چشماندازمديريتدولتی


شماره  91ـ پاییز 9111
صص 919 – 961

رسانهها،هويتاجتماعیونگرشجهادیدرمديران 

امیدحضرتی*،محمداکبریمحلهکالئی** 21
چکیده 
پژوهش حاضر به بررسی رابطه استفاده از انواع رسانهها با هویت اجتماعی و نگرش جهادی مدیران
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روشن و پرسشنامه  91سؤالی نگرش جهادی میباشد .اهداف تحقیق عبارت از بررسی رابطه میزان
استفاده از انواع رسانهها با هویت اجتماعی و نگرش جهادی در مدیران بود که نتایج نشان داد میان
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.1مقدمه 

زندگی در عصر امروز ،زندگی در دنیای رسانههاست .غولهای ارتباطی که حجم وسیعی از
اطالعات مورد استفاده در زندگی ما را فراهم میآورند؛ به شکلی که عدم استفاده یا توجه به
آنها برای انسان امروزی تقریباً اجتنابناپذیر شده است .انسان تحت تأثیر اطالعات رسانهها و
سایر منابع اطالعاتی برداشتهای خود را از خود و دنیای پیرامون شکل میدهد و به همین
ترتیب هویت فردی و اجتماعی وی شکل میگیرد .ارزش هویت اجتماعی نیز به قدری است که
میتواند رهنمونهایی برای نگرشها ،احساسات و رفتار افراد برای ما فراهم آورد (نیفنبرگ و
هاگ)0221 ،
از آنجا که مدیران به عنوان پرچمداران حرکتها و فعالیتهای جوامع اسالمی در معرض
فعالیت انواع رسانهها قرار دارند هویت و نیز نگرشهای آنان تحت تأثیرات اطالعات رسانهای
قرار دارد و بررسی نقش رسانهها در حوزه مدیریت اسالمی نیازمند پژوهش همهجانبهای از سوی
محققان است .با تاکید مقام معظم رهبری در سال  9111بر موضوع مدیریت جهادی( ،رشیدی
آلهاشم ،قاسمی و رستمینیا )9111 ،به عنوان حوزهای تحقیقی در مبحث مدیریت اسالمی ،نیاز
به بررسی این موضوع و عواملی که میتوانند آن را تحت تأثیر قرار دهند به عنوان یکی از
مسائل روز کشور ایران اهمیت مییابد .در صورتی که مدیران نسبت به مسائل سازمانی نگرشی
جهادی داشته باشند تحقق صحیح و سریع اهداف مدیریتی مورد انتظار خواهد بود .این تأکیدات
از یک طرف بیانگر اهمیت موضوع و از سوی دیگر نشانگر توجه معظم له به موضوعات دینی
روز است .وقتی مردم جامعه میبینند که رهبر یا رهبران دینی با آگاهی و اراده در راه خدا و
خدمت به خلق قدم نهاده و با ستمهای استعماری مبارزه میکنند بر نقش و اهمیت دین در
فرهنگ معنوی و مادی و هویت ملی افزوده میشود و دین به عنوان عامل تعیینکننده در رفتار
افراد ،اقشار و طبقات تجلی مییابد (رواسانی.)9112 ،
رسانهها یی چون تلویزیون و رادیو امروزه تبدیل به بخش معمولی از زندگی مردم ایران
شدهاند .رسانههایی که بیشتر اطالعات مورد نیاز مردم را فراهم میآورند .این رسانهها و دیگر
تولیدات صنایع فرهنگی الگوهایی را فراهم میسازند که به مفاهیمی چون مرد و زن ،موفق و
ناموفق ،قدرتمند و ضعیف معنا میدهد .فرهنگ رسانهای به نگاه عمومی به جهان و عمیقترین
ارزشها شکل میدهد .فرهنگ رسانهای اساسی برای خلق هویت فراهم میآورد که به وسیله
آن افراد خود را به درون جوامع فناوری-سرمایه که فرهنگ جهانی جدید را میسازد ،وارد
میکنند (کنلر)9111 ،؛ اما به تدریج رسانهای قدرتمند در حال نفوذ به الیههای مختلف زندگی
افراد است .رسانهای که با گسترش تکنولوژیهای اطالعاتی و ارتباطی توسعه یافته است .امروزه
افراد با بهرهگیری از اینترنت وارد گروههای مجازی میشوند ،با یکدیگر به تبادل اطالعات
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میپردازند و حتی مسائل شخصی خود را با دیگران به اشتراک میگذارند .برخالف رسانههای
جمعی دیگر ،اینترنت قابلیت تعاملی وسیعی را فراهم آورده و فرد را در دنیای مجازی موازی با
دنیای واقعی وارد میسازد .شتاب اعجابآور و رشد تصاعدی همهگیری و همه جا گیری شبکهها
رایانهای ،آشکارا نشاندهنده سیلی است که خواه ناخواه به زودی همه را در خود فرو خواهد برد؛
بنابراین تحقیق در آثار و پیامدهای آن نه تنها شرط عقل بلکه کمترین آمادگی برای آن است
(دوران.)9116 ،
با گسترش نفوذ رسانهها در تار و پود زندگی مردم سؤاالتی طرح میشود که نقش رسانهها
در شکلدهی هویت اجتماعی نمونهای از آن است .هویت امری اجتماعی است که از راه
دیالکتیک بین فرد و جامعه شکل میگیرد و معموالً در نگرشها و احساسات شخصی افراد خود
را نشان میدهد (جنکینز)9111 ،؛ بنابراین رسانههای جمعی و به ویژه رسانههای تعاملی که
اینترنت نمونه مشخص آن است میتوانند اثرات مهمی بر هویت اجتماعی مدیران داشته باشند.
این اهمیت زمانی بیشتر احساس میشود که متوجه میشویم اطالعات رسانهای یکپارچه نبوده
و از منابع مختلفی گرد هم میآیند و به گونهای چندگانگی در ذات این اطالعات نهفته است .در
همین زمینه شایگان ( )9111چنین مطرح میکند که امروزه نوعی تکثرگرایی در هویتیابی افراد
مطرح است که به طور گستردهای تحت تأثیر عمل انواع رسانههای جدید است .به طوری که
هویت شکلگرفته به صورت یکپارچه و منبعث از یک جامعه یا قومیت خاص نیست بلکه
ترکیبی درونی برگرفته از انواع اجتماعات و ملیتها و قومیتهاست.
از آنجا که رسانهها میتوانند نگرشهای افراد را تحت تأثیر قرار دهند ،نگرش جهادی نیز
میتواند از طریق اطالعات و برنامههای رسانهای تضعیف یا تقویت شود .در واقع عوامل مختلفی
میتوانند نگرشهای افراد را تحت تأثیر قرار دهند که از آن جمله میتوان به باورها ،تجربیات و
شخصیت و عوامل محیطی اشاره کرد .محیط میتواند از راه الگو دهی به نگرشهای افراد آن را
تحت تأثیر قرار دهد یا این کار را از راه تعلقات گروهی انجام دهد (کریمی .)9111،رسانهها از
جمله عوامل محیطی هستند که میتوانند با ارائه الگوهای نمایشی چنین تاثیری بر نگرش
جهادی مدیران بگذارند .با پذیرش این موضوع که نگرش شامل ابعاد شناختی ،عاطفی و رفتاری
است (رضائیان)9111 ،؛ شکلگیری جنبههای شناختی و عاطفی نگرش به واسطه رسانهها ،در
نهایت میتواند در آمادگی رفتاری برای عمل ،یا به عبارت دیگر در مدیریت و رفتار جهادی
نمایان گردد .به این ترتیب نگرش جهادی برای شکلگیری مدیریت جهادی نقش پایهای دارد و
در واقع بخشی از آن به شمار می رود و مدیریت جهادی موضوعی است که در حال حاضر در
ایران درگیر با تحریمهای سیاسی و اقتصادی حائز اهمیت بسیار است .به این معنی که تحقق
سیاستهای مقاومت اقتصادی نیازمند مدیریتی با عزم باال و روحیهای خودباوارانه است و
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میتواند بهترین ابزار کارآمدی برای مدیران اسالمی باشد( .هزاوئی و زیرکی حیدری .)9111 ،با
این حال به نظر میرسد به بحث مدیریت جهادی در رسانههایی چون تلویزیون ،سایتهای
دولتی ،روزنامهها و  ...تنها در حد درج شعارگونه آن در این صفحات ،توجه میشود و برنامههای
رسانهای به شکل محتوایی و به صورت جدی به این موضوع نپرداختهاند و همچنان بسیاری از
برنامهها به صورت ناخواسته عوامل موثر بر نگرش جهادی را کمرنگ تر میسازند.
مباحث مرتبط با گسترش نفوذ و تأثیرات برنامههای تلویزیونی (و ماهوارهای) و رسانههای
مبتنی بر اینترنت نه چالش ایران بلکه چالشی جهانی است .برای مثال تحقیقات ون دن بروک
( )0220نشان میدهد که بزرگساالن اروپایی به طور متوسط  00ساعت در هفته را در سال
مذکور مصروف تماشای تلویزیون و استفاده از کامپیوتر و اینترنت نمودهاند .نتایج تحقیق دویت و
همکاران ( )0299دربارهی تماشای تلویزیون و کامپیوتر را  4ساعت در روز نشان داده است.

ضرورتواهمیتتحقیق.افراد بشر در درون اجتماعات زندگی میکنند و تعالی وجه اجتماعی
انسان همواره مورد توجه اندیشمندان بوده است .هویت اجتماعی انسان به عنوان یکی از این
وجوه میتواند تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گیرد که رسانههای ملی و جهانی از جمله این
عوامل هستند .با حضور گسترده انواع رسانههای خارجی و بینالمللی با اهداف مختلف ،در
حوزههای مختلف زندگی مردم ایران این چالش هویتی صورت فزایندهای به خود خواهد گرفت.
مواجهه روزمره با هویتهای گوناگون ،هویت مردم ایران را در مواجهه با دولتهای پیشرفته و
پیشرفت فناوری جهانی دچار بحران ساخته است .اگر جهانیسازی را یکی از عوامل اضمحالل
هویت فرهنگ و حاکمیت ملی بدانیم در اینصورت باید با ائتالف و اتحاد درونی در برابر
جهانیسازی  ،حاکمیت خود را حفظ کرده و از تجزیه ،جنگ و بحران جلوگیری نماییم (قبادی،
 .)9116همچنین با تعریف هویت به عنوان تصویر ذهنی شهروندان یک جامعه سیاسی در پاسخ
به چیستی و کیستی خود باید دانست که این پاسخ مبتنی بر پارهای تعلقات مادی و معنوی است
و اگر این تعلقات در یک جامعه دچار تحول شود میتوان گفت که آن جامعه نسبت به این اصول
دچار بحران شده است (افتخاری)9116 ،؛ بنابراین شناخت مسائلی که میتواند به هویت
اجتماعی و اسالمی اقشار مختلف جامعه از جمله مدیران آسیب وارد نماید امری مهم و ضروری
است که این مسائل به ویژه در رسانههایی مانند تلویزیون ،ماهواره و  ...حساسیت بیشتری را دارا
میباشند.
تلویزیون ،ماهواره ،اینترنت ،مجالت و روزنامهها بسیاری از اطالعات ورودی ذهن ما را در
اختیار خود گرفتهاند .بلکه مقدار زیادی از وقت روزمره ما نیز به جای فعالیتهای سنتی مصروف
استفاده از رسانههای فوق میگردد .تحقیقات نشان داده است که تلویزیون (و ماهواره) و
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برنامههای آن مانند فیلمها ،برنامههای سرگرمی و تبلیغات جزو پرمصرفترین رسانهها میباشند
و بیشترین تأثیرات را بر شیوه زندگی افراد میگذارند( .کریستاکیس و همکاران)0224،
شبکههای اجتماعی مجازی نیز از جمله دیگر عواملی هستند که در شکلدهی هویت نقش ایفا
میکنند .افرادی که به عضویت این شبکهها در میآیند ،در مواجهه با این فضا و منابع متکثری
که در شکلدهی هویت نقش دارند ،دچار تعلیق و سردرگمی میشوند .بسیاری از افراد در مواجهه
با این فضای دوم بنیانهای هویت خود را متزلزل میبینند و دچار تردید و اضطراب میشوند
(معمار ،عدلیپور و خاکسار .)9119 ،از سوی دیگر داشتن نگرش جهادی مستلزم روحیه
خودباوری ،اتحاد و جدیت و تالش در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده است (موحد.)9116 ،
ابهام و سردرگمی که در هنگام مواجهه با برخی رسانههای جدید در فرد پدید میآید میتواند این
عناصر نگرش جهادی و موارد دیگر را تحت تأثیر قرار دهد و مسلماً کسی که ساختار فکری و
معنوی منسجمی نداشته باشد نمیتواند به شکل صحیح در مسیر تحقق اهداف ملی-اعتقادی
گام بردارد .به این ترتیب لزوم بررسی و تعیین آن دسته از رسانهها و یا برنامههای رسانهای که
میتوانند در تقویت نگرش جهادی نقش منفی یا مثبت ایفا کنند بیش از پیش نمایان میگردد.
اهداف ،فرضیه و سؤال تحقیق .همچنان که در زمینه اثرات رسانهها بر جنبههای مختلف
زندگی افراد (و در اینجا مدیران) بحث شد ما از انجام پژوهش حاضر دو هدف اصلی را دنبال
میکنیم:
 .9بررسی رابطه میزان استفاده از انواع رسانهها با هویت اجتماعی مدیران؛
 .0بررسی رابطه میزان استفاده از رسانههای جمعی با نگرش جهادی در مدیران.
همچنین اهداف فرعی عبارتاند از:
 .9بررسی رابطه میزان استفاده از رسانههای داخلی با هویت اجتماعی مدیران؛
 .0بررسی رابطه میزان استفاده از رسانههای بینالمللی با هویت اجتماعی مدیران؛
 .1بررسی رابطه میزان استفاده از رسانههای داخلی با نگرش جهادی در مدیران؛
 .4بررسی رابطه میزان استفاده از رسانههای بینالمللی با نگرش جهادی مدیران.
همچنین بر این اساس دو فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی را طرح کرده و مورد بررسی
قرار میدهیم:
فرضیه اصلی اول :بین میزان استفاده از رسانههای جمعی با هویت اجتماعی مدیران رابطه وجود
دارد
فرضیه اصلی دوم :بین میزان استفاده از انواع رسانهها و نگرش جهادی مدیران رابطه وجود دارد
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فرضیه فرعی اول :بین میزان استفاده از رسانههای داخلی با هویت اجتماعی مدیران رابطه وجود
دارد
فرضیه فرعی دوم :بین میزان استفاده از رسانههای بینالمللی با هویت اجتماعی مدیران رابطه
وجود دارد
فرضیه فرعی سوم :بین میزان استفاده از رسانههای داخلی با نگرش جهادی در مدیران رابطه
وجود دارد
فرضیه فرعی چهارم :بین میزان استفاده از رسانههای بینالمللی با نگرش جهادی مدیران رابطه
وجود دارد
.2مبانینظریوپیشینهتحقیق 

نوابخش ،خادم و آرام ( )9110با مطالعه  164نفر از جوانان پسر شهر خلخال نقش اینترنت را
بر روی هویت اجتماعی مورد بررسی قرار دادند .یافتههای به دست آمده نشان داد که میزان
استفاده از اینترنت بر ابعاد هویتی (هویت فردی ،هویت گروهی ،هویت ملی و هویت خانوادگی)
اثر میگذارد .نتایج کلی این تحقیق نشان میدهد استفاده از اینترنت تعلقات فردی (هویت
فردی) جوانان را تقویت میکند و در مقابل تعلقات جمعی (هویت خانوادگی ،گروهی و ملی) را
تضعیف میکند و این امر به منزله یک مسئله اجتماعی است که زمینهساز بحران هویتی جوانان
میشود.
نتایج پژوهش هرسیج و همکاران ( )9112که به بررسی تأثیر مصرف رسانهای بر هویت
اجتماعی پرداخته بود نشان داد که رسانههای چاپی-نوشتاری و دیداری – شنیداری (ثابت)
موجب تقویت هویتهای ملی ،گروهی ،مذهبی و جنسیتی میشوند اما موجب تضعیف هویت
قومی میشوند .از طرف دیگر افرادی که بیشتر از رسانههای الکترونیک استفاده میکردند ابعاد
هویتی ضعیفی داشتند درحالیکه هویت قومی قوی تری را نشان میدادند .یافتههای پژوهش
صبوری و آذرگون ( )9110بیانگر آن است که استفاده از شبکه اجتماعی فیسبوک به منظور
سرگرمی موجب با هویت ملی افراد رابطه منفی دارد .اگرچه استفاده از این شبکه به منظور تبادل
اطالعات موجب تقویت هویت قومی میگردد.
البته حسینزاده ،باقری و سلیمان نژاد ( )9111در تحقیق خود که به بررسی عوامل تأثیرگذار
بر هویت اجتماعی پرداخته بود به این نتیجه رسیدند که هرچه استفاده و تأثیرپذیری جوانان از
رسانهها بیشتر باشد فرد از پایگاه هویتی باالتری در جامعه برخوردار است و بالعکس .محسنی و
جوانمردی ( )9112نیز نتایج مشابهی را گزارش کردهاند.
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بررسیهای صورت گرفته در پایگاههای اطالعاتی حاکی از آن است که تا کنون تحقیقی در
خصوص ارتباط نگرش جهادی و رسانه و همچنین تحقیقی در باب هویت اجتماعی مدیران
صورت نگرفته است .این موارد به اضافه رابطه هویت اجتماعی و نگرش جهادی که از یافتههای
فرعی این پژوهش است آن را از سایر تحقیقات متمایز ساخته است.

مرورادبیاتنظریوارائهمدل .پژوهش در زمینه هویت اجتماعی ،ملی ،سیاسی و  ...و عوامل
تأثیرگذار بر آن حوزهای گسترده را شامل میشود؛ اما در چند دهه گذشته به علت گسترش نفوذ
رسانهها در زندگی مردم و حذف موانع زمانی و مکانی مربوطه بررسی ارتباط رسانهها با ابعاد
هویتی اهمیت بیشتری به خود گرفته است .قدرت رسانههای چاپی نوشتاری و دیداری شنیداری
در شکل دادن تصویرهای ذهنی است .هویت نیز انگارهای ذهنی است که اساس پایبندی و
تعلقات مشترک ،احساسات مشترک و رسوم و ارزشهای یک ملت را تشکیل میدهد؛ بنابراین
میتوان گفت این رسانهها در ایران غالباً نقش اساسی در پیوند موضوعات تاریخی ،خاستگاه
پیوستگیها و سرنوشتها ایفا میکنند .به ویژه اینکه در تقویت هویت ملی نقش مرکزی ایفا
میکنند (هرسیج و همکاران)9112 ،
رسانهها به علت ارائه اطالعات یکپارچه در زمینههای مختلف به تدریج نگرشهای افراد را
نیز تحت تأثیر قرار میدهند و زمانی که نگرشهای فرد تغییر مییابند آثار این تغییرات در
رفتارهای او تجلی خواهند یافت .اگر بپذیریم که مدیریت جهادی رفتاری سازمانی است که به
وسیله مدیران صورت میگیرد ،بنابراین میتوانیم بگوییم که باور و نگرش جهادی میتواند در
عمل مدیریت جهادی را شکل دهد.
همانگونه که اولسون ( )9111مینویسد ،تکنولوژیهای نوین ارتباطى نه تنها قواعد و
قوانین حاکم بر ارتباط و تعامل میان انسانها ،بلکه نگرش ما را نسبت به خود ،دیگران و جهان
تغییر میدهند .در همین ارتباط تحقیقات بسیاری رابطه میان مصرف رسانهای با نگرشها و رفتار
مخاطبین آن را مورد تأیید قرار دادهاند (باربارا .)0292 ،به این معنی که استفاده از انواع رسانهها
میتواند نگرشهای افراد را در زمینههای مختلف تحت تأثیر قرار دهد .بعالوه خود هویت
اجتماعی میتواند در محیط کار نگرشهای شغلی کارکنان را تغییر دهد .همچنین میتواند
بروندادهای فردی مانند شهروندی سازمانی ،تعهد ،رضایت و درگیر شدن در کار 9را بسته به
قوت نگرشها تحت تأثیر قرار دهد (تاد و کنت .)0221 ،پیشتر گفتیم که نگرشها میتوانند
مبنای رفتار افراد را تشکیل دهند .مدیرانی که نگرش جهادی نسبت به امور داشته باشند نیز ،این
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نگرش را ناخواسته در رفتار و اعمال خویش بروز میدهند؛ بنابراین ما با بررسی نگرش جهادی
مدیران سعی در بررسی مؤلفههای مدیریت جهادی در ایشان را داشتهایم.
اگرچه در زمینه مؤلفههای مدیریت جهادی و به طور ویژه نگرش جهادی به علت جدید
بودن موضوع در ادبیات تحقیق اطالعات پژوهشی زیادی وجود ندارد ،اما وجود نمونهها و
مصادیق مدیریت جهادی در عرصههای مختلف همچون جهاد سازندگی،انقالب اسالمی و دفاع
مقدس امکان بررسی مدیریت جهادی را از منظرهای مختلف ممکن میسازد که از آن جمله
میتوان به بررسی مدیریت جهادی از ابعاد تمایالت و گرایشها ،رفتار و عینیات و افکار و
ذهنیات اشاره کرد (رشیدی و همکاران.)9111 ،
برخی از ویژگیهای مدیریت جهادی که مبنای کار برای بررسی مؤلفههای نگرش جهادی
در نظر گرفتهشده از گزارشهای مقام معظم رهبری گردآوری شده است و برخی دیگر از اسنادی
مانند مقاالت ،مجالت و  ...بوده که مبنای آن احادیث و آیات قرآنی بوده است .برای مثال از
ویژگیهای مدیریت جهادی میتوان مسئولیتپذیری ،پرکاری و سختکوشی ،احساس رضایت
از خدمت به مردم ،رعایت شئونات اسالمی و اخالقی در رفتار با اربابرجوع ،اخالص و چندین
مورد دیگر را نام برد (موحد.)9116 ،
تعدادی دیگر از ویژگیهای مدیریت جهادی در ادامه مطرح شده است.
بر اساس بیانات رهبری و منابع اسالمی در ارتباط با مدیریت جهادی میتوان مؤلفههایی را
مورد توجه قرار داد:
 .9جدیت و تالش :به عنوان مهمترین مؤلفه ،جدیت و تالش نیازمند گذشتن از بسیاری از لذات
در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده است9؛
 .0خودباوری و توکل :انسان با توکل به خداوند هیچگاه در برابر دشواریها ناامید نمیشود؛
 .1بصیرت :که از ایمان به خدا و تهذیب نفس ناشی میشود؛
 .4ایمان و اخالص :مدیر بااخالص شیفته تمجید دیگران نمیشود و با شیطنتهای دشمنان
دلسرد نمیشود؛ زیرا عمل خود را مخلصانه برای خدا انجام میدهد؛
 .1روحیه خدمت رسانی :با داشتن این روحیه مدیر برطرف کردن احتیاجات دیگران را در اولویت
قرا میدهد؛
 .6پرهیز از اسراف به خاطر رضای خدا :مدیریت جهادی مستلزم استفاده اقتصادی از اختیارات و
امکانات به عنوان نعمات الهی است و در مصرف این امکانات با احتیاط عمل میکند( .دوماهنامه
خلق.)9111 ،

 .1اشاره به روایت إن کُنتُم لِلنَّجاهِ طالِبینَ فارفُضُوا الغفلهَ وَ الَّهوَ وَ الزِمُوا الجِهادَ و الجِدّ:

رسانهها ،هويت اجتماعی و نگرش جهادی ...

951

 .1اتحاد :داشتن روحیه اتحاد و همدلی و پرهیز از نزاع داخلی در عرصه جهاد با دشمن به این
مورد اشاره دارد؛
 .1پرهیز از غرور :در جهاد با دشمن و در پیروزیها نباید مغرور شد؛
 .1ذکر بسیار خدا :ذکر خدا باعث میشود انسان کار را صرفاً در حوزه دنیای مادی و خدمت در
آن خالصه نکرده و انگیزه قوی تر معنوی برای پیشبرد امور داشته باشد( .کیهان ،ش )02146
مدل مفهومی میزان استفاده از انواع رسانهها ،هویت اجتماعی و نگرش جهادی به شرح
شکل  9میباشد .در این شکل میزان استفاده از رسانه متغیر مستقل و هویت اجتماعی و نگرش
جهادی متغیر وابسته هستند:






هویت اجتماعی
رسانه



تلویزیون
ماهواره
شبکههای اجتماعی
رادیو
مجالت
اینترنت

توجه به خدا

نگرش جهادی



روحیه فردی
روحیه اجتماعی

شکل  .9رابطه رسانه با هویت اجتماعی و نگرش جهادی

در رابطه با مؤلفههای نگرش جهادی ،این مؤلفهها در سه گروه نگرشی شامل توجه و یاد
خدا؛ روحیه فردی؛ و روحیه اجتماعی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند.

روششناسیتحقیق

.3

روش مورد استفاده در این تحقیق از نوع زمینهیابی ( )surveyمیباشد .ابزار مورد استفاده
عبارتاند از پرسشنامه میزان استفاده از انواع رسانههای جمعی ،پرسشنامه هویت اجتماعی
صفاری نیا و روشن و پرسشنامه نگرش جهادی .پرسشنامه نگرش جهادی بر اساس
مشخصههای مدیریت جهادی ساخته شد و پس از تأیید پنج نفر از اساتید مدیریت هنجاریابی و
مورد استفاده قرار گرفت .مقدار آلفای کرونباخ برای پرسشنامههای هویت اجتماعی و نگرش
جهادی به ترتیب  2/16و  2/14به دست آمد.
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پرسشنامهها بین  10نفر از مدیران بانک سینا که به شکل تصادفی انتخاب شده بودند توزیع
شده و گرداوری شد .تعداد  00پرسشنامه به صورت کاغذی و مابقی پرسشنامهها به صورت
الکترونیک توزیع و گردآوری شد.

يافتههایتحقیق 
دادههاو 
.4تحلیل 

پس از انجام تحقیق نتایج با استفاده از تحلیل همبستگی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج
تحلیل همبستگی در جدول زیر ارائه شده است .همانگونه که در جدول مشاهده میشود ،میان
استفاده از رسانهها با هویت اجتماعی رابطه منفی وجود دارد .همچنین میان نگرش جهادی و
هویت اجتماعی رابطه معنیدار مثبت وجود دارد.
جدول  .9ضرایب همبستگی برای فرضیههای اصلی



متغیر 

هويتاجتماعی 

نگرشجهادی 



هویت اجتماعی
نگرش جهادی
مجموع رسانهها
تلویزیون
ماهواره
شبکههای اجتماعی
رادیو
مجالت
اینترنت

9
**2510
*-2512
**- 2541
**- 2541
*2541
**2511
**- 2510

9
**2541
**-2514
*-2519
*2512
*2501
-



 *p<0.5, **p<0.1

با نگاهی به اطالعات مندرج در جدول متوجه میشویم که تعدادی از انواع رسانهها با دو
متغیر هویت اجتماعی و نگرش جهادی رابطه معنیدار منفی دارند ،درحالیکه تعدادی دیگر با این
دو مؤلفه ارتباط معنیدار مثبت دارند.
وقتی رسانهها را در دو دسته رسانههای داخلی و بینالمللی قرار میدهیم نتایج به دست آمده
به شکل روشن تری قابل بررسی خواهند بود .به این صورت که تلویزیون ،مجالت و رادیو را در
گروه رسانههای داخلی قرار داده و ماهواره ،شبکههای اجتماعی و اینترنت را در گروه رسانههای
بینالمللی قرار میدهیم.
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بنابراین در بررسی فرضیه اصلی اول تحقیق نتایج حاصل از تحلیل دادهها این فرضیه را
مورد تأیید قرار میدهد .به این معنی که میان میزان استفاده از انواع رسانهها و هویت اجتماعی
رابطه منفی به دست آمده است.
اما در رابطه با فرضیه اصلی دوم تحقیق مبنی وجود رابطه بین میزان استفاده از رسانهها با
نگرش جهادی ،گزارشات آماری بیانگر آن است که بین دو مؤلفه یادشده رابطهای وجود ندارد ،با
این حال با بررسی دقیق تر متوجه میشویم که بین میزان استفاده از رسانههای داخلی و خارجی
با نگرش جهادی به ترتیب رابطههای معنادار مثبت و منفی وجود دارد.
همچنین بررسی رسانههای داخلی و خارجی در ارتباط با مؤلفههای نگرش جهادی نشان داد
که رابطه خاصی میان میزان استفاده از این رسانهها و سه مؤلفه نگرش جهادی وجود ندارد.
جدول  .0ضرایب همبستگی برای فرضیههای فرعی
متغیر 
رسانههای داخلی
رسانههای بینالمللی

هويتاجتماعی 
**

2/49

**

- 2/11

نگرشجهادی 
**

2/11

*

-2/19

 *p<0.5, **p<0.1

با توجه به گزارشات جدول  0و در بررسی فرضیه فرعی اول و دوم رابطه مثبت میان میزان
استفاده از رسانههای داخلی و هویت اجتماعی و نیز رابطه منفی میان میزان استفاده از رسانههای
خارجی با هویت اجتماعی قابل مشاهده است.
همانگونه که در جدول شماره  9نیز قابل مشاهده است ،بین میزان استفاده از هر سه رسانه
داخلی با مؤلفههای هویت اجتماعی (در این مؤلفه تلویزیون مستثنی شده) رابطه مستقیم وجود
دارد .همچنین بین میزان استفاده از سه رسانه بینالمللی با هویت اجتماعی رابطه منفی وجود
دارد .دوران ( )9116اظهار میدارد که رسانههای نوین ارتباطی با فراهم کردن نوعی بی
واسطگی تصنعی ،ناخواسته سلسلهمراتب و قوت مرزهای گروهی را نزد افراد متحول میسازند و
بدین ترتیب هویتهای آنان را بسته به مصرف رسانهای دستخوش تغییر قرار میدهند؛ اما
رسانههای داخلی مانند تلویزیون ،رادیو و مجالت از آنجا که در قالب یک نظام منسجم فعالیت
میکنند ،بسیاری از این سلسلهمراتب و مرزبندیها را رعایت میکنند؛ درحالیکه رسانههای
بینالمللی در این زمینه نه امکان و نه الزام خاصی دارند؛ بنابراین همچنان که شایگان ()9111
یادآور میشود ،اطالعات و محتوای این رسانهها اغلب غیر منسجم و منبعث از منابع مختلف
میباشد که همین امر انسجام هویتی را به شکل معکوس تحت تأثیر قرار میدهد.
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همچنین بر اساس مندرجات جدول شماره  0وجود رابطه میان استفاده از رسانههای داخلی و
رسانههای بینالمللی با نگرش جهادی (فرضیه فرعی سوم و چهارم) مورد تأیید قرار میگیرد.
همچنان که مشاهده میشود مدیرانی که استفاده بیشتری از رسانههای داخلی داشتهاند در
مؤلفهی نگرش جهادی نمرات بیشتری کسب کردهاند .تلویزیون و رادیو دو مورد از مهمترین
رسانهها یی هستند که از بدو اعالم فرمایش مقام معظم رهبری در باب مدیریت جهادی ،آن را به
جامعه منعکس نمودهاند .رسانههای چاپی مثل مجالت نیز تأثیر مشابهی دارند .این نوع رسانهها
پیوندهای ملی و مذهبی استفادهکنندگان را تقویت میکنند و نوعی انسجام در بین مردم ایجاد
میکنند (هرسیج و همکاران .)9112 ،در مقابل استفاده بیشتر از رسانههای بینالمللی (به ویژه
شبکههای اجتماعی و ماهواره) با نگرش جهادی مدیران رابطه منفی داشته است .در این رسانهها
به راحتی باورهای دینی و مذهبی به چالش کشیده میشود ،بدون اینکه دالیلی عقالنی ارائه
گردد .در واقع در این رسانهها کمترین کنترل بر محتوای غیراخالقی یا غیردینی اعمال میشود.
با زیرسوالرفتن باورهای دینی و اعتقادات مذهبی ،مفهوم نگرش جهادی که عناصر
تشکیلدهندهی آن اندیشههای مذهبی و اعتقادی است نیز کمرنگ شده و تحت تأثیر عمل این
رسانهها تضعیف میگردد.

نتیجهگیریوپیشنهادها 
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هویت ملی و اجتماعی پدیدهای ثابت و غیرقابلتغییر نیست بلکه با تغییر شرایط معنوی و
مادی در طول زندگی ،تغییر میزان آگاهیهای معنوی یا شرایط مادی تغییر میکند
(رواسانی .)12،قابلتغییر بودن هویت اجتماعی،توجه و پرداختن به این موضوع را امری ضروری
میسازد؛ زیرا با وجود اهمیت مبحث هویت اجتماعی و تعلقات ملی ،دینی ،قومی و  ...از یکسو و
بمباران اطالعاتی افراد توسط انواع رسانهها که روزبهروز بر تعداد و تنوع آنها افزوده شده و
امکان کنترل آنها کاهش مییابد ،از سوی دیگر ،راهی جز تحقیق و بررسی و آمادگی برای
مواجه با این موضوع وجود ندارد .از سوی دیگر نگرش جهادی که مفهومی منبعث از اندیشههای
دینی و اسالمی است بدون وجود ابزار رسانهای که اعتقادات اسالمی را مورد تاکید و حمایت قرار
دهد ،قابل اشاعه و تقویت نخواهد بود .در مقابل گسترش محتوای غیردینی و ضد دینی در
عرصههای رسانهای که کنترل کمی بر آنها اعمال میشود ،خطر تضعیف و مکتوم ماندن
موضوعات اسالمی و از آن جمله نگرش جهادی را افزایش میدهد.
نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان میدهد که میان استفاده از انواع رسانهها با هویت
اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد؛ اما ارتباط میان استفاده از انواع رسانهها با نگرش جهادی
حداقل در شکل کلی آن معنادار نیست .با این حال بررسی دقیق تر نتایج جالبی را روشن
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میسازد .به این صورت که بین استفاده از رسانههای داخلی رادیو و مجالت با هویت اجتماعی
رابطه مستقیم و بین استفاده از رسانههای بینالمللی ماهواره ،شبکههای اجتماعی و اینترنت با
هویت اجتماعی رابطه معکوس وجود دارد .از سوی دیگر بین استفاده از رسانههای داخلی
تلویزیون ،رادیو و مجالت با نگرش جهادی رابطه مستقیم و بین استفاده از رسانههای بینالمللی
ماهواره و شبکههای اجتماعی با نگرش جهادی رابطه معکوس وجود دارد.
یافته دیگری که قابل اشاره است ،رابطه معنادار میان مؤلفههای هویت اجتماعی و نگرش
جهادی میباشد .اگرچه جهت رابطه و تاثیرگذاری و تأثیرپذیری میان دو مؤلفه به دلیل عدم
وجود پیشینه نظری و تجربی کافی قابل تعیین نیست اما میتواند مبنایی برای پژوهشهای آینده
باشد.
پیشنهادهایتحقیق.یافتههای حاصل از تحقیق به ویژه در زمینه رابطه جداگانه انواع رسانهها
با هویت اجتماعی و نگرش جهادی بسیار قابلتامل و بررسی بیشتر میباشند .از جمله اینکه میان
استفاده از رسانههای داخلی با هویت اجتماعی و نگرش جهادی رابطه مستقیم و میان استفاده از
رسانههای خارجی با دو مؤلفه مذکور رابطه معکوس وجود دارد .این نتایج میتواند رهنمودهایی
برای پژوهشهای آینده داشته باشد .به این صورت که مؤلفههای مذکور با جزئیات دقیق تر و به
تفکیک مورد بررسی قرار گیرند.
از آنجا که جامعه مورد بررسی در تحقیق حاضر مدیران میباشند ،جهت تعمیم و گسترده
کردن نتایج میتوان تحقیق را در حوزههای دیگر و بر روی اقشار دیگر مورد بررسی قرار داد ،به
ویژه اینکه پرسشنامه نگرش جهادی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت میتواند در
تحقیقات بعدی مورد استفاده قرار گیرد.
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