
 مدیریت رسانه و توسعه

تنوع و گستردگی " درون دادها " در نظام مدیریتی رسانه ای که ناشیی ا  تااایاها و انتظیارا       

 نخبگان جامعه است ا عوامل تاثیر گذار بر " مدیریت رسانه ها " می باشد .و   عامه مردم، حاکمیت

کثر  عوامل درون سا مانی و برون سا مانی )تولید کنندگان اطالعا  ، پردا ش گران اطالعا  ،      

بهره وران اطالعاتی( بر سیاست گذاری یک سا مان رسانه ای ا  دیگر عیوامیی اسیت کیه میدیریت 

 رسانه ای را ا  سایر مدیریت ها متمایز می سا د.

ر  توجه به عنصر "  مان " و تاثیر جدی آن در ارایه اطالعیا  ماهیت کار " اطالع رسانی " و ارو     

ارائه محصول اطالعاتی می تواند تحولی شگرف ایجاد نماید و گاه چنید  درکه گاه اختالف چند ثانیه، 

" عنصر  مان " ا  عناصیر  ویژگی مهم مدیریت رسانه ای است. ثانیه تاخیر می تواند فاجعه بار باشد

 وجوه تمایز " مدیریت رسانه ای " با سایر مدیریت هاست.ا   وتعیین کننده اصیی 

کثر  استفاده کنندگان ا  محصوال  و تولیدا  سیا مان رسیانه ای در دو بعید داخییی و خیارجی      

که به عنوان مشتریان محصوال  سا مان رسیانه ای ، و دیدر  تاوییل و برداشیت مخاطیه ا  هوییت 

ر بر سیاستگذاری مدیریت رسانه ای نسبت به سایر مدیریت ها میی هراثر ، ا  دیگر عوامل تاثیر گذا

،  تنوع محصوال  و تولیدا  سا مان های رسیانه ای بیرای اطیالع رسیانی در دیگروجه تمایز  باشد .

تمامی بخش های ادتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگیی ، هنیری اسیت کیه بیه همیراه تنیوع 

وناگون نظیر سر گرم سا ی ، آمو ش ، ادناع و ترغیه ، تبییی  کاربردی ناش اطالع رسانی در ابعاد گ

و ....ماهیت کار اطالع رسانی و مدیریت در یک سا مان رسانه ای را با سیاختاری جدیید روبیرو میی 

کننید. شیاید هییی  ییک ا  نایام هییای میدیریتی در بخیش هییای ادتصیادی ، سیاسیی ، اجتمییاعی و 

 نه ها پاسخگوی نظام مدیریت رسانه ای باشد .فرهنگی نتواند به دلیل ماهیت ویژه رسا

در چنین شرایای مدیریت انتاال ا  واع موجود ، به سیمت وایع ماییوز ا  پیگییدگی خاصیی      

برخوردار خواهد بود . چرا که میدیریت رسیانه ای بایید توانیایی " سیا گاری " و " هماهنی  سیا ی " 

همراه بیا " دیدر  ار ییابی " در همیان سیسیتم  ،المیان تمامی وجوه تمایز برشمرده را در روند انتا

 مدیریتی متمایز را دارا باشد.

دییدر  آونییدی رسییانه هییا در کارکردهییای ابییزاری و راهبییردی، بییه عنییوان یییک اصییل دیگییر در روش    

چرا که میزان ددر  بردراری ارتباط  .شناسی و متدلوژی تبادل اطالعا  در مسیر توسعه  موثر است

نه با مخاطبان خود در دو مرحیه متفاو  که کارکرد " ابزاری " و "راهبیردی " رسیانه ا  سوی یک رسا

   .تعریف گردیده ، ا  حساسیت باالیی برای نییل بیه ماصیود در توسیعه فرهنگیی بیه شیمار میی رود

نتیجه معکوس به همیراه خواهید داشیت. بیه  ،جایگزینی هریک ا  کارکردها با تغییر اهداف مورد نظر

این آوند ارتبیاطی نیه تنهیا  ،اگر ا  ناش آمو شی رسانه ها به جای تبیی  استفاده شود ،العنوان مث

به اهداف تبیی  نخواهد رسید، بیکه ناش آمو شی میورد نظیر را نییز تخرییه کیرده و محصیول تولیید 

شده، هم اد تبیی  و هم غیر آمو شی خواهد بود. بنابر این شناخت ددر  آوندی هر یک ا  رسیانه 
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و کارکردهای مختیف آن و ناش های متفاو  باید درجایگاه خود، با روش و شیوه هیای متناسیه ها 

 با اهداف مورد نظر به کار گرفته شوند.

همگرایی و واگرایی رسیانه هیای دییداری و شینیداری و مکتیوز در توسیعه ، یکیی ا  مهمتیرین      

را کیه حیایه مخاطبیان و وسیعت بیرد اسیت . چی نمادیناصول در متدلوژی تبادل اطالعا  در توسعه 

رسانه های دیداری و شنیداری و مکتوز و تفاو  های آنان موجه می گردد که دیوانین همگراییی و 

لبتیه کیارکرد رسیانه هیا میی توانید در جهیت خنثیی سیا ی ا واگرایی در یک مواوع شناخته نشود.

گردد. ایین همگراییی و واگراییی نیه یکدیگر و تنزل جایگاه هر یک و تغییرکارکرد کالن رسانه را موجه 

تنها در میان رسانه های گوناگون ارور  دارد، بیکه مییان کارکردهیای متفیاو  ییک رسیانه در ابعیاد 

مختیف سرگرم سا ی ، آمو ش ، ادناع ، ترغیه ، تبیی  ا  معنای ددیی  تیرو حسیاس تیری برخیوردار 

 گردد.می 

ر حایات سبک های گوناگون در روش یابی و شیوه شناخت " دوانین همگرایی و واگرایی " که د    

شناسی تبادل اطالعا  ا  یک رسانه ، با کارکردهای ویژه خود است ، ا  عوامیل تعییین کننیده میی 

" مخاطه شناسی " ا  دیگر اصول تعیین کننده برای متدلوژی تبادل اطالعا  است . چرا که   باشد.

بردی و استراتژیک به رسانه داشته باشیم ، در نهایت آنگه هر نگاهی اعم ا  نگاه ابزاری یا نگاه راه

طبیان هسیتند . اگیر بیه مخاطبیان بیه امحصول رسانه است ، باید در جایی عراه شود که  آنجا مخ

عنوان مشتریان کیاال نگریسیته شیود ، ییا جامعیه تیوده وار کیه بایید جهیت دهیی شیوند و در مسییر 

و ییا بیه عنیوان " افیراد هوشیمند و انتخیابگر " بیه تعامیل استخراج ددر  میورد اسیتفاده دیرار گیرنید 

یا به عنوان " تاوییگران پیام ارتباطی " و اثر گذاران  بیر تولیید و محصیوال   ،دوسویه فرا خوانده شوند

رسانه ها محسوز شوند . در تمامی حالت ها سییاه ، ذائاه ، عالی  و تمایال  مخاطبیان را نمیی 

در صور  مهیا بودن تمیامی  مینیه هیا ی دیگیر ، رونید  ،ن شناخت مخاطهتوان نادیده انگاشت. بدو

 توسعه هم چنان با مشکال  جدی روبرو خواهد شد . 

ای  حرکیت توسیعهدر" دانون مندی وامنیت " به عنوان آخرین اصل برای متدلوژی تبادل اطالعیا      

دانون مندی و امنیت به مثابه فادان بستر حرکت برای توسعه فرهنگی به شیمار  نبود .ستمارح ا

بایید بتوانید فعالییت هیای  ،می رود. این دانون مندی عالده بر تعیین نوع راباه رسانه با ارکان دیدر 

به گونه ای که نوسیانا  و تحیوال  محییی پیرامیونی و تغیییر گیرایش  .درون رسانه را نظام مند نماید

سیاسی در حاکمیت جامعه عمیکیرد و کارکردهیای حرفیه ای و مسیوولیتهای رسیانه را تحیت های 

 الشعاع درار ندهد.

باید نظیارتی دانونمنید  "ا  طرف دیگر رسانه ها به عنوان " چشمان ناظر و مراده ا  سوی مردم      

م ، در ییک نظیام دنبال نمایند . به گونیه ای کیه اگیر فیرد شیود میردبر عمیکرد حاکمان و اصولی را 

مردم ساالر کار فرما هستند ، دولتمردان پیمانکارانی هستند که اجرای امور جامعیه ا  سیوی میردم 

حرکیت رسیانه هیا بایید بیه گونیه ای باشید کیه بتوانید نایش  ،به آنان سپرده شده است . بنابر ایین

یعنیی میردم ، اراییه گیزارش نظارتی خود را بر این پیمانکاران اعمال کرده و به مودع بیه کارفرماییان ، 
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برای ایفای " ناش نظارتی " بایید رونید دانونمنیدی طراحیی شیود کیه حرکیت  ،. در این مسیرنمایند

کیه حی  اسیتفاده  ،رسانه به سمت " تولید انتظار " که ح  افکار عمومی است و نه تولیید رایایت

تضمین گردد. چرا که   ،حاکمیت در بهره گیری ا  رسانه برای مشروع سا ی عمیکرد خود می باشد

در بده  ،در غیر این صور ، رسانه ناش ناظری را خواهد داشت که به جای حمایت ا  حاوق کارفرما

 به حفظ منافع پیمانکار خواهد پرداخت. ،بستان ددرتی

بدیهی است دانونمندی تنها با امنیت و شرایی استارار و اطمینان خاطر ا  عیدم مخیاطره بیرای       

گردانندگان آن امکان پذیر خواهد شد . فادان امنیت ،  مینه های دیانون منید کیردن رسیانه رسانه و 

ها در مسیر توسعه و در جهت شکوفایی آن خواهد بود ، اگر چه خود امنیت نییز در شیرایای ایجیاد 

 خواهد شد که تمامی روابی و فعالیت ها دانون مند شده باشند .

ت اگر چه هر دو ا  ارور  های اجتناز ناپذیر فعالیت هیای رسیانه ای بنابر این دانونمندی و امنی     

در دوره توسعه می باشد، اما به دلیل حساسیت باال و ارتباط تنگاتن  و پیوسته میان این دو کیه تیا 

و تا دانونگرایی هم  ،واع دوانین به راحتی و به صور  مناای صور  نخواهد پذیرفت ،امنیت نباشد

مالکی برای امنیت دابل تصور نیسیت ، ایین دو رکین ، دوره توسیعه را ا  پیگییدگی و معیار و  ،نیاشد

 حساسیت خاصی برخوردار می سا د . 

تغییر جایگاه رسانه ا  مواع کالن و  ،شاید بزرگترین آفت عدم دانون مندی و امنیت در یک جامعه    

 ند حیا  خود را تداوم بخشد . بتوادر پرتو حمایت حزبی میی به ساح حزبی وگروهی است تا آنکه 

در شرایی فادان دانونمندی و امنیت ، یک رسانه مجبور است برای حفیظ خیود و  ،به عبار  دیگر     

ادامه حیا ، ساح و جایگاه خویش را ا  مواع ناظر بودن بر عمیکرد حاکمییت بیه سیاح رسیانه بیه 

ییا کیل حرکیت رسیانه بیا مشیکل روبیرو عنوان " ارگان حزبی " تنزل دهد، چرا که در غیر ایین صیور  

 خواهد شد و یا آنکه به عنوان یک " ابزار" به دست ردیه خواهد افتاد . 

در چنین شرایای، حیا  رسانه اگیر چیه در مایاطع کوتیاه و حسیاس بتوانید بیا تیامین منیافع ،       

ثر گذاری بر مخاطه بخشی ا  حاکمیت تظمین گردد، اما استمرار آن و دوام و باای آن با حفظ توان ا

 در طوالنی مد  به یاین با مشکل جدی روبرو خواهد شد .

آنگه به عنوان معما در ناش رسانه ها در امر توسعه فرهنگی کشورهای در حیال توسیعه دابیل      

طرح است ، همان مسئیه دانون مند کردن فعالیت رسانه ها در روند توسیعه اسیت . بیه  بیان دیگیر 

ین ماوله های توسعه به ویژه توسعه فرهنگی تبیین چگونگی عمیکیرد رسیانه هیا یکی ا  پیگیده تر

برای نیل به توسعه است ، چرا که روند توسعه به صور  درون  ا ا  رسانه ها عمیکرد " تولید انتظار 

" در مخاطه را طیه می کند . ا  طرفی حاکمیت برای برنامه ریزی توسیعه ا  رسیانه هیا عمیکیرد " 

یت " در مخاطه را انتظار دارد چرا که اگر این عمیکرد نباشد افکیار عمیومی نمیی توانید بیا تولید راا

 مشکال  طبیعی و مناای که خواسته یا نا خواسته در مسیر توسعه با آن روبرو است فای  آید .

ییه بنابراین به نظر می رسد، تنها شیوه دابل اتکاء برای حل مسئیه دانون مندی و امنیت در مرح     

ایجاد " تعادل صیعودی " و" تیوان مثبیت " مییان فرآینید " تولیید انتظیار " و"تولیید رایایت " ا   ،توسعه
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این تعیادل صیعودی بیه معنیی برابیری و تسیاوی مییان تیامین  .سوی رسانه ها در جامعه می باشد

ار که بخشی ا  رسانه ها در اختییار دولیت و بخیش دیگیر در اختیی خواسته های دولت و میت نیست

بیرای طیرح خواسیته هیای  ،رسانه هیای حرکت متوا ن و رو به جیو به معنای این تعادل  .میت باشد

مردم ا  سویی و یاری رسانی به حاکمیت برای تامین آن خواسته ها ، و نه ایجاد تضیاد و تعیارد بیا 

 است . آن

د در توسعه " نیز تنها بیا  به عبار  دیگر برای توسعه پایدار ،" رشد در توسعه " نیا  است و " رش     

"تولید رایایت " بیرای مشیروعیت دهیی بیه  دو فرآیند " تولید انتظار " در مخاطه و بههمزمان توجه 

 و تحا  این امر یکی ا  پیگیده ترین مراحل تکوین توسعه است .است  منافع میی 

فکیری بیه داراییی  یکی ا  مهمترین پیش فرد های توسعه در هر جامعه ای ، تادم دارایی های    

های فیزیکی می باشد ، دارایی های فکیری بیه عنیوان نیرم افیزار توسیعه مسیئولیت تبییین نگیرش 

ددی  و عمی  به مواوع توسعه ، سیاستگذاری متناسه با شرایی موجود بیرای نییل بیه ماییوز و 

ی فیزیکی برنامه ریزی بهینه برای انتاال به بخش سخت افزاری توسعه که همان رشد و دارایی ها

 است  می باشد . 

بدیهی است طراحی نرم افزار توسعه فرهنگی در ایران و ناشی کیه وسیایل ارتبیاط جمعیی در      

 منوط به شناخت مساییی چند است که مهمترین آنها به شرح  یر می باشد : ،این  مینه دارند

شناخت چالش ها ی جهانی که هر کشور در حال توسیعه در جامعیه جهیانی بیا آن روبیرو  ،اول     

ییک پیارچگی ادتصیادی در جهیان  وارتباطا  و فین آوریهیای آن و آن چالش " جهانی شدن "  و است

چرا که هر یک ا  این چالش ها آثار سیبی و ایجابی خود را بر هر ییک ا  منظومیه هیای  .امرو  است

 ه ی در حال توسعه می گذارد .ددر  در جامع

ا  طرفی توسعه پایدار ، نیا مند " یکپارچه سا ی " در ساوح مختیف جامعه است و عموما ایین      

ناش که بسیار پیگیده و سخت می باشد بر عهده رسانه ها است . چرا کیه نایش اصییی رسیانه 

اع موجود به سمت واع ماییوز ها در این شرایی باید تمرکز بر جنبه های محوری مدیریت انتاال و

تیا دیادر شیوند جامعیه  ،ایجیاد کننید حاکمیتباشد . یعنی رسانه ها باید آوندی بین افکار عمومی و 

 دهند . مسیرتغییر و پذیرشگر توسعه جامعه نوین سمت سنتی را به 

ه هماهن  سا ی  " است . در هماهن  سا ی ابتدا باید هویت مناسیبی در عرصیماوله  ، دوم     

فرهنگی و اطالع رسانی که بخشی ا  سپهر ددر  جامعه بیرای رسییدن بیه توسیعه اسیت تعرییف 

 تا در مرحیه بعد رسانه ها بتوانند با تعیین تکییف خود با محیی پیرامونی هم در داخیل کشیورو ،گردد

ی اگر چه هر کشور در سیاح میی، سیر حرکتی خود را بیابند . به عبار  دیگر ،هم در جامعه جهانی

خود یک سیسییه مسیایل بیومی و فرهنگیی دارد کیه مخیتن بیه آن کشیور اسیت ، امیا ایین تمیایز 

فرهنگی و ار شی نمی تواند و نباید منجیر بیه حاشییه نشیینی و رکیود گیردد ، بیکیه بایید بتیوان بیا 

طراحی یک معادله جدید و فرمیول مناایی در امیر توسیعه بیا بهیره گییری ا  " راهبردهیای میدیریت 

 برای گذر ا  مشکال  مهیا شد .توسعه " 
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یکی ا  مهمترین ارور  ها برای حضور در عرصه جهانی و گذر ا  چالش های پیش رو ماوله ای      

تبیدیل کیه همانیا به نام " راهبرد های مدیریت اطالعا  " و به عبار  دیگر" هوشمند سا ی " است 

 اطالعا  به " دانش کاربردی " می باشد.

در این  مینه با نگاهی اجمالی به واعیت وسیایل ارتبیاط جممعیی در اییران میی تیوان گفیت در      

ما با این ماوله یعنی تبدیل داده هیای فیراوان و متنیوع بیه " دانیش کیاربردی " بیا  ،ساح رسانه ای

،  رسانه ای کشوررا تحییل محتیوا نمیاییمحرکت و فعالیت چرا که اگر . مشکل جدی مواجه هستیم 

میزان واحدهای اطالعاتی موجود در رسانه های ما نسبت به واحدهای اطالعاتی موجود در رسیانه 

کمتیر نیسیت و شیاید در بسییاری میوارد حجیم داده هیا و واحیدهای خیییی های غربیی وپیشیرفته 

     باشید ، امیا مشیکل رسیانه ای ماعیدم توانیایی ا  برخی کشیورهای همسیایه اطالعاتی  ما بیشتر 

پیام " ا  طری  این واحدهای اطالعاتی است که این امر به دو دلیل اساسیی برمیی و  بان تاال " ان

 گردد.

 مخاطه " و نیا  اوست.و ترجیحا   بان شناخت دلیل اول : مشکل رسانه ای در ارتباط با "      

دلیل دوم: مشکل فادان مهار  و روش شناسی در چگونگی " پیردا ش اطالعیا " وچیینش  آن      

 در این  مینه بر می گردد. حرفه ایبرای انتاال پیام مورد نظر است که این امر به اعف آمو ش 

اسیت  در ایران رو انه انبوه اطالعا  به صور  یک طرفه در حال چاپ و انتشیار وااح تر،به عبار      

در حالیکیه ایین حجیم کمیک چنیدانی بیه  ،و ارائه سیسیه اطالعا  بیا حجیم بسییار بیاال جرییان دارد

 هوشمند سا ی کاربردی جامعه و مخاطه نمی کند.

در ایران آن است که " رسانه " دابییت استفاده بیرای او را هابرداشت مخاطبان رسانه  ،بنابر این     

ها ار نظرهای رو مره مردم بارها و بارها شنیده می شود که رو نامه ندارد و این جمیه فراوان در اظه

بیرای ای رسیانه میدیریت بییانگر فایدان دابیییت ایین داوری،  .یا رادیو یا تیویزیون " هی  چیز نیدارد"و 

 حجم اطالعا  انبوه است.انتشارمخاطه، در عین جذز 

اطالعیا  ، میدیریت " تنظییم ه و رسیانیکی ا  مهمترین بخش هیای میدیریت پس شاید بتوان گفت  

 روابی با مخاطبان " است که شاید مهمترین چالش رسانه های امرو است . 

مشکل دیگر رسانه ها در ایران ، فادان بهره وری مناسه ا  نظام های ارتباطی  نیده و رو  دنییا      

تبیاطی  نیده دنییا است . ما هنو  در ساح نخبگیان جامعیه نمیی تیوانیم ا  نظامهیای اطالعیاتی و ار

استفاده مایوز داشته باشیم . این در حالی است که در دنیای پیشرفته امیرو  معنیی شیهروندی 

جیایگزین گشیته 2، نیتیزن1دیگر در محدوده جغرافیای خاص تعریف نمی شود . بیکه به جای سیتیزن

عا  ، امور رو مره هستند که با رد و بدل کردن اطال3است . یعنی در دنیای امرو  شبکه ها و نت ها 

فرامیر ی صیور  میی فرامیی و مورد نیا  مردم را سامان می دهند و این سامان دهی در جغرافیای 

 پذیرد.

                                                 
 Citizen)شهروند(  1
 Nitizen)شهروند شبکه ای(  2
3 Net 
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در ارتباط با متیدولوژی تبیادل اطالعیا  و چگیونگی پیردا ش و طبایه بنیدی اطالعیا  تخصصیی و      

دلییل رسیانه هیای میا در عمومی برای مخاطبان نیز ما با مشکل جدی مواجه هستیم و بیه همیین 

ار یابی عمیکرد سا مانها و عمیکرد حاکمیت بگونه ای مناای و مسیتدل ، نیاموف  بیوده انید . چیرا 

بیوده انید ییا بیه عنیوان " بیدل " ا  ییک " حیزز  جرییان حیاکمسانه های ما همواره یا بیند گیوی رکه 

عمل کرده اند . این امیر بییش  مخالفواپو سیون" در نااه ماابل ددر  و به عنوان معترد و  منتاد 

ا  آنکه پیش  مینه سیاسی و جناحی داشته باشد ، ناشی ا  ایعف متیدولوژی تبیادل اطالعیا  در 

 رسانه ها بوده است . 

اطیالع اگیر توسیعه  ،در اییران همه جانبهتوسعه تحا  برای  ،در جمع بندی کیی می توان گفت     

ییافتن ییک هوییت  اساسیی،ش فیرد بپیذیریم ، مسیئیه را به عنوان پی رسانی در جامعه اطالعاتی

این هویت ، توجه جدی به امیوری چنید اسیت ا  آفرینش این عرصه است. ال مه در رسانه ای جدید 

 جمیه آنها:

در ماوله محتوا و کیفییت ، نیا منید کیارکرد نیرم افیزاری جدیید در میدیریت اطالعیا  متناسیه بیا  .1

این مدیریت جدید عالوه بر آنکه نیا مند" شیوه سا ی " و " شرایی موجود در جامعه هستیم . در 

روش شناسی " تبدیل داده های فراوان و متنوع به دانش کاربردی و هوشمند سا ی هستیم ، 

 برای نوسا ی ساختارهای سنتی به جامعه نوین اروری است . ،توجه به وجوه تمایز فرهنگی

ی ناش هیای هماهنی  آنیان بیرای توسیعه ، بیه پذیرش تفاو  کارکرد رسانه ها در عین کارسا  .2

عنوان " استراتژی جدید ردابتی " بایید مید نظیر دیرار گییرد . بگونیه ای کیه ییک صیاحه امتییا  ییا 

رو نامه نگار ا  بسته شدن رو نامه دیگری اظهار خرسندی نداشته باشد . بیکیه در عیین تفیاو  

گروهی " بودن به سمت حزبی و" رسانه کارکردها ، یاری رسانی به یکدیگر برای خروج ا  ناش 

 " رسانه جمعی " شدن ، اصل باشد .

ارایییه تعریییف مشییخن و دابییل دبییول ا  هویییت صیینفی رو نامییه نگییار و خبییر نگییار و تعیییین منزلییت  .3

این امر باید هم درونی و هم برونیی  .اجتماعی متناسه با هویت جدید رسانه ای اروری است

ضای درون صینفی و فضیای خیارجی اعیم ا  حاکمییت و میردم باشد . یعنی تواف  ذهنی میان ف

پیرامون این مسئیه همسو و پذیرفته شده باشد . البته با توجه به فرهنی  گفتمیانی مسیووالن 

در پرسش و پاسخ با خبرنگاران در بهترین شرایی و حاال  پیش آمده نشان می دهد ، برای نیل 

 .به هویت راه دشوار و طوالنی پیش رو داریم 

 :در نهایت ، برای نیل به ماصود ، توجه به ارور  هاو نیا های  یر اجتناز ناپذیر است .4

 رسانه ای . یاطالع رسانی بجای موعظه و تبیی  در کار خبرتاویت  -

 دانون پذیری و برخورد با دانون گریزی و دانون ستیزی . -

 پرهیز ا  کارکرد حزبی رسانه . -

 ای نیروی انسانی شاغل در رسانه ها.ایجاد هویت صنفی و منزلت اجتماعی بر -

 .و تحییل نیا  مخاطهمخاطه شناسی  -
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ایجاد راباه مناای و منظم بیین حکومیت کننیدگان و حکومیت شیوندگان بیرای ایجیاد دولیت  -

پاسخگو همراه با تاویت " انعااف روانی " در رسانه با در نظر گیرفتن تیوان تابیی  جامعیه و 

 ظرفیت انتااد پذیری مسووالن.

 میان رسانه و مخاطه. فاصیهشتن بردا -

بهره وری مشاع ا  امکانا  موجود کشور در امر رسانه ها و تشکیل اتحادیه ها و سند یکاها  -

و جایگزین کردن " رفادیت رسیانه ای " بجیای " ردابیت رسیانه ای " . بیه گونیه ییی کیه تیوان 

 جاری شود.رسانه ها به صور  جمع افزایشی و حسابی و نه " جمع جبری " در جامعه 

میدیریت کاربردی  حل مشکال  آمو شی در بخش توسعه نیروی انسانی و ایجاد دوره های  -

 رسانه در ساوح تحصیال  عالی .

 حرکت به سمت ایجاد ساختارهای نوین رسانه ای در کشور . -

ی به امید تحا  شرایی ال م برای نیل بیه " توسیعه رسیانه ای " بیه عنیوان بسیتر ال م بیرا            

 .«توسعه فرهنگی در کشور

 

 منابع:     

 

اف فیوید شومیکر ، نشر نو آوریها، ترجمه: ابوطاله فنایی، عز  هللا کرمی ، انتشارا  دانشگاه  -اور  ام راجر     -1

 شیرا .

 .4تکنولوژی های نوین ، توسعه یا انحااط ، نشریه رسانه سال هفتم ، شماره    -2

 .Foreign policy  ،1977ساوط تمدن غرز و محدودیت با ار و دموکراسی ، برگردان مااله ای ا     -3

 .1376سیاستگذاری رسانه ای، دکتر فریدون وردی نژاد، انتشارا  دانشکده خبر،    -4

 

 


