
 

      تغيير در ديدگاه مديران
 

     تأمين منابع و امكانات

     تبليغات گسترده

     توسعه فرهنگي توسعه فرهنگي
 

 

  با پيشينه تحقيقها  مقايسه يافته: )1(جدول 

تحقيق؛ پيشنهاد اصلي محقـق، ايجـاد تحـول اساسـي در     هاي  پس از تبيين نتايج و يافته
چرا كه فرهنگ به لحـاظ  . سيستم و ساختار مديريتي كشور به ويژه در حوزه فرهنگ است

دگي و سيال بودن ذاتي اش، همواره مورد بـي رحمـي و بـدرفتاري اقشـار مختلـف      گستر
بنابراين ايجاد تحول در ديدگاه و ساختار مديريت فرهنگي كشور، . جامعه قرار گرفته است
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هـاي   در ادامـه برخـي از پيشـنهاد   . رسـاند  مـي  جامعه را در تحقق اهداف تبيين شده يـاري 
  :گردد مي كاربردي پژوهش مطرح

صيص بودجه بيشتر براي افزايش كمي و كيفي توليـدات مسـتند تلويزيـوني در    تخ - 
  ا.ا.سيماي ج

 ايجاد امنيت شغلي براي مستند سازان از طريق تخصيص بيمه شغلي - 

خصوصي فعال در زمينه ايرانشناسي و گردشگري جهت هاي  سرمايه گذاري شركت - 
 مستند ميراث فرهنگيهاي  توليد فيلم

توليد و نمايش فـيلم مسـتند   هاي  سانه ملي براي رقابت با شبكهلزوم پويايي بيشتر ر - 
 در عرصه بين المللي

بـا  (ميراث فرهنگـي  هاي  پرداختن به موضوعات متنوع و ناب در زمينه توليد مستند - 
 )توجه به تعدد و تنوع بي نظير آثار و چشم اندازهاي فرهنگي و طبيعي در ايران

مطرح مستند سازي در عرصـه  هاي  يت شبكهموفقهاي  شناسايي راهبردها و تكنيك - 
  بين المللي و بومي سازي و عملياتي كردن اين راهبردها

لزوم تعامل بيشتر مستند سازان با مديران مربوطه براي ايجاد شناخت و درك بهتر از  - 
 انتظارات طرفين

بهره مندي از سيستم آرشيو بندي دقيق در خصوص ثبت و ضبط آثار توليدي براي  - 
 آتيهاي  نسل

تاريخي به نحوي جـذاب بـراي دانـش آمـوزان و دانشـجويان در      هاي  توليد مستند - 
 سطوح مختلف براي معرفي بهتر و اثربخش بودن فرآيند تدريس دروس تاريخي

پـژوهش، پيشـنهاد هـايي از سـوي محقـق بـراي       هـاي   در پايان با توجه به محدوديت
  :گردد مي تحقيقات آتي ارائه

اث فرهنگي نمايش داده شده و مطرح در اين حوزه در ميان ميرهاي  اثرسنجي مستند - 
  اقشار مختلف جامعه

بر تقويت هويـت فرهنگـي در   ها  داستاني و سريالهاي  بررسي ميزان اثربخشي فيلم - 
 جامعه

روشمند در خصوص تبيين نقش و جايگاه فيلم مستند در ارتقاء هاي  انجام پژوهش - 
 سطح فرهنگي جامعه
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  نوشت پي
 

  .رسد مي كند كه در عين در حركت بودن ثابت به نظر مي رجايي هويت را به رودخانه تشبيه 1
 .حساسي و تعلق خاطر فرد به عناصر مليت ايراني است، به معناي علقه عاطفي و ا»تعلق«  2

، به معناي درگيري فعاالنه و مثبت فرد در عناصر ملي ايران، مشاركت و نگرش مثبـت بـه   »تعهد« 3
  .جامعه ايراني است

  
  نامه كتاب
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 دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي:هندسي فرهنگي؛جلد دوم، تهرانم
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فرهنگـي ؛ فصـلنامه رسانه؛سـال هفـدهم،     هـاي   و ايفـاي نقـش  اي  ، فناوريهـاي رسـانه  )1385(بـاهنر، ناصـر  
 )7- 23ص(،67شماره

، 1388،جهاني شدن فرهنك و بحران هويت؛ فصلنامه پژوهش و سـنجش، تابسـتان   ها  قه؛ ماهوارهببران،صدي
 )152 - 137(،ص 31و  30ش 

 پژوهشكده تحقيقات استراتژيك: جامعه شناسي هويت ايراني، تهران، )1388(حاجياني،ابراهيم

ن هويت، گردآوري علي ، هويت و امنيت ملي، كتاب مجموعه مقاالت هويت و بحرا)1386(حيدري، محمد 
 جهاد دانشگاهي:اكبر عليخاني، تهران
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