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  1/2/92 :دريافت تاريخ
  31/2/92 :پذيرش تاريخ

  

  گرا؛ محيط هوشمند مخاطب مشاركت
  “بخشي توان”هاي نوين و كاربست مدل  رسانه
  1404انداز توسعه  توسعه در راستاي سند چشم ارتباطات

 نوشتة
   ∗فر حمد سلطانيم
  

  چكيده 
نده است؛ اما، كشور ايران تـا چـه      جمهوري اسالمي، تصويري از ايران آرماني آي       ة سال 20انداز سند چشم 

 در حـال    1404 ايرانـي توسـعه يافتـه در سـال           ةانداز و جامع   هاي سند چشم   ميزان در راستاي رسيدن به افق     
و گـذاري   سياسـت و نظـام ارتباطـات هماهنـگ،      ها    رسانهحركت است؟ چقدر تالش شده است تا از طريق          

هاي خـود را در سـند        گران بازتاب منافع و آرمان     ژوهششده، طبقات مختلف مردم و نخبگان و پ       ريزي    برنامه
   تر هماهنگ با آن و در راستاي تحقق اهداف آن همراه شوند؟ مشاهده كنند و از آن مهم

انـداز    چشم وگذاري    سياستانداز، هنوز اغلب مردم آگاهي كافي نسبت به اين            چشم ةرغم شروع برنام   علي
تواند جامعه را براي اجراي سـريع و تـأثيربخش آن            ميانداز    چشماين  آگاه كردن مردم نسبت به      . ملي ندارند 

بيني شده است  طور پيش اين. وجود داشته را برآورد سازدها   برنامهد و انتظاري كه در خصوص تحققنآماده ك
 مطلوب  ة سال به نقط   20كه اين سند جامع و كلي بايستي در طول چهار برنامه عملياتي پنج ساله و در عرض                  

هاي متفـاوت اهـداف    كشورند بايستي در قالب نقش   ةكه بسترساز توسع  ها    رسانهويش برسد و در اين ميان       خ
  . كشور را محقق سازندةكالن توسع
پالس، ويندوزفون، اينترنت پرسرعت، عينـك       بوك، توييتر، گوگل    فيس هاي پروفايلبريم كه    ميسر   اي به  در زمانه 

 ةدهنـد  ارائـه هـاي     شـركت . انـد  گرفتـه  پيـشي  ما فكر سرعت از …مند و   هاي هوش   تلويزيون  و هاگوگل، خودرو 
وجـود   اطـراف مـا بـه     در   يهاي هوشمند، چنان فضاي هوشمند     ها و داده   ا، اپليكيشين ه وب ،ها  شبكه ،ها  تكنولوژي

  .نمانده است باقي ، براي جوامع هوشمندهاي  تالش براي تطبيق با اين محيطء، كه ديگر راهي جزاند هآورد
هـاي   تكنولـوژي انواع : شود ميهوشمند قرن اخير شنيده هاي  ترين رسانه مهماز آن سو، صداي پاي يكي از        

 ماننـد   كـشاند  مـي شخصي افراد   اي    رسانههاي هوشمند را به فضاي       پوشيدني كه كليه كاركردهاي نوين تلفن     
  .عينك هوشمند گوگل

ريـزي   گيـري و برنامـه   سـازي و تـصميم   تصميمها و   لزوم توجه به روند پيشرفت تكنولوژي در همه عرصه        
 . تر كند بينانه تر و واقع تواند فاصله و نگاه آينده كشور را مطلوب انداز مي ها در سند چشم براساس آن

____________________________ 
  msoltanifar@yahoo.com   آزاد اسالميدانشگاه  تهران گروه ارتباطات واحد علوم و تحقيقاتدانشيار  ∗
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هـاي   رسـانه  راديو و تلويزيون، مطبوعات، اينترنـت و     يي چون ها  رسانهست كه مفهوم و نقش       ا واقعيت اين 
 كشور، در حالي كه     ة توسع 1404انداز    هاي چشم   برنامهدر  ،  N تا وب    3 ، وب 2 ، وب 1 نوين شامل خانواده وب   

بسيار مهم و داراي اهميت فوري در توجه به آن است؛ اما همچنان گنـگ، مـبهم و بـدون برنامـه و سـاختار        
در نظـام  هـا،    رسانهگذاري سياستست كه حداقل سه وضعيت فوري جدي در  ا اين در حالي  . مشخص است 

 هنوز بدون توجه الزم باقي      1404انداز    چشمويژه در راستاي     به  كشور   ةتوسعهاي    ريزي  برنامه و    كشور رسانه
  :ازاند  عبارتمانده است كه 

  ؛ كشورةتوسعهاي  ريزي برنامهكشور و در اي  رسانهنوين در نظام هاي  رسانههاي  كاركردها، عملكرد و ويژگي  ●
نوين و محـيط و شـرايطي كـه         هاي    رسانهثير  أت تي تحت سنّهاي    هرسانها، كاركردها و عملكرد جديد       سبك  ●

  ؛ اند هوجود آورد تي بهسنّهاي  رسانهبراي 
  هاي نوين اطالعات و ارتباطات؛  نوين و فناوريهاي  رسانهتحوالت اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي ناشي از   ●
ها   آنتوسعه كشور و توانمندسازيانداز    هاي چشم  برنامهجو در    سهم مردم به عنوان مخاطبان فعال مشاركت        ●

  .راستاآن در 

  .گرا هاي هوشمند، مخاطب مشاركت هاي نوين، تكنولوژي انداز، رسانه سند چشم: كليدواژه

  راهبردي توسعه هاي  برنامهدر ها  رسانهسهم 
 آن  ايران و تحقق كامل اهـداف      مي جمهوري اسال  ة سال 20انداز    چشمدستيابي به اهداف سند     

كـه در عـصر     طـوري     بـه . هـستند هـا     رسانهمتوليان آن   ترين    مهممستلزم نقشي است كه يكي از       
تـوان   نمي ،حضور محكم و اساسي دارداي  هخانوادحاضر، كه تلويزيون به عنوان نفر دوم در هر         

در ميـان تحـوالت عـصر       . جمعي را ناديده انگاشـت     و وسايل ارتباط  اي    هاي رسانه   دستگاهنقش  
جمعي مـا را در  هاي  رسانه.  شدن در مقايسه با ساير عوامل بيشتري داشته است     اي    سانهرجديد  

هـا    رسانه. دهند كه در مكان و محل زيست ما حضور واقعي ندارند           ميمجامع و محافلي شركت     
 .توانند زندگي روزمره مخاطبان را چارچوب دهند و سبك زندگي ما را تعيين و تنظيم كننـد                 مي
سـازي كمـك كننـد ولـي آيـا        پذيري را به ما انتقال داده و به فرايند هويت          نند جامعه توا ميها    آن

  دارند؟ ميبه نقش مهم خود واقف هستند؟ و آيا در جهت رشد و تعالي جامعه گام برها  رسانه
 و ايـن    انـد   هگيري واقعيت اجتماعي در جوامع تبديل شـد        امروزه به منبع غالب شكل    ها    رسانه

توانـد   ميشك ادعاي قابل بحثي  قرار دارد بياي   رسانههاي    واقعيت ةا در محاصر  ادعا كه دنياي م   
 دـكننـ  مـي ا  ـزايي ايفـ  ـهـاي جامعـه نقـش بـس        رشـهـا و نگـ     ر آگاهي ـدر تغيي ها    انهـرس. دـباش

از . دهي ساختار ذهني افـراد جامعـه مؤثرنـد         در شكل ها    رسانه). 168 :1386 روشندل اربطاني، (
هـاي   شـوند افـراد در مـورد پديـده        مـي بخـشند و موجـب       مـي اد را سامان    سوي ديگر رفتار افر   

) 1977(نيـومن  ). Honey at al.2000(  حساب شده از خود بروز دهنداجتماعي، رفتاري  كامالً
هـا     آن اي توجـه دارنـد و بـر        چنين استنباط كرد كه جامعه يا عموم مردم به عقايد و نكات ويژه            

خـود  هـا     رسـانه  و ايـن     انـد   هخبري مشابهي شكل گرفتـ    هاي    انهرسورزند كه از طريق      تأكيد مي 
 انـد  هشوند كـه ايـن افكـار، افكـار غالـب و مـسلط بـر جامعـ         ميموجب اين تأثير و تأثر كاذب    
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)Renson, 2002(.  همچنين در تحقيقي جكسون)هـا   رسـانه بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه      ) 1991
  .گذارند مي بر افزايش آگاهي مردم اثر درصد87

گيري ادراك و افكار آحاد جامعـه دارنـد          نقش بالقوه معناداري در شكل    ها    رسانهنجايي كه   از آ 
ساله از   20يند توسعه و اتخاذ تصميمات مناسب با نگرش         اگذاري در فر   و سياست ها     آن توجه به 

توانند نقش اساسي را در توسعه و رسيدن به اهداف           ميها    رسانه. اهميت زيادي برخوردار است   
 راه رشـد و بـسط اخـالق،         ةجانبه كشور و همواركنند     همه ةبستر توسع ها    رسانه. زي كنند سند با 

سـازند و   مـي را   ميجمعـي افكـارعمو  هـاي   رسانه. ندستههاي ديني در جامعه  معنويت و ارزش 
  . كنند ميمسير حركت جامعه را مشخص   ميافكار عمو

فرهنـگ  : ست از  ا هده دارند، عبارت  ترين نقشي كه وسايل ارتباط جمعي بر ع        عمدهدر اين راه    
زندگي انـسان   .)106: 1381 ،دادگران( رساني و ايجاد مشاركت اجتماعي سازي، آموزش، اطالع

. رساني دقيق براي زندگي انسان امروز يك نياز اساسـي اسـت            اطالع. بدون آگاهي ممكن نيست   
 مـا نيازمنـد     ةروزه جامع  اطالعات، ام  ةبا پيشرفت روز افزون دانش و تكنولوژي و جريان گسترد         

رشد .  علم و فناوري پيش برودةهايي است كه با كمك آن بتواند همگام با توسع        آموزش مهارت 
 اطالعات سبب شده است كه هر انساني از تجربه و علم و دانشي برخـوردار باشـد كـه                    ةفزايند

علم و دانـش    را نداشته باشد لذا به جريان انداختن اطالعات حاوي          ها     آن ديگري فرصت كسب  
  .ها يكي از رموز موفقيت در دنياي امروز است و تجربه در بين انسان

هـاي   برنامـه نسبت به   ميسازي و ايجاد باور عمو   در نهادينه ها    رسانه ةكلي پنج نقش عمد   طور    به
  :ازاند  عبارتراهبردي توسعه 

  در راستاي توسعهها  رسانهنقش فرهنگ سازي 
به عبارت ديگر   . پذيرد ميسازي فكري و فرهنگي صورت ن      ههيچ تحول اجتماعي بدون زمين    

سـازي تـدريجي بـراي تبـديل آرام      الـساعه نيـست و نيازمنـد زمينـه     هيچ حركت اجتماعي خلق  
   .باشد مينهادهاي موجود به نهادهاي مطلوب 

. سـاز اسـت    كند، از عناصر فرهنگ    ميرسانه، گذشته از آنكه خود يك فرهنگ غالبي را ترويج           
در  هـا  نقـش رسـانه   . سازي و همبستگي اجتماعي در ذات يك رسانه نهفتـه اسـت            هنگنقش فر 

ثر اسـت   ؤ در جهـان امـروز، آگاهانـه و نقـشي فعـال و مـ               “اشاعه فرهنگـي  ” و   “پذيري فرهنگ”
با ايجاد روابـط پويـا بـا عناصـر گونـاگون نظـام اجتمـاعي و                 ها    رسانه .)9 :1382االميني،   روح(

دهند  ميي اجتماعي و فرهنگي جامعه كمك كرده و فرهنگ را شكل            ا فرهنگي به انباشت حافظه   
آفريني فرهنگي را بازي و مشاركت اجتماعي        و به عنوان پل ارتباطي ميان نخبگان و جامعه نقش         

   .كنند ميرا نهادينه 
ها، با ايجاد روابط پويـا بـا عناصـر گونـاگون نظـام اجتمـاعي و فرهنگـي، بـه انباشـت                        رسانه
بـه  هـا     رسـانه  .دهنـد  مـي ماعي و فرهنگي جامعه كمك كرده و فرهنگ را شكل           هاي اجت  حافظه
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 و مـشاركت    نـد نك  مـي آفرينش فرهنگي را بازي       عنوان پل ارتباطي ميان نخبگان و جامعه، نقش       
ابعاد زنـدگي را      ميفرهنگ، تجمل نيست بلكه كليتي است كه تما       . سازند مياجتماعي را نهادينه    

هـا را پـر      با سيطرة كامل بر همة ابعاد زندگي اجتماعي، خلـوت خانـه           ا  ه  رسانهگيرد و    ميدر بر   
  .دهند مياي آن بر همة امور پيداست و رفتارهاي غالب اجتماعي را شكل  كرده و اثرات هاله

  نقش پويايي اجتماعي 
د و  نـ نكبايستي با گسترش و تصريح  آفرينندگي در جامعه، به پويايي جامعه كمك              ها    رسانه

 كيفيـت زنـدگي كـه در ابعـاد روانـي،            يارتقـا . فـراهم سـازند     خويش را در بستر    نقش اساسي 
شود و مراقبت از اين ابعـاد در عـصر حاضـر و حفـظ هويـت          مياجتماعي و جسماني مالحظه     

در جهـت   هـا     رسـانه هايي است كه در      ترين نقش   تكنولوژي از اساسي   ةروي انساني در هجوم بي   
  .عهده گيرنده توانند ب ميپويايي نظام اجتماعي 

هـا    در جامعة امروزي به رواج الگوهاي رفتاري مـشابه و همـسان سـليقه              اي  رسانهتكنولوژي  
توسعه مدار هاي  رسانهگي را در زندگي آدميان دامن زده است لذا  هريش منجر شده و يك نوع بي    

پويايي توانند با حفظ و احياي هويت فردي و فرهنگي هر كشور به              مي كشور   ةدر راستاي توسع  
  .اجتماعي دامن بزنند

ها در كشورهاي جهان سوم چنـدين برابـر كـشورهاي پيـشرفته              آشفتگي و انحرافات و آسيب    
تواننـد   ميها    رسانه لذا   ؛ها و باورها به وضوح پيداست      است و يك نوع ايستايي در حوزة ارزش       

 ميقـو  ي و هاي اصيل فرهنگـ    با اتخاذ سياست پويايي اجتماعي در جهت بازگشت به سرچشمه         
  .همت گمارند 

  (change Agent) عامل تغيير
گير  هاي فزاينده و شتاب    هيچ عصري اين همه دگرگوني    . عصر تغيير و تحول است     عصر ما، 

  “مـا ” يبايستي آموزش تغيير را بـراي بقـا       ها    رسانه .)18 :1378حريري،  ( را تجربه نكرده است   
معاصر، چگونه خودمان را حفظ كنيم و اينكه به         بايد بياموزيم كه در جهان متغير       «. فراهم سازند 

  )180، همان(» .هاي مناسبي بيابيم كمك نيروي خالفة خود براي مشكالت روز افزون پاسخ
هايي است كه بايـستي در رسـانه مـورد توجـه قـرار               مديريت تغيير و تحول از اساس فعاليت      

 كه اين نقش رسـانه در راسـتاي         دهد ميدر كشور ما نشان     ها    رسانهگيرد، وگرنه تحليل محتواي     
  ! مديريت نشده استاي  توسعهنيازهاي 
دهد كـه تـا      ميبا تحليل محتواي چند برنامة تلويزيوني، سينمايي و مطبوعات نشان           ) 1378(پور   رفيع

و برعكس اثرات منفي . اند ههاي جامعه داشت ازه وسايل ارتباط جمعي نقش اساسي در تغيير ارزشاند هچ
وي با بررسـي و تحليـل   .  به بعد بيشتر بوده است1370 تا 1365هاي  در ايران در بين سال  ا  ه  رسانهاين  

 و  انـد   هنقش اساسي در تغييرات اجتمـاعي داشـت       ها    رسانهاثرات تلويزيون، سينما و مطبوعات نشان داد        
ش ، تخريـب سـاختار اجتمـاعي، كـاه     (social Anomie)نتيجة اين فرايند، افزايش آشفتگي اجتمـاعي  
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تحليل محتواي چند سريال تلويزيوني توسط ايشان و همكـاران وي نـشان              .اعتماد اجتماعي بوده است   
 در جهـت    1365هـاي سـال       به بعـد، سـريال     1370 تا   1365هاي   دهد كه در تلويزيون در بين سال       مي

اسـت،  هاي انقالبي، مذهبي، كاهش نابرابري و وحدت و انسجام بين مردم بـوده               ترويج و تثبيت ارزش   
هـاي   ، ارزش انـد   ه به بعد كه در عين حال پربيننده هم بـود          1370هاي سال    كه تحليل سريال   در صورتي 

گرايـي و    داري، مـادي   هاي سـرمايه    به بعد ارزش   1370هاي   در سريال  .اند  همادي و نابرابري را رواج داد     
    )72 :1378رفيع پور،  (.شود ميگرايي، در پوشش مذهب، اشاعه داده  تجمل

  نقش تعاملي 
ايـن نقـش اثـر      . جامعـه هـستند   هاي    بخشدر عصر حاضر در تعامل كامل با ديگر         ها    رسانه

توسـعه،  انـداز     چـشم بـا شـناخت     هـا     رسـانه . جامعه دارنـد  اي    توسعهاساسي در پيشبرد اهداف     
مورد نظـر و    هاي     بخش شناسايي كرده و در تعامل كامل با      ريزي    برنامههاي موجود را در      شكاف
  . ندهستب افتاده يا عق
مثال اگر جذب سرمايه در حوزة اقتصاد با موانعي اساسي از طرف دولت مواجه است،               طور    به

  . نندكها را پر توانند در تعامل با حوزة اقتصادي اين خأل ميها  رسانه
تفـاوتي در پيـشبرد      هاي ناشـي از بـي      ماندگي پيشگيري از بسياري از مشكالت جامعه و عقب       

. هاي تعاملي است كه اثرگذار است      انداز، فقط از طريق نقش     در قالب چشم  اي    وسعهتهاي    برنامه
توانند، در فراينـد توسـعه تـسهيل ايجـاد           ميمختلف جامعه   هاي     بخش تنها در تعامل با   ها    رسانه

  . نموده و افق را در نظر داشته باشند
     ها  رسانهنقش كنترلي 

 اقتـصادي و اجتمـاعي      ةسازي در راسـتاي توسـع      نگرساني و فره   ها، گذشته از اطالع    رسانه
متأسـفانه  . توانند بازي كنند   ميكنندة اساسي را در حوزة توسعه        كننده و تنظيم   كشور، نقش كنترل  

كـه مـشكلي در حـوزة        ميتا مادا . هاي فراواني شده است    مديريت توسعه در جامعه دچار آسيب     
شود، لذا   ميندي امر توسعه    ران باعث كُ  طرح نشود، رخوت و سستي بعضي از مدي        ميافكار عمو 

  .باشندها   برنامهكنندة بسيار مناسبي در جهت پيشبرد توانند، نقش كنترل ميها  رسانه
، اين امر به اين معني      »پذيرد ميتا اتفاقي صورت نگيرد، حركتي انجام ن      «،  ودش ميگاهي شنيده   

 ؛دكنـ  مـي اي عمل    ا به سهو سليقه   گاهي به عمد ي   انداز    چشماست كه مديريت توسعه در پيشبرد       
  .نندككننده را بازي  كننده و هم تسريع نقش كنترلها  رسانهلذا جا دارد، 

نـسبت بـه      ميعزم وآگاهي عمو   (Institutuinalization) الزامات نهادينه كردن  
  انداز چشم تحقق سند

از آنجايي كـه    راهبردي  هاي    برنامه. ، يك برنامه راهبردي است    1404 ةتوسعانداز    چشمسند  
ند از اهميـت    هـست هـا      برنامـه   ساير ةكنند براي كل يك مجموعه طراحي شده و به نوعي هدايت         
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انـد و از      تغييـر و تحـول     ةنوعي برنامـ  ها     برنامه اين. ها برخوردارند  فراواني در جوامع و سازمان    
جهت ها     آن سازي و نهادينه كردن    آنجايي كه در درازمدت بايستي تحقق يابند، ضرورت فرهنگ        

مدون هر نظام   هاي    برنامهتحقق اهداف و    . تحققشان از اهميت غير قابل انكاري برخوردار است       
يابي، اسـتمرار و     حكومتي داللت بر كارايي و توانمندي آن نظام داشته و در اين ميان مشروعيت             

ـ             ها     آن و تجلي محتواي  ها     برنامه پايداري ه در قالب رفتارهـاي اجتمـاعي مطلـوب كـه همگـي ب
د شـو  مـي مزبـور ترقـي     هاي    برنامهشود، غايت توفيق     ميدر جامعه تعبير    ها     برنامه “نهادي شدن ”

هـا،   توان از نهادينه شدن يك برنامه راهبردي سخن بـه ميـان آورد كـه باورهـا، ارزش                  ميزماني  
ه هنجارها، قوانين و رفتارهاي متناسب و متناظر با اهداف و مقاصد آن برنامـه در جامعـه نهادينـ       

هـا و هنجارهـا در رفتارهـا و          شدن به تجلـي ايـن باورهـا، ارزش          به عبارتي بهتر، نهادينه    ؛شوند
  ).54 :1386 فرهنگي و ديگران،(ساختارهاي جامعه اشاره دارد 

هـايي نظيـر     د با داشـتن ويژگـي     شو ميملي محسوب   انداز    چشمكه به تعبيري    انداز    چشمسند  
بخشي و به همراه داشـتن       و انرژي گرايي     واقع ، تعهدزايي، گرايي نگري، ارزش  نگري، جامعه  آينده

تـرين برنامـه حـال حاضـر         يكپارچگي و هماهنگي، تصوير مطلوبي از آينده و در واقع راهبردي          
شـدن بـه قـدرت اول     همچـون مبـدل    مـي ملي با دارا بـودن اهـداف مه    انداز    چشم. كشور است 

بخـشي بـه     و الهـام    ميان كـشورهاي اسـال    اقتصادي، علمي، تكنولوژيكي منطقه، الگوشدن در مي      
هـاي مطلـوب در ميـان        شدن ويژگـي    مستلزم نهادينه ... جانبه و  جهان اسالم، توسعه يافتگي همه    

 و به خودي خـود تحقـق نخواهنـد يافـت و تـا               افراد جامعه است وگرنه اهداف مزبور در خأل       
ـ    وجود نيامده و اجمـاع ملـي در ا   هب  مي عمو ةزماني كه عزم و اراد     د، شويـن خـصوص نمـودار ن

مـستلزم  انـداز     چـشم  كوتاه سخن اينكه تحقق سند       .انتظار تحقق اهداف سند را داشت     توان    نمي
ريزان نهادينه   شدن آن در جامعه است و اينكه زماني رفتاهاي اجتماعي مورد انتظار برنامه             نهادينه

ند ثانياً پايدار بـوده     وداشته ش به واقعيت اجتماعي مبدل و بديهي و مسلم پن        ها     آن شود كه اوالً   مي
و استمرار يابند و ثالثاً اينكه از عموميت و فراگيري برخوردار باشـند بنـابراين در مجمـوع بايـد             

شـدن   شده داراي سه ويژگي استمرار، فراگيـري و واقعيـت اجتمـاعي            گفت كه يك عمل نهادينه    
  ). Goodman and Bazerman,1998:103(است 
انداز   چشمشدن    نيز درج شده است، نهادينه     1404 ةتوسعانداز    چشمند  طور كه در متن س     همان

 ملي نـسبت بـه تحقـق    ةو نيز ايجاد عزم و اراد      مياذهان عمو  جامعه و در   و اهداف اين سند در    
اعـم  ها   رسانهرسد   ميبه نظر   . استاساسي دراين خصوص     آن، يكي از موضوعات بسيار مهم و      
دهي فرهنگ  شان كه همانا تأثيرگذاري و جهت  توجه به ماهيتاز ديداري، شنيداري و مكتوب با

. داشته باشند انداز    چشمتوانند نقشي بسيار مهم در خصوص نهادينه كردن سند           ميجامعه است،   
كننـدة   تـسريع  ”دهند و نقش   مي زندگي ما را تشكيل      “تار وپود نمادين  ”در عصر حاضر    ها    رسانه
  . را در جامعه دارند“نهادي
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جوامـع    مـي هـاي شـناختي، هنجـاري و تنظي        بر چارچوب ها    رسانهقات متعدد، تأثير    طي تحقي 
مـورد بحـث مـا هـم بـر          هاي    رسانهعبارتي ديگر    هب. ده است شبررسي و در موارد زيادي تأييد       

 شـناختي افـراد جامعـه       ةكلـي حـوز   طـور     بـه هـا و     ها، ادراكات، تفاسير برداشت    باورها، نگرش 
هـاي هنجـاري و هـم بـر          كلي چارچوب طور    بهها و    ها، ارزش  رما، نُ هم بر هنجاره   اثرگذارند و 

 ؛1381 شـريف زاده،   الـواني و  (  .مـي قوانين، مقررات، ضوابط، استانداردها و سـاير عوامـل تنظي         
  ) Gerbner at al, 1994 ساروخاني،

 از  تواننـد بـه عنـوان يكـي        مـي  انـد   هبا جايگاه و نقشي كه در جامعه پيدا كـرد         ها    رسانهامروزه  
. ندشوراهبردي يك جامعه قلمداد     هاي    برنامههاي نهادينه كردن     عامالن و تسريع كننده   ترين    مهم

ـ  راهبردي يك جامعه بـه    هاي    برنامه اي بهتـر و     سـوي آينـده     موتـور حركـت آن جامعـه بـه         ةمثاب
  )135 :1384 پور، قلي (.ترند مطلوب

اجـزاي اصـلي فرهنـگ جامعـه        يك جامعـه را از        مياگر چارچوب شناختي، هنجاري و تنظي     
هـا و عوامـل يـاد         از طرفي چارچوب   ؛تأثيرگذار باشند ها     آن ةتوانند به هر س    ميها    رسانهبدانيم،  

از طريـق   هـا     رسـانه شـوند پـس      مـي شده اركان و نيروهاي اصلي نهادي شـدن نيـز محـسوب             
هاي مطلوب   ژگيتوانند به نهادي كردن رفتارها و وي       مي مزبور   ةگان هاي سه  نموداردهي چارچوب 

  .منجر شوندانداز  چشمو مورد انتظار طراحان سند 
واسطه نموداردهي  هشدن است كه ب انواع و اركان نهادينه ترين    مهمشدن شناختي يكي از      نهادينه

 پس عوامل شناختي يكي از    .گيرد ميصورت  ...) ها، ادراكات و   باورها، نگرش (نيروهاي شناختي   
شـدن هـستند     رسيدن به واقعيات اجتمـاعي و از آن طريـق نهادينـه           عوامل و نيروهاي    ترين    مهم

)Petty at al, 2003: 175 .(ُعوامل مؤثر در نهادينه ترين  مهمها نيز از  رمنظام ارزشي، هنجارها و ن
 از سـويي    .رود مـي  شـمار  سـازي، ركـن هنجـاري آن بـه         رو يكي از اركان نهادينه      از اين  اند  هكرد

 گذارنـد  هـاي هنجـاري جوامـع تـأثير        بـر چـارچوب   ها    رسانهدهد كه    ميتحقيقات متعدد نشان    
)Hirsch, 1998: 154 .(اي يكي ديگر از نيروهاي رسيدن بـه   هر جامعه  ميدر نهايت عوامل تنظي

توانند بـيش   مي اين عوامل .شوند ميهاي اجتماعي و از آن طريق نهادينه كردن محسوب     واقعيت
شدن را تسريع كنند، هر چند ممكن اسـت بـا ثبـات               نهادينه يندااز عوامل شناختي و هنجاري فر     
  ) 170 :1384 قلي پور،(. شودكمتري نسبت به آن دو منجر

   ،پارادايم مشاركت جويي و توان بخشي
  و ارتباطات براي توسعهها  رسانهگيري از  جايگزين پارادايم نوسازي، در بهره

: كنـد  مـي  مطرح   “هاي ارتباطات توسعه   نظريه” ةملكات در مقال  . براساس آنچه سرينيواس آر   
بر توسـعه تـا پـيش از        ها    رسانهثيرات ارتباطات و    أهاي ت  كه در نظريه    ميمفهو(پارادايم نوسازي   

كشورهاي رو به توسعه نبـود و بيـشتر         ، قادر به تبيين تغييرات اجتماعي در        ) مرسوم بود  70 ةده
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شناسـي    انتقادهـايي كـه از جامعـه      . آمـد   به كار كشورهاي اروپاي غربي و آمريكاي شـمالي مـي          
ها و    هاي اجتماعي، ماهيت غيرتاريخي گزاره      هاي توسعه به عمل آمد بر انتزاعي بودن نظريه         مدل

 را شـكل داده بـود       “ني تكامل هاي جها  همگاني”هاي توسعه كه در واقع       بر اشتباه بودن شاخص   
 ،خاطر داشـتن ديـدگاه منفـي نـسبت بـه فرهنـگ             پارادايم نوسازي همچنين به   . انگشت گذاشت 

ها و تعصبات پدرساالرانه و خودمحور، طرف انتقادات         خاطر جانبداري   ويژه فرهنگ ديني و به     به
اي جهـان سـوم   اگر كـشوره  ،(Mainstream View) از ديدگاه تفكرات حاكم. بيشتري واقع شد

 كننـدگان  مـشاركت  خأل در. كردند خواستند مدرن شوند بايد سنن فرهنگي خود را نابود مي مي
از  اجتماعي مهندسي به عمدتاً نوسازيهاي  برنامهخارج، در قالب  از تغييرات اعمال بومي، فعال
را نـابود    مياگرچه هنوز هم فرايندهاي نوسازي، سنن بـو . شود مي منجر نخبگان و دولت طريق
 ةسـازد، امـا ديگـر نظريـ         دهد و يا جذب خود مي       را به نحو مقتضي تغيير مي     ها     آن سازد و يا    مي

  .آشكار ندارد  مينوسازي حا
كند و توسـط كـشورهاي در حـال     ميتأكيد جايگزيني كه ملكات در اين مقاله بر آن  پارادايم

 كـشورها   ةتوسـع هاي    برنامهدر   ها  رسانهگيري از    توسعه جايگزين رويكردهاي نوسازي در بهره     
جويي مخاطبان،   هاي مشاركت  و ايجاد زمينه  ها    رسانهاز طريق   “ توان بخشي ”شده است، رويكرد    

  .در راستاي اهداف توسعه در كشورهاي در حال توسعه استها  رسانهاز طريق 
يـا  ينـد جريـان اطالعـات بـين افـراد           ااشـاره دارد بـه فر     و توسـعه    اين رويكرد در ارتباطات     

يند، در يك ساختار افقي، روابطي جمعي،       ادر اين فر  . هايي كه با همديگر در ارتباط هستند        گروه
آيد كه مبتني بر دانش، مهارت و         براي منافع جمعي گروهي خاص نوعي آگاهي جمعي پديد مي         

  ).1388ملكات، (ند ا اطالعاتي است كه همه افراد به اشتراك گذاشته
 گرفته خود به اي گرايانه و كثرت كيفي حالت توسعه، ارتباطات به مربوط تعاريف حاضر حال در
 به مشاركتي نگاه است، بسياري يافته طرفداران گذشته سال 20 طي كه هايي ديدگاه از يكي. است

در جوامـع در راسـتاي   هـا   رسـانه مشاركتي كه توسـط   هاي تالش هدف. است توسعه و ارتباطات
 .باشد حاشيه مانده در مردم بينش و بصيرت ارتقاي دباي شوند، مياعمال ها   آنةتوسع

خـود   بيـنش  نوين تعاملي به ارتقـاي هاي  رسانهويژه  بهها،   رسانهطريق از از اين ديدگاه، مردم
 ايـن  بـه  دهي پاسخ هاي محدوديت برند، ميپي  نيازهايشان به جمعي نشدر يك كُ  وزندپردا مي

 ارتباطـات  اندركاران دست  هدف.كنند ميريزي  برنامهها   آنبر غلبه .براي و شناسند مي را نيازها
 طـرز  بـه  بتواننـد  افـراد  تـا  اسـت  عادي مردم در سطح جوامع و افراد با كار كردن حتي توسعه،

 امري و چنين .شركت كنند خود اجتماعات و جوامع اقتصادي و فرايندهاي سياسي در معناداري
 از و فزاينـده  پيوسـته  طرزي است كه به عادي راداف سازماندهي مستلزم از ارتباطي جمعي نشكُ

  ).76: 1388ملكات،  (اند هشد رانده حاشيه به اجتماعي تغيير فرايند
بـر مفهـوم جديـد اسـتفاده از     تأكيـد  جا بيان كنم،  خواهم از ارائه اين مبحث در اين    ميآنچه  

 تكوان بخشي و مـشار  چه به ت  نآ:  كشور است  ةتوسعهاي    برنامهو ارتباطات در راستاي     ها    رسانه
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براسـاس پـذيرش اصـل مـشاركت در         . شـود  مي كشور   ةتوسعهاي    برنامههر چه بيشتر مردم در      
بخـشي    بايد هر چه بيشتر بر مفهوم توان       ،هاي توسعه  جهان امروز براي ايجاد هر چه بيشتر زمينه       

طريـق  هـاي آن از      آنچـه زمينـه   . افراد جامعه براي گام برداشتن به سـوي توسـعه بهـره گرفـت             
گيـري از   و بـا بهـره    “ آمـوزش و آگـاهي     اي  رسانهگسترش  ” و   “سازي فرهنگ”: تيسنّهاي    رسانه
هـاي    برنامـه  در   “جـويي  مـشاركت ”هاي هر چه بيـشتر       نوين، ايجاد زمينه  هاي    رسانههاي   ظرفيت

  . است“خوديادگيري و خودآگاهي”و “ سازي فرهنگ”توسعه و حتي خود 
ماعي در راستاي مـشاركت شـهروندان بيـشتر برخاسـته از            نوين اجت هاي    رسانههاي   ظرفيت

 :ازاند  عبارتعمده طور  بههاي آنان است كه  ويژگي
هـاي اجتمـاعي ارسـال بـازخورد از سـوي مخاطـب و همكـاري و                   رسانه: ظرفيت مشاركت . 1

 كشي بين   ها مرز و خط     اين رسانه . كنند  را تشويق مي   اند و آن    با رسانه را تسهيل كرده      ميهمگا
 .اند رسانه و مخاطب را از بين برده

ها   آن.هاي اجتماعي براي مشاركت اعضا و دريافت بازخورد باز هستند اغلب رسانه: باز بودن. 2
 مـانعي  بنـدرت . كننـد   مـي  تشويق را اطالعات گذاري  اشتراك  به و گذاشتني دادن، كامنت    أر

 .دارد وجود ها رسانه اين در محتوا به دسترسي و توليد براي
دادنـد و محتـوا را بـراي مخاطـب            تي عمل انتشار را انجام مي     هاي سنّ   رسانه: ارتباط دو سويه  . 3

 دوطرف وجود   گو و محاوره  و  هاي اجتماعي فضايي براي گفت      كردند، ولي در رسانه     ارسال مي 
 .سويه به دوسويه تغيير پيدا كرده است دارد و جريان ارتباطي از حالت يك

كننـد كـه      هـاي اجتمـاعي ايـن امكـان را برقـرار مـي              رسانه: الين اي آن ه  گيري جماعت   شكل. 4
هـاي    ايـن جماعـت   . ثري برقرار كنند  ؤسرعت شكل بگيرند و ارتباط م        ها به   ها و گروه    جماعت

هاي ورزشي يا يك برنامه تلويزيوني        توانند حول عاليق مشتركي مانند عكاسي، تيم        الين مي  آن
 .شكل گرفته باشند

هـاي اجتمـاعي هميـشه در حـال گـسترش اتـصاالت و                اغلـب شـبكه   : رقراري ارتبـاط  توانايي ب . 5
  (Mayfield,  2008: 8).  كنند ها، منابع و افراد ديگر پيوند برقرار مي شان هستند و با سايت ارتباطات

جملـه   از اختيـار همـه و     در را ايـن فـضا    ،نـوين هـاي     رسـانه هـاي    اين روزگار، توانگري   در
 هـا و آرزوهـا و      مشغولي ها و دل   آنان بخشي از دغدغه    داده تا  گران سياسي قرار  بازي كارگزاران و 

به كاربران مـنعكس كننـد وحتـي         حتي روياهاي خود را در صفحات اجتماعي متعلق به خود و          
به عبارت ديگر فضاي مجازي به       .در آن به تماشا بنشينند     را خودها و تصميمات    بازخورد رفتار 

ـ تجربهايي براي  صحنه ـ هاي  رسانهبه دليل بنيان مشاركتي  . آنان تبديل شده است بازخورد  رد خُ
بـه گـوش كـارگزاران       را ها و نيازهاي خود    ها و حرف   ايي خواست  گونه هكاربران قادرند ب   نوين،

هـا     آن بـه تـصحيح رفتـار      انتقاد از آنـان،    يا با گاليه و    د و ننآنان حمايت ك   سياسي برسانند و از   
نظـرات   مـداران،  گذاري در صفحات اجتماعي سياست      مجازي با كامنت   ة جامع كاربران. بپردازند
  .كنند ميويكردهاي آنان بيان ررا نسبت به  مثبت خود منفي و
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 مشاركت اجتماعي در فرايندهاي گوناگون اسـت و         ةتوسعها    رسانههاي اصلي    يكي از نقش  
د، توسـعه و نقـد فراينـدها و         سازي مردم در توليـ     اجتماعي به دنبال توانمند    ةمشاركت در گستر  

جمعي از جمله راديو،    هاي    رسانهالين، مانند    آفهاي    رسانهدر  . هاي گوناگون است   گيريتصميم
رنگ و محـدود    جانبه آن بسيار كم     همه ةتلويزيون و مطبوعات نمود مشاركت اجتماعي يا توسع       

هـاي    رسانهالين، كه    ي آن توانند در آن شركت يا آن را لمس كنند، اما در فضا            مياست و عموم ن   
هاي  رسانه. ، مفهوم و ساختار مشاركت اجتماعي تحول يافته است    اند  هاجتماعي در آن ظهور كرد    

كند؛ زيـرا    ميفراهم    ميهايي را براي مشاركت فردي در گستره و بازتوليد عمو          اجتماعي فرصت 
ساس مشاركت كاربران   بر ا ها     آن شخصي هستند و الگوي اصلي    هاي    رسانهاجتماعي،  هاي    رسانه

اجتماعي چگونه  هاي    رسانهال اين است كه     ؤس. در روندهاي مختلف، از جمله توليد محتواست      
  )1392 ساعي، بصيريان جهرمي،( شوند؟ مي مشاركت اجتماعي ةباعث توسع

 را  رسـانه  سـازمان  اقتـصاد  و محتـوا  در مخاطبـان  دخالت صورت سه بومن و ويليس     ةزمين
هـاي    مدل پخش سراسري، مـدل رسـانه      : كنند مي جدا هم از پيداست، 1 كلش در كه گونه همان

 اينكـه  نخـست . دهـد   مي نشان را مهم ويژگي چند مدل اين. اجتماعي هاي  رسانه مدل وتعاملي  
. دهـد   مـي  قـرار  تعاملي ابزارهاي از تاثيرگرفته هاي  رسانه از پس گام يك را اجتماعي هاي  رسانه
هـاي    هاي اجتماعي از اساس با مـدل        هرسان در را اي  رسانه توايمح توليد در فعال مخاطب نقش

 گفتـه  سـخن  اش درباره تر پيش كهـ داند و محتواي توليدشده توسط كاربر را   پيشين متفاوت مي
ـ شد  هـاي  فنـاوري  اثر و كند نمي پوشي چشم نيز تعاملي هاي رسانه از مدل اين. كند مي برجسته  

  .بيند يم فضا اين قالب در نيز را اي رسانه فضاي بر ارتباطي جديد
Error!

  
 )1392خانيكي، ( 1شكل 

ايـن  «: دارد كـه   يمـ او اظهار   . كند مي اشاره   “اي  زيست بوم جديد رسانه   ”خانيكي در اين مقاله به      
هـاي جريـان اصـلي،     اي فضايي است كه در آن اثر متقابل ميان رسـانه          بوم به لحاظ رسانه     زيست

دهـيم كـه    تـوانيم نـشان     در ايـن فـضا مـي      . شود  هاي جايگزين مشاهده مي     منابع خبري و رسانه   
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اي جريـان   ه  وگو و تعامل ميان رسانه      ها بيش از هر زمان ديگري مبتني بر گفت          بوم رسانه   زيست
جـايگزين خـرد و كـالن،        ميهاي عمو   گيري حوزه   اصلي و غيرجريان اصلي شده و امكان شكل       

هـاي اجتمـاعي      گيري از امكانات رسـانه      هاي جايگزين با بهره     همچنين رسانه . فراهم آمده است  
و  گيـر    مقامـات تـصميم    هـاي جريـان اصـلي، كـه غالبـاً           مستقيم با منـابع خبـري رسـانه       طور    به

هـاي جريـان اصـلي نيـز          در قبـال رسـانه    ها     آن گيرند و بر كنش     ار هستند، تماس مي   گذ  سياست
 مـي هاي شهروندي و مرد     ، در فضاي رسانه   )2شكل  (بوم جديد      در اين زيست   .شوند  اثرگذار مي 

هـاي جريـان      ها يا از رسـانه      گيرد، اين موضوع    وگو شكل مي    هاي داغ روز گفت     پيرامون موضوع  
هـاي    ل مـورد عالقـه و مطـرح در رسـانه          ئهـا و مـسا       يا از بيان دغدغه    گيرند و   اصلي نشئت مي  

هاي جريـان اصـلي       در چنين فضايي رسانه   . شوند  اي مي   بوم رسانه   شهروندي وارد فضاي زيست   
خـرد و جـايگزين پيرامـوني     ميهاي عمو شده در حوزه    هاي خود را از مسئله مطرح       نيز برساخت 

در سـطحي ديگـر بـه دليـل         . شـوند   اي مي   ميان رسانه وگويي    كنند و وارد فضاي گفت      مطرح مي 
اي   بـوم جديـد رسـانه       زيـست  ميها در سطوح شهروندي و مرد       مشاركت مستقيم مخاطبان رسانه   

هاي ذيل يـك لينـك بـه اشـتراك            كامنت ...سازد  پذير مي   وگوي ميان مردم، را امكان      تمرين گفت 
. وگـو باشـد     هـاي گفـت      اين تمـرين   تواند مثالي از    گذاشته شده در يك سايت اشتراك لينك مي       

. استشده   نشان داده    2كند در شكل      اي كه فضاي مورد نظر را ايجاد مي         بوم جديد رسانه   زيست
 :زير استهاي  بخشبوم داراي  اين زيست

  
 )1392خانيكي، ( 2شكل 

  :(Bowman & Willis, 2005)  شامل موارد زير هستند بوم جديد، هاي اجتماعي دخيل در زيست  رسانهنوعپنج 
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 هاي چت ديگر هاي ياهو و اتاق وگو، گروه  نظير تاالرهاي گفت.وگويي هاي گفت جماعت
  متني، صوتي و تصويريهاي  نوشت انواع وب: هاي شخصي رسانه

هاي توليـد     هاي داراي هويت خاص، سايت      هاي فرامحلي، جماعت     سايت .هاي اطالعي   جماعت
 .ها هاي نهادهاي جامعه مدني و نظاير اين جمعي محتوا، سايت

  بوك، تـوييتر،   هاي اجتماعي مانند فيس     در شبكه : هاي اشتراك لينك    هاي اجتماعي و سايت     شبكه
 .هاي اشتراك لينك مانند باالترين يتفريندفيد، و در سا

 عكـس  رايگان صورت به توان  مي كه هايي مانند رپيدشير، فيلكر، يوتيوب         سايت .اشتراك محتوا 
 .كرد بارگذاريها   آندر فيلم و

خواهند بر فرايندهاي توليد محتـوا در         ها در كنار يكديگر ابزار دست شهرونداني هستند كه مي          اين
بوم عـالوه بـر       در اين زيست  . لي اثرگذار شوند و صداي خود را انعكاس دهند        هاي جريان اص    رسانه
هاي جريان اصلي هم      تي و خود رسانه   هاي جريان اصلي، منابع خبري سنّ       نگاران رسانه   ها روزنامه  اين

 ها و اهميت يافتن محتواي توليـد        يند توليد محتوا در رسانه    االبته تنوع ايجاد شده در فر     . حضور دارند 
گردد كه حـاكي     بوم باز مي    كلي نقش كاربران به سوي ديگر اين زيست       طور    به توسط كاربران و     شده

ارتباطـات  ”اي كه مانوئل كاسـتلز از آن بـه عنـوان     دوره.  جديدي از ارتباطات است    ةاز ورود به دور   
 گردان ـ خود پخش در توليد،ـ خود محتوا در كه است ارتباطاتي ةدربرگيرند و كند مي ياد “خودگزين

  (Castells, 2007) . انتخاب استـ طبان خودمخا توسط دريافت در و
هـاي    سوژه. وگوي ميان اجزايش بنا شده است       اي از اساس بر گفت      زيست بوم جديد رسانه   

رسـند و   هاي جريان اصـلي مـي   كنند و به رسانه بوم عبور مي مختلف زيستهاي  بخشخبري از   
شهروندان هم در قالـب  . يابند هاي اجتماعي جريان مي  رسانهاي از در شبكه ها     آن باز از خروجي  

هـا    ها و هم در قالب انتشاردهندگان پيام در ايـن رسـانه             محتواي اين رسانه   كنندگان در   مشاركت
  مي عمـو  ةبرآمـده از ايـن حـوز        ميافكـار عمـو   . كنند  را پيدا مي    مي عمو ةامكان حضور در حوز   

در ايـن ميـان     . اند  هاي اين حوزه مشاركت داشته      ر بحث صداي متكثر و آزاد اعضايي است كه د       
اينكه چگونه در كنار يكديگر يك رسانه مـستقل جامعـه           . يابد   شهروندي اهميت مي    بقاي رسانه 

 ةوگو كنند، نظرات كاربران را بشوند و در نهايت براي چرخ مدني را اداره كنند، با يكديگر گفت     
  )1392خانيكي،  (.شان تدبيري بينديشند اقتصادي رسانه

  گيري نتيجه
 ةدر حـوز  گـذاري     سياسـت و محـيط هوشـمند نـوين؛        ها    رسانهثيرات برشمرده از    أبا توجه به ت   

ايـن وضـعيت   .  كشور،  بيش از هر چيز پيچيده خواهد شد1404 ةتوسعانداز  چشمدر سند  ها    رسانه
هـاي نـوين     نـاوري امروز است؛ حال تصور كنيد كه با توجه به تحوالت بـسيار سـريع و گـسترده ف                 

شدن تحـوالت    هاي نزديك تا دور و گسترده      نوين در آينده  هاي    رسانهاطالعات و ارتباطات و ظهور      
برشمرده در باال؛ چه تحوالتي در انتظار ما خواهند بود و مـا چقـدر بـراي                 اي    رسانهمحيط هوشمند   
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 در راسـتاي    “مطلـوب اقـدام   ” بـراي    “گذاري آمادگي در سياست  ”برخورد با اين تحوالت دچار فقر       
  .  هستيم1404 ةتوسعانداز  چشماهداف توسعه كشور و اهداف سند 

انداز   هاي چشم   برنامهكشور در راستاي    هاي    رسانههاي   گذاري و سياست ها     برنامه فاصله و گپ  
گيري از يـك مـدل       د اما هنوز هنر درك و ضرورت بهره       شو مي، روز به روز بيشتر      1404 ةتوسع

ها،    رسانه تي و محيط هوشمند حاصل از اين      نوين و سنّ  هاي    رسانهگيري از    بهره منسجم مبتني بر  
تواند بـه شـكل كلـي زيـر          مياين مدل   . وجود نيامده است   ها در كشور به    گذاري در اين سياست  

  :طراحي و به اجراء گذاشته شود
و نيز كنترل و    سنتي و مدرن    هاي    رسانهراهبردي؛ تهيه نقشه راه     گذاري    سياستو  ريزي    برنامه ●

توانـد جـايگزين    ها؛ و البته استمداد از نهادهاي صنفي و مدني مـي  نظارت بر امور مرتبط با آن   
  .هاي دولتي محسوب شود مناسب و يا همكار سودمندي براي نظارت

دن نهادهـاي   كـر سـيس و فعـال      أكنندگان توسعه و نيـز ت      فعال نمودن مردم به عنوان مشاركت      ●
 بـا  ـاندازـ  در راسـتاي سـند چـشم   هـا    آنثرؤو تقويت حضور مـ  اي هرسانهاي   NGO واسط و 

توان بار سـنگيني   ميها  رسانهها و تشويق آنان به نظارت بر كاركرد  تقويت جايگاه اين سازمان   
جالب اينكه در برخي كشورها بـه همـين نهادهـاي           .  قضاييه برداشت  ةرا از دوش دولت و قو     

هـاي   يكـي از خأل    .اجع قضايي نيز اعطا شده اسـت      صنفي يا مدني اجازه طرح شكايت در مر       
  .ثر و كم هزينه استؤهاي وسيع، م گونه ظرفيت قانوني در كشور ما ناديده گرفتن اين

هـاي   زيرسـاخت : هـاي  كشور در بخش  هاي    رسانهتقويت حضور بخش خصوصي در فضاي        ●
هـاي   رسـانه ازي انـد  هو نيـز را  ها    رسانهنوين  هاي    تكنولوژي؛  اي  رسانهتكنولوژيك مخابراتي و    

  .ويژه راديو و تلويزيون خصوصي خصوصي به
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