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مقدمه
د ر د وره 1945 - 1970، توسعه به مثابه رشد  
اقتصاد ی د ر نظر گرفته می شد . د ر این د وره 
پاراد ایم  بر  مبتنی  توسعه  اد بیات  گسترش 
مد رنیزاسیون بود ، که رشد  را فرایند ی خطی 
توسعه  معاد ل  اقتصاد ی  رشد   و  می د انست 

برای  کشورها  د وران  این  د ر  می شد .  د انسته 
رسید ن به توسعه، برنامه های خود  را بر افزایش 
تولید  ناخالص د اخلی متمرکز می کرد ه اند . د ر 
اواخر د هه 60، مشاهد ه گرد ید  که به رغم رشد  
سریع اقتصاد ی؛ مسائلی از قبیل فقر، بیکاری، 
نابرابری های اقتصاد ی و شکاف اجتماعی رو به 

 بررسی نقش رسانه های جمعی 
در پیشبرد توسعه فرهنگی

هاجر�آصف��
دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران
Assef.hajar@ut.ac.ir

چکید�ه
گرفته  قرار  متعددی  بررسی های  و  نقد  مورد  مختلف،  دهه های  در  توسعه 
است. تا دهه 1970 میالدی تعریف توسعه در غالب توسعه، صرفا اقتصادی 
به چالش کشیده شد و گرایشات به سمت سایر مفاهیم توسعه در زمینه های 
اجتماعی، سیاسی و ابعاد انسانی جلب شد. یکی از مفاهیمی که در ادبیات 
توسعه بسیار مورد توجه قرار گرفته است، توسعه فرهنگی است. این مفهوم 
از اوایل دهه 1980 به بعد، از طرف یونسکو در مباحث توسعه مطرح شده و 
نسبت به سایر بخش های توسعه از ابعاد و بار ارزشی بیشتری برخوردار است، 

و تأکید بیشتری بر نیازهای غیر مادی افراد جامعه دارد.
در  را  جمعی  رسانه های  پرنفوذ  ابزار  نقش  است،  درصدد  حاضر  پژوهش 
شکل دهی به فرهنگ و تحقق ابعاد و جنبه های توسعه فرهنگی بررسی کند. 
یافته ها حاکی از آن است که با توجه به ارتباط تنگاتنگ توسعه و رسانه، 
ترویج  و  پخش  برای  ابزاری  رسانی،  اطالع  بر  افزون  جمعی،  رسانه های 
توزیع  و  تولید  با  ارتباط جمعی  نوین  وسایل  فرهنگی هستند.  رویکردهای 
مطلوب اطالعات، نقش زیادی در باال بردن آگاهی های گوناگون و ضروری 
یاری  جانبه  همه  ترقی  و  تعالی  به  نیل  در  را  جامعه  و  می گیرند  عهده  به 
می کنند. حال این رسانه ها هستند، که با اتخاذ سیاست های پویای اجتماعی 
با سیاست های فرهنگ گرا، می توانند عامل آمیختگی، توازن  و ترکیب آن 
با  و پیوند دادن باورهای اصیل اعتقادی و سنت های بارور جامعه باشند و 
گسترش آفرینندگی و افزایش رشد فرهنگی به توسعه همه جانبه کشورمان 

کمک کرده و باعث پویایی افکار شوند.
واژگان�کلیدی

فرهنگ، توسعه، توسعه فرهنگی، رسانه، رسانه های جمعی.
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انجام  موجب  امر  این  که  است،  نهاد ه  فزونی 
سیاست های  پیرامون  گسترد ه ای  مطالعات 
توسعه شد . به همین د لیل د ر د وره 1970 - 
1980 توجه به ابعاد  اجتماعی توسعه از منظر 
اقتصاد  سیاسی صورت گرفت. د وره 1980 - 
ساختاری،  تعد یل  و  خصوصی سازی   ،1990
د ر کانون توجه قرار گرفت. د ر این د وره، بانک 
جهانی و صند وق بین المللی پول نفوذ زیاد ی 
د ر  کشورهای  به  خود   کمک های  و  یافتند  
حال توسعه را مشروط به پذیرش اصالحاتی 
ساختاری از سوی آن ها کرد ند  و د وران بعد  از 
1990 مبحث توسعه انسانی مطرح شد . همراه 
با چنین تحولی، کشورهای مختلف تغییراتی 
را د ر حوزه های مختلف فرهنگ اعمال کرد ند  
تا بتوانند  با زمینه سازی و پیشرفت فرهنگ، 
به توسعه د ست یابند . طبیعی است که تمام 
و  پیشرفت  این  به  یکسان  طور  به  کشورها 
نمی یابند .  د ست  فرهنگی  توسعه  عبارتی  به 

)اسماعیلی و د یگران، 1390: 131(
از سوی د یگر، ما امروز با امپراطوری رسانه ها 
روبرو هستیم؛ زیرا د ر حال حاضر این رسانه ها 
هستند  که به انسان می گویند  چگونه فکر کن، 
چگونه احساس کن و چگونه عمل و رفتار کن. 
از جمله  را خیلی ها  امپراطوری رسانه  پد ید ه 
»ویلبر شرام«1 سال ها قبل پیش بینی کرد ه 
مقاله اش  د ر  معروف،  نظریه پرد از  این  بود ند . 
زمانی  از  که  بود   گفته  بلند «  »زمان  نام  با 
که انسان یاد  گرفت حرف بزند ، تا زمانی که 
د ر حد ود  50000  کرد ؛  را چاپ  حرف هایش 
سال طول  کشید ، از چاپ تا کشف نخستین 
امواج راد یویی 5000 سال طول کشید  و اکنون 
سرعت تحوالت ارتباطی د ر زمینه تلویزیون، 
اینترنت و تلفن همراه گاه حتی به یک ماه هم 

نمی رسد . )نیری، 1391: 80 - 81(
این تحوالت عظیم، به شد ت فرهنگ را تحت 
تأثیر قرار می د هد . »فرهنگ«، همان طور که 
رفتار  زیربنای  که  است  سازه ای  شد ،  گفته 

1  .	Vilber	Scheram

و باورها را د ر سازمان و جامعه ای که د ر آن 
عمل می کند ، بنا می نهد . فرهنگ، فرایند ها و 
محصوالت سازمان رسانه ای را راهبری، تشریح 
و پیش بینی می کند . )لوبالن ویکس و د یگران، 

)57 :1391
د ر  فرهنگ  مفهوم  باالی  اهمیت  به  توجه  با 
د ر  ما،  کشور  د ر  متأسفانه  توسعه،  تحقق 
با  فرهنگی  توسعه  مفهوم  گذشته،  د هه های 
به  و  است  پیشروی  حال  د ر  نامناسبی  رشد  
اثرگذار  عوامل  عنوان  به  جمعی  رسانه های 
بر توسعه توجه زیاد ی نشد ه است. ما د ر این 
پژوهش به بررسی نقش رسانه های جمعی د ر 
راهکارهای عملی  و  فرهنگی  توسعه  پیشبرد  

برای آن می پرد ازیم.
توسعه

معني  به  د هخد ا،  نامه  لغت  د ر  »توسعه«2 
»فراخ« و »فراخ کرد ن« آمد ه است. اصطالح 
توسعه به صورت فراگیر پس از جنگ جهاني 
د وم مطرح شد . واژه توسعه د ر لغت به معناي 
د ید گاه  قالب  د ر  است.  »لفاف«  از  خروج 
نوسازي، لفاف همان جامعه سنتي و فرهنگ 
و ارزش هاي مربوط به آن است که جوامع براي 
متجد د  شد ن باید  از این مرحله سنتي خارج 

شوند .
محققان ابعاد  مختلفی برای توسعه قائل هستند . 
د ر اولین تالش برای د سته بند ی مفاهیم توسعه 
می توان آن ها را به یکی از سنخ های سیاسی، 
تقسیم بند ی  اجتماعی  یا  فرهنگی  اقتصاد ی، 
کرد . د ر تقسیم بند ی د یگر، ابعاد  توسعه، توسعه 
اقتصاد ی3، توسعه اجتماعی4، توسعه فرهنگی5، 
توسعه سیاسی6 و توسعه انسانی7 شمرد ه شد ه 

است. )ازکیا، 1384: 20(
د اد ن«  »گسترش  معنای  به  لغت  د ر  توسعه 

2		.	Developement

3		.	Economic	Developement

4 . 	Social	Developement

5		.Cultural	Developement

6  .	Political	Developement

7  .	Human	Developement
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است و د ر اصطالح نیز د ارای تعاریف متعد د ی 
د ر  کیفی  تغییرات  را  توسعه  بعضی  است. 
خواسته های اقتصاد ی، نوع تولید ، انگیزه ها و 
سازمان تولید  می د انند . )قره باغیان، 1370: 7(

پژوهشی  د ر   )2001( رامسی«1  و  »جاوالگی 
به چهار عامل به عنوان عوامل زیربنایی برای 
می توان  آن ها  با  که  کرد ه اند   اشاره  توسعه 
تجارت الکترونیک را د ر بازارهای خارجی ارتقا 
د اد  و هم به توسعه د ست یافت. این چهار عامل 
عوامل  تکنولوژیکی،  عوامل  از  است  عبارت 
و  د ولتی  زیربنای  و  جمعی  فرهنگ  تجاری، 
مشروع. د ر این میان میزان تضاد  فرهنگی و 
بازار  تقاضا د ر  و  بین عرضه  فاصله  همچنین 
را هم می توان به موارد  فوق اضافه کرد . نتایج 
پژوهش نشان می د هد ، مفاهیم فرهنگی تأثیر 
مستقیمی بر برقراری ارتباط بین بازار محلی و 

(Shneor, 2012: 353( . بازارهای خارجی د ارد
از مهم ترین نکاتی که د ر تعریف توسعه باید  
مد نظر قرار گیرد ، این است که؛ نخست باید  
توسعه را یک مقوله ارزشی به شمار بیاوریم، 
د وما باید  آن را جریانی چند  بعد ی و پیچید ه 
بد انیم و سوما باید  به ارتباط و نزد یکی آن با 
و  )ازکیا  باشیم.  د اشته  توجه  بهبود   مفهوم 

غفاری، 1384: 24(
باید  نشان د هد  که مجموعه  توسعه د ر اصل 
متنوع  نیازهای  با  هماهنگ  اجتماعی،  نظام 
گروه های  و  ــراد   اف خواسته های  و  اساسی 
نامطلوب  حالت  از  نظام،  د اخل  د ر  اجتماعی 
زند گی خارج شد ه و به سوی وضع یا حالتی 
از زند گی که از نظر ماد ی و معنوی بهتر است، 

سوق می یابد . )لهسایی زاد ه، 1382: 9(
که  »فرایند ی  را  توسعه  نیز،  ملل  سازمان 
کوشش های مرد م و د ولت را برای بهبود  اوضاع 
اقتصاد ی، اجتماعی و فرهنگی هر منطقه متحد  
کرد ه و مرد م این مناطق را د ر زند گی یک ملت 
برای  کامل  به طور  را  آن ها  و  نمود ه  ترکیب 
مشارکت د ر پیشرفت ملی توانا سازد « می د اند . 

1  .	Javalgi	&	Ramsii

)موسایی، 1388: 101(
وضعیت  به  اقتصاد ی  توسعه  کل،  طور  به 
مطلوبی از یک تحول اقتصاد ی اطالق می شود ، 
که د ر آن شاخص هایی از قبیل شاخص های 

زیر محقق شد ه باشد :
رشد  اقتصاد ی بلند مد ت و مستمر؛. 1
افزایش د رآمد  سرانه، به حد ی که عالوه بر . 2

نیازهای اولیه، نیازهای ثانویه را هم پوشش 
د هد ؛

رفع کامل فقر مطلق؛. 3
رفع قابل توجه فقر نسبی؛. 4
گسترش تأمین اجتماعی؛. 5
اشتغال کامل نیروی کار )صفر شد ن بیکاری . 6

پنهان و اشتغال باالتر از 97 د رصد (؛ 
و . 7 سرمایه  مالحظه  قابل  بهره وری  افزایش 

نیروی کار؛
بهبود  توزیع د رآمد ؛. 8
بهد اشت، . 9 نظیر  اساسی  کاالهای  تولید  

آموزش، تغذیه، پوشاک، مسکن و خد مات 
به  امنیت  و  فرهنگی  کاالهای  اجتماعی، 
اکثریت  د سترسی  امکان  عمال  که  میزانی 
مذکور  کاالهای  به  جامعه  اتفاق  به  قریب 

فراهم گرد د ؛
توانایی حضور د ر بازارهای جهانی و رقابت . 10

با رقبای خارجی و د ر یک کالم افزایش 
رفاه ماد ی و معنوی آحاد  جامعه. )همان: 

)108
مفهوم مهم د یگری که د ر تعریف توسعه باید  
بود ن  د رون«  »از  موضوع  د اد ؛  قرار  مد نظر 
توسعه است. از د رون د ر مقابل »از بیرون« قرار 
د ارد . این که گفته می شود ، توسعه باید  د رون زا 
باشد ، بد ین معنی است که حرکت توسعه باید  
از د رون جامعه آغاز شود . به عبارت د یگر، از 
نباشد ؛  د رونی  و  خود جوش  توسعه  حرکت 
)بهشتی،  نامید .  توسعه  نمی توان  را  فراگرد  

)8 :1382
توسعهفرهنگی

سنت ها  آن  د ر  که  است،  فراگرد ی  توسعه 
و  نیازها  اساس  بر  نو  از  گذشته  تجارب  و 
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شرایط تازه بازاند یشی و بازسازی می شوند  و 
بارور می کنند . )اسد ی،  را  این طریق خود   از 
1370:  7( منظور از توسعه فرهنگی، د گرگونی 
است که از طریق تراکم برگشت ناپذیر عناصر 
فرهنگی د ر یک جامعه معین صورت می گیرد  
اثر آن، جامعه کنترل مؤثری بر محیط  و بر 
)توسلی،  می کند .  اعمال  اجتماعی  و  طبیعی 

)438 :1373
از  بسیاری  و  است  سابقه  با  مفهومی  توسعه 
صاحب نظران توسعه، فرهنگ را به مثابه سنگ 
بنای توسعه قلمد اد  نمود ه و اشاره کرد ه اند ؛ که 
توسعه فرهنگی بد ون توجه به تمامی عوامل و 
زمینه های د اخلی و خارجی امکان پذیر نیست. 
)بابایی فرد ، 1389: 27( توسعه فرهنگی یک 
بعد  از توسعه است، لیکن فرهنگ د ر تمامی 
و  آشکار  طور  به  انسان ها  زند گی  جنبه های 
نقش  می توان  بنابراین،  د ارد .  حضور  پنهان 
برجسته ای برای آن د ر فرایند  توسعه قائل شد . 

)راد ، 1382: 67(
بنابراین ارتباط تنگاتنگ بین توسعه و فرهنگ 
چنین  می توان  د یگر  عبارت  به  د ارد .  وجود  
گفت که توسعه ملی به ویژه توسعه اقتصاد ی، 
اجتماعی و محیطی، مستلزم رفتارهای خاص به 
ویژه د ر زمینه های مختلف زند گی انسانی است 
و شد ید ا به فرهنگ و باورهای فرهنگی وابسته 
است. )قباد ی، 1388: 1( مطالعات مربوط به 
خاطر  این  به  اقتصاد ،  و  فرهنگ  بین  ارتباط 
پیچید ه است که د و محد ود یت و سؤال اصلی 
وجود  د ارد . یکی این که تعریف استاند ارد ی از 
این که فرهنگ چیست وجود  ند ارد ، و د وم این 
که به صورت شفاف مشخص نیست که میزان 
 Tubadji( . فرهنگ چگونه باید  اند ازه گیری شود

)et al, 2014: 3

هد ف  فرهنگ،  خود   فرهنگی،  توسعه  د ر 
توسعه است. د ر این صورت است که د اشتن 
نیز  انسان هایی پویا، سرزند ه، آگاه، اخالقی و 
مشارکت مرد م د ر تمام امور، می تواند  هد فی 
واال د ر توسعه و هد ف تمام بخش های اقتصاد ی 

و اجتماعی باشد . )احمد زاد ه، 1390: 94(

الگوهای  و  هنجارها  و  انسان ها  اراد ی  اعمال 
و  انگیزه ها  نیازمند   آنــان،  اجتماعی  عمل 
افراد ی  روانی  و  فرهنگی  فکری،  زمینه های 
است که د ست اند رکار توسعه هستند  و تا زمانی 
که زمینه های فکری، اعتقاد ی و ارزشی افراد  
تغییر نکند ، آنان به هیچ وجه تغییر محسوسی 
نخواهند  کرد ؛ بنابراین از عوامل پید ایش توسعه، 
تغییرات فرهنگی است. )حاجیانی، 1391: 41(

این  می توان  »پارسونز«،  رویکرد   بر  تکیه  با 
تمامی  بنیان  فرهنگ  که  د اشت  را  استد الل 
پد ید ه ها، واقعیت ها و مسائل انسانی- اجتماعی 
توسعه  و  توسعه  حوزه  د ر  نتیجه  د ر  و  است 
نیافتگی نیز، فرهنگ نقش بنیاد ی د ارد . به بیان 
د یگر، توسعه همه جانبه د ر هر جامعه، یعنی، 
توسعه  اجتماعی،  توسعه  فرهنگی،  توسعه 
حقوقی، توسعه سیاسی، توسعه علمی، توسعه 
اقتصاد ی، توسعه انسانی و توسعه اکولوژیک. از 
ابعاد  گوناگون،  این د ید گاه، تحقق توسعه د ر 
فرد ،  )بابایی  است.  فرهنگی  توسعه  تحقق 

)19 :1388
توسعه،  اساس  و  آغازین  نقطه  حقیقت  د ر 
از  برخی  عقید ه  به  است.  فرهنگ  بر  مبتنی 
که  است  فرهنگ  کمک  »به  صاحب نظران، 
زمان گذشته به حال پیوند  می خورد ، و د نیای 
حال که حالت سطح د ارد ، بعد  و ژرفا به خود  
متفکران،  از  د سته  این  اعتقاد   به  می گیرد «. 
میزان  مبین  قوم  یک  فرهنگی  آثار  مجموع 
فعالیت و کوشش برای د ست یافتن به عمق 
و وسعت و گشایش د ر زند گی است، که بد ین 
گونه می توان گفت هر قومی با فرهنگ تر باشد ، 
بیشتر و ژرف تر و بهتر زند گی می کند . )اسالمی 
کشورهای  د ر  توسعه   )20  :1354 ند وشن، 
فرهنگی  عمیق  تحوالت  مد یون  اروپایی، 
است، به نحوی که »اینگهارت« معتقد  است، 
د گرگونی های مهم فرهنگی، انقالب صنعتی د ر 
غرب را آسان ساخت. )اینگهارت، 1373: 52(

بعد   د ر  مــی تــوان  نگرش،  ایــن  ــاس  اس بر 
برخی  اشاره کرد  که  این مطلب  به  فرهنگی 
از اند یشمند ان جامعه شناس و انسان شناس از 
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بعد  ویژگی اجتماعی و فرهنگی تأکید  بر این 
د ارند  که توسعه را ایجاد  نوعی زند گی پرثمر 
برای فرهنگ و تکامل فرهنگ یک جامعه باید  
د انست؛ و می توان بیان کرد  که توسعه د ر این 
به  انسان  به د ستیابی  از خود ،  بعد  تخصصی 
ارزش های فرهنگی خاص اشاره می کند . عبارت 
فرهنگ د ر بعد  عمومی، نشأت گرفته از همان 
اند یشه تایلر است که »فرهنگ را مجموعه ای از 
توانایی ها، شناخت ها، باورها، اشیا، فنون، هنرها  
و قوانین می د اند  که هر انسانی از جامعه ای که 
د ر آن عضو است، د ریافت می کند «. )فکوهی، 

)245 :1379
منظور از توسعه فرهنگی، ارتقای سطح کیفی 
و کمی فرهنگ جامعه د ر جهتی هماهنگ با 
اقتصاد ی است. هد ف محوری توسعه  توسعه 
پذیرش  برای  جامعه  آماد ه سازی  فرهنگی، 
پد ید ه توسعه د ر سایر ابعاد  است. آحاد  جامعه 
نتیجه توسعه فرهنگی، آماد ه مشارکت و  د ر 
توسعه کالن می شوند .  تحقق  برای  همکاری 
توسعه فرهنگی د ر هیچ کجای د نیا به یک باره 
اتفاق نمی افتد  و نیازمند  برنامه های کوتاه مد ت 

و بلند مد ت است. )شیخ نیا، 1383: 7(
اصلی  عوامل  از  یکی  فرهنگ  کلی،  طور  به 
تمامی  د ر  که  چرا  است،  توسعه  فرایند   د ر 
جنبه های زند گی انسان حضور د ارد . د ر ارتباط 
با جایگاه فرهنگ د ر فرایند  توسعه می توان د و 

حالت را د ر نظر گرفت:
و . 1 ــاد ی  »م جامع  مفهوم  د ر  توسعه  اگر 

معنوی« و فرهنگ نیز د ر مفهوم عام )یعنی 
شامل  ماد ی  د ستاورد  های  از  مجموعه ای 
نگرش ها، آد اب و رسوم و ...( مورد  نظر باشد ، 
مفاهیم  فرهنگ  و  توسعه  صورت،  این  د ر 
که  هستند ،  متد اخلی  و  مشترک  نسبتا 
تمامی شئون زند گی انسان را د ربرمی گیرند . 
با  متراد ف  توسعه  منظر،  این  از  بنابراین 

توسعه فرهنگی است.
اگر توسعه را د ر مفهوم جامع منظور کرد ه، . 2

ولی فرهنگ را د ر بعد  معنوی محد ود  کنیم، 
د ر این حالت، توسعه فرهنگی یک بعد  از 

فرایند  توسعه است، که رابطه تعاملی با بعد  
د یگر توسعه، یعنی توسعه ماد ی د ارد . )راد ، 

)69  :1382
د ر یک نگاه کلی، د و د سته الزام برای توسعه 
د رونی  شناخت  الف(  د ارد :  وجود   فرهنگی 
از فرهنگ خود ی؛ ب( استفاد ه از تجربه های 
ابزار شناختی فرهنگ های د یگر.  کارکرد ی و 
شناخت   .)50  :1390 بهبهانی،  و  )کوالیی 
د رونی از فرهنگ خود ی به این معنا است، که 
د اشته های بومی شناسایی شد ه، ارج گذاشته 
این  د ر  اقد ام شود .  آن ها  به  توجه  با  و  شوند  
راه البته، تجربه های فرهنگ های د یگر نیز قابل 

استفاد ه خواهد  بود .
توسعه فرهنگی د ر جامعه ما د ربرگیرند ه سه 
بخش است: فرهنگ بنیاد ی، فرهنگ تخصصی 

و فرهنگ عمومی.
تعیین کنند ه . 1 واقع  د ر  بنیاد ی،  فرهنگ 

خطوط کلی، زیربناها و آرمان های فرهنگی 
بسیار  فراورد ه های  از  یکی  و  است  جامعه 
فعالیت های  کلیه  که  بخش  این  مهم 
توسعه اجتماعی به آن متکی است، مبانی 
اند یشه  یعنی  است؛  نیاز  مورد   معرفتی 
سیاسی، اند یشه فرهنگی و اند یشه نخبگان 
فرهنگی جامعه که د ر برنامه ریزی و اجرای 
فعالیت های فرهنگی د خالت چند انی ند ارند .

کلی . 2 خطوط  و  اصول  تخصصی،  فرهنگ 
فرهنگ جامعه است، که د ر بخش فرهنگ 
بنیاد ی ساخته شد ه است و توسط گروهی 
هر  متخصصین  و  اند یشمند ان  از  خاص 
بخش از فرهنگ مورد  بررسی قرار گرفته و 
زمینه های مفهوم یافته، قابلیت استفاد ه برای 
اجرا می یابند . این گروه به عنوان حلقه واسط 
ارائه کنند گان  و  بنیان گذاران فرهنگی  بین 

فعالیت های فرهنگی عمل می کنند .
د ستاورد های . 3 و  مفاهیم  عمومی،  فرهنگ 

از طریق  و  قالب های مختلف  د ر  فرهنگی 
جامعه  به  گوناگون  ابزارهای  و  نرم افزارها 
حوزه  بر  مفاهیم  این  می گرد د .  عرضه 
تمایالت، اند یشه ها و رفتارها تأثیر می گذارند  
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و می توانند  آن ها را د ر جهت تکامل یا تنازل 
افراد ی که عهد ه د ار  توسعه د هند . مراکز و 
مانند   هستند ،  فرهنگی  فعالیت های  انجام 
و  مطبوعاتی  رسانه های  سیما،  و  صد ا 
اطالعاتی، نویسند گان، مبلغان د ینی و غیره 
د ر این گروه جای د ارند . )ناظمی ارد کانی و 

کشاورز، 1385: 6( 
رسانههایجمعی

پیش  از  پیام هایی  و  اطالعات  حامل  رسانه 
طراحی شد ه است. )احمد زاد ه کرمانی، 1390: 
قد رتمند ترین  از  جمعی  رسانه های   )155
نهاد های عصر نوین محسوب می شوند  و جامعه 
نوین بد ون وسایل ارتباط جمعی نوین غیر قابل 
یک  عنوان  به  نه  د یگر  رسانه ها  است.  تصور 
ابزار قوی برای رساند ن پیام، بلکه به صورت 
و  سنگ  هم  که  هستند ،  مطرح  هویت هایی 
حیث  از  و  هستند   ملی  د ولت های  شأن  هم 
توانمند ی امکانات تا به آنجا پیش می روند ، که 
د ر شکل د هی به ماهیت جامعه انسانی حضور 

فعال د ارند .
به عنوان جمع بند ی می توان  و  به طور کلی 
گفت که د ر یک تقسیم بند ی ساد ه رسانه ها 

د ارای انواع زیر هستند :
رسانه های چاپی1، مانند  روزنامه و مجله؛ . 1
و . 2 راد یــو  مانند   الکترونیک2،  رسانه های 

تلویزیون؛
سی د ی، . 3 مانند   د یجیتال3؛  رسانه های 

و  د ی وی د ی، هارد  د یسک، فالپی د یسک 
فلش د یسک. )احمد زاد ه، 1390: 159(

انواع رسانه هاي جمعي، د ر یک تقسیم بند ی 
د یگر عبارت است از:

رسانه هاي نوشتاري )مکتوب(، شامل کتاب، . 1
روزنامه، مجله؛

شامل . 2 )تصویري(،  ــد اري  د ی رسانه هاي 
تلویزیون، سینما؛

رسانه هاي شنید اري )تصویري(، مثل راد یو؛. 3

1  .	Printed	Media

2  . Electronic Media

3  .	Digital	Media

رسانه هاي مجازي شامل اینترنت، شبکه هاي . 4
اجتماعي؛

 رسانه هاي د یجیتالي )الکترونیکي( شامل 5. 
موبایل، پیام کوتاه، بلوتوث؛

خطابه، 6.  منبر،  شامل  شفاهي،  رسانه هاي   
سخنراني، شایعه سازي؛

)تبلیغات . 7 خــیــابــانــي  ــاي  ــه ه ــان رس
شهري (، شامل بیلبورد ها و بنرها.

مهم ترین د ید گاه هایی که نسبت به کارکرد های 
فناوری های نوین ارتباطات و رسانه های جد ید  

مطرح است؛ عبارت است از:
خبری، تشریحی و انتقال میراث فرهنگی . 1

)هارولد  السول(؛
خبری، تشریحی و انتقال میراث فرهنگی و . 2

تفریحی )چارلز رایت(؛
سنتی . 3 جامعه  از  ــذر  گ و  ــازی  ــوس ن

)د انیل لرنز(؛
جامعه . 4 ــه  ب سنتی  جامعه  تبد یل 

مد رنیته )تامپسون(؛
ــا خـــود  فــرهــنــگ اســـت یا . 5 ــه ی ــان رس

انتقال د هند ه آن )مک لوهان(؛
عنوان . 6 به  رسانه ها  و  جد ید   ارتباطات 

شکل د هند ه و هویت بخش جوامع انسانی 
)کارل د ویچ(؛

عامل . 7 عــنــوان  بــه  جد ید   رســانــه هــای 
)کارل  جهانی  سیاسی  جامعه  پید ایش 

د ویچ(؛
ــایــی . 8 ــوان ــود ن ت ــ ــر ب ــذی ــاپ ــاب ن ــن ــت اج

د هکد ه جهانی  ایجاد   د ر  رسانه های جد ید  
)مک لوهان(؛

ارتباطی، . 9 رسانه های  توسعه  و  تحول 
جد ید   زند گی  سرنوشت  و  ترکیب  عامل 

اجتماعی )تامپسون(؛
د ر . 10 تحول  اثر  بر  قد رت  مفهوم  د گرگونی 

رسانه ها و فناوری ارتباطات )تامپسون(؛
فناوری ارتباطات به عنوان نماد  امپریالیسم . 11

نوعی  و  پیشرفته  سرمایه د اری  و  خبری 
سلطه مد رن )هربرت شیلر(؛

جامعه شبکه ای و جهانی شد ه محصول . 12
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فناوری ارتباطات )مانوئل کاستلز(؛

رسانه ها کارپرد ازی قوی، سریع، گسترد ه و . 13
مؤثر د ر قد رت )آلوین تافلر(. )کاظم زاد ه و 

کوهی، 1389: 196(
نقشرسانههایجمعیدرتحققتوسعه

فرهنگی
هرگونه تالشی برای د رک شیوه عمل رسانه های 
جمعی د ر زند گی امروزه ما، باید  با شناخت این 
جز  جمعی  رسانه های  که  شود   آغاز  واقعیت 
الزم جامعه و زند گی فرد ی ما هستند . هیچ 
راه ساد ه ای وجود  ند ارد ، که ما بتوانیم حضور و 
نفوذ آن ها را ناد ید ه بگیریم؛ مگر آن که به روش 
کنیم.  زند گی  صنعتی  تمد ن  از  قبل  د وران 
بحثی  هرگونه  د نیس، 1387: 27(  و  )د فلور 
د رباره رسانه های جمعی منوط به شناسایی و 
قبول این نکته است، که ما به طرز عمیقی به 
حضور و محتوای برنامه های آن ها وابسته ایم. 
وابستگی به رسانه ها د ارای د و بعد  اجتماعی و 
فرد ی است. د ر سطح اجتماعی، رسانه ها جز 
اقتصاد ی،  اجتماعی،  نهاد های  جد ایی ناپذیر 
ما  خانواد گی  و  مذهبی  آموزشی،  سیاسی، 

محسوب می شوند .
اهمیت نقش رسانه های جمعی د ر تأثیرگذاری 
به نگرش های وی  بر مخاطب و جهت د اد ن 
از جانب اند یشمند ان این حوزه امری پذیرفته 
این  میزان  اند ازه گیری  چه  اگر  است،  شد ه 
تأثیر به نظر د شوار می آید . »آنتونی گید نز«1 
د ر مورد  تلویزیون معتقد  است که این رسانه 
یکی از ابزارهای مهم جامعه پذیری و زمینه ساز 
 :1382 )راود راد ،  است.  اجتماعی  نگرش های 

)169
»گرباد و« )2012( اد عا می کند ، که رسانه های 
اجتماعی  محیط  نوین،  گروهی  و  جمعی 
آنالین  بازسازی می کنند . مشارکت  را  سنتی 
مصرف کنند گان شبکه های اجتماعی، نه تنها 
د یجیتال  فضای  د ر  قد رتی  صاحب  را  آن ها 
تغییر  را  آن ها  واقعی  زند گی  بلکه  می کند ، 

1  . Anthony Giddens

اصول  اجتماعی،  شبکه های  مصرف  می د هد . 
می کند ،  حاکم  اجتماعی  زند گی  بر  محکمی 
که پیامد های شد ید ی بر فرهنگ سیاسی د ارد . 

)Shao & Wang, 2016: 2(
الکترونیکی  باید  اذعان د اشت، که رسانه های 
جد ید  فرهنگ های سنتی را به کناری نمی نهند ، 
شاید   می کنند .  خود  جذب  د ر  را  آن ها  بلکه 
رسانه اي  چند   سیستم هاي  ویژگي  مهم ترین 
این است، که بیشتر جلوه هاي فرهنگي را با 
همه تنوع شان د ر قلمرو خود  جاي مي د هند . 
ظهور سیستم چند  رسانه ای به معنای پایان 
جد ایی و حتی تمایز میان رسانه های شنید اری، 
فرهنگ  عامیانه،  فرهنگ  چاپی،  و  د ید اری 
فرهیختگان، سرگرمی و اطالعات، آموزش یا 
اغوا است. همه جلوه های فرهنگی از بد ترین 
تا بهترین و از نخبه گراترین تا مرد می ترین د ر 
این جهان د یجیتالی گرد  هم می آیند . جهاني 
که د ر ابرَمتني غول آسا و غیر تاریخي جلوه هاي 
گذشته و حال و آیند ه ذهني را که برقرار کنند ه 
ارتباط است، به یکد یگر پیوند  مي د هد . بد ین 
ترتیب، آن ها یک محیط نماد ین جد ید  ایجاد  
مي کنند . آن ها د نیاي مجازي را به واقعیت ما 

بد ل مي سازند . )کاستلز، 1385: 431(
نوین  به رسانه های  به شد ت  امروزی،  جوامع 
وسایل  جامعه ای،  چنین  د ر  هستند .  وابسته 
نوین ارتباط جمعی با تولید  و توزیع مطلوب 
اطالعات، نقش زیاد ی د ر باال برد ن آگاهی های 
گوناگون و ضروری به عهد ه می گیرند ، و جامعه 
را د ر نیل به تعالی و ترقی همه جانبه یاری 
با  که  هستند   رسانه ها  این  حال  می کنند . 
اتخاذ سیاست های پویای اجتماعی و ترکیب 
آن با سیاست های فرهنگ گرا، می توانند  عامل 
آمیختگی، توازن و پیوند  د اد ن باورهای اصیل 
اعتقاد ی و سنت های بارور جامعه باشند  و با 
گسترش آفرینند گی و افزایش رشد  فرهنگی 
به توسعه همه جانبه کشورمان کمک کرد ه و 

باعث پویایی افکار شوند .
حال سؤال اینجاست که آیا این فرهنگ پرورش 
یافته توسط رسانه های جمعی، می تواند  سطح 
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نه؟  یا  د هد   افزایش  را  انسان  زند گانی  کیفی 
پاسخ به این سؤال طبیعتا پیوستاری از بد بینی 
مطلق تا خوش بینی مطلق را نسبت به رسانه ها 
به وجود  می آورد . برخی صاحب نظران، رسانه ها 
و  می د انند   د رد   سرچشمه  بحران  این  د ر  را 
و  افراط  این  از  اگر  اما  د رمان.  آغازگر  برخی 
تفریط بگذریم، به هر رو، وسایل ارتباط جمعی 
و  انسان  فرهنگی  مسئله  از صورت  جزئی  را 
جامعه کنونی خواهیم د انست. باید  پذیرفت که 
رسانه های ارتباط جمعی، د ر عصر امروز، نقش 
کشورها  توسعه  سرنوشت  تعیین  د ر  کلید ی 

د ارند . )کاظم زاد ه و کوهی، 1389: 184(
با توجه به آنچه که د ر سطرهای باال اشاره شد ، 
د و رویکرد  عمد ه نسبت به قد رت رسانه ها وجود  

د ارد . این رویکرد ها عبارت هستند  از:
رویکرد  قد رت بالمنازع رسانه و منفعل بود ن 

مخاطب؛
بود ن  فعال  و  رسانه  محد ود   قد رت  رویکرد  

مخاطب. )عواجهی، 1390(
ارتباطی  و  رسانه ای  سیاست  اول،  مرحله  د ر 
عمد تا به فناوری های نوظهور تلگراف، تلفن و 
بی سیم مربوط می شود . سیاست ارتباطی نیز 
عمد تا د ر راستای مصلحت حکومت و منافع 

مالی شراکتی تعقیب می گرد ید .
د وم،  جهانی  جنگ  از  بعد   د وم،  مرحله  د ر 
تأثیر  تحت  آنکه  از  بیش  رسانه ای  سیاست 
واقع  اقتصاد ی  یا  ملی  استراتژیک  جنبه های 
شود ، د ر جنبه اجتماعی و سیاسی آن تفوق 
تد اوم  تا د هه 80  این مرحله که  می یابد . د ر 
د اشت، الگوی مطلوب پخش خد مات عمومی 
اروپای  د ر  باالترین جایگاه خود ، خصوصا  د ر 

غربی قرار گرفت.
اهد اف  با  رسانه ای  سیاست  سوم،  مرحله  د ر 
به  تصمیم  د ولت ها  و  رقت  پیش  سیاسی 
و خصوصی سازی  رسانه  د ر  انحصار  شکستن 
پیشین  هنجاری  سیاست های  گرفتند .  آن 
به  سیاست گذاران  و  شد   کشید ه  چالش  به 
پرد اختند .  نو  ارتباطی  الگوی  جستجوی یک 

)مک کوئیل و کوییلن برگ، 2003: 181(

د ر واقع آنچه فرهنگ نو را از گذشته متمایز 
نقش  است.  رسانه ها  نقش  و  می کند ، حضور 
و اهمیت رسانه ها به حد ی است، که به گفته 
بی حضور  را  امور  نمی توان  »امروزه  تامپسون 
کتاب، روزنامه، راد یو و تلویزیون و سایر رسانه ها، 
 Thompson,1992:( د انست«.  تصور  قابل 
23( رسانه ها با تولید  و توزیع مستمر، د نیایی 

کرد ه اند .  ایجاد   گذشته  از  متمایز  کلی  به 
رسانه ای  نماد های  این  معرض  د ر  انسان ها 
متولد  می شوند ، می اند یشند  و رفتارهای خود  
را سامان می د هند . این نماد ها، فرهنگ جد ید  
را پد ید  می آورند ،  امکان  این  را شکل د اد ه و 
که فرد  د ر د نیای تصنعی، قابل پیش بینی و 
قابل مهارتر باشد ، بی آنکه مجالی برای رهایی 
از آن باقی بماند . نماد  یا الگوی لباس، آرایش، 
سخن گفتن، رفتار و سلوک فرد ی از طریق 
رسانه های ارتباطی، تبلیغ می شوند . )نائینی و 

آغاز، 1388: 42(
نتیجهگیری

رسانه ها، به منزله نظام مرکزی اعصاب جامعه 
نقش  بین،  این  د ر  می کنند .  عمل  امــروزی 
باشد .  متفاوت  می تواند   مختلف  رسانه های 
یک  د ر  متقابل،  صورت  به  فرهنگ  و  رسانه 
تقویت  و  پید ایش  موجب  بی پایان،  تسلسل 
یکد یگر می شوند  و د ر این میان وجه تصویری 
این فرهنگ از طریق رسانه تلویزیون، بیشترین 
پید ا کرد ه است. د ر سال های پیش  را  تجلی 
رو، فرا رسانه ها، فرافرهنگ ها را می سازند ، که 

مرید ان و مقلد ان جد ی خود  را پید ا می کنند .
وقتی »مارشال مک لوهان« به ساد گی تمام 
اعالم کرد  که »رسانه همان پیام است« همه 
منتقد ان خود  را به موافقت واد اشت. باید  اذعان 
د اشت که به علت جد ایی ناپذیری میان فرهنگ 
و ارتباطات، بسیاری از منتقد ین بیان می کنند  
و  ــا  ارزش ه تقویت  به  منجر  ارتباطات  که 
قلمروهای هژمونیک یا سلطه جویانه د ر جامعه 
قد رتمند ی  گروه های  میان  این  د ر  می شود . 
وجود  د ارند ، که می توانند  پیام ها را آن چنان 
که می خواهند ، تحت پوشش حمایت از رسوم 
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و ارزش های حاکم بر گروه به مخاطب د یکته 

نمایند .
این  می د هد ،  نشان  تجربی  مطالعات  آنچه 
است که رسانه ها به تنهایی نمی توانند  رفتار 
واقع  د ر  ما،  فرهنگ  د ر  ولی  د هند .  شکل  را 
ما  هستند .  ارتباطات  فرایند های  اصلی  ماد ه 
د ر محیط رسانه ای زند گی می کنیم و بیشتر 
محرک های نماد ین ما از رسانه ها است. رسانه ها 
تجلی فرهنگ ما هستند  و فرهنگ ما عمد تا از 
طریق موارد ی که رسانه ها فراهم کرد ه اند ، کار 
می کند . کاستلز این مسئله را جهان مک لوهان 
)ارتباطات الکترونیکی و یک سویه( نام نهاد ه 
است. فعال بود ن مخاطبان و رشد  تکنولوژی 
جمعی  ارتباط  رسانه های  که  شد ه  موجب 
به رسانه های تقسیم شد ه، سفارشی و فرد ی 

تبد یل شوند .
که  د ارد ،  وجود   مد عا  این  بر  زیاد ی  شواهد  
انتقال  همانند   متفاوتی  کارکرد های  رسانه ها 
ارزش ها و میراث فرهنگی را بر عهد ه د ارند ؛ اما 
از نظر صاحب نظران، این ابزارها تنها بخشی از 
میراث گران بهای نسل پیش را منتقل می کند  و 
بیشتر خواهان و مروج نوآوری هستند . از طرفی 
از آنجایی که رسانه د ر جامعه د ر د ست عد ه ای 
ارزش ها  می کنند   سعی  که  د ارد ،  قرار  خاص 
کنند ،  ترویج  را  خود   پسند   مورد   هنجار  و 
نگرش ها  سنتی،  فرهنگ  با  است  ممکن  که 
الگوهای  د ر  تغییر  موجد   رسانه ها  باورهای  و 
سنتی جوامع هستند  و با تشویق ارزش ها و 
به  را  نسل پیش  الگوهای  هنجارهای جد ید ، 

چالش می کشند .
شناخت  با  باید   که  است،  اینجا  مهم  نکته 
و  ارائه  و  جامعه پذیری  د ر  رسانه ها  جایگاه 
انتقال محتواهای فرهنگی به جامعه، به تد وین 
استفاد ه  جهت  د ر  مناسب  سیاست گذاری  و 
تقویت  و د ر جهت  پرد اخت  از آن ها  مناسب 
فرهنگ و پاالیش عناصر فرهنگی برای ارتقای 
به  فرهنگی  میراث  انتقال  و  جامعه  فرهنگی 
نسل آیند ه کوشش کرد ، تا شکاف نسلی -که 
حاصل متغیرهای بسیاری از جمله نفوذ و رخنه 

رسانه ها د ر فرهنگ و جامعه است- کاهش پید ا 
کند  یا اصال به وجود  نیاید .

مهم ترین اصل د ر این رویکرد ، ایجاد  د گرگونی 
د ر شیوه فکر، عاد ات، زبان، رسوم و ایستارهای 
مخاطبان است. به هر ترتیب، ساختار مسلط 
کنترل  با  می تواند   نیافته  توسعه  جوامع  بر 
جریان  شکل گیری  از  جمعی،  رسانه های 
معارض خود  جلوگیری کند . این ساختارها با 
تولید  و عرضه انتشارات، مطبوعات، برنامه های 
تلویزیون و راد یو و فیلم های سینمایی، جریان 
تولید  و مصرف فرهنگی را کنترل می کنند . اما 
ورود  جریان رسانه های فرامرزی مانند  ماهواره 
و اینترنت، این کنترل را د چار اختالل کرد ه 

است.
فرهنگ، پد ید ه پیچید ه ای است که نمی توان 
با  بلکه  کرد ،  ایجاد   را  آن  ضربتی  اقد امات  با 
با  و  مختلف  نهاد های  و  سازمان ها  همکاری 
طول  د ر  مکمل  البته  و  مد اوم  فعالیت های 
زمان می توان به ایجاد  خرد ه فرهنگ ها امید وار 
بود . از این رو فعالیت های مقطعی، نهاد سازی، 
برگزاری چند  جشنواره د ر طول سال و موارد ی 

از این قبیل د ر این زمینه کارساز نخواهد  بود .
این  می توان،  کلی  جمع بند ی  یک  عنوان  به 
طور نتیجه گیری کرد  که با توجه به وابستگی 
باالی بشر امروزی به رسانه های جمعی نوین و 
اهمیت و قد رت و نقش تأثیرگذار این رسانه ها 
د ر زند گی انسان ها، می توان از این ابزار برای 
پیشبرد  هرچه بیشتر اهد اف توسعه ای کشور 
علی الخصوص د ر حوزه فرهنگ بهره برد اری کرد  
و با شناخت جایگاه رسانه ها د ر جامعه پذیری و 
به جامعه،  فرهنگی  انتقال محتواهای  و  ارائه 
به تد وین و سیاست گذاری مناسب د ر جهت 
استفاد ه مناسب از آن ها پرد اخت و د ر جهت 
تقویت فرهنگ و پاالیش عناصر فرهنگی برای 
ارتقای فرهنگی جامعه و انتقال میراث فرهنگی 
به نسل آیند ه تالش کرد . آنچه که یک حقیقت 
وضعیت  که  است  مسئله  این  است،  مسلم 
وضعیت  عبارتی  به  و  فرهنگی  شاخص های 
و  مساعد   شرایط  د ر  ایران  فرهنگی  توسعه 
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مطلوبی نیست و از جمله عوامل تأثیرگذار بر 
سنت  سنتی،  فرهنگ  مقوالت  وضعیت  این 
ایرانی، فرهنگ استبد اد  و تأخر فرهنگی است. 
برنامه  د ر  نمی توان  د یگر  حالتی  چنین  د ر 
فرهنگی  اقد ام  چند   تنظیم  به  ملی  توسعه 
بسند ه کرد ، بلکه باید  اساسا توسعه ملی را بر 

اساس فرهنگ پایه گذاشت.
منابع

 .1 .)4831( غالمرضا.  غفاری،  و  مصطفی  ازکیا، 
جامعه شناسی توسعه )چاپ د وم(، تهران: انتشارات 

کیهان.
احمد زاد ه کرمانی، روح اهلل. )0931(. بازاند یشی د ر 2. 

فرهنگ و رسانه )چاپ اول(، تهران: انتشارات چاپار.
توسعه، 3.  جامعه شناسی   .)8731( علی.  اســد ی، 

مجموعه مقاالت مد یریت توسعه، شماره نهم، مرکز 
آموزش مد یریت د ولتی.

و 4.  فرهنگ   .)4531( علی.  محمد   ند وشن،  اسالمی 
شبه فرهنگ )چاپ اول(، تهران، انتشارات توس.

ناهید . 5.  صباحی،  و  آذر  زاد ه،  قلی  رضا؛  اسماعیلی، 
)0931(. بررسی و مطالعه تطبیقی توسعه فرهنگی 
علوم  پژوهشنامه  مالزی،  و  ایران  کشورهای  د ر 

اجتماعی، شماره 58، صفحات 721 - 051.
د ر 6.  فرهنگی  تحول   .)3731( رونالد .  اینگلهارت، 

جامعه پیشرفته صنعتی )چاپ اول(، ترجمه مریم 
وتر، تهران: انتشارات کویر.

بابایی، حبیب؛ آقازاد ه، هاشم و محسنیان راد ، مهد ی. 7. 
مطبوعات  د ر  کارآفرینی  فرهنگ  توسعه   .)2931(
ایران، نشریه توسعه کارآفرینی، د وره ششم، شماره 

د وم، صفحات 531 - 451.
و 8.  فرهنگی  توسعه   .)9831( اسد اهلل.  فرد ،  بابایی 

توسعه اجتماعی د ر ایران، فصلنامه علمی- پژوهشی 
رفاه اجتماعی، سال د هم، شماره 73.

جامعه 9.  نظریه های   .)0731( غالمعباس.  توسلی، 
شناسی )چاپ د وم(، تهران: انتشارات سمت )سازمان 

مطالعه و تد وین کتب علوم انسانی د انشگاه ها(.
مفهوم . 10 جامعیت   .)1373( غالمعباس.  توسلی، 

و  فرهنگ  مجله  فرهنگ،  با  آن  رابطه  و  توسعه 
توسعه، شماره پانزد هم.

حاجیانی، ابراهیم. )1391(. برنامه ریزی و مد یریت . 11
استراتژیک فرهنگی شهر )ماتریس فرهنگی شهر 
تهران(، تهران: انتشارات تیسا، به سفارش اد اره کل 
تهران،  شهرد اری  فرهنگی  و  اجتماعی  مطالعات 

چاپ اول.
د ر . 12 فرهنگ  نقش  بررسی   .)1388( امین.  قباد ی، 

توسعه اقتصاد ی، برگرفته از سایت قباد ی بلوگفا.
فرهنگ . 13 تاریخ   .)1370( العابد ین.  زین  قربانی، 

نشر  د فتر  تهران:  د وم(،  )چاپ  اسالمی  تمد ن  و 
فرهنگ اسالمی.

قره باغیان، مرتضی. )1370(. اقتصاد  رشد  و توسعه . 14
)چاپ اول(، تهران: نشر نی، جلد  اول.

راد ، فیروز. )1382(. جامعه شناسی توسعه فرهنگی . 15
)چاپ اول(، تهران: انتشارات چاپبخش.

راود راد ، اعظم. )1382(. مشارکت زنان د ر راد یو و . 16
تلویزیون. فصلنامه پژوهش زنان، د وره 1، شماره 5. 

صفحات 167 - 196.
فرهنگی . 17 مد یریت   .)1383( محمد رضا.  نیا،  شیخ 

صلح )چاپ اول(، تهران: نشر نگاه د انش.
فکوهی، ناصر. )1379(. از فرهنگ تا توسعه )چاپ . 18

اول(، تهران: انتشارات فرد وسی.
فکوهی، ناصر و نصرتی، روح اهلل. )1390(. مطالعه . 19

قومی،  فرهنگ  شناختی  انسان  شناختی،  جامعه 
جماعتی برخی از مناطق آذری نشین ایران و نقش 
آن د ر توسعه اقتصاد ی- فرهنگی، نشریه علمی- 
 ،18 شماره  شناختی،  جامعه  مطالعات  پژوهشی 

صفحات 105 - 128.
خاد می، . 20 و  اکبر؛ صفرزاد ه، حسین  علی  فرهنگی، 

سازمانی  ارتباطات  نظریه های   .)1383( مهد ی. 
خد مات  مؤسسه  انتشارات  تهران:  د وم(،  )چاپ 

فرهنگی رسا.
کاستلز، مانوئل. )1385(. عصر اطالعات )اقتصاد ، . 21

جامعه و فرهنگ( )چاپ د وم(، ترجمه احد  علیقیان؛ 
افشین خاکباز و حسن چاووشیان، تهران: انتشارات 

طرح نو، جلد  اول، د وم، سوم.
کاظم زاد ه، موسی و کوهی، کمال. )1389(. نقش . 22

فرهنگی،  توسعه  د ر  جمعی  ارتباط  نوین  وسایل 
فرهنگی،  پژوهش  نامه  نشریه  راهکارها،  و  موانع 

شماره 44، صفحات 183 - 212. 
کوالیی، الهه و بهبهانی، سیمین. )1390(. زنان و . 23

توسعه فرهنگی پس از انقالب اسالمی )با تأکید  بر 
سینما(، پایگاه مجالت تخصصی نور، نشریه جهانی 
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