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Comunicarea este un proces care, din unghiul ŞtiinŃei comunicării, dispune
de patru componente fundamentale: un emiŃător, un canal, informaŃie şi un
receptor. Într-o formă extrem de simplă, procesul de comunicare sau
comunicarea pot fi redate astfel:
informaŃie
informaŃie
1. emiŃător —————— 2. canal —————— 3. receptor
Cine spune comunicare se referă, de fapt, la informaŃie. Cele două concepte
sunt atât de înrudite, încât nicio consideraŃie asupra comunicării nu poate fi
deplină fără o explicitare a informaŃiei.1
Când publicul receptor este format dintr-un număr mare de oameni, vorbim
despre „comunicare în masă“. Ziarele, posturile de radio şi televiziune sunt,
deopotrivă, mass-media. Termenii comunicare în masă şi mass-media sunt atât
de încetăŃeniŃi în limbajul nostru, încât par sa ne scutească de orice reflecŃie
suplimentară asupra semnificaŃiei lor.
Comunicarea stă la baza organizării sociale.
Istoria comunicării de masă2 este o istorie a dezvoltării constante a
posibilităŃilor tehnice şi a instituŃiilor specializate în producerea şi distribuirea
acestor bunuri. În limbajul de specialitate, foarte adesea, această noŃiune este
considerată sinonimă cu aceea de mass-media. O idee rămâne însă constantă:
aceea de difuzare a unui produs către mai mulŃi receptori — „media“ fiind fie
suportul, fie tehnica, fie suma instituŃiilor, fie toate acestea la un loc, prin care se
asigură circulaŃia mesajelor, într-un mod din ce în ce mai rapid, pe arii geografice
din ce în ce mai mari, către conglomerate din ce în ce mai numeroase de oameni.
Socializarea a fost studiată din mai multe puncte de vedere, diferite dar
complementare, de către fiecare dintre ştiinŃele sociale consacrate. Fiecare dintre
aceste perspective este importantă pentru înŃelegerea modului în care massmedia contribuie la acest proces. Antropologii folosesc termenul enculturare
pentru a denumi procesul de dobândire prin care noii membri ai unei societăŃi
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interiorizează toate aspectele culturii lor. Aceasta include nu numai obiceiurile şi
tradiŃiile poporului lor, ci şi limba, utilizarea artefactului material şi întreaga
colecŃie de legende, mituri, folclor şi crezuri populare. Dacă oamenii trec de la o
societate la alta şi are loc resocializarea, procesul este numit aculturare. Massmedia pot juca un rol în instruirea copilului în legătură cu natura ordinii sociale
sau imigrantului cu privire la obiceiurile societăŃii-gazdă. Psihologii tind să
considere socializarea ca fiind modul de a învăŃa să-Ńi controlezi instinctele înnăscute;
dacă li s-ar permite să se dezvolte necontrolat, acestea ar conduce la un
comportament aberant şi inacceptabil din punct de vedere social.
Rolul culturii şi al comunicării într-o lume conflictuală nu poate fi înŃeles
fără o cunoaştere prealabilă a rolului reŃelelor culturale. Cultura este şi va
rămâne importantă atâta timp cât vor exista oameni. ReŃelele culturale realizează
un posibil dialog generator de politici subregionale şi regionale, încercând să
depăşească diferenŃa de discurs politic sau diferenŃa de interes politic naŃional.
Este, fără îndoială, forma cea mai moderna şi mai actuală a comunicării regionale
şi suprastatale.
Sociologii accentuează faptul că socializarea pregăteşte individul pentru
participarea la viaŃa de grup.
O contribuŃie majoră la înŃelegerea modului în care comunicarea de masă
poate juca un rol în procesul de socializare o are teoria modelării. Deşi alŃi autori
au numit-o astfel, teoria a fost iniŃial formulată de Albert Bandura şi asociaŃii săi,
în 1960, ca fiind o parte componentă a unei teorii de învăŃare socială mai extinsă.
Teoria învăŃării sociale furnizează o bună explicaŃie a condiŃiilor în care
indivizii pot observa şi adopta tehnici specifice de rezolvare a problemelor şi
diverse pattern-uri de comportament stabil în situaŃii de grup. Aplicarea ei la
comunicarea de masă sub forma teoriei modelarii arată clar că mass-media pot
servi ca agent în procesul de socializare. Poate că cei care proiectează, produc şi
popularizează conŃinutul mass-media nu intenŃionează ca descrierile lor de
comportament uman să servească drept modele pentru alŃii, dar o fac oricum,
conştient sau nu.
Teoria organizării sociale are în vedere analiza sociologică a
comportamentului uman, care începe cu înŃelegerea naturii grupurilor umane.
Postulatul fundamental al explicaŃiilor sociologice este ca pattern-ul stabil al
interacŃiunii sociale umane este acela care ghidează conduita umană.
PredicŃia teoriei cultivării este că, dacă convingerile telespectatorului au fost
„cultivate“ prin violenŃa prezentată la televiziune, el sau ea va alege răspunsul
influenŃat de televiziune. Este o strategie interesantă, care concentrează atenŃia
asupra unor forme specifice de comportament şi le pune în legătură cu forme
specifice de conŃinuturi ale mass-media.
Vorbind de funcŃia culturală a televiziunii, consider că rolul televiziunii nu
este doar de a informa şi de a distra; prezentând masiv şi continuu o imagine
ideală (o reprezentare simbolică) a societăŃii, televiziunea formează atitudinile,
preferinŃele, gusturile, conştiinŃa oamenilor, în consonanŃă cu această

reprezentare idealizată a lumii. Micul ecran dimensionează şi redimensionează
continuu universul de cunoaştere al receptorilor prin mesaj audiovizual de tip
publicistic sau artistic, transmiŃând cunoştinŃe; influenŃează sau determină opinii,
concepŃii, convingeri, atitudini, acte comportamentale; facilitează înŃelegerea
unor fenomene şi procese din realitatea înconjurătoare; acŃionează ca un factor
esenŃial în formarea gustului artistic la scara de masă.
De regulă, copiii petrec în faŃa televizorului mai mult timp decât media
populaŃiei; astfel, un copil stă, zilnic, în faŃa micului ecran mai multe ore decât se
află la şcoală, în procesul de instruire şi educare şcolară. Aşadar, nicio cercetare
serioasă a efectelor mass-media electronice nu poate face abstracŃie de impactul
educativ-formativ al canalului.
Programele de televiziune, ca instrument de educare a gustului estetic al
receptorilor, pornesc de la premisa ca unui public eterogen nu i se poate oferi o
producŃie omogenă sub aspectul valorii artistice. Aceasta premisă lesne de
formulat este foarte greu de aplicat, deoarece:
– trebuie stabilit un plafon minim sub care nu se poate coborî;
– trebuie fundamentată dozarea în programe a grupelor de produse valoric
distincte;
– trebuie Ńinut seama că exigenŃele şi cultura artistică a publicului constituie
factori dinamici.
De fapt, informaŃia şi comunicarea sunt de aceeaşi vârstă cu omenirea. Nu
trebuie însă să uităm că esenŃială este comunicarea şi nu tehnologia. În condiŃiile
saturaŃiei, rolul ziariştilor de a selecta informaŃia îşi pierde importanŃa? Dispare
bibliotecarul care ne duce spre cartea dorită, lăsând calculatorul să ne indice
drumul? Perfect posibil, dar aceasta nu înseamnă că valoarea informaŃiei este
superioară. În acest caz, cultura şi comunicarea capătă noi valenŃe informative şi
educative: „În societatea informaŃională, internaŃionalizarea comunicării
devine un fenomen tot mai amplu, consecinŃă directă a răspândirii noilor
tehnologii şi industrii media (Ferguson)3.
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