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مقدمه
هدف سیاستگذاری فرهنگی و به بیانی عامتر ،مدیریت فرهنگئی بایئد معطئوف بئه فئراه
آوردن شرایط مناسب برای شکوفایی استعداد انسانها و اشاعه خالقیت و نئوآوری باشئد و
طبعاً چنین امر مهمی ،بدون مشارکت مردم امکانناپذیر اسئت و ایئن خئود در گئرو و ئود
ارتباط متقابل میان ملئت و دوتئت اسئت .زیئرا «دوتئت زمئانی مئیتوانئد در امئور فرهنگئی
کارآمد باشد که محیط و فضایی فراه آورد تا در آن ،شهروند ،احسئا قئدرت و خلی ئه
بودن به ای خداوند را درونی کند» (ستاری. 47 :1379 ،
سیاستگذاری فرهنگئی عبئارت اسئت از «تعیئین خئط مشئیهئا و راهبردهئای کئالن
فرهنگی برای رسیدن به اهداف چهارگانه توسئعه فرهنگئی یعنئی همکئاریهئای فرهنگئی،
مشارکت فرهنگی ،میراث فرهنگی و هویت فرهنگی که یونسکو نخستینبار با ارائئه م هئوم
توسعه فرهنگی آن را مطئر کئرد (حسئین تئی . 2 :1379 ،سیاسئتگئذاری فرهنگئی گئاه
سیاستگذاری بئرای توسئعه فرهنئ و گئاه سیاسئتگئذاری بئرای توسئعه پایئدار اسئت.
ازنگاهی دیگر ،سیاستگذاری فرهنگی نوعی برنامهریزی راهبردی است که از آرمئانهئا و
ارزشهای امعه اتهام میگیرد و برنامهریزی میان مدت (برنامئه هئا و برنامئهریئزی کوتئاه
مدت (طر های ا رایی را هدایت میکند .در سیاستگذاری فرهنگی پیشزمینههای زیئر
مورد تو ه قرار میگیرند:
 .1شناسایی هدفهای کالن نظام و شناسایی و تحلیل طر ها و اقدامهای ا رایی.
 .2م هوم مخاطب فرهنگی و گوناگونی آن در امعئه و بئه عبئارتی ،نیازهئا و اهئداف
مت اوت مخاطبان.
 .3شناسایی خصوصیات فرهنگئی ،توانئایی هئای فکئری و مئادی امعئه و گونئههئای
مختلف تمایالت.
امعئه
 .4م هوم هویت فرهنگی با تعریفِ «خصوصیات رفتاری تقریباً همگن در یئ
کئه در شئئیون زنئدگی ،نظئئامهئئای ارزشئی ،روابئئط ا تمئئاعی و توتیئد فکئئری بئئروز
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مییابد».
 .5تو ه به مسائل و موضوعات تخصصی فرهنگی ،درکنار بررسی ارتبئاط فرهنئ بئا
حئئوزههئئای خویشئئاوند نظیئئر آمئئوزش ،اطئئال رسئئانی کتئئار و رسئئانههئئای معئئی
(مطبوعات و صداوسیما  ،محیطزیسئت و کی یئت زنئدگیر درعئین تئزوم ت کیئ
مسووتیتها و وظایف (پهلوان. 1382 ،
در صورت پذیرش تعامل میان دوتت و مئردم در امئور فرهنگئی ،مئیتئوان بئه کسئب
کارآمدی بیشتری از سیاست هئا امیئدوار بئود .از ایئن رو اسئت کئه در کشئور مئا هئ وزن
مسووتیت دوتت به ن ع افزایش مسووتیتپذیری مردم ،کاهش مییابئد و انتظئار مئیرود کئه
دوتت ،سیاستگذاری را وسیلهای برای هموار کئردن مسئیر مئردم در راسئتای دسئتیابی بئه
کارآمدی تلقی نماید (اتکینسون و دیگران. 1384 ،
ذکر این نکته الزم است که سیاستگذاری فرهنگی به معنای کالن آن ،بنا به ماهیئت،
ه فرابخشی و ه فراحکومتی است .فراحکومتی است ،زیرا فرهن کل مئردم آن امعئه
را دربرمیگیرد .از آنجایی که فرهن امری است مربوط به عمئوم مئردم و نئه فقئط گئروه
کوچ دوتت مردان (اع از مدیران و کارشناسئان  ،آنهئا نئه از نظئر حقئوقی و نئه از نظئر
توانایی قادر به طراحی و ا رای چنین سیاستهایی نیستند .رهبران بلندپایه مئذهبی ،سیاسئی
و فرهنگی نقش خاص خود را در تنذیر ،هشدار و لب تو ه عمومی به مسئائل دارنئد ،امئا
بئئرای سیاسئئتگئئذاری ،برنامئئهریئئزی و اقئئدام بئئرای حئئل مشئئکالت ،همگئئان اعئئ از
سیاستمداران ،دوتتمردان ،روحانیون و روشن کران شامل هنرمندان ،ادیبئان ،دانشئمندان،
فیلسوفان و روزنامه نگاران ،معلمان ،استادان و گروههای مختلئف ا تمئاعی بایئد مشئارکت
داشته باشند .بدیهی است که صاحب نظران و اهل فکر سه بیشتری دارند ،وتی از آنجا کئه
این گروه پرن وذ بهطور پراکنده و فردی به دشواری میتوانند در این مه مشئارکت کننئد،
باید به واسطه انجمنهایی از قبیل انجمنهای علمی ،ادبی و هنری گئرد هئ آینئد تئا هئ از
نظرات و افکارشان سود برده شود و ه برای ا رای سیاستها از آنان طلب همکاری شود.
در حا) حاضر سازمانهای هانی نیز بر این نکته تأکید دارنئد کئه سئازمانهئای ییردوتتئی
میتوانند مؤثرترین نقش را ،چه در طراحی و چه در ا ئرای سیاسئتهئا و برنامئههئا داشئته
باشند و در امور فرهنگی این نقش بارزتر است (روشند). 1385 ،
سیاستگذاری و برنامهریئزی از گذشئتههئای نئه چنئدان دور بئه شئیوههئای مختل ئی
صورت میگرفت که ایلب فرمان حاکمان و زمامداران به والیات تحت امرشئان بخشئی از
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برنامهریزی محسور میشد ،اتبتئه درخواسئت حاکمئان والیئات و منئاطل مختلئف دربئاره
موضو و یا موضوعات مبتال است و پاسخ به آنها نوعی برنامهریزی به شمار میآمده است.
به مرور زمان که وامع گستردهتر شدند و فعاتیتهای مختل ی در کشورها صورت گرفئت
هر نو فعاتیت بهسوی بود ه و هتدهی بر اسا میزان و نو بود ه پیش میرفت.
با پیشرفت زمان و پیچیدگیهایی که در انجام امور مختلف به و ود آمد ،برنامهریئزی
درازمدت در دستور کار دوتئت و مؤسسئات عمئومی و خصوصئی قئرار گرفئت .درواقئع،
و ود عوامل درونزا و برونزا و تأثیر عوامل محیطی بر فعاتیت ،مؤسسئات و شئرکتهئا را
وادار به برنامهریزی استراتژی کرد ،زیرا توده مردم انتظارات بیشتری برای خدمترسئانی
مطلئئور از زمامئئداران امعئئه داشئئتند .عموم ئاً دوتئئتهئئا از دو نئئو برنامئئهریئئزی اسئئت اده
میکردند :برنامهریزی امع و برنامهریزی عملیاتی .در برنامهریزی امع به برنامههای کلئی
و عمومی پرداخته میشد و در برنامهریزی عملیاتی به کمیکئردن و خئرد نگریسئتن تو ئه
میشد .عواملی که است اده نظاممند از برنامهریزی را ضروری ساخت عبارتند از:
 .6عواملی که فرهن و هنر و فعاتیتهای این حوزه را به شدت تحت تأثیر قرار میداد.
 .7تعابیر مختل ی که در حوزه فرهن از فعاتیتهای فرهنگی به عمل میآمد.
 .8حساسیتهایی که در طی ساتیان در این بخش به و ود آمد.
بهمنظور برنامهریزی درست و اصوتی ابتدا بایئد مخاطبئان برنامئههئا مئورد تو ئه قئرار
گیرند و فه و درک آنها از دوتت ،بهمنظور ا رای درست ،در فعاتیتهای فرهنگی مدنظر
قرار گیرد ،سپس بین انتظاراتشان اوتویتبندی کرد.
اگر بخواهی نگاهی به تاریخچه برنامهریزی فرهنگی در ایران داشته باشی  ،باید تو ئه
کنی که بهری تحوالت شگرفی که در نی قرن اخیر در کشور ما به و ود آمده ،عمئدهدر
بخش اقتصاد و فرهن بوده و اتبته بسیاری از این تحوالت برنامهریئزی فرهنگئی کشئور را
بهسوی ی سیر تکاملی سوق داده است.
اوتین متن مکتور در زمینه سیاستگذاری فرهنگئی در شئورای فرهنئ عمئومی در
سا)  1371در لسه شماره  288با اصالحاتی بئه تصئویب شئورای عئاتی انقئالر فرهنگئی
رسید .اصو) سیاست فرهنگی کشور که شامل مقدمه اهئداف فرهنگئی در ایئران و اهئداف
سیاست فرهنگی و اصو) سیاست فرهنگی و اوتویتها و سیاست کلی بود ،بئه دسئتور امئام
(ره در شورای عاتی انقالر فرهنگی ،که در سئا)  1359تأسئیس شئده بئود ،تئدوین شئد.
دومین سند مکتور در بردارنده برنامه او) توسعه اقتصادی ،ا تماعی ،فرهنگی کشور است
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که درسا)  1372به تصویب رسید .سئومین سئند مکتئور نیئز برنامئه دوم توسئعه اقتصئادی
ا تماعی و فرهنگی کشور است که سند فوق اتذکر نیئزدر سئا)  1378بئه تصئویب رسئید.
بهطور کلی ،از زمان پیروزی انقالر اسالمی ایران تغییر و تحئوالت بنیئادی در عرصئههئای
مختلف ا تماعی ،اقتصادی و فرهنگی به و ود آمد که اتبته تغییرات در بخئش فرهنئ در
ایئئن میئئان ایگئئاه ویژهای دارد .بئئا تأسئئیس شئئورای عئئاتی انقئئالر فرهنگئئی ،اقئئدامات و
سیاستگذاریهای فرهنگی نظ بهتری یافت و هدفمند شد .بهگونهای که تحقیقات متعئدد
در بخشهای مختلف دین ،اقتصاد و قدرت مورد مطاتعئه دقیئل قئرار گرفئت و باعئ شئد
مطاتعات فرهنگی در کشئور بئه شئیوه علمئی سئر و سئامان پیئدا کنئد .در سیاسئتگئذاری
فرهنگی ایران هتگیری های مختل ی و ود داشته که عموماً به دو هئت نظریئه عمئومی
هئانی بئه
هانی و کثرت فرهنگئی تمایئل داشئته اسئت .نظریئه عمئومی فرهنئ
فرهن
هانی اشاره دارد که سایر فرهن های بازمانده از تمدنهای دیگئر در
شکلگیری فرهن
آن حل خواهند شد و آن همان فرهن و تمدن یرر و مدرن اسئت و در چنئین اوضئا و
احواتی الزم بود نگهبانانی سنت و میراث فرهنگی کشور را ح ظ کنند .سنتهای هر ملئت،
همچون آدار و رسومی که سرنوشت هر کشور را معلئوم مئیکنئد ،بایئد از حئل شئدن در
فرهن های بیگانه مصون بمانند تا آن ملت را از سایر ملل هان ممتاز و متمایز سازد.
 .1رسانه
در عصر ارتباطات و اطالعات ،رسانهها یکی از مه تئرین ابئزار دسترسئی بئه اهئداف تلقئی
هئئانی دوم ،از آنهئئا بئئه شئئدت اسئئتقبا) شئئد.
مئئیشئئوند و بئئه همئئین دتیئئل ،پئئس از نئ
«کارشناسان ارتباطات ،رسانههای ارتباطی را مسیرهایی میدانند که از طریل آنهئا پیئامی بئه
مخاطبان می رسد .با این م هوم ،رسانه باید تا حد مطلئور بئهمثابئه گئذرگاهی بئیمقاومئت
برای پیامها عمل کند» (فرهنگئی و همکئاران . 14 :1373 ،رابطئه متقابئل فرهنئ و رسئانه
ریشه در تاریخ حیات بشر دارد و میتوان گ ت پیئدایش رسئانه همئزاد امعئه بئوده اسئت.
درطو) تاریخ ،انسان برای انتقا) پیام خود ،رسانهها را به کار گرفته و فرهن خود را نیز بئا
آن گسترش داده است .تذا بح فرهنئ رسئانه نئوعی بحئ تئاریخی بئه شئمار مئیرود.
انقالر ارتباطئات در دنیئای دیئد ،موتئد انقئالر فرهنگئی بئوده و رسئانه در آن فرهنئ
دیدی را توتید کرده که متعلل به وامعی است که انقالر ارتباطات را تجربئه کئردهانئد.
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این فرهن خاص ،پویا ،1تداومی 2و کامالً دیئد بئوده و باعئ توتئد همگرایئی فرهنگئی
شده است .در واقع ،فرهن رسانهای ناشی از انقالر ارتباطات ،نویدبخش فرهنگی هئانی
است که تجمیع ملتها و اندیشئه هئا را در برخواهئد داشئت .بئه بیئان مئ توهئان ،در ایئن
دهکده هانی ،ملتها چنان به یکدیگر نزدی میشوند کئه بئه فرهنگئی مشئترک دسئت
مییابند و زبان مشترک هانی را شکل میدهند ( . Flower, 1991در اینجئا منظئور از زبئان
مشترک ،پیدایی زبان نمادین هئانی اسئت .نمادهئای من ئرد ،تئ افتئاده و ملئی ،در پرتئو
انقئالر ارتباطئات ،بئئه حئری هئانی وارد مئئیشئوند و مئورد فهئ و درک انسئانهئا قئئرار
میگیرند .شکی نیست ابه ایی نمادها و ورود آنان بئه عرصئه هئانی ،سئط تئازهای در
ارتباطات انسانی فراه میآورد.
رسانهها ،نگرشها و ارزش هایی را که از قبل در فرهن و ود دارد ،پئرورش مئیدهنئد
و این ارزشها را در بین اعضای ی فرهن ح ئظ و تکثیئر مئیکننئد .بئه عبئارتی ،محتئوای
رسانهای به پیشفرضها و نقطهنظراتی دالتت دارد که بر حسب بافتها و روابط ا تمئاعی کئه
در آن توتید میشود ،قابل فه است .اتبته ،محتوا آن بافئتهئا و روابئط را از نئو سئازماندهی و
بازتوتید میکند و حئافظ سئاختارها و شئیوههئای توتیئد خئود اسئت (مهئدیزاده. 51 :1383 ،
امعه نقش یاتب را بازی میکنند و این بازی را نئه فقئط بئا بازتئار دادن
رسانهها در فرهن
فرهن  ،بلکه با شرکت در فرهن سازی نیز به ا را میگذارند .نقئش آنهئا پیچیئده اسئت :از
ی سو زء فرایندهایی هستند که فرهن از آنها بیرون میآید و ساخته مئیشئود و از سئوی
دیگر ،در صحنهای بازی می کنند که حیات ا تماعی و فرهنگی در آن ریئان دارد .رسئانههئا
در ساختاربندی مسائل برای عموم هوشیار ،نقش اصلی را بر عهده دارند.
میتئوان گ تمئان رسئانههئا را بئه عنئوان مجموعئه ت سئیرهایی کئه بئه موضئوعی معنئا
میبخشد ،قلمداد کرد .این گ تمئان دارای سئاختار درونئی نیئز هسئت .گیتلئین مئینویسئد:
«ساختارهای رسانه ای هان را ه برای خبرنگاران کئه تشئری و توصئیف آن را بئه عهئده
دارند و ه برای ما که به گزارشهای آنها چش دوخته و به آنها اعتماد مئیکنئی  ،سئازمان
میدهند» .این ساختار مستلزم و ود مواضع مختل ی است تا بتواند تنئو الزم را بئرای آنهئا
که دارای ساختار مشابه هستند ،تأمین کرده و همه را ارضا کند (. Wells, 1975
پیامی که رسانهها با خود دارند ،پیام یگانه و تغییرناپذیری نیسئت .ایلئب پیئامی کئه بئا
1. Dynamic
2. Continual
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ابزارهای استانداردشده ساخته شده است .این پیام محصو) و حتی کاالیی اسئت کئه ارزش
مبادته دارد و به صورت نمادین دارای ارزش سئودآور نیئز هسئت .از آنجئا کئه رابطئه میئان
فرستنده و گیرنده ئ در ایلب موارد ئ امکان مبادته فئوری را نمئیدهئد ،از نئو ییرشخصئی
است و این نبه ارتباطی فقط به فاصلهای ئ فیزیکی و ا تماعی ئ که فرستندهها و گیرندههئا
را از ه دور میسازد مربوط نمیشود ،بلکه بئه طبیعئت کئار ارتبئاطدهنئده (خبرنگئار نیئز
مربوط میشود .رسانهها عرصهها را برای بح درباره موضو هایی که بئرای افئراد اهمیئت
دارند فراه و از این منظر ،دائماً معناهایی را اتقا مئیکننئد .بئهعئالوه ،افئراد در امعئههئای
یربی ئ که از رسانهها اشبا شدهاند ئ دست یافتنیترین منبع خبری را فراه مئیآورنئد و از
این رو میتوان پیام آنها را به منزته مه ترین تعیینکنندهها در بنای فرهن به حسئار آورد
(پیکارد . 86 :1375 ،وان برید ( ، 1958شیوههای کار رسانهها در ح ظ وضعیت مو ئود را
مورد تو ه قرار داده است .وی متئذکر مئیشئود در هنگئام تعئارض ارزشهئا ،رسئانههئای
معی گاهی به خاطر مزایای احترام به سنت اخالق عمئومی و ح ئظ نظئام ،گئزارش دقیئل
رویدادهای مه را قربانی میکنند .حسب نظر برید ،روزنامهها عموماً از وطن و رهبئران آن
به نیکی سخن میگویند (. Van Iubergen, 1988
رسئئانههئئا ،چئئه در بخئئش دوتتئئی و عمئئومی و چئئه در بخئئش خصوصئئی ،پدیئئدههئئای
چندو هی هستند« :ایلب ی مؤسسه یا شرکت اقتصادیاند ،ی نهاد ا تماعی ئ فرهنگی
به شمار می آیند ،یکی از ابزارهای تبلیغاتی حکومت هستند و در عات سیاست ،قئوه چهئارم
تلقی شدهاند .از ایئن حیئ  ،مئدیریت آنهئا نیئز چنئدو هی محسئور مئیشئود :و هئی از
مدیریت آنها ،مدیریت اقتصادی بئرای بقئا و رشئد و توسئعه فعاتیئتهاسئت و و ئه دیگئر،
مئدیریت فرهنگئئی ،بئئاالخم در مقابئئل توتیدکننئدگان فرهنگئئی و مخاطبئئان .و ئئه دیگئئر،
مدیریت بحرانها ،تنشها و مسائل ئاری سیاسئی ئ ا تمئاعی و و ئه دیگئر آن ،مئدیریت
تبلیغات سیاسی هت افزایش ن وذ و مشروعیت سیاسی است» (محمدی . 18 :1376 ،بئدین
تحاظ در رسانهها با سطو مختل ئی از مئدیریت موا ئه مئیشئوی کئه هئر یئ بخشئی از
ارتباطات رسانهها با افئراد ،نهادهئا و مخاطبئان را پوشئش مئیدهنئد .و ایئن سئطو متنئو ،
اهمیت فه مدیریت رسانهها را روشن میسازد.
سیاستگذاری ،مانند یاتب رشتههای علوم انسانی ،تحت سئیطره علئوم طبیعئی شئکل
گرفت .علوم طبیعی نیز به نوبه خود تا دهههای میانی قئرن بیسئت تحئت حاکمیئت پئارادای
اثباتگرایی یا پوزیتیویستی در روششناسی قرار داشت .تذا کارهای ابتئدایی ایئن حئوزه را
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باید ذیل روششناسئیهئای پوزیتیویسئتی مشئاهده کئرد .در واقئع ،در دوره پئس از نئ
هانی دوم ،سیاستگذاری عمومی از د) ی سنت اثباتی قوی رشئد کئرد .در ادامئه و بئا
انتقادهای افراد گوناگون به پوزیتیویس  ،این انتقادها اثر خود را بئا شئدت بیشئتری از علئوم
طبیعی ،بر رشتههای علوم انسانی نهئاد .سیاسئتگئذاری نیئز تحئت تئأثیر ریانئات انتقئادی
تحوالتی پیدا کرد .پوپر ابطا)گرا ،که با و ود انتقئاداتش ذیئل اثبئاتگرایئی مئیاندیشئید،
معتقد بود که آزمون و تجربه باید مبنای تصمی گیری قرار گیئرد ،نئه نظریئههئای ییرعلمئی
ابطا)ناپذیر .وی رویکرد مهندسی تدریجی را برای نو اداره پیشنهاد کرد.
ساختگرایی ،که در آن واقعیت بهصورت ا تماعی ساخته میشود نه به واسئطه یئ
واقعیت عینی ،مطر شد .سیاستگذاری با تأثیرپئذیری از اندیشئه مت کئران پسئتمئدرن و
انتقادی مانند فوکو و هابرما  ،تأکید نظریههای سیاسئتگئذاری بئهسئمت نیئاز بئه تحلیئل
سیاست و سیاستگذاری بهمثابه اشکاتی از گ تگو بئود کئه بئه واقعیئت شئکل مئیبخشئید.
نماینده بر سته چنین دیئدگاهی ،مئوری ادتمئن اسئت .بسئیاری از محققئین ایئن عرصئه بئا
استدال)های گوناگونی به کثرتگرایی در روش رسیدهاند و نتیجه آن رد شئدن نگئاههئای
سادهانگارانه پوزیتیویستی نسئبت بئه هئان بئود ،کئه دیگئر هئان بسئیط و سئاده نیسئت و
واقعیت ،به ویژه واقعیت ا تماعی ،پیچیده و چندبعدی است و تذا باید رویکرد کثرتگرا را
در مورد مد)ها و نظریهها بپذیری  .آنها معتقدند هان پیچیدهتر از آن است که بتوان آن را
در ی قاتب قابل ت سیر ای داد .با این نگاه ،زمانی که سیاستگذاری عمئومی را تحلیئل
میکنی  ،در واقع در پی فه شیوههای اندیشئیدن و انئوا «نقشئههئایی» هسئتی کئه سئاختار
تحلیل «فرآیندها» و «مسائل» را پی مینهند .تذا بر اسا تحلیل عقالیی سیاستهئا ،آگئاهی
اثبات گرا ،هان قابل فه  ،قابلیت و امکان محاسبه هزینه و فایده ،امکان اندازهگیری اسئت.
اما بر اسا تحلیل انتقادی یا پستمدرن ،حقایل عینی و ود ندارد و اندازهگیری و محاسبه
هزینه و فایده و انجام کار با تردیدهای زیادی همراه است (محمودی. 1379 ،
از این منظر ،سیاستگذاری فرهنگی رسانهها مجموعهای از اصو) و هنجارهاست کئه
برای راهبری رفتار نظامهای رسانهای تدوین مئیشئود .ایئن سیاسئتگئذاری ،کئاربردهئای
عملی ،محدود و فوری نیز دارد اما در اصل ،عملی بنیئادی و وسئیع اسئت .سیاسئتگئذاری
فرهنگی رسانهها ه روش و ابزار رسیدن به هدف و ه راهبردها را شامل میشود .تذا ایئن
سیاستگذاری آمیزهای از تجربیئات گذشئته ،مصئلحت عئام مئردم و آینئدهنگئاری اسئت.
سیاستگذاری فرهنگی رسانهها نقش بسئیار اساسئی در سیاسئتگئذاری کئالن کشئور بئر
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عهده دارد و اساساً نبود ی اتگوی سیاستگذاری فرهنگی رسانهای باع شئده نتئوانی از
همه امکانات و داشتههای خود در هت گسئترش و توسئعه کئالن فرهنگئی بهئره کئافی و
وافی ببری  .برای ورود به بح سیاستگذاری فرهنگئی رسئانههئا ابتئدا الزم اسئت منظئور
خودمان از رسانه را مشخم سازی  .در این مقاته ،رسانه شامل رسانههای مکتور ،صئوتی و
تصویری و رسانههای اتکترونی است و هرگونه سیاستگذاری فرهنگی رسئانه بایئد ایئن
حوزه را دربرگیرد.
بهطور کلی ،سازمانهای رسانهای ،محدودهای کمتر قابئل سیاسئتگئذاری را تشئکیل
میدهدر بهخصوص بهدتیل گرایشهای همگرایانهای کئه بئهو ئود آمئده ،ح ئظ ت کیئ
سنتی بخشهای مختلف رسانه بهمنظور سیاستگذاری را دشوارتر میسئازد .امئروزه نقئش
دوتت در سیاستگذاری رسانهای گرچه در حا) کاهش است اما از بین نرفته و دوتتهئای
ملی و شئرکت هئای چنئدملیتی همچنئان بئازیگران اصئلی صئحنه سیاسئتگئذاری هسئتند.
بهاعتقاد بسیاری از محققان ،دوتتها ،بازیگران کلیدی در تدوین سیاستگئذاری رسئانهای
و ا رای آن بوده و در آینده نیز خواهند بئود .در کشئورهایی کئه سیاسئتگئذاری توسئط
دوتت شکل میگیرد ،میتوان تمرکز رسانهای را به وضو دید .قئوانین کشئورها وسئیلهای
است تا از طریل آن نظارت بیشتری توسط دوتت شئکل گیئرد ،همچنئین کنتئر) دوتتئی یئا
محدود کردن فعاتیت بازیگران ییردوتتی در سیاستگذاری بهواسطه وضع قوانین میتوانئد
مشروعیت یابد .تاکنون تحلیل فرایند سیاستگذاری رسئانهای بئر عوامئل قابئل مشئاهدهای
مانند قانونگذاری ها ،فعاتیت و دخاتت دوتت ،دخاتت نهادهای مدنی و  ...تمرکئز کئرده و
عوامل ناپیدای سیاستگذاری را نادیئده گرفتئه اسئت .سیاسئتگئذاری رسئانهای امئری بئا
اهداف و ارزشهای سیاسی است و نقش قضاوتهای ارزشی در سیاستگذاریها بر سئته
است .نظام های سیاسی کشورهای پیشرفته ممکن است به اصو) دموکراسی پایبند باشند امئا
ت اوتهای ویژهای بین سب دوتتمردان و ارزشهئای ایئدئوتوکی آنهئا و ئود نئدارد.
گاهی فعاتیتهای سیاستگذاران رسانه بهواسطه افئزایش سئهامداران مئبه اسئت .حضئور
گسترده ذین عان و همچنین گروههای فشار شاید بزرگترین چاتش برای سیاسئتگئذاری
رسانهای در آینده باشد (محکی. 1376 ،
با افزایش روزافزون اهمیت اطالعئات و ارتباطئات در وامئع فراصئنعتی ،کئه امئروزه
تبدیل به وامع اطالعاتی شدهاند ،پارادای دید سیاستگذاری رسانهها در حئا) ظهئور و
بروز است .سیاستگذاران امروزه تأکید بر امعیت و همچنین نگئاه بئه آینئده در رابطئه بئا
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سیاستگذاری رسانه دارند.
 .2پيشينه پژوهش
اگر مطاتعاتی که در حوزه سیاست رسانهای صورت گرفته را در طی ی قرار دهی  ،ی سئر
آن مطاتعاتی است که به عناصر سیاسئی و ایئدئوتوکی و پیچیئدگی فراینئدهای آن تو ئه
بسیار داشته و در طیف دیگر ،آن دسته از مطاتعئاتی قئرار مئیگیرنئد کئه عناصئر سیاسئی و
ایدئوتوکی را در فرایند سیاستگذاری ک اهمیت مئیپندارنئد .محققئانی ماننئد فریئدمن
( 2008زء محققانی هستند که به عناصر ایدئوتوکی سیاستگذاری تو ه بسیار دارند و
سیاستگذاری را بیشتر ی فرایند تأثیرپذیر از ایدئوتوکی سیاسی میدانند تئا یئ فراینئد
اقتصادی یا تکنوتوکیکی .سیاستگذاری فرهنگی رسئانههئا در دنیئا دارای سئابقهای تقریبئاً
طوالنی است .در آیاز قرن بیست و یک تحوالت بسیاری در آن ایجاد شده و حمایتهئای
زیاد و مختل ی از آنها در قانون اساسی کشورهای مختلف شکل گرفته است .بر این اسا ،
در برخی از کشورها مثل ایاالت متحده هیچ نو کنتر) دوتتئی بئر روی رسئانههئا از طریئل
یارانه ،صدور مجوز ،سیاست های نیئروی کئار ،مجئوز بئرای چئاا و یئا هئر وسئیله رسئمی
دیگری و ود ندارد .از سوی دیگر ،رسانههای صوتی و تصویری وضعیت مت اوتی دارند و
مقررات آنها با تو ه به روابط با سازمانهای خاص تنظی مئیشئود .کنتئر)هئای دوتئت بئر
مطبوعات در قاتب قوانین ماتیاتی ،کارگران ،قوانین ایمنی حرفهای و ...انجام مئیشئود و در
برخی از کشورها مانند انگلستان ،سیاستگذاری فرهنگی رسانهها بهصورت کلی بوده و بئر
اسا کنشها و مسائل خاص شکلگرفته در کشور اتخاذ میشود.
مطاتعه پیشینه سیاستگذاری فرهنگی رسانهها نشان میدهد که ادبیات مذکور چنئدان
ینی نبوده و برای تحلیل آن نیازمند بهرهگیری از زیرسئاختهئای نظئری سئایر حئوزههئای
مطاتعاتی هستی  .نگاهی به پیشینه بح مورد نظر در میان مطاتعات انجام گرفته در خئار از
ایران ،نشان می دهد که ایلئب مباحئ مطئر شئده در ایئن زمینئه دارای رویکئرد سیاسئی
هستند .به دیگر سخن ،مطاتعه در زمینه سیاست رسانهها ،نسبت به سایر ابعاد ایئن سئازمانهئا
از مله فرهنگی پررن تر لوه میکند.
پیکئارد بئه موضئئو مداخلئه دوتئئت در بئازار سئئازمانهئای رسئئانهای و اینکئه چگونئئه
دوتتها ریان بازار رسانهها را از طریل قوانین و مقئررات و همچنئین یارانئههئا و امتیئازات
ویژه هدایت کرده و اهداف سیاسی را ارتقا میبخشند ،پرداخته است.
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اما در مورد تحقیقات و پژوهشهای انجام گرفته مرتبط در داخل کشور ،بایئد بئه ایئن
نکته تو ه کئرد کئه متأسئ انه در کشئور مئا در زمینئه سیاسئتگئذاری فرهنگئی رسئانههئا،
تحقیقات علمی چندانی صورت نگرفته و ویژگیهئای آن اسئتخرا و ترسئی نشئده اسئت.
اتبته بررسیهای پراکندهای و ود دارد ،از ملئه چگئونگی اعمئا) کنتئر) بئر رسئانههئا یئا
چگونگی پاگرفتن نظامهای اعطای امتیاز برای نشریات که اکثراً بهصورت پراکنده و بئدون
ارائه اتگو صورت پذیرفته است .با این حئا) ،پئژوهشهئای ارزنئده و م یئدی نیئز صئورت
گرفته است که با موضو پژوهش فوق اندک شئباهتهئایی در موضئو دارد .ایئن مئوارد
عبارتند از:
در سا)  1354همایشی در شیراز تحت عنوان «ساخت و نقش رسانهها» برگزار و نتئای
آن بهصورت مجموعه مقاالت و تحقیقات ارائه و در سئا)  1356توسئط انتشئارات سئروش
منتشر شد .گ تنی است از میان مجموعه فوق ،تحقیقی از آقای دکتر مجید تهرانیان با عنئوان
«مدیریت رسانهها» ارائه شد که می تئوان از ملئه تحقیقئات علمئی کئه تئاکنون در عرصئه
علمی مدیریت رسانه در کشور ما عرضه شده عنوان کرد .وی با تقسی رسانهها به سه دسئته
خصوصی ،دوتتی و عمومی به نحوه مدیریت آنها در امر سیاستگذاری پرداخت و پئس از
ارائه شاخمهایی برای دستیابی به مدیریت رسانهای «باثبات»« ،دارای رشئد» و «تأثیرگئذار»
به مه ترین مشکالت مدیریت رسانه در ایران اشاره کرد .ایشان مجموعئه ایئن مشئکالت را
در طی آن سا)ها چنین برمیشمارد .1 :ان عا) (بیتئو هی مئدیران بئه تقاضئاهای دوتئت و
مردم ر  .2ناوابستگی شغلی (ضعف در تخصمهئای دانشئگاهی و علمئی در میئان مئدیران
رسانهها ر  .3توه اهمیت در رابطئه بئا خئود (خودشئی تگی تخصصئی مئدیران رسئانههئا ر
 .4پخش رانت (در میان مدیران رسانهها ر  .5ناز) بودن سط بهرهوری (ه در توتیئدات و
محصوالت رسانهها و ه در شاخمهای بهرهوری نیروهئای انسئانی شئایل در رسئانههئای
ایران و  .6ضعف نهادهای امعه مدنی (عدم اتکای مدیران به مخاطبان و مردم .
تحقیل دیگری با عنوان «نظام مطلور مطبوعاتی از دیدگاه روزنامهنگئاران ایرانئی» در
سا)  1375در قاتب پایاننامه کارشناسی ارشد توسئط خئان دکتئر مهئدخت برو ئردی در
دانشگاه عالمه طباطبایی تدوین شد .این پژوهش به بررسئی چهئار نظئام مطبوعئاتی آمرانئه،
آزادی گرا ،مسووتیت ا تماعی و کمونیستی از دیدگاه روزنامئهنگئاران ایئران مئیپئردازد و
درنهایت نظام مسووتیت ا تماعی را مطلورترین نظام مطبوعاتی از دیدگاه روزنامئهنگئاران
ایرانی معرفی میکند.
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تحقیل دیگر ،پژوهشی است که توسط دکتئر علئیاصئغر محکئی بئا عنئوان «مئدیریت
مطبوعات در ایران» (شناسایی اتگوی مئدیریت مو ئود و مطلئور مطبوعئاتی در کشئور از
دیدگاه روزنامهنگاران و مدیران مطبوعاتی و مقایسه دیدگاههای آنئان در قاتئب پایئاننامئه
کارشناسی ارشد در سا)  1377در دانشگاه عالمه طباطبایی تئدوین شئد .نتئای ایئن تحقیئل
نشان می دهد کئه ت ئاوت معنئاداری میئان مئدیریت سئازمانی مو ئود و مئدیریت سئازمانی
مطلور در حوزه مطبوعات کشور و ود دارد.
بررسی منابع تحقیل حاکی از آن است که هنوز تحقیل گسترده و نظاممندی در رابطئه
بئا سیاسئتگئذاری فرهنگئی رسئانههئا در ایئران ئ کئه دارای تصئویری روشئن و دادههئای
مشخصی از واقعیت مو ود در این حوزه باشد ئ صورت نگرفته است.
 .3روششناسی
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و ازنظر نو دادهها ،کمّی است .باتو ئه بئه بررسئی
اسنادی مطاتعات رسانه در ایران و هان و همچنین ،نظرسنجی از متخصصئان بئرای بررسئی
وضعیت مو ود ،پژوهش حاضر ازنظر نحوه ا را ،توصی ی از نو پیمایشئی اسئت .در ایئن
پژوهش  30ن ر از اعضای هیوت علمی بر سته دانشئگاههئا در رشئتههئای علئوم ارتباطئات،
مدیریت فرهنگی و علوم سیاسی بهعنوان نمونئه پئژوهش انتخئار شئدند .ابئزار مئعآوری
اطالعات ،پرسشنامه محقلساخته مبتنی بر تحلیل سوات ( SWOTبوده است .پئس از مئرور
کتابخانهای و اینترنتی پیشینه سیاستگذاری فرهنگی رسانهها در ایران و هئان ،فهرسئتی از
نقاط ضعف و قوت ،تهدیدها و فرصتها تهیه و بر همین بنا پرسشنامه تحقیل تدوین شئد تئا
وضعیت مو ود مورد ارزیابی قئرار گیئرد .پرسشئنامه شئامل نقئاط قئوت ( 6مؤت ئه  ،نقئاط
ضعف ( 5مؤت ه  ،فرصتها ( 4مؤت ه و تهدیدها ( 5مؤت ه بئود و از اعضئای هیئأت علمئی
خواسته شد تا بر اسا طیف تیکرت و با تو ه به اهمیت آنهئا بئهعنئوان وضئعیت مو ئود،
امتیازی بین  1تا  5به آنها اختصاص دهند .روایئی 1پرسشئنامه از طریئل روایئی محتئوی( 2بئا
است اده از نظریات چند تن از متخصصان مدیریت رسانه و علوم ا تماعی مورد تأییئد قئرار
گرفت .برای تعیین اعتبار 3و همسانی درونی گویههئای پرسشئنامه از روش آت ئای کرونبئا
1. Validity .
2. Content Validity .
3. Reliability .
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است اده شد که ضریب  0/93به دسئت آمئد .بئرای تحلیئل دادههئا مئعآوری شئده نیئز از
میانگین وزنی است اده شد.
 .4یافتههای پژوهش
توصیف نمونههای پژوهش :دو)  1فراوانی ویژگیهای معیئتشئناختی نمونئههئای پئژوهش را
بر حسب متغیرهای سن ،نس ،سابقه هیأت علمی ،مرتبه علمی و رشتة تحصیلی نشان میدهد.
جدول  .1فراواني ویژگيهاي جمعیتشناختي نمونههاي پژوهش
N =30

متغیر
سن
جنس

سابقههیأتعلمی

ررجهعلمی

رشته حصیلی

بین 30ا40سال
بین 41ا50سال
باال رام50سال
م
مرر
 6ا10سال
 11ا15سال
 16ا20سال
باال رام20سال
استاریار
رانشیار
استار
علومار باطات
مییریتفرهنگی
علومسیاسی

عیار
2
14
14
7
23
10
17
2
1
27
2
1
12
12
6

ررصی
6/68
46/66
46/66
23/34
76/66
33/33
56/66
6/66
3/35
90
 6/66
3/34
40
40
20

همانطور که در دو)  1مشاهده میشود ،بیش از  90درصد از نمونئههئای پئژوهش بئاالتر از
 40سا) هستند که نشاندهنده تجربه باالی نمونههای مورد مطاتعه اسئت .همچنئین بئیش از 75
درصد از این نمونهها ،مرد هستند .از طرف دیگر ،نزدی به نیمی از نمونههای پئژوهش دارای
سابقه هیأت علمی  11تا  15سا) هستند که نشاندهنده سابقه نسئبتاً بئاالی ایئن افئراد اسئت90 .
درصد از نمونئههئای پئژوهش نیئز دارای مرتبئه علمئی اسئتادیار هسئتند .عئالوهبئراین« ،علئوم
ارتباطات» و «مدیریت فرهنگی» رشتة تحصیلی  80درصد از نمونههای پژوهش بوده است.
سوال اصلی :مه ترین نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیئدهای سیاسئتگئذاری
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فرهنگی رسانهها در انجام وظایف و ماموریتهای محوته در کشور کدام است؟
برای پاسخگویی به این پرسش از تحلیل راهبردی  SWOTو محاسبه مجمئو وزن هئر
مؤت ه در نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای و رتبهبندی مؤت ئههئا برمبنئای مجمئو
وزنی است اده شد (نمره میانگینها از  5است .
جدول  .2میانگین ،انحراف استاندارد ،مجموع وزن و رتبه گویههاي نقاط قوتِ سياستگذاري فرهنگي رسانهها

رریف

گویهها


میانگین

انحرافاستانیارر

مجمو  م

ر به

1
2
3
4
5

استقبالعمومی مستمرمررمامرسانهها
ااهشانحصاررر ولییاتفرهنگی
افیایشس سواررسانهای
افیایش عیاراارشناسا حومهرسانه
افیایشضریبنفوذاینترنتررایرا

3/60
3/51
3/85
3/42
3/16

1/01
1/12
1/15
0/99
1/13

1188
1100
1245
1056
1032

3
4
1
5
6

6

پیشینهعظیم می ایرانیزاسالمی

3/80

1/07

1215

2

همانطور که در دو) فوق مشاهده میشود ،افزایش سط سئواد رسئانهای بئا وزن ،1245
رتبه او)ر پیشینه عظی تمدن ایرانی ئ اسالمی با وزن  ،1215رتبه دومر و افزایش سط سئواد
رسانهای با وزن  ،1188رتبه سوم را بهعنوان مه ترین نقاط قئوت سیاسئتگئذاری فرهنگئی
رسانهها در ایران نشان میدهند.
جدول .3میانگین ،انحراف استاندارد ،مجموع وزن و رتبه گویههاي نقاط ضعفِ سياستگذاري فرهنگي رسانهها

رریف

گویهها


میانگین

انحرافاستانیارر

مجمو  م

ر به

1
2
3
4
5

رخالتمستقیمر لت
ضعفقانو مالکیت
ضعفاخالقرسانهای
مییریت مرایگراررعرصهرسانه
عیماستقاللاقتصاریرسانهها

3/98
3/84
3/75
3/53
3/65

1/05
0/95
0/95
0/90
0/92

1306
1284
1276
1205
1241

1
2
3
5
4

همانطور که در دو) فوق مشاهده میشود ،دخاتئت مسئتقی دوتئت بئا وزن ،1306
رتبه او)ر ضعف قانون ماتکیت با وزن  ،1284رتبه دومر و ضئعف اخئالق رسئانهای بئا وزن
 ،1276رتبه سوم را بهعنوان مه ترین نقاط ضعف سیاستگذاری فرهنگی رسانهها در ایران
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نشان میدهند.
جدول  .4میانگین ،انحراف استاندارد ،مجموع وزن و رتبه گویههاي فرصت مربوط به سياستگذاري فرهنگي رسانهها

گویهها

رریف
افیایشسریعشبکههایاجتماعی

1
گستر میرساختهایاطالعا ی ار باطی
2
وسعهرسانههایالکتر نیکی

3
گستر رشتههای حصیلیررحومهرسانهبه یژهرر
4
حصیالت کمیلی

میانگین
4/12
3/73
3/85

انحرافاستانیارر
0/98
1/01
0/92

مجمو  م
1298
1169
1189

ر به
1
3
2

3/32

1/00

1039

4

همانطور که در دو) فوق مشاهده میشود ،افزایش سئریع شئبکههئای ا تمئاعی بئا وزن
 ،1298رتبئئه او)ر توسئئعه رسئئانههئئای اتکترونیکئئی بئئا وزن  ،1189رتبئئه دومر و گسئئترش
زیرساختهای اطالعاتی و ارتباطی بئا وزن  ،1169رتبئه سئوم را بئهعنئوان مهئ تئرین نقئاط
فرصت سیاستگذاری فرهنگی رسانهها نشان میدهند.
جدول  .5میانگین ،انحراف استاندارد ،مجموع وزن و رتبه گویههاي تهدید مربوط به سياستگذاري فرهنگي رسانهها

گویهها

رریف
حریمها مشکالتاقتصاری

1
هاجمفرهنگی
2
هایبینالمللیررعرصه

ضعف سلطبرمبا 
3
رسانهایاشور

 4عیمحضورجییرسانهایایرا ررس وحبینالمللی
 5مقبولیتنهچنیا شبکههایبر مرمیصیا سیما

میانگین
3/70
3/31

انحرافاستانیارر
1/06
0/96

مجمو  م
1159
1148

ر به
4
5

3/76

0/90

1254

3

3/34
4/08

0/85
0/98

1358
1278

1
2

همانطور که در دو) فوق مشاهده میشود ،عدم حضور دی رسانهای ایران در سئطو
بیناتمللی با وزن  ،1358رتبه او)ر مقبوتیت نه چندان شبکههای برونمرزی صئدا و سئیما بئا
وزن  ،1278رتبه دومر و ضعف تسلط بر زبانهای بیناتمللئی در عرصئه رسئانهای کشئور بئا
وزن  ،1254رتبه سوم را بهعنوان مه ترین نقاط تهدید سیاستگذاری فرهنگی رسئانههئا در
ایران نشان میدهند.
جدول .6مهمترین نقاط قوت و ضعف ،فرصت و تهدید به ترتیب اولویت

قوتها
افیایشس

سواررسانهای

ضعفها
رخالتمستقیمر لت
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استقبالعمومی مستمرمررمامرسانهها
پیشینهعظیم می ایرانیزاسالمی

ضعفقانو مالکیت
ضعفاخالقرسانهای

فرصتها

تهدیدها

افیایشسریعشبکههایاجتماعی


عیمحضورجییرسانهایایرا ررس وحبینالمللی

وسعهرسانههایالکتر نیکی


مقبولیتنهچنیا شبکههایبر مرمیصیا سیما

گستر میرساختهایاطالعا ی ار باطی

المللیررعرصهرسانهایاشور


هایبین
ضعف سلطبرمبا 

جمعبندی و نتيجهگيری
سیاستهئای رسئانهای ،مجموعئه اصئو) و هنجارهئایی را تشئکیل مئیدهنئد کئه بئهمنظئور
راهنمایی عملکرد نظامهای اطالعاتی ،یا بهگونهای وسیعتر ،نظامهئای ارتبئاطی ،مئورد نظئر
قرار میگیرند .این سیاستها در طو) سا)هئای دراز ،تحئت تئأثیر نگئرش عمئومی امعئه
درباره اطالعات و ارتباطات و تکیهگاههای آنها ایجاد مئیشئوند .سیاسئتهئای مئذکور ،از
ایدئوتوکی های سیاسی ،اوضئا اقتصئادی و ا تمئاعی هئر کشئور و ارزشهئای شئاتودهای
تشکیلدهنده آنها سرچشمه می گیرند و در هت انطبئاق ایئن عناصئر بئا نیازهئای واقعئی و
امکانات مو ود در زمینه ارتباطات پیش میروند.
در صورت پذیرش تعامل میان دوتت و مئردم در امئور فرهنگئی ،مئیتئوان بئه کسئب
کارآمدی بیشتری از سیاستها امیدوار بود .از این رو است که در کشور مئا وزن مسئووتیت
دوتت به ن ع افزایش مسووتیتپذیری مئردم کئاهش مئییابئد و انتظئار مئیرود کئه دوتئت،
سیاستگذاری را وسیله ای برای هموار کردن مسیر مردم در راستای دستیابی بئه کارآمئدی
تلقی کند.
در عرصه سیاستگذاری فرهنگی رسانهها نیز دوتت باید ضئمن سیاسئتگئذاریهئای
هدایتکننده و تشویقی ،میدان را برای عهدهداری و ا رای برنامههای فرهنگی به نهادهئای
ا تماعی و فرهنگئی امعئه واگئذار کنئد .نهادهئای ا تمئاعی و فرهنگئی امعئه همچئون
خانواده ،مدرسه ،مسجد ،دانشئگاه ،حئوزه علمیئه ،انجمئنهئای علمئی ،انجمئنهئای ادبئی،
اصئئناف و  ،...بئئازیگران اصئئلی عرصئئه فرهنئ و رسئئانه و تأثیرگئئذار در ارتبئئاط و تعامئئل
فرهن و توسعه ،بهبود رفاه مادی و معنوی امعه هستند و بدون تو ئه بئه نقئش نهادهئای
ا تماعی و فرهنگی در فرآیند توسعه و تعریف اهداف و برنامههای مشخم هر نهاد در راه
اهداف تعیینشده ،برنامه توسعه کشور میسر نیست.
ضعف اخالق رسانهای نیز یکی دیگر از نقاط ضعف و چاتشهای عمده در کشئور بئه
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حسار میآید .بسیاری از مدیران با رسانهها بیگانه و فاقد اخالق رسانهای هستند ،به نقش و
ایگاه رسانهها اعتقادی ندارند و اطئال رسئانی و صئرف بود ئه در ایئن راه را هئدر روی
هزینهها قلمداد میکنند .این در حاتی است که بسیاری از کارها و فعاتیتهای دیگئر همئین
دستگاهها ضرورتی کمتر از اطال رسانی ممکن است داشته باشد .بنابراین اخئالق رسئانهای
فقط مربوط با اهل رسانه نیست و مدیران دستگاهها را ه دربر میگیرد.
متأس انه امعه ما همواره خود را از طر مباح نظئری دور نگئاه داشئته و ایئن قبیئل
مباح را در سط و ساده میخواهد ،اما دنیای کرف امروز به بشر آموخته که اندیشههئا را
باید تا آخرین الیه های آن پیمود و تمام آنها را بادقت و وسوا وارسی کئرد .اگئر اعتقئاد
داری نظام و امعه ما نه شرقی و نه یربئی اسئت ،پئس الزم اسئت از رسئانههئا و ابزارهئای
امعه اسالمی ارائئه دهئی و آن
ارتباطی و م اهی ارتباطی تعری ی روشن و درخور فرهن
را بهعنوان اصل بپذیری تا دچار بحران هویت در فرهن و اندیشه نشوی  .سیاسئتگئذاری
فرهنگی رسانهها زمانی ار و قدر می یابد که کئارکرد هنجارهئا در نظئام ارتبئاطی بئهطئور
اصوتی شناخته شود و برای این مه  ،در گام نخست باید بئه حئل معضئالت نظئری و تبیئین
مبانی و اصو) ارتباطی حاک بر امعه بشری پرداخت که مقاته حاضئر نیئز تالشئی در ایئن
راستا بوده است.
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