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 چكيده 
 »پارادايم نوسازي و رشد« متضاد شكل گرفته است:  السيك ارتباطات و توسعه بر مدار دو پارادايمادبيات ك

 ،ريزانه و در دومي گذارانه و برنامه وجه سياست ،كه در اولي »نيافتگي پارادايم وابستگي و توسعه«در مقابل 
اما از  ،ات نظري و عملي مختلفرغم تعارض بهعد ارزيابي و انتقاد برجستگي بيشتري دارد. هر دو مكتب ب

 راستايند.   مدل جهاني و همگاني توسعه همگرا و هم ةجهت ادعا و اراي
اصلي  ةپردازانه مصروف اين مسئل ريزانه و تطورات نظريه اراده اين دو مكتب در جريان تكاپوهاي برنامه

د مناسبات بومي و چگونه باي ،بوده است كه براي عملياتي شدن مدل جهاني و استاندارد توسعه
هاي فرهنگي جوامع را دستخوش تغييرات بنيادين كرد و در اين مسير چه مراحل اقتصادي،  زيرساخت

شود؟ اين در  بيني و تعريف مي سياسي، اجتماعي و فرهنگي براي مديريت پروژة تغيير جوامع مذكور پيش
شده است. در رويكردهاي  اصلي به كلي دگرگون ةمسئل حالي است كه در نظريات نسل سوم، صورت

پردازان معطوف به اين نكته است كه در چارچوب هر جامعة  نظريه ةگرا به ارتباطات و توسعه دغدغ فرهنگ
فرهنگي، مدل اختصاصي توسعه چگونه بايد تعريف شود و زمينة فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي جوامع چه 

گي ايجاد كرده است؟ مقاله پيش رو به دنبال نشان يافت اقتضائات نظري و عملي را براي طراحي روند توسعه
چندگانگي فرهنگي است   دادن سير تطورات نظريات ارتباطات و توسعه از نسل نظريات كالسيك تا پارادايم

 را نشان دهد. ها آنو در اين مرور اجمالي سعي خواهد داشت نقاط اصلي تفاوت 
 

 .گي فرهنگيارتباطات و توسعه، نوسازي، چندگان كليدواژه:  
 

____________________________ 
 jaefari@isu.ac.ir اطات دانشگاه امام صادق (ع) تبدانشجوي دكتري فرهنگ و ار  *
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 مقدمه
اخير است كه توجه جهاني به آن جلب  ةدو دهمسائل آن با فرهنگ از جمله  ةتوسعه و رابط

توان به ناكامي شور جهان سوم  شده است. اين توجه معلول علل مختلفي است كه از جمله مي
(نوسازي)، عد استعماري الگوي غربي توسعه شدن ب جامع و پايدار، بر مال ةدر دستيابي به توسع

اجتماعي و سياسي ناشي از ناديده گرفته شدن ابعاد فرهنگي توسعه در كشورهاي هاي  بحران
توسعه  .م60 ةهاي توسعه اشاره كرد. تا اوخر ده جهان سوم و مشكالت فرهنگي پيامد برنامه

آمد و شاخص هاي اقتصادي معرف توسعه بودند. از آن پس  صرفاً اقتصادي به شمار ميفرايند 
يك از عوامل سياسي، اجتماعي و فرهنگي  رنگ باخت و هر »اقتصادگرايي توسعه«ه تدريج ب

بيشتر مورد توجه قرار گرفتند. مفهوم و تعريف توسعه تغيير كرد و نقد تعاريف اقتصادي توسعه 
المللي رسماً به  به نهضتي جهاني مبدل گرديد و مجامع بين مسئلهآغاز شد، تا آنجا كه اين 

 يند اين نهضت در توجه بيشتر به ابعاد فرهنگي توسعه بود.اسعه پرداختند. برتو ةمسئل
مورد تر از وجوه ديگر توسعه  ثرگذار، بسيار كوتاهاابعاد فرهنگي با داشتن واقعيتي تاريخي و 

سال گذشته است كه نوعي اجماع نظري جهاني 10اند. فقط در  توجه و اعتراف واقع شده
وجود آمده  هب ،توسعه داشته باشدفرايند هنگ مي تواند اثر بنيادين بر كل پيرامون اين ايده كه فر

اند، به دو مجموعه ديدگاه، مكتب يا پارادايم  است. اغلب مؤلفاني كه به موضوع توسعه پرداخته
كه پارادايم  . در حالياند تعلق داشته نيافتگي متضاد نوسازي و رشد در مقابل وابستگي و توسعه

وابستگي در  ةاست، نظري شدهدار بررسي  تر و عميقاً ريشه ديدگاهي قديمي صورت هنخست ب
ن دارد. اگر چه هر دو پارادايم امروزه طرفداران و يانديشة توسعه ريشه در آمريكاي الت

شوند. حتي طرفداران نيز با لحاظ  ولي ديگر ديدگاه مسلط محسوب نمي ،مخالفاني دارند
اند. ديدگاه  به اين رويكردها حفظ كردهرا خود  ةديد، علقهاي ج شرط اصالحات بسيار و پيش

ساز ديدگاهي با عنوان  ديدگاه مسلط بود، اما سپس زمينه م.1960 دوم دهه ةنوسازي تا نيم
در  پذير است تا هاي علمي بيشتر امكان وابستگي شد. تشخيص ديدگاه دوم در حوزه ةنظري

ويژه رويكرد نوسازي  هيي كه به اين دو پارادايم بريزي. پس از انتقادها و برنامهاري ذگ سياست
اصلي ديدگاه جديد در تضاد با  ةايد ؛توسعه پديدار گشت ةوارد شد، يك ديدگاه سومي دربار

 فرايند جهاني وجود ندارد بلكه توسعه يك  ةدو پارادايم پيشين اين است كه مدل توسع
ديگر متفاوت است. به عبارت  ةبه جامع اي عدي و ديالكيتكي است كه از جامعه، چندب يكپارچه

رو با  پيش ةند. مقالكترسيم  متناسب خود را ةتوسع اي بايد بكوشد تا مسير هر جامعه ،ديگر
شده در اين چارچوب جديد، قصد دارد مباني نظري گرايش به اين  هدف بررسي نظريات ارائه
 ؛ي توسعه به بررسي بنشيندگراي فرهنگهاي برخي از برجستگان  رويكرد را با مرور ديدگاه

گرا در توسعه با دو پارادايم  سؤال اصلي اين است كه وجوه تمايز رويكردهاي فرهنگ ،بنابراين
تطوري  فرايندچه  هاي متفاوت در پيش از خود (نوسازي و وابستگي) چيست و اين مؤلفه

هاي كالسيك  ها و وجوه اصلي پارادايم پس از مرور نظريه ،منظور اند؟ بدين شكل گرفته
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نظران برجستة آن بررسي  ارتباطات و توسعه، ابعاد مختلف رويكرد سوم با تأكيد بر صاحب
 . دش دخواه

 
  . پارادايم نوسازي1

 أبرآورد و منش هايي بود كه پس از جنگ جهاني دوم سر ترين پارادايم نوسازي يكي از پرقدرت
يكي از  »نوسازي« ن سوم شد.متعدد اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي براي جها پيامدهاي

 ةتر تاريخ اقتصادي غرب و فلسف اي است كه خود در چارچوب بزرگ محصوالت تفكر توسعه
هاي غربي است.  ترين و قدرتمندترين ايده دار است. توسعه يكي از كهن اسياسي ليبرال معن

يي و تعريف شناسا »پيشرفت« ةرشد است و رشد نيز با ايد ةعنصر مركزي اين ديدگاه، استعار
). از لحاظ نظري رويكرد نوسازي 80 :1384، سرواس به نقل از، 1980 ،(نيز بت شده است

هاي آغازين آن را بايد  شناسي است و ريشه هاي تطوري و كالسيك جامعه برخاسته از ديدگاه
كرد. اين نظريات با تك خطي انگاشتن تاريخ و وجو  جستشناسان كالسيك  جامعه ةدر انديش
تاريخي اروپا و غرب، جوامع توسعه نيافته را به پيمودن راهي كه غرب  ةقراردادن تجرب سرمشق

بيشتر در باب  ة(براي مطالع خواند غربي فرا مي ةها و باورهاي مدرنيت طي كرده و پذيرش ارزش
 .L:mcphail, 2009: 21) .ك رم سنسبت نوسازي  مدرني

كاركردي مطرح  ـ عني مكتب ساختي، يشناسي جامعهنوسازي در قالب مكتب مسلط در 
گذاري  كالسيك مثل دوركيم و ماكس وبر بنيان ةشناسان جامعه ةانديش ةشود، مكتبي كه بر پاي مي

 شده است. 
مدرن، غني/ فقير،  اي چون سنتي/ گانه نيافتگي را در مفاهيم دو پاراديم نوسازي، توسعه

كشورهاي در حال توسعه  ،بر اين اساسند. ك ميافتاده تبيين  مانده، متمدن/ عقب پيشرفته/ عقب
توسعه را مشابه يك  ،هاي كشورهاي صنعتي را در خود ايجاد كنند. بنابراين تدريج كيفيت بايد به
اي از آن خواهد گذشت. اين  كند كه هر جامعه ناپذير تصور مي خودي و برگشت خودبهفرايند 

باالتر  ةپيش، از درج ةنسبت مرحل به هترتيب منظم رخ خواهند داد كه هر مرحل مراحل به
 سازوكاراي برخوردار است. در پارادايم نوسازي توجه فقط به مقاصد اقتصادي است و  توسعه

هاي سنتي به عنوان موانع توسعه و مشابهت هرچه بيشتر  گيري هرچه بيشتر از بخش آن فاصله
) 1966)، اين كلس (1958)، لرنر(1967محققاني چون مك كللند ( به سبك زندگي غربي است.

ي مانع ها ويژگيهنجاري غربي مؤثر در نوسازي افراد و  ـ ي ارزشيها ويژگي) 1969و راجرز(
اند. اين محققان معتقدند نوسازي جهان سوم در گرو  نوسازي در جهان سوم را فهرست كرده

 ود را بهخهاي  ارزشو ها  گرشنافراد جهان سومي است و اينكه بايد هاي  ويژگيتغيير يافتن 
هاي  نظريه ،مردم اروپاي غربي و آمريكاي شمالي شبيه سازند. به اين ترتيب هاي ويژگي
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فراهم  »ارتباطات در خدمت توسعه« هاي نظريهشناختي را براي  معرفت ةنوسازي مباني اولي
 ساختند. 

ها و  پردازي همزمان با توسعه سيطرة گفتماني پارادايم نوسازي، جرياني از نظريه
رغم تمايزات   بهدو جنگ جهاني به وجود آمد كه  ةشناختي در فاصل هاي ارتباط سازي  وممفه

اي اما نوعي همگرايي و هماهنگي نظري را  هاي توسعه پردازي دانش آن با نظريه ةروشن حوز
اولين نظريات كالسيك  ،نهايتدر داد. پيوند اين تلقيات ارتباطي با پارادايم نوسازي،  نشان مي
را در ترويج و اعمال ها  آندر حوزة ارتباطات و توسعه شكل داد و به  ابزار اصلي  غرب را

ها  ديدگاه معتقد به تأثيرات پرقدرت رسانه ،نوسازي در جهان سوم تبديل گشت. بدين ترتيب
 هاي ارتباطات توسعه شد.  وارد نظريهم. 1960و  1950هاي  در دهه

 
 تا راجرز ارتباطات درخدمت نوسازي: از لرنر. 1ـ1

. در سطح شود ارتباطات در چارچوب پارادايم نوسازي در دو سطح كالن و خرد بررسي مي
گسترش  ،اي دارد و به اين ترتيب كالن به عنوان يك سيستم پيچيده، كاركردهاي اجتماعي ويژه

هاي نوسازي در كشورهاي جهان سوم به كار  هاي جمعي به عنوان عوامل و شاخص رسانه
هاي دانيل لرنر  توان به خوبي در ديدگاه د. مباحثات مربوط به اين سطح را ميوش گرفته مي

هاي جمعي در سطح كالن، پژوهشگران تحقيقاتي در  مالحظه كرد. عالوه بر تحليل نقش رسانه
شناختي  افراد  روان ـهاي اجتماعي  هايي كه جنبه تأثيرات ارتباطي انجام دادند و روي مدل ةزمين

هاي  كار كردند. در اين حوزه بررسي ،ساخت سنتي به مدرن ضروري مي ةال از جامعرا براي انتق
 اهميت است.  ها در چارچوب بازاريابي اجتماعي با نوآوري ةعنوان اشاعبا راجرز 

 
 سنتي  ةدانيل لرنر و نظريه پردازي كالن براي گذار از جامع. 1ـ1ـ1

متمركز بود و در همين راستا به توضيح  لرنر بر طراحي يك مدل جهاني براي نوسازي ةانديش
اي مدرن  تبديل آن به جامعه ،انتقالي و سرانجام ةسنتي به مرحل ةچگونگي گذار جوامع از مرحل

   :و نو پرداخت. وي تالش كرد تا ارتباط توسعه را با چهار متغير نشان دهد
 وجمعي  يل ارتباطيدسترسي مردم به وسا. 3؛ گسترش سواد. 2 ؛افزايش ميزان شهر نشيني. 1
 افزايش ميزان مشاركت سياسي و اقتصادي مردم.  .4

خطي سعي كرد جايگاه هر يك از متغيرها را در مراحل مختلف آن  ةيك رابط ةلرنر با ارائ
 رابطه علّي تشريح كند.

 مشاركت سياسي    گسترش وسايل ارتباط جمعي            گسترش سواد        شهر نشيني         
است كه فرد  مدرن است. لرنر معتقد ةسنتي به جامع ةفوق تبديل جامع ،تحركات ة ايننتيج

جمعي و همدلي (مشاركت سياسي)  وسايل ارتباط ،نوگرا كه برخوردار از سواد، شهرنشيني
 است، باالترين ميزان فكر و انديشه نوگرايي را دارد.
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 شناسي نوسازي از نظر لرنر گونه
 

 سواد شهرنشيني اي اركت رسانهمش يكدلي ها گونه
ديدگاه  ةحوز

 فكر) ة(درج
 1 + + + + مدرن

لي
تقا

ان
 

 2 - + - + الف
 3 - - - + ب
 4 - - - + ج
 5 - - - - سنتي

  114،  1383لرنر،  منبع: 
 

 دانست:  لرنر اولين عامل را در تحقق مدرنيته، توسعه شهر و شهرنشيني مي
دهيم. اين متغيري كليدي در نظام  د از شهرنشيني قرار ميما صنعتي شدن را زيرشاخص خو«

زيرا از لحاظ  تاريخي روند نوسازي در جوامع غربي با شهرنشيني آغاز شده است.  ؛ماست
اي همبستگي نزديكي دارند و   كار بعدي ما براي نشان دادن اينكه سواد و مشاركت رسانه

  برقراري ارتباط اين دو با شهرنشيني خواهد بود.
 فرايند بيشتر شود،  %10هنگامي كه جمعيت شهرنشين نسبت به كل جمعيت كشور از 

طرف و تعداد كاربران وسايل  چون تعداد باسوادان از يك ؛گردد توسعه آغاز مي
ها نهايتاً به مشاركت سياسي مردم  اين ةهم يابد و جمعي از طرف ديگر افزايش مي ارتباطي

% مستقيماً در توسعه مؤثر است. ولي پس از آن از 25ا انجامد. اين افزايش جمعيت ت مي
 »گذارد جمعي مي افتد و بار توسعه را به دوش آموزش و وسايل ارتباط كارآيي مي

 ) . 99 ـ 98 :1383،(لرنر
 

همراه با تغيير  نوين را ةجامع ،گذار و سپس ةسنتي به مرحل ةلرنر حركت از مرحل ،بنابراين
هاي ارتباط  كه نظام در حالي ؛داند جمعي مي هاي ارتباط ه نظامهاي ارتباطي شفاهي ب نظام
ها و  جمعي مهارت انجامد، وسايل ارتباط و آداب سنتي مي ها  تگرشفردي سنتي به تقويت  ميان

كنندگان اين تحرك محسوب  دهند و تقويت اي را آموزش مي و رفتارهاي تازهها  گرشن
هاي جامعه كارگزاران مهم نوسازي قلمداد  رسانه ،تيببه اين تر ).83 :1371(موالنا،  شوند مي
ها  توانستند همدلي خود را با در معرض قرار گرفتن رسانه شوند و افراد جهان سومي مي مي

را در برابر رفتارها و  ها آناندازهاي جديد،  ها با نشان دادن چشم را رسانهزيگسترش دهند؛ 
ي ابه معن »شخصيت انتقالي«و  »همدلي«رح مفهوم دادند. لرنر با ط هاي تازه قرار مي فرهنگ

خود ببيند كه خود را جاي ديگري بگذارد، درصدد شناسايي  اينكه شخص اين توانايي را در
ابعاد رواني و آمادگي ذهني افراد در پذيرش تجدد و نوآوري است. لرنر وقتي كه از يك 

چه كار انجام  ،جمهور شويد يسرئما كه: اگر ش كند  ميسئوال  »بالگات تركيه«كشاورز روستايي 
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هيچ جوابي براي اين پرسش ندارد. از نظر لرنر  و ماند مي؟ روستايي مات و مبهوت يدده مي
دهد كه  لذا پاسخ مي ،(چون) در روستاي مذكور هيچ نوع آمادگي پذيرش موقعيت جديد نيست

ه در شهر است و از ، ولي وقتي همين پرسش را از يك فرد ديگري ك»چنين چيزي محال است«
كشم، و ضعيت آب را درست  من جاده مي«او در جواب مي گويد  ،مي پرسد ،سواد بهره دارد

  :1383 ،(لرنر بنابراين در فرد دوم آمادگي رواني و توان همدلي بيشتري وجود دارد »مي كنم و...
187 .( 

داند  توسعه عاملي مي پذير را در ميان مردم كشورهاي در حال گيري شخصيت انعطاف لرنر شكل
هاي نو و جديد محيطش همانند ساخته،  شود چنين شخصيتي خود را با جنبه كه سبب مي

خوبي انجام بدهد. او  هگذارند، ب اش مي عهده روظايف جديد و شاقي را كه انجام تغييرات ب
ت همگام تغيير، بدون مقاومت، با تحوال ةمسئلتواند خود را جاي ديگران بگذارد و با درك  مي

از خريد به سبك جديد و نوكردن زندگي  ،طور مثال هبشود؛ او فردي است كه ب صدا و هم
 ورزد (لرنر، و از دادن رأي به هنگام انتخابات امتناع نميكند  ميبه راديو گوش  ؛ترسد نمي

1383: 85-86 ( 
مل فردي و لرنر از رويكردي كالن به ابعاد رواني نوسازي توجه دارد و بر عوا ،در مجموع

سنتي  ةو معتقد است كه عناصري بايد از بيرون وارد جامعكند  ميدروني در هر جامعه تأكيد 
سوي تجدد فراهم آورند. لرنر برخوردار از ديدگاهي خطي است و  هحركت را ب ةشوند تا زمين

ان وي مي نيافته و كشورهاي مورد مطالعه خود كاري ندارد. ساختاري كشورهاي توسعه مسائلبه 
دهد و در  جمعي مي هاي گروهي و وسايل ارتباط شده سهم بااليي را به رسانه متغيرهاي مطرح

تركيه بيشترين و ايران كمترين  م.1960 ةمعتقد است كه در ده ،ميان شش كشور مورد مطالعه
 اند.  توان و ظرفيت را براي تجدد دارا بوده

 
 لرنر ةانتقادات از نظري. 2ـ1ـ1

مدرن، تأكيد به توالي  ةسنتي به جامع ةلرنر در تبيين روندهاي گذار از جامع ةمدلول اصلي نظري
افزايش مشاركت) بود.  و جمعي استفاده از وسايل ارتباط ـ سواد ـعلّي چهار متغير (شهرنشيني 

خود در خصوص هر كدام از متغيرها نياز به داللت كنندگاني  ديدگاهلرنر براي آزمون  ،به هر حال
ي شهرنشيني (نسبت جمعيت شهرنشين به كل جمعيت) براي سواد (درصد جمعيت با داشت. برا

نفر) را در نظر گرفته  1000هاي روزنامه براي هر  جمعي (تعداد نسخه سواد)، براي وسايل ارتباط
گيري مشاركت با مشكالتي مواجه شد. وي مشاركت را از دو جنبه در نظر  بود. اما در اندازه

-96 :1383لرنر،   رك.ان شركت در انتخابات) و اقتصادي (درآمد سرانه) (گرفت: سياسي (ميز
لرنر توانست تا حدود زيادي در نشان دادن رابطه بين متغيرهاي شهرنشيني، سواد و استفاده  ).110

رغم  بهاي مثل ايران  ال اصلي اين بود كه چرا در نمونهؤاما س ؛از وسايل ارتباط جمعي موفق باشد
تحليل علل  ).43- 44 :1374راد،  محسنيان .كراي رخ نداده بوده؟ ( فوق هنوز توسعه ةوجود رابط
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 ةسنتي در خصوص هم ةاز جامع خطي براي گذار فرايند لرنر در ترسيم يك  ةهاي نظري ناكامي
لذا توضيحات بيشتر را به پايان اين بخش وا  ؛نظريات موجود در پارادايم نوسازي مشترك است

 گذاريم.  مي
 

 نشر نوآوري  ةاورت راجرز و نظري. 3ـ1ـ1
هاي  نقش حمايتي رسانه ةگذاران سطح كالن توسعه دربار كه پژوهشگران و سياست در حالي

تدريج به عنوان يك چارچوب محلي  نشر نوآوري به ةكردند، نظري جمعي در نوسازي بحث مي
رتباطات نسبت مهمي نشر نوآوري ا ةنظري براي هدايت ارتباطات در خدمت توسعه مطرح شد.

اي بسيار قدرتمند از  ارتباطات داشت كه بر انگاره »تأثير پژوهشي«هاي متمركز بر  نيز با پژوهش
تغيير چيزي جز انديشه و نظري نيست كه  ،كردند. به نظر راجرز وسايل ارتباط جمعي تاكيد مي

كه انديشه و نظري نو  يندي استاپندارد و شيوع (اشاعه) به معناي فر فرد آن را جديد و نو مي
يابد و قبول يك انديشه نيز به معناي تصميم به تحقق بخشيدن كامل  از منبعي منتشر و اشاعه مي

آن است. راجرز با توجه به تعدادي از مطالعات خود به اين نتيجه رسيد كه در بعضي از 
 فرايند ه نظر او هاي ديگر بيشتر است. ب ها عموماً زمينه براي نوآوري نسبت به فرهنگ فرهنگ

آن است، در پنج  ةگيري دربار قبول يك انديشه كه متضمن يادگيري آن انديشه و هم تصميم
قبول (راجرز و  .5 و آزمايش .4 ؛ارزشيابي .3 ؛عالقه .2 ؛آگاهي .1يابد:  مرحله عينيت مي

  .)31 :1369شوميكر، 
يك از اين مراحل را نيز با  هر ،پذيرند نويي را سريع مي ةكساني كه انديش، به نظر راجرز

هر يك از اين مراحل را نيز به  ،كساني كه ديرپذيرند ،عكسرگذارند و ب سرعت پشت سر مي
 ؛پذيرند ها را مي نوآوري ديگرانترها زودتر از  گذارند. به نظر او جوان كندي پشت سر مي

را كجرواني  ). نوآوران در آغاز خود33-31 :1369 و شوميكر همچنين ثروتمندان (راجرز
هايي كه رفتار  اند، ولي خود را با گروه از نظام اجتماعي خويش فراتر نهادهرا شناسند كه پا  مي
دانند. راجرز مأموران بهداشت، فرهنگيان و كارآموزان  هم هويت مي ،دانند را درست مي ها آن

(گلدتورپ،  ددان هاي جديد مي دهندگان و ناشران ايده ترويج كشاورزي را به عنوان اشاعه
عدم اعتماد . 1ند از: ا ). از نظر راجرز  موانع پذيرش تغييرات و نوآوري عبارت357ـ353 :1371

 ؛پايين بودن سطح آرزوها .4 ؛تقديرگرايي. 3 ؛فقدان نوآوري .2؛متقابل در روابط شخصي
 ؛وابستگي به قدرت دولت. 7 ؛گرايي خانواده .6 ؛توجه به اهميت عنصر زمان توجهي بي.5
طور خالصه بايد گفت مطالعات  هب ).95-70 :1364 ،ءهمدلي (ازكيا . نبود9 و گرايي محلي.8

نوسازي در سطح محلي تأكيد ورزيد.  فرايندمربوط به نشر نوآوري، براهميت ارتباطات در 
توانست در روند  و مي محلي بود ةهاي بيرون از روستا و جامع رابط ايده ،ارتباطات در حقيقت

ها به نقش توأمان  نوآوري ةمطالعات مربوط به اشاع ،به عبارت ديگر ؛هيل كنداشاعه تس
هاي جمعي در تغيير زندگي سنتي به زندگي مدرن تأكيد داشت.  فردي و رسانه ارتباطات ميان
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هاي جديد مطرح  راجرز بر محوريت مالحظات عيني كاربران سنتي از امكانات و ايده ةنظري
با واقعيت آن در  ،كنند ها دريافت مي مدرنيسم را از رسانه ةكه انگار ها در عين حال شد. آن مي

نوعي «ست از: ا تعريف توسعه از اين منظر عبارت ،هاي كوچك نيز تماس دارند. بنابراين قالب
هاي تازه براي افزايش درآمد سرانه و ارتقاي سطح زندگي، از  تغيير اجتماعي كه در آن ايده

د و بهبود وضعيت سازمان اجتماعي، به يك نظام اجتماعي داده هاي مدرن تولي طريق روش
اين چارچوب،  توسعه در ،). بنابراين58 :1384، به نقل از ملكات،  Rogers, 1969: 18)شود  مي

 ). 42 :1371هاي اجتماعي است (موالنا،  نوگرايي در سطح نظام
 

 رويكرد بازاريابي اجتماعي. 2ـ1
ي عليتي به ها گرشنطور كلي متمايز از  هعملگرايي ب ،ةهجهت وجموالنا رويكرد مذكور را به 

ي ساختاري بدان (پارادايم انتقادي و ها گرشنارتباطات و توسعه (پارادايم نوسازي) و نيز 
بندي خويش  اما ملكات در دسته ؛)92-82 :1371 ،موالنا رك.شمارد ( گرا) بر مي پارادايم فرهنگ

 : كند مياي و لذا ذيل پارادايم نوسازي مالحظه  يافت اشاعهاين نگرش را يكي از فروعات ره
نوآوري، نگرش  ةارتباطات و نوسازي، نظري ةها مركب از نظري نخستين خانواده نظريه«

 ،دوم ةكننده است. اما از خانواد هاي آموزشي سرگرم بازاريابي اجتماعي و استراتژي
 بخشي يا تفويض اختيار و و توان يي چون مدل پژوهشي مبتني بر كنش مشاركتي ها گرشن

 ).56: 1384(ملكات، » بخشي گنجانده شده است قدرت
 

هاي ديگر،   دليل عملگرا بودنش مشابه ديدگاه هگرا به ارتباطات توسعه ب فايده ـ نگاه هزينه
گذاري در  سرمايه ةهزين ةاي ندارد و عالقه دارد كه بيشتر رابط پرداز برجسته نظر و نظريه صاحب

مثالً آيا  ؛بررسي كند ،شود گذاري حاصل مي براي توسعه باسودي كه از اين سرمايهرا ي ورفنا
 ةسران ةتواند در كاهش هزين سيما مي آموزش صدا و ةگذاري جمهوري اسالمي در شبك سرمايه

 ةگرا خود زمين اشاعه ةها مؤثر افتد يا خير؟ اگر چه نظري دولت در مديريت مدارس و دانشگاه
دليل مبهم بودن مفاهيم اشاعه، عام بودن  هي سوداگر در ارتباطات توسعه است،  بها شگرنظهور 
نگر و  اي، الزم بود كه از اقدامات كل در اقدامات اشاعه بازخوردجدي به نقش  توجهي بيآن و 

گزيني و تعقيب  آفريني، مخاطب (پيام تر دست كشيد و در مراحل مختلف ارتباطات عمومي
محتواها و مشخص كردن دقيق مخاطبان هدف  ،به محدود كردن موضوعاتتأثيرات پيام) 

مدام اثربخشي پيام از طريق رصد ميزان  يپرداخت. تنها در اين صورت است كه ارتقا
صورت  ،پردازند مي ـ ها بخوانيد مشتري  ـ ن پياماهايي كه مخاطب رساني و هزينه سودآفريني پيام

محلي به موضوعات  ةدر يك جامع »مطلق نوآوري«ي تحقق ها برا تالش ،ترتيب گيرد. بدين مي
، دوري از  گي بهداشت و پاكيز يتري مثل تبليغ روابط جنسي سالم، كاهش زادوولد، ارتقا خاص

دست اختصاص يافت. بازاريابي  مشروبات الكلي، بستن كمربند ايمني و مواردي از اين
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بازار  ؛بندي مخاطبان . بخش:ه را معرفي كردها و خدمات، چند مفهوم تاز ايده ةاجتماعي در اشاع
 Kotler, 1984)تسهيل و گسترش واكنش مخاطبان  و ها محرك ؛محصول ةتوسع ؛پژوهشي

P1)60 :1384 ،نقل از ملكات به
P . 

 
 اصول كلي پارادايم نوسازي. 3ـ1

پردازان توسعه شكل  هاي نظري و عملي طيف وسيعي از نظريه اين پارادايم در بستر انديشه
گرايي  ها هم از جهت برخي وجوه و مؤلفه ،هاي فرعي رغم برخي تفاوت  هبگرفته است كه 

 :اي دارند قابل مالحظه
ريات مندرج در پارادايم نوسازي وجود نيروها و تحركاتي خودانگيخته، فعال و ة نظ. در هم1

يندها در افر كنند، وجود دارد. اين خواهانه را تعقيب مي اي و ترقي مستقيم كه اهداف توسعه
در حال تحرك و  ناپذير چارچوبي يگانه و نه متكثر و با منطقي مبتني بر حركت برگشت

 دهند. تطور هستند و كليت واقعيتي به نام توسعه را شكل مي
روند حركتي آن ايستگاهي و  ،رود . توسعه اگرچه در مسيري يگانه و مستقيم به پيش مي2

يافتگي است كه در مقايسه با  ر سطح جديدي از توسعهنقطه است. هر مرحله بيانگ به نقطه
مراحل قبل و پس از خود متمايز و متفاوت است و جوامع به نسبت قرار گرفتن در هر 

 يافتگي قرار دارند. خاصي از توسعه ةمرحله در طبقه و رتب
فرهنگي به صورت قابل توجهي به دخالت  ـ . سرعت اين روند ذاتي و جوهري اجتماعي3

توان  ل و متغيرهاي بيروني و تدابير مربوط بستگي دارد و به ميزان وارد آوردن نيرو ميعوام
 زدايي را داشت. انتظار تسريع و تشديد نوسازي و سنت

ي انفكاك بيش از پيش ساختارهاي اجتماعي از يكديگر و عبور از ا. توسعه بيشتر به معن4
نظام كاركردي جامعه را از حالت  ،نهايتدر بساطت اجتماعي به سوي پيچيدگي است كه 

رغم   بهكشاند. در اين نظام جديد  عمومي و همه فن حريفي به تنوع و تحفظ كاركردي مي
تفكيك ساختارها، اين تخصص كاركردهاست كه پيوند و انسجام اجتماعي را تضمين 

 كند. مي
 

 نقد و ارزيابي پارادايم نوسازي و ارتباطات . 4ـ1
س اجراي نظريات نوسازانه در اغلب كشورهاي جهان سوم آشكار به مرور كه آثار معكو

انشمندان و دشد.  ) نيز ابراز ميم.1960نخستين انتقادها به اين پارادايم (اواخر دهه  ،گشت مي 
مندان توسعه در كشورهاي جهان سوم هريك با استناد به موارد و شواهد موجود در  دغدغه

 »هيگن«هاي پارادايم نوسازي را به چالش طلبيدند.  شناسي كشور خويش، مباني نظري و روش
در خصوص ايران و ... هر يك به  »موالنا«در مورد هند،  »سينگهال«مورد مكزيك،  با تمركز بر

هاي اين نظريات اشاره كردند. ديدگاه گوندرفرانك، بهترين انتقاد شناخته  نارسايي ابعادي از
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گانه است: پارادايم پيشرفت از  قاد  وي بنيادي و سه) است. انتم.1969نوسازي ( ةشده از نظري
 فرايند دفاع است، يك بنياد نظري نابسنده دارد و در عمل ناتوان از ايجاد يك  ناپذيرنظر تجربي 

هاي اخالقي مورد  آن در زمينه ةمداران رهيافت قوم ،توسعه در جهان سوم بوده است. به عالوه
پارادايم نوسازي آن را متهم  ةن ، انتقادهاي مطرح شده دربارترديد قرارگرفته است و بيشتر از آ

يندهاي تغيير را غالباً ناديده گرفته و توجه اندكي به پيامدهاي ااند كه پيچيدگي فر ساخته
يندهاي كالن فرهنگي در سطح محلي داشته است؛ ديگر آنكه ضديت ااقتصادي، سياسي و فر

هايي ارزشي و هنجارهاي  گيري نهادن جهت بنا ةيلوس هسرسختانه با تغيير و نوسازي تنها ب
 ) 85 :1384، سرواسنيست ( شدني اند، تبيين سنتي، چنانكه بسياري به كاربرد آن توجه داشته

 
 تولد پارادايم وابستگي در بستر انتقاد از پارادايم نوسازي . 2

بر موانع دروني هاي مربوط به مكتب نوسازي كه بيشتر  ديدگاه م.1970و  1960هاي  در دهه
پردازان مكتب وابستگي مورد حمله قرار گرفت. استناد  نظريه توسط ،ورزيد توسعه تأكيد مي

 درپي نوسازي در آمريكاي التين بود.  هاي پي عموم منتقدان، شكست
ي از يك نظام اجتماعي كلي ئنيافته، جز پردازان وابستگي معتقدند كه جوامع توسعه نظريه

اقتصادي طي مراحل متوالي ندارند و معتقدند كه اين  ةن اعتقادي به توسعجهاني هستند. اينا
امروزي ساليان پيش از آن  ةيافت برند كه كشورهاي توسعه اي به سر نمي جوامع در مرحله

نيافتگي محصول ساخت سياسي،  پردازان مكتب وابستگي معتقدند كه توسعه اند. نظريه گذشته
تاريخي ارتباط  ةزيادي نتيج ، بلكه تا حدنيستجامعه  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي يك

يافته (مركز)  نيافته پيرامون و كشورهاي توسعه پرسابقه و مداوم اقتصادي ميان كشورهاي توسعه
نيافته با آن مواجه  اي كه كشورهاي توسعه مشكالت عمده ،بنابراين ؛)2 :1375است (فرانك، 

اصلي   ةمسئل. ستبيروني آن ا مسائلت بلكه ناشي از دروني جامعه نيس مسائلهستند، ناشي از 
 ـ توسعه نظير مدل اروپايي ةنيافته اين نيست كه اين كشورها چگونه به مرحل كشورهاي توسعه

يافته امروزي براي  تاريخي كشورهاي توسعه ةرسند و اين دعوي كه تجرب آمريكايي مي
 ،شود كه مالحظه مي ساس است. چنانا كشورهاي در حال توسعه تكرار خواهد شد، ادعايي بي

در اين ديدگاه اهميت خاصي به نقش اقتصاد امپرياليستي و نظام سياسي جهاني به عنوان 
داده شده  ،شود نيافتگي مي مي شدن توسعهئاي كه سبب ايجاد، دوام و دا كننده متغيرهاي تعيين

 ةتوسع ةه مطالعزند ك وابستگي حول اين محور دور ميهاي  نظريهاست. مضمون اصلي 
ارزش  ،جوامع پيشرفته ةطور مجرد و بدون در نظر گرفتن توسع كشورهاي جهان سوم به

نيافته و  وابستگي ضرورت دارد كه روابط كشورهاي توسعههاي  نظريهناچيزي دارد. براساس 
 د. دنيافتگي در چارچوب يك نظام جهاني واحد مطالعه گر توسعه ةيافته و پديد كشورهاي توسعه
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 ارتباطات وابسته: از اقتصاد سياسي ارتباطات تا امپرياليسم فرهنگي . 1ـ2
پارادايم وابستگي پيرامون به مركز هنگام بحث از وجوه فرهنگي وابستگي خود به دو مكتب 

گراياني كه متغير فرهنگ، ارتباطات و ايدئولوژي را به عنوان  شود: مكتب فرهنگ تبديل مي
دهند و مكتب اقتصاددانان سياسي كه نظير  ودمختارانه ترجيح مييستي و خيدئالمتغيرهاي ا
و  است ها بيشتر بر مبناي سياسي و اقتصادي كه در فرهنگ و ارتباطات رخ داده ماترياليست

)، م.1977)، تونستال (م.1984) دواريس (م.1976( متمركز هستند. مؤلفاني مانند ريد ،دهند مي
) به گروه نخست و مؤلفائي نظير هملينگ م.1977اكلين () ژم.1974نورد لنسترنگ و واريس (

  .)89 :1384، سرواس) به گروه دوم تعلق دارند (م.1981) و شيلر(م.1976)، ماتالر (م.1977(
گردد كه چه مقدار  مدلوالت اصلي پارادايم وابستگي فرهنگي به اين پرسش بنيادين باز مي

و سخت افزارهاي اطالعاتي به كشورهاي جهان  افزار اطالعات، بازآفريني، تبليغات، سرمايه، نرم
 اند و در مقابل آن چه مقدار صادر شده است؟  سوم وارد شده

طرفه و نامتوازن ارتباطي از  ايشان در پاسخ به سئوال مذكور به وجود واقعي يك جريان يك
اي و  منطقه ةعوامل تشديدكنند ةوسيل هكنند كه ب شمال به جنوب و از مركز بر پيرامون اشاره مي

و ...)  فقير هاي قوي، غني/ گرايي خرده فرهنگ هاي شهري/روستايي، ملي ملي (مثل تقابل
پردازان وابستگي به اين واقعيت تلخ اذعان دارند كه  اغلب نظريه ،طور كلي هتشديد شده است. ب

كارانه و  محافظه هاي غربي، يك ايدئولوژي عظيمي از محصوالت رسانه ةتود ةوسيل هب
دارانه از طريق يك فرهنگ مصرفي و صنعت فرهنگ مقوم آن منتقل و مستقر شده است.  سرمايه

هاي طرفداران پارادايم نوسازي و اشاعه چنين گفت كه با اين  توان در مقابل ديدگاه پس مي
 عي داشت. تغييرات اجتما فرايند اي در  هاي رسانه توان اميد چنداني به ايفاي نقش نمي همه،

 
 اصول كلي پارادايم وابستگي

توان  پردازان اما مي ها و تكثر نظريه رغم تنوع ديدگاه  بهدر اين پارادايم نيز بسان پارادايم نوسازي 
گسترده را به  ةوجو كرد كه عناصر مختلف اين عرص هاي بنيادين مشترك را جست برخي مؤلفه

شترك مذكور را بتوان در سه اصل مهم رسد وجوه م دهد. به نظر مي يكديگر پيوند مي
 دهي كرد: سامان

خواه  هاي خطي ترقي هاي ذاتي جوامع بوديم و فرآيند . توسعه بيش از اينكه بر اساس روند1
بر اساس نسبت جوامع و  ،هاي فرهنگي قابل فهم و تبيين باشد داخلي جماعت

 در ذاتش »توسعه«شود.  ياي با مناطق قدرتمند مركزي درك و بيان م هاي حاشيه زيست بوم
امري است كه به ارتباط مركز و پيرامون مبتني است و در چارچوب آن معني و جهت پيدا 

 كند. مي
دردسر و معمول مسير توسعه بازداشته و روند  . آنچه كشورهاي پيراموني را از طي كردن بي2

 ها  آناند.  يافته طبيعي آن را دچار اختالل و تشنج كرده است، خود كشورهاي مركزي توسعه
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دانند و توسعه  ديگران مي ـ داشتن نگه  بخوانيد عقب ـ افتادگي خود را مديون عقب ةتوسع
توسعه در اين  ،عبارت ديگر به ؛كنند ميوجو  جستديگران  ةخويشتن را در عدم توسع

 ؛آيد بيرون مي نيافتگي  با توسعه يافتگي توسعه چارچوب حقيقي است كه از تضاد و تقابل
اي هم هست؛ لذا تعقيب توسعه خود از مسير تحميل  نيافتگي بود، توسعه يعني اگر توسعه

 گذرد. نيافتگي به ديگران مي توسعه
گذاري اتكا  . راه انحصاري توسعه كشورهاي پيرامون قطع وابستگي به كشورهاي مركز و بنيان3

تر خواهد  تر و عميق ردهافتادگي گست مساوي با عقب ،وابستگي بيشتر زيرا ؛به خويشتن است
 بود.

 
 ارتباطي ـانتقاد از نظريه وابستگي فرهنگي . 3ـ2

ها نتوانسته است  نگر و نيز انتقادي در بسياري از حوزه دليل رويكرد كالن هاين نظريه ب
ريزانه خود را توليد و عرضه كند. چنين آسيب بزرگي  گذارانه و برنامه هاي سياست ازاء به ما
گرايانه در كشورهايي مثل جاماييكا، شيلي و  هاي عمل برخي اقدامات و فعاليت عالوه شكست هب

هاي متأخر و  سازانه آن را عقيم ساخته است، البته برخي ديدگاه انيا، عمالً بعد ايجابي و نظامنزتا
المللي فرهنگ، نويد  در سطح بين »سزهاملينگ«و  »آرمان ماتالر«مثل  ينظران بحجديد از صا

استاد  ،هاملينگ ،مثال رايب ؛دهد وابستگي را مي ةگذرانه نظري ه ايجابي و سياستتولد وجو
و پيشنهاد  »جامعه اطالعاتي«در قبال  »ارتباطي ةجامع«مفهوم مهم  ةبا ارائ ،هلندي ارتباطات

اجالس جهاني «تدارك  ةدر نخستين گردهمايي كميت »جهاني حق ارتباط ةاعالمي«تصويب يك 
 ةوابستگي در عرص ةنظري ةهاي سياستگذاران نشان داد ظرفيت »اطالعاتي ةجامع ةسران دربار

تر مراودات، مبادالت و ارتباطات جهاني  سوي مديريت عادالنه هالمللي فرهنگ و حركت ب بين
شد. هاملينگ در به چالش كشيدن مفهوم  تصور مي پيشتربسيار بيش از آن چيزي است كه 

 گويد: اطالعاتي مي ةجامع
اطالعاتي به اطالعات معطوف شده است و  ةجامع ةاصلي اجالس جهاني سران دربارتوجه «

عمالً در اسناد تداركاتي اين اجالس محو گرديده  »ارتباطات«طور غيرمنتظره، مفهوم  به
 . »است

 

از  ،اطالعات بيشتر«مثل اينكه  »اطالعات« ةهاي نادرست دربار او همچنين ضمن رد فرضيه
اطالعات «و  »اطالعاتي كمتر است ي بيامعن هب ،اطالعات بيشتر«و  »است اطالعات كمتر بهتر

 ةدهد كه جوامع مدرن، وقت وحوصل و... هشدار مي »تر است ي درك بيشتر و عميقامعن هبيشتر ب
ويژه به  هجمعي نيز ب وشنودي را دارا نيستند. افزودن بر آن، وسايل ارتباط الزم براي ارتباط گفت

زني (حرف زدن   شامل گپ ها آنزيرا بيشتر محتواهاي  ؛كنند وشنود كمك نمي آموختن هنر گفت
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آميز  هاي مناقشه )، گفتارهاي تنفرآميز، مطالب تبليغاتي يا مباحثههدف سودمندبدون  طوالني
 .)172-167 :1382معتمدنژاد،  ك. . (ر»هستند

  
 گرايي در ارتباطات توسعه  پارادايم فرهنگي
روز در حال گسترش نظري،  هروزب ،گذرد وزه سه دهه از تولد آن مياين پارادايم كه امر

هفتاد الگوهاي  ةهاي جديدتر فكر و عمل است. اگر در ده سازي و درنورديدن عرصه مفهوم
ايجابي به دو الگوي پيش از خود بودند، امروز بسياري  واكنشبخش نوعي  رهايي ـ گرا وحدت

صورت  اجتماعي موجود در اين الگوها را به سائلمها و طرق حل  شناسي ند كه روشا مايل
ايدئولوژيك و وراي تجربيات جهان سوم دربياورند. از طرف  طرف از نظر استانداردهايي بي

هاي  انشمندان پارادايم وابستگي فرهنگي با الهام از رويكردهاي ايجابي جنبشدبسياري از  ،ديگر
اي تحليلي و مفهومي جديد و همگرا با ه دنبال گشودن پنجره هبخش ب رهايي ـ گرا وحدت
انشمندان د ،همچنين هاي فرهنگي جهان سوم هستند. گرا و مستقل جنبش هاي درون ويژگي

دست به  عدي نوسازي،يك بي ها نظريههاي مندرج در  غربي ضمن درك و پذيرش كاستي
ست كه در يك ا زنند. اين درحالي تري براي جامعه و فرهنگ خود مي هاي جديد و جامع تبيين

 داد.  مي قرار  »گرا فرهنگ«عنوان كلي در توان  را مي نظريهاي  نگاه كلي، انواع اين تبيين
لذا با تفكيك  ؛نظريات پيش گفته نيست ةبديهي است كه در اين مقال مجال پرداختن به هم

 ،نخست دش دسعي خواه ـ كه در طول اين سه دهه ابراز شدند ـ»گرا فرهنگ«نظريات  ةمجموع
هاي  تأكيد اصلي را بر ديدگاه دوم، و خته شودپرداها  آن ةنقاط اشتراك و بديهيات نظري هم
ني بسياري يهاي تبي  ظرفيتبخش) كه هنوز از  رهايي ـ گرا اصيل اين حوزه (الگوهاي وحدت

راه را براي درك بهتر جايگاه ابداعات و ها  آنزيرا فهم دقيق  ه شود؛تشگذا ،برخوردارند
 . Servaes, 1999)ك. (ر الت بعدي باز خواهد كردتحو شبه

  
 بخشي در ارتباطات توسعه  رويكرد توان. 1ـ3

طور مشخص در آثار  هگرا كه ب هاي نظري اخير در باب رويكردهاي فرهنگ بخشي از تالش
هاي اصلي الگوهاي  شود، تالش كرده است تا برخي مزايا و ايده مشاهده مي »ملكات«

جنبشي  تر و نيز در تفكيك از رويكردهاي انقالبي و صورت فربهه بخش را ب رهايي ـگرا وحدت
هاي كارآمد عام براي حل مشكالت مسير توسعه از طريق ارتباطات  اين الگوها در قالب مدل

اي از الگوهاي  مجموعه المللي اي و بين ارتباطات توسعهملكات در كتاب  ،ترتيب درآورد. بدين
كند.  مطرح مي »نگاه مشاركتي به ارتباطات توسعه«عنوان با رادايم پيشين چهارم را در كنار سه پا

نه و اارذگ هاي ريز و درشت سياست هرسد ملكات غناي مفهومي و وسعت گزار به نظر مي
 ـگرا ت كه يكي از پيشنهادهاي الگوهاي وحد ـ اجرايي را در نگاه مشاركتي به ارتباطات توسعه

دهد او را به عنوان يك پارادايم مستقل به  داند كه ترجيح مي  ميقدر باال آن ـ بخش است رهايي
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بررسي بنشيند. اين كار در حقيقت نوعي تعميم درست و علمي از برخي الگوهاي موجود در 
كشورهاي جهان سوم براي استفاده در اعمال ارتباطي كشورهاي مختلف درگير با توسعه است. 

بخش از مشاركت به عنوان ابزار  رهايي ـگرا حدتملكات مدعي است كه اگر در الگوهاي و
شود، در اين رويكرد كنش مشاركتي و  معنوي استفاده مي رسيدن به اهداف انقالبي و

بخشي و تفويض اختيار، خود به عنوان هدف توسعه مدنظر است. اين منظر مشاركت يك  توان
نتايج مترتب بر آن، بلكه به  سببحق بنيادين بشري است كه بايد آن را پذيرفت و از آن نه به 

هايي چون انديشيدن، بيان خويشتن، تعلق به گروه،  عنوان يك هدف حمايت كرد. ضرورت
هاي  گيري شناخته شدن به عنوان يك فرد، محترم بودن و تشويق شدن و شركت در تصميم

چون  قدر در توسعه براي افراد اهميت دارند كه اموري ها، همان ذار در زندگي انسانگثرا
 ). 63 :1384به نقل از ملكات،  (Diaz Bord enave, 1989خوردن، نوشيدن و خوابيدن 

نظريه و قوام مفاهيمي مثل قدرت، تفويض اختيار،  ةالبته ملكات اذعان دارد كه چه در عرص
عمل، هنوز  ةو چه در عرص) 51 :1384جديد ( ةدليل نوپا بودن اين حوز همشاركت و... ب

رغم اينكه بسياري از   بهق يك پارادايم كل و مستقر سخن گفت. از نظر او توان از تحق نمي
 ،اند پيش، مشاركت مطلوب را مشاركت مردم عادي اعالم كرده ةن طي دو دهمتولياپژوهشگران و 

واقعيت اين است كه ساختار نخبگان حاكم هنوز دستخوش هيچ تغييري نشده است و مشاركت 
 ). 64 :1384ملكات،  رك.( شده استگزينش كارگزاران تغيير، مزبور باز هم توسط منابع و 

هاي معرف پارادايم  نتايج مورد نظر و نيز تضادهاي موجود ميان نمونه بر سر ،راز طرف ديگ
اقداماتي كه  ،به عبارت ديگر ؛اختالف و سردرگمي وجود دارد مشاركت و تفويض اختيار

قدر متفاوت و حتي متضاد هستند كه خود به  نبعضاً آ ،اند عنوان مشاركت انجام گرفته تحت
ي مبتني بر ها گرشن بيشتراند. جان كالم ملكات اين است كه  عامل سردرگمي منجر شده

بخشي] همان محتواهاي  رهايي ـ گرا مشاركت [بخوانيد رويكردهاي موجود در الگوهاي وحدت
دنبال سامان  هملكات ب ).64 :1384 ،(ملكات قديمي است كه در ظروف جديد ريخته شده است

تاريخي را بر دارد  ةماند زمين هاي مشاركتي است كه اين بار به هايي مبتني بر كنش دادن پژوهش
 وجود بياورد.  ههاي در حاشيه مانده ب براي مردم و گروه »واقعي«و تغييرات  

يابند و بر ها به قدرت و منابع دست ميكه طي آن، افراد و گروه است توانمندسازي فرايندي«
به توانمندي دستيابي به باالترين اهداف و  ها آن، فرايندشوند. در اين زندگي خود مسلط مي

مثال  براي .(Robbins, Chatterjee & Canada, 1998: 91)رسند هاي فردي و جمعي ميآرمان
رسد تقويت به نظر مي خر توانمندسازي است.أهاي مت يكي از حوزه »اي سواد رسانه«

تواند گامي فراتر از سواد براي توسعه توانمندسازي در نظر گرفته شود. منظور اي ميدرسانهسوا
هاي تحلـيل، نـقد و ها و مهارتها با تواناييتجهيز كردن مخاطبان رسانه ،اياز سواد رسانه

رژيم  هاست تا بتوانند تشخيص دهند كه همچون رژيم غذايي، چگونه ارزيابي محـتواي رسـانه
نظران زيادي با قرار دادن مفاهيم متعددي در كنار سواد  گرچه صاحب«  اي داشته باشند.سانهر
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سواد تصاوير «اي را معرفي كنند همچون  ديد خود سواد رسانه ةاند از منظر و زاوي تالش كرده
د اين موار ة، و ... اما در واقع، هم»سواد بازي«، »سواد تلويزيوني«، »سواد سينمايي«، »متحرك

 . (Burn & Durran, 2007: 5)اي هستند سواد رسانه ةزيرمجموع
 . 
 نظران وابستگي  هاي فرهنگي صاحب چرخش. 2ـ3

معطوف به چرخش بيش  »گرايي توسعه فرهنگ« ةهاي نظري در حوز بخش ديگري از تالش
گذارانه  وابستگي فرهنگي به اتخاذ رويكردهاي ايجابي و سياست نظريةنظران  ازپيش صاحب

اشاره شد كه چگونه  »سرهاملينگ«برخي از ايشان مثل  يجديد است. در بخش قبلي به آرا
پيرامون، به ايجاد مفهوم و پيشنهاد  ـتالش داشت در جهت تعادل بخشي به مناسبات مركز

هايي نه فقط به توازن روابط مركز و پيرامون يا اصالح  سياست دست بزند. اما چنين انگيزه
ني نظير پي اجاميده است بلكه متفكرندهاي كشورهاي جهان سوم نييناساختارها و فر

) پا را فراتر گذارده و ضمن م.1980) و آنتونيو باسكولي (م.1980)، هابرماس(م.1979يربورديو(
كه از پيامدهاي وجوه  ـ ارتباطي موجود در خود جوامع غربي ـ هاي فرهنگي اذعان به اختالل

هايي را براي كانون انديشه و عمل مدرن  حل كنند راه سعي مي ـ عدي مدرنيسم استب تك
 (غرب) ارائه كنند. 

گفته از مجموعه رويكردهاي فرهنگي  بر دو رويكرد پيش مباحثبديهي است ادامه تمركز 
هاي مشترك و نه نقاط افراق موجود در  ارتباطات توسعه نخواهد بود. توجه اصلي به ويژگي

بخش  رهايي ـگرا انداز تاريخي الگوهاي وحدت سعه از چشمتو پارادايم فرهنگي ارتباطات و
گيري اين الگوها، به  لذا در ادامه ضمن توضيحات در خصوص چرايي و چگونگي شكل ؛است

وجوه متمايز اين الگوها و نيز ساير رويكردهاي فرهنگي با پارادايم نوسازي و وابستگي خواهيم 
 پرداخت. 

 
 خش ب رهايي ـگرا الگوهاي وحدت. 3ـ3

ورزد و خواستار  گرا و معنوي است كه بر كيفيت در برابر كميت تأكيد مي جنبشي انقالبي، انسان
هاي مختلفي تشكيل شده است كه  المللي است. اين جنبش از گونه برابري و توازن در نظام بين

ولي ويژگي اصلي آن  ،ها متفاوت است ملت ـ ها و دولت زيست  ـ با توجه به شرايط بوم
گرا،  خودگرداني و معتقد به دگرگوني اجتماعي، انساني، اخالقي، سنت يكز به ارتقاتمر

  .)110 :1371(موالنا،   بندي و خود اتكاست ضدبلوك
شود  جمعي پرهيز مي در اين الگو نه تنها از تمركز صرف بر وسايل ارتباط تلقي از ارتباطات:

فردي نيز از  است. حتي ارتباطات درونفردي و گروهي  بلكه اولويت اصلي با ارتباطات ميان
كاملي است كه در  ةتكي ةواسط هفردي ب اهميت وافري برخوردار است. اهميت ارتباطات درون

امري دروني است كه فراتر از مفهوم آزاد شدن است.  »رهايي«شود.  مي »رهايي«به  اين رويكرد
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رهايي رسيده است و اين به  ،در حقيقت ،شود انسان وقتي از اسارت شخصي خود آزاد مي
اين  ،هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي است. از طرف ديگر اي واالتر از آزادي در زمينه مرتبه

عبور  ،سازند ارتباط را بر مي ةطرف هاي عمودي و يك هاي انتقالي كه جريان الگوها از ذهنيت
لگو فقط از طريق زيرا آموزش مدنظر اين ا ؛افقي است ةدنبال ارتباطات دوطرف هكرده و ب

 محاورات دوطرفه قابل تحقق است. 
است كه  »بانكي«مفهوم اصلي و كانوني مورد انتقاد در اين بخش، آموزش تلقي از آموزش: 

وپاست. كاركرد اصلي  دست هاي خنثي و بي آموزان به عنوان ابژه انگارگي دانش شيء مبتني بر
آموزان و به مرور به  ي نخبگان به دانشاجتماع ـاين نوع از آموزش تحميل ساختار فرهنگي 

 گويد: محور مي  مسئلهمردم است. فريره با مطرح كردن آموزش 
نمايد،  و از بروز آن جلوگيري مي برد كه آموزش بانكي قدرت خالقه را به خواب مي در حالي

كوشد تا  مي از واقعيت است. اولي ميئكن متضمن پرده برداشتن دا طرحمسئله آموزش 
 ةهشياري را بيرون بكشد و به مداخلكند  ميي را مستغرق نگه دارد و دومي سعي هشيار

 ).73 :1358نقادانه در واقعيت وادارد (فريره، 
 

مقابل آموزش براي سلطه قراردارد. روش  ةاين آموزشي براي آزادي است كه دقيقاً در نقط
هاي  برخي حقايق را كه راه كوشد كه اي كردن واقعيت مي بانكي از نظر فريره از طريق افسانه

كن خود  طرحمسئله كه روش  در حالي ؛ندككنند، مخفي  جهان توصيف مي زيست آدميان را در
  .)77 :1385(فريره،   كند ميرا وقف افسانه زدايي 

هاي  و شاخص فناورانه نخستين تعاريفي كه از توسعه ارائه شد، مبتني بر جبر تعريف توسعه:
الص ملي بود. اين تعاريف ضمن اينكه بر صنعتي شدن و رشد اقتصادي ي نظير توليد ناخكم

غفلت مي ورزيدند. اما در الگوهاي جديد، توسعه  فناورانهتأكيد داشتند، از عوامل انساني و غير
مشترك در آغاز اين ديدگاه ، آزمون و بررسي تغييرات از  ةمفهومي كيفي و بومي است. نقط

جوامع محلي است. پندار اساسي اين ديدگاه آن  »بخشي ود توسعهخ«از طريق  »پايين به باال«
است كه كشورهايي وجود ندارند كه عملكرد كامالً مستقلي داشته، كامالً خود بسنده باشند و 

عوامل خارجي تحقق  ةوسيل هآن فقط ب ةو ملتي وجود ندارد كه توسع هيچ كشور ،در عين حال
فرايند جهاني وجود ندارد بلكه توسعه يك  ةل توسعاصلي آن است كه مد ةيافته باشد. ايد
به عبارت   ؛ديگر متفاوت است ةاي به جامع عدي و ديالكيتكي است كه از جامعهيكپارچه، چندب

-110 :1371(موالنا،  ندكاي بايد بكوشد تا مسير توسعه در نظر خود را ترسيم  هر جامعه ،ديگر
115(.  

 هاي  ارزشبخش با توسعه در چارچوب  رهايي ـگرا برخورد الگوهاي وحدتنگاه به سنت: 
هاي اساسي و كلي  فرهنگي است كه چارچوبهاي  ارزشپذيرد. اين  فرهنگي صورت مي ةويژ

هاي فرهنگي بلكه در  لذا سازوكارهاي توسعه نه در تخريب سنت ؛كنند توسعه را مشخص مي
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ه تنها همكاري و همدلي مردم را ن ،صورت شوند. در غير اين ساماندهي مي ها آنراستاي تقويت 
ايم. در اين  كنندگان در مسير توسعه تبديل كرده را به مقاومت ها آندهيم بلكه  از دست مي

ملت و .... وجود ندارد بلكه  ـ مدرنيزم، دولت ـ هاي مرسوم غربي مثل سنت رويكرد دوگانگي
هميشه بايد همگرايي  ،بنابراين ؛اند شمول حل شده همگان و همه چيز در يك يگانگي جهان

براي فرهنگ و ارتباطات در نظر اري ذگ سياستفرض  هاي سنتي و مدرن را به عنوان پيش رسانه
 داشت. 

 ،در عملدليل شمول مطابق وحدت اجتماعي مدنظر توسعه در اين پارادايم  هب نگاه به جامعه:
گرايي  ملي ،تيبتر دهد. بدين مي »مفهوم جامعه«ملت جاي خود را به  ـ دوگانگي دولت

رود و نگاه موحدانه  كنار مي »ملت ـ دولت«بخش  نيز به عنوان پشتيبان مشروعيت )مسناسيونالي(
 ةتوان در ارتباطات امتي جامع تر در اين چارچوب را مي شود. نگاه پيشرفته جانشين او مي

 اتي ارتباطات ازاسالمي مالحظه كرد كه در آن تمام موانع قوميتي، نژادي، زباني، جنسيتي و طبق
فرض اصلي سرزميني، تبديل به  رود و مفهوم جامعه، بدون در نظر گرفتن پيش بين مي
 ).119 :1384موالنا،  .ك رشود ( هاي درحال ارتباط مي اي از انسان مجموعه

 
 گرايي توسعه اصول اصلي پارادايم فرهنگ. 4ـ3
راسخ است. بدين جهت  ،ليهاي ملي به يكديگر اص زيست . وابستگي همة كشورها و بوم1

صرف اتكا  ،. بنابراينرخ خواهد داد» انقطاع«و نه در  »ارتباط«واقعيتي است كه در  »توسعه«
اي به دنبال نخواهد داشت. همگان در فراگرد تعامل  به عوامل داخلي يا خارجي، توسعه

زي افول و تا روي و يكه نفع هستند و فرجام هر نوع تك جانبه ذي متقابل و بندوبست همه
 ضعف است.

گسترده و طبقات مختلف  ةفارغ از زمينة جهاني آن و بدون توجه به دامن »توسعه«. مطالعة 2
هاي ارتباطي مركز با مركز، مركز با پيرامون و پيرامون با پيرامون ميسور نخواهد بود.  شبكه

تقيمي در مالحظة همة اين ابعاد در كنار هم و دقت در انواع روابط موجود، دخالت مس
گوياي نوعي  بيني تحوالت و تطورات آن دارد. اين وجه پژوهي توسعه و پيش آينده
 اي است. هاي توسعه گذاري نگري در مطالعات و سياست كلي

هاي  افزاري آن بسته به زمينه افزاري ندارد بلكه وجوه نرم . توسعه فقط ماهيتي شكلي و سخت3
 »توسعه« ،بنابراين ؛مهم و شايسته توجه است فرهنگي، اجتماعي، سياسي هر جامعه امري

يندي توصيفي و تبييني نيست و ابعاد هنجاري و دستوري قابل توجهي در تعريف افر صرفاً
بندي آن مورد توجه  لذا محتواي توسعه نيز به اندازة شكل و صورت ؛و تحقق آن مؤثرند

 است.
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نيافتني است و  و آرماني دست . تعقيب مدل جهاني و استاندارد براي توسعه امري موهوم4
 »زيست بوم«هاي همان  بايد با توجه به شرايط و زمينه »زيست بوم«راهبردهاي توسعه هر 

 اي است. گذاري توسعه اي  جزو بديهيات سياست اتخاذ گردد. تفكر و منش منطقه
 

 گيري نتيجه
رسد در  ه نظر ميب ،اگرچه جريان تطوري نظريات ارتباطات و توسعه همچنان زنده و پوياست

وجو كرد كه تالش  هاي عمومي را جست گيري ها و جهت كليت حركت بتوان برخي شاخص
ر ، دهاي غالب در اين حوزه شكل دهند. به عبارت ديگر اند به گفتمان توانسته دارند و بعضاًَ

شود كه خود را به  وراي همة تغييرات و تحوالت متنوع، نوعي رويكردهاي جديد رصد مي
به انواعي از  ،كنند كه در نهايت هاي مختلف نظريات ارتباطات و توسعه تحميل مي طيف

پردازان  رسد حوزة عمومي نظريه اند. به نظر مي دامن زده ها آنهاي ادراكي در ميان  همگرايي
هاي مختلف نظريه و  هايي در ساحت اجماع ارتباطات و توسعه در حال نزديك شدن به شبه

هاي راهبردي و  گيري در بسياري از جهت ،رغم تفاوت در محتوا  بهه اي است ك عمل توسعه
هفتاد سال  كم دستراستايند. بيش از همه شايد تجربيات برآمده از  اي هم هاي توسعه نگري آينده

سوي اتخاذ  انشمندان را بهدهاي مختلف است كه  آزمون و خطا در چارچوب پارادايم
كشانده است. ها  آنهاي انواع  شين و اشتراكي در مزيتهاي پي هاي پالوده از آسيب حل راه

ها  ها و مسئله تر شدن دغدغه هرچند كه تحوالت عمومي جهان در حوزة فرهنگ و رسانه و شبيه
بندي  هاي مشترك در جمع در ميان عوام و نخبگان نيز عامل مهم ديگري در بيشتر شدن گرايش

 اي است.  هاي توسعه نظريه
ز شرايط نظري برآمده از تجربيات نه چندان موفق سابق و نيز تأثيرات بندي ملكات ا جمع

 ز اهميت است: ئمربوط به روند تحوالت عيني جديد حا
پردازان پيشتاز مورد استقبال قرار  امروزه پساساختارگرايي و پسامدرنيسم كه توسط نظريه

چالش برخاسته است.  گرفته، با حقايق جهاني و مفاهيم مربوط به واقعيت اجتماعي عيني به
هاست. از اين ديدگاه زبان به طرزي  مطلوب اين گرايش ةشناختي نتيج تكثرگرايي معرفت

داند) و بيش از  ناقل مي زند (در برابر تفكري كه زبان را صرفاً فعاالنه دست به معناسازي مي
ايي دارد. تري در كشف بازنمودهاي معن آنكه به توصيف و تبيين جهان بپردازد، نقش باارزش

هاي سوسياليست و ديگراني كه  طور همزمان، اقتصاد سياسي و فمنيست از ديگر سو و به
هاي علوم اجتماعي در قبال غفلت از  ها و روش تمايالت ماركسيستي دارد، در رد نظريه

هاي اجتماعي سهم  كه در نابرابري ـ به همراه عوامل ايدئولوژيكـ  ساختارهاي مادي واقعي
 (Barret) ، بارتمثالبراي دهند ( ز در برابر تغييرات مترقي، احتياط به خرج ميدارد و ني

ها، ترغيب به پذيرش معاني چندگانه،  براي ارتباطات توسعه حاصل اين گرايش ).م.1999
خردگرايي نمادين (يا عدم خردگرايي) تغيير از طريق عامل انساني، كنش انساني و ساختمندي، 
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ي حاكم قدرت و تقويت آگاهي انتقادي در ميان مردم در يك اجتماع شكني ايدئولوژ شالوده
 . tehraniah: 1994/ 1999 servaes:  /(Iacob Son & Kollvri   71: 1384ملكات،  به نقل از( بوده است

 

گيري نظريات ارتباطات و توسعه، ناظر به  از جهت »سرواس«هاي  اين ميان بازنمايي  در
بسيار قابل  »گرايي چندفرهنگي«سوي آرمان  اين نظريات به سير كلي و عمومي تطورات

 تأمل است. 
وي در مقالة معروف و مفصل خود، دگرگوني در نظريات ارتباطات و توسعه و پيامدهاي 

ريزي ارتباطي، پس از مباحثات مستوفايي در خصوص  گذاري و برنامه آن در سياست
هاي مختلف، تالش كرده تا شماري  گي پارادايمفرهن ـ هاي اجتماعي هاي نظري و زمينه پشتوانه

آشكار كند. شاخص اصلي اين  »ارتباطات و توسعه«هاي عمومي را در كليت تفكر  از دگرگوني
از «و بررسي تغييرات  »آزمون«نظريات را در بر گرفته است، تمركز بر  ةهم دگرگوني كه تقريباً

 حلي است. جوامع م »بخشي خودتوسعه«از طريق  »پايين به باال
ن (جديد) ارتباطات و توسعه، كار كردن با افراد و جوامع در سطح مردم عادي متولياهدف 

هاي سياسي و اقتصادي جوامع و اجتماعات  يندااست تا افراد بتوانند به طرز معناداري در فر
ي ضمني ارتباطات و توسعه، ضرورت اتوان گفت معن مي ،به همين سبب ؛ خود شركت كنند...

 ).68 :1384سازي مفهوم آن است (ملكات، باز
مستقلي  پندار اساسي اين ديدگاه آن است كه كشورهايي وجود ندارند كه عملكرد كامالً

آن فقط  ةخودبسنده باشند و هيچ ملتي (كشوري) وجود ندارد كه توسع داشته باشند و كامالً
هايي، هم در شكل  ه يا شيوهاي به يك شيو وسيلة عوامل خارجي تحقق يافته باشد. هر جامعه به

شده در اين زمينه آن است كه هم مركز  چارچوب مطرح ،بنابراين ؛وابسته است ،و هم در اندازه
سرواس  ند (شوطور جداگانه و در رابطه و وابستگي دوسويه با يكديگر مطالعه  و هم پيرامون به

 ،1384: 91.( 
عدي و ديالتيكي است كه از ، چندبيكپارچهفرايند در چارچوب اين تغييرات: توسعه يك 

اي بايد بكوشد تا مسير  هر جامعه ،به عبارت ديگر ؛اي به جامعة ديگر متفاوت است جامعه
نسبي است و هيچ  ةيك مسئل هتوسع ةتوسعة متناسب خود را ترسيم كند. به اين معنا كه مسئل

 ،به ستيزه بپردازد. به عالوه ،اي كه توسعه يافته است تواند با آن در هر جنبه كشوري (ملتي) نمي
 ؛دشووابستگي متقابل بايد در رابطه با محتوا و مفهوم توسعه مطالعه و بررسي  ةقلمرو و درج

هاي پيشين در تطبيق دادن رشد اقتصادي، با عدالت اجتماعي ناموفق  يعني جايي كه پارادايم
واسطة رابطة  ي و عدالت كه بهل آزادئرسد كه بايد رهيافتي براي مسا ماندند. اينك به نظر مي

ميراث كنش  ههاي رشد كه به مثاب متضاد (بحراني) ميان فرد و جامعه ايجاد شده و محدوديت
 ).92ـ91  :1384، سرواسپديد آمد ( ،ندا متقابل ميان جامعه و طبيعت مشاهده شده
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وند رسد ر و در بازگشت به عنوان مقالة پيش رو به نظر ميگفته  مطالب پيشبر اساس 
 چنين ارزيابي كرد: توان اين متأخر تطورات نظرية ارتباطات و توسعه را مي

  ؛سوي رويكرد هنجاري، كيفي و ساختاري هاز رويكرد بيشتر اثباتي، كمي و تطبيقي ب .1
بنيادي، تغيير مدار و كمتر  سوي يك مدل بيشتر هاز يك مدل جهاني و توصيفي بسيار كلي ب .2

 شدني؛بيني  قابل پيش
سوي يك  هب ،گرا و سپس يمسوي يك ديدگاه بو همدارانه ب مدار يا قوم ديدگاه اروپااز يك  .3

 ؛اي و مركز گريز ديدگاه تابع مقتضيات زمينه
  ؛گرايي جهان ،گرايي و سپس شناختي به برون گرايي روان از درون .4
  ؛اي سوي رويكردهاي ميان رشته هاز عاليق اقتصادي ب .5
سوي  هالمللي و سپس ب انداز بين سوي يك چشم ه، باز يك چارچوب مرجع ابتدايي ملي .6

  ؛ها سطوح مركبي (خرد و كالن ) از تحليل
 .)118 :1384، سرواس هاي انقالبي ( سوي حق انتخاب هساز ب از يك راهبرد يكپارچه .7
 
 
 

 ها نوشت پي
 براي مطالعه بيشتر نگاه كنيد به:. 1

 William o.Haynes.Brain B. Shulman 1998 
 

 
 منابع

 .، انتشارات اطالعاتتوسعه روستاييشناسي  جامعهاي بر  مقدمه). 1364(ازكياء، مصطفي 
اهللا كرمي و ابوطالب فنايي،  ترجمه عزت ها، رسانش نوآوري ).1369( راجرز، اورت ام و شوميكر، اف فلويد

  .دانشگاه شيراز
رسانه، مركز فصلنامه كتر پيروز ايزدي، ترجمه د »سوي رويكرد جديد ارتباطات و توسعه هب« ).1384( ، جانسرواس

  .ها رسانهو تحقيقات مطالعات 
ريزي  و برنامهاري ذگ سياستارتباطات و توسعه و پيامدهاي آن در  هاي نظريهدگرگوني در  ).1384( ، جانسرواس

  .ها رسانهو تحقيقات  ات، مركز مطالعرسانه فصلنامههي، دكپاعليرضا حسيني  ةترجم  .ارتباطي
، فرهنگ توسعهترجمه ناصرزاده افشان نشريه  »انباشت وابسته و توسعه نيافتگي« ).1375( ك، آندره گوندرفران

 .2 ش
 شار.ت، شركت سهامي اناهللا داد ، ترجمه احمد بيرشك و سيفآموزش ستمديدگان). 1358( فريره، پائولو،

 انتشارات آستان قدس. ن،، ترجمه جواد طهورياجهان سوم شناسي جامعه، )1371( گلدتورپ، جي. اي 
   .سروي، پژوهشكده مطالعات راهبردي ، ترجمه غالمرضا خواجهگذر از جامعه سنتي ).1383( لرنر، دانيل

 .سازندگي هاي وزارت جهاد معاونت ترويج و مشاركت ،ارتباط جمعي و توسعه روستايي ).1374( راد، مهدي محسنيان
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  .هاي ارتباطات ، دفتر پژوهشن درباره جامعه اطالعاتياجالس جهاني سرا ).1382( معتمدنژاد، كاظم
، مركز رسانه فصلنامهكرخواه، ترجمه يونس شُ .»ارتباطات توسعه هاي نظريه«). 1384( ملكات، سرينيواس آر

  .ها رسانهو تحقيقات مطالعات 
  .، انتشارات سروشارتباطات جهاني در حال گذار ).1384( موالنا، حميد
  .ها رسانه و تحقيقات كرخواه، مركز مطالعات، ترجمه يونس شُگذر از نوگرايي ).1371( موالنا، حميد

L:mcphail. Thomas (2009). Development Communication: Framing the Role of Media, Blackwell 
Publication. 

Servaes, jan (1999). Communication for Developmet:one World Multiple Cultures, Hampton Press. 
William O, Haynes Brian B. Shulman (1998). Comunication  Development: Foundation” Processes and 

Clinical Application. 
Robbins, S.P, Chatterrjee, P. & Canada, E. R (1998). Cotemporary Human Behavior Theory,  Allyn & 

Bacon 
Burn, Andrew & Durran, James (2007). Media Literacy in Schools, Paul Chapman Publishing. 


