
 
 (مقاله علمی پژوهشی)  81-97 صفحات ،1400بهار  ،1 هشمار ،51 هردو ،یاسیس علوم و حقوق دانشکده همجل ،استیس فصلنامه

 رسانه هحوز در يگذار استیي سالگو يها ی مؤلفهبررس
 )دیجد یینهادگرا به کیکالسیی نهادگرا از گذر(

 
 

 1دفامیتوح محمد

 احد تهران مرکزيو علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسالمی هدانشکد ،دانشیار

 یانکتوسری عل
وم و تحقیقات، حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد عل هدانشجوي دکتري علوم سیاسی، دانشکد

 دانشگاه آزاد اسالمی، تهران
 )16/10/1397: بیتصو خیتار –3/4/1396 :افتیدر خیتار(

 
 چکیده

 عصر در متنوع و متعدد يها رسانه توسط اطالعات ییجا جابه و ارتباطاتروزافزون  گسترش روند
 يا رسانه گرانیباز خود، کنار دری رسم وی مل يها رسانه گرانیباز تااست  شده سبب ،ی شدنجهان

طور  به يا رسانه يگذار استیس روند و عامطور  به يگذار استیس علم. ندکن مشاهده زین را گرید
 .باشد داشتهي مداکار يریگ موضع دیجد تیوضع نیا با مواجهه در که است آن ازمندین زین خاص

 يا رسانه گرانیباز حضور با مواجهه در يا رسانه يگذار استیس« کهی اصل پرسش نیا به پاسخ در
 شدن ی جهان روزافزون روند به توجه با مقاله نیا هیفرض ،»است؟ی تحوالت چه ازمندین متعدد
 يا رسانه گرانیباز حضور با مواجهه در يا رسانه يگذار استیس« کهاست  آن از عبارتها  رسانه
 یررسمیغ وی رسمي نهادهاعنوان  ی بهردولتیغ وی دولت يها رسانه بههمزمان  توجه ازمندین متعدد

 يها روش از استفاده با تا دهشی سع مقاله نیا در ».است يگذار استیس مراحلی تمام در
 نیا يها افتهی .شود آزمونی اصل هیفرض د،یجدیی نهادگرا یشناس روش وي اسناد -يا کتابخانه
 عانوا گسترش رسانه، هعرص گرانیباز حضور شیافزا به توجه با که دهد می  نشان پژوهش

کارا  يا رسانه يگذار استیس ،یارتباط متداخل يها شبکه گسترش وی دولت ـی ررسمیغ يها رسانه
 درون مخاطب به توجه« ،»یرسم گرانیباز کنار دری ررسمیغ گرانیباز به توجه« ازمندین موفق و

 ات است» يا رسانه ییزدا مقررات و يساز یخصوص به توجه« و» یرسم هرسان میتحک يجا به اجتماع
 .باشد داشته شکل نیبهتر به را شده نییتع اهداف به یابیدست توان
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 مقدمه. 1
 افراد، همان که است» عموم« کی يدارا ،دیآ یبرم نامش از چنانکه» یعموم يگذار استیس«

 نیا بر. )38: 1383 مولر،( رندیگ یم قرار استیس نیا ریتأث تحت که هستند ییهانهاد ای ها گروه
است که  يحد به موضوع کیتوجه به  که دیآ یم وجود به یزمان يگذار استیس میتقو اساس
 . )196: 1392 پارسونز،( کند یم مسئله کی حل يبرا يریگ میتصم به وادار را دولت

هر  ،جامعه است کل يبرا یعموم يامدهایپ يدارا »یعموم يگذار استیس« کهاز آنجا 
مطلع شود، اطالعات خود  ،است يریگ میتصم ازمندین که يا مسئلهاز  دیباابتدا  يا رندهیگ میتصم

 :Goetzel, 1994( مدنظر داشته باشد زینو اهداف جامعه را  کند لیوتحل هیتجزرا در آن خصوص 

در  تواند یم کههستند  ییها شنهادیپاطالعات و  در پی شتریبدر ابتدا  رانیگ میتصم رو ازاین. )7
عمومی  زیانگ بحثمسائل  يبرا متقاعدکننده يها حل راه افتنیو  مختلف يها انتخاب صیتشخ

علمی و کارشناسان امر ارائه  هاز سوي جامع ها شنهادیپ. این اطالعات و کند کمکبه آنها 
تغییر و  ها يگذار استیسو  ها استیسو عملی،  ، اما با تغییر و تحول کارشناسان علمیدشو یم

و الگوهایی مورد اجماع  ها مدلاگر  که یدرحال. شوند یمرها  کاره مهینو بیشتر  یابند میتحول 
برخوردار  يتر ینسباز ثبات  يگذار استیس روندنسبی کارشناسان علمی این حوزه قرار گیرد، 

 و کنند یم نییتعرا  يگذار استیس» یکلت جه« که یماتیتصم نیبالبته الزم است  .دشو یم
علم  هدر عرص سؤالاین  رو ازاین. )40: 1386، انی(اشتر میشوقائل  زیتما،  »روزمره ماتیتصم«
مطرح بوده است که آیا امکان ترسیم مدلی عام و ثابت در  یپژوه استیسو  يگذار استیس
به  يگذار استیس؟ آیا داردبت اصولی ثا يگذار استیسوجود دارد یا خیر؟ آیا  يگذار استیس

د؟ کربه اصول ثابت و اصول متغیر تفکیک  توان یم(رسانه) را  خاص يا حوزهشکل عام یا در 
 .شود یممربوط  يگذار استیسبه ویژگی دوم تصمیمات در  مذکور سؤاالتتمامی 

رسانه به شکل روزافزونی در حال  شدن ی جهان، روند مذکوربر وضعیت تئوریک  عالوه
 يها رسانهرسانه در کنار  هبازیگران عرص عنوان بهمتعدد  يها شبکهترش است و حضور گس

مهم در این  هو تبیین موضع است. نکت يگذار استیسکه نیازمند  استملی کشورها مطرح 
 يها مدل، اندیشیدن به 1»نهادمحور يها مدل«استفاده از  و دنیشیاند يجا بهمحیط پیچیده، 

 ـي نظری بانیپشت ضعف« ؛ردیگ ینم صورت یسادگ به پرسش نیا به اسخپ اما مدتر است.اکار
 خصوص در صرفی انتزاع تفکر وجود« ،»رسانه يگذار استیس هحوز دری مطالعات

 در يا رسانه يگذار استیسی ابیارز در مشخص چارچوب نبود« ،»رسانه يگذار استیس
 مشکل را هاي مذکور رسشپ به پاسخ... و» رانیای اسالمي جمهور در مختلف يها دولت

 .سازد یم

1. Institution-Centered Models 
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ی ابیارز يها شاخصه خصوص در ییالگو ازمندین یدانیم يا مطالعه از شیپ اقدام نیا
 که است آن نجایا در ما فرض شیپ ؛استی مکان ـی زمان هدور از فارغ رسانه يگذار استیس

ی اصول يدارا خاص طور به رسانه يگذار استیس فرآیند و عام شکل به يگذار استیس علم
ی مکان ـ یزمان هدور در رسانه يگذار استیسی ابیارز در که است ریمتغی اصول و ثابت

ی مطالعات هگسترو  هنیشیپ به تا است ازین آن از شیپ البته. کنند یم فایا ییبسزا نقش ،یمشخص
 .میفکنیبي انتقادي نظر هحوز نیا

 
 رانیا در يگذار استیس هنیشیپي انتقاد همطالع. 2
 سطوح ههم و است شدن پراکنده حال در شهیهم از تر گسترده اطالعات و ارتباطات هنکیا با

 رای مل سطح در يگذار استیس و يزیر برنامه لزوم و دهیدرنورد رای فرامل وی مل ،یفرومل
 مطالعات همچنان يا سهیمقاـ ي تئور مباحث و کیآکادم سطح در و رانیا در ساخته، دوچندان
 آنچنان» رسانه« و» يگذار استیس« موضوع خصوص در کجای تصور بهی مدون و مشخص

 هجامع که ستین آني معنا به» است نشده انجام« نیا .است هگرفتن انجام ستهیشا و ستهیبا
 يگذار استیس هحوز در بلکه کند، اقدام دیبا صفر از و بوده الذهن یخال حوزه نیای علم

 نیهم به است؛ هگرفت انجام مناسب» یپژوهش يها طرح« و» ها نامه انیپا« ،»ها باکت« ،»مقاالت«
 .کند یم صدق طیشرا نیا زین آن مدرن ـ کیکالس يها کیتفک و رسانه خصوص در نسبت
 که است آن ،میابی یدرم» رسانه يگذار استیس« موضوع سوابق و اتیادب همطالع با آنچه اما

 هماهنگ يها گام» رسانه« و» يگذار استیس« مورد در مطالعات هجداگان شرفتیپ نسبت به
 تر برجسته آنجا موضوع نیا تیاهم .است نشده برداشته باره نیا دری توجه انیشا و مناسب

 زمان گذر در رسانه مطالعات و يگذار استیس مطالعات هحوز دو هر که مکنی توجه که شود یم
 .اند شده کیمیپارادا تحوالت متونی برخ در و کیتئور ـی مفهوم تحوالت و رییتغ دستخوش

 هساد میمفاه و الگوهاي مبنا بر گرید کیالکترون يها رسانه خصوص در مطالعات مثالي برا
 بر رای مهمی مفهوم يها چرخش زین يگذار استیس نسبت همان به. دگیر ینم انجام نیشیپ

 ،»یانسان علوم جامع پرتال« مرجع سه در پرارجاع پژوهش 60ی بررس با .است دهید شیخو
 توان یم رسانه و يگذار استیس هحوز در» یدانشگاه جهاد پرتال« و» نوری العاتاط گاهیپا«

 .آورد دست بهی مطالعات هگستر نیا خصوص دري دیمف جینتا
. شوند یم شامل کیکالس و کیتئور صرفاً ییها پژوهش را مقاالت نیا از زیادي حجم

 هارائ به آنها ازی برخ تنها و داختهپري نظر ابعاد به ویی ابتدا میمفاه فیتعر انیب به که گونه آن
 نیتر پرارجاع از و ها پژوهش حجم نیا از .است هشد ختم يگذار استسی دری مفهوم عام مدل
 کار دستور وی عموم هعرص در مشکلي ریقرارگ و يریگ شکل فرآیندی بررس« به توان یم آنها،
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 لیتحل دری حام ائتالف و تیمرجع م،یپارادا میمفاهی بررس« ،)1381 د،یوح( »گذار استیس
 يگذار استیس هچرخ دری اتیعمل مدل هشت هارائ« ،)1385 ،يمحمد (ملک »یعموم يگذار استیس
 يا رسانه يگذار استیس بر مؤثر عواملی ابیارز« ،)1387 ،یتوسل( »ها استیس مطلوبي اجراي برا
 ،يعلمدار ینی(مع »يگذار استیس هفلسف دری تأمل« ،)1388 ،یلیعق( »یفرهنگ انیم ارتباطات هحوز در

 هحوز دری نیعی مصداق و مورد به و نهاده شتریپ را گام زینی برخ .دکر اشاره... و )1394
ی برخ وی مبانی بررس« به توان یم جمله آن از که ،اند داشته توجه يگذار استیس مطالعات

 ،يمحمد ملک( »کایمرآ همتحد االتیا دری عموم يگذار استیس در اصالحات و رییتغ يها مدل

 رامونیپي جستار« ،)1382 ان،یاشتر( »کایآمر خارجه امور يگذار استیسي هنجاری مبان« ،)1380
 .دکر اشاره... و )1384 د،یوح( »رانیا در يگذار استیس مشکل

 و نهیزم خصوص در مشخص یمدل هارائ به ک،یتئور ـی مطالعات کار بر هیتک با گریدی برخ
 دری عموم يها استیسی ابیارز نظامی طراح« به توان یم جمله زا اند. پرداخته خاصی مصداق

 از استفاده بر مؤثر عوامل مدلی طراح« ،)1391 ان،یاشتر وي بدیم( »رانیای اسالمي جمهور
 همطالع حاصل .داشت اشاره...  و )1391 همکاران، و پور ی(قل »يگذار استیس در یپژوه استیس

 که پژوهش و مطالعه دهه دو از پس دهد یم نشان يرگذا استیس هحوز در مذکور يها پژوهش
 يا هیپا يها يتئور و میمفاه گسترش و ترجمه د،یتول به کامل شکل به) 1380هده( دهه کی در

 مطالعات« وی دانیمی بررس به) 1390 هده( بعد هده در ادامه در و افتهی اختصاص رشته نیا
 و مطالعات نیا اریبس حجم از آمدن رونیب بر مبرم ازین امروز ،است شده پرداخته» یمصداق

 .شود یم احساس همچنان اجماع مورد ییها مدل و مداکاریی الگوها هارائ
 دو از يگذار استیس مطالعات هحوز همواره که است آني ایگو مطالعات نیای بررس
 در رسانه يگذار استیسي اجراي راستا دری مدل آنکه اول ؛است بوده ریپذ بیآس موضوع
 وی ابیارز متفاوت يها دولت در آنکه دوم و نداشته قرار حوزه نیا گذاران استیس دسترس

 يگذار استیس از يا رسانه يگذار استیسي الگو و مدل اصول از طریقی مناسب یشناس بیآس
 ثابت اصول میتنظ و هیته با تا است آنی پ در مقاله نیا. است هگرفتن انجام رانیا در رسانه

 تا است ازین آن از شیپ اما. کندی ابیباز را مسئله نیا کیتئور وجه صرفاً ،رسانه يگذار استیس
یی نهادگرا. «میده قرار شیخوی پژوهش کاري مبنا رای مشخص یشناس روش ر،یمس نیا در

 .است خصوص نیا در پژوهش روش نیمدترآکار» دیجد
 

 یعموم يگذار استیس وجوه. 3
 یابیدست است، مدنظری عموم يگذار استیس و يگذار استیس فیتعاری بررس و انیب از آنچه

 يگذار استیس ازی وقت که گونه آن. است يگذار استیس اهداف و رهایمس ،ها مؤلفه نیتر مهم به
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 که میریبپذ اگر .میکن یم صحبتی تیوضع و موضع چه از به طور دقیق ،میبر یم نامی عموم
 کمک به که )15: 1386 ان،ی(اشتر تاس» بشر کردن عمل ییعقال جنبش از یبخش« ،يگذار استیس
 بر آنگاه ،ابدی دست شیخو یاجتماع یزندگ به یروزافزون تسلط به کند یم یسع انسان آن

 لیتحل وی بررس کیستماتیس طور به رای اجتماع مشکالت بایدی عموم يگذار استیسي مبنا
 که است آن شتارنو نیا مفروض .شود منجر روزمرهی زندگ فرآیند بهبود به که گونه آن کرد،

 فیتعار اساس نیا بر .است يامروزی زندگ مشکالت نیتر مهم ازی جمع يها رسانه گسترش
 نیا ازی وجه بر کیهر که ردیگ یم قرار ماي رو شیپ يگذار استیس ازی متداخل و متعدد
 .نشان داده شده است 1 جدول دری مفهوم تحوالت نیا .اند دهکر دیتأک بهبود و تیعقالن

 
 تاکنون 1940  ي از دههگذار ستتحوالت مفهومی سیا  -1جدول 

 دغدغه و ویژگی این دوره ایده و اندیشمند هغلب مثابه به يگذار استیس زمانی هدور

 1940هاي  هده
 1950و 

 حکومت کردن
 اصالح کردن

 محور مسئله - هارولد السول
 (دموکراتیزاسیون) محور بودن ارزش -
 بودن يا چندرشته -
 و تئوریک یشناخت روشپیچیدگی  -

 ه، نحوها استیتحلیل س 1960 هده
 فرآیندمدیریت و 

 ها استیس

 يا ترکیب رویکرد مرحله
السول با مدل نظام 

 سیاسی ایستون

 عملیاتی يها قیتحق -
 مدیریتی به این حوزه يها يورود تئور -
 است. يریگ میتصم هاصلی، مسئل همسئل -
 ».قدرت«تأکید بر مسئله  -

 سیاست تطبیقی 1970 هده
 يا سهیسیاست مقا

 تطبیقی) يگذار استی(س

 اراج هتأکید بر مسئل - گراهام آلیسون
 نهادي پارادایم اجرایی درون -
 يگذار استیکاربرد علوم سیاسی در س -

 1980 هاي  ده
 1990و 

فن « ۀمثاب به يگذار استیس
 »انتخاب عقالنی

» مو«، »استروم«آثار 
 »شارپف«و » شپسل«

علم اقتصاد در این  یشناس روشتسلط  -
 حوزه

 اقتصاد رفاهی -
 »انتخاب عمومی« همرکزیت اید -
موضوع علم سیاست و روش علم  -

 اقتصاد

و  يا شبکه هاي نظریه کنونتا 2000از 
 اجتماعات

و » آمیتاي اتزونی«
 »بومگارتنز«

 يگذار استیدر س ییگرا تسلط اجتماع -
 نهادهاي موازي ياحیا و ارتقا -
 وري تقاطع منقطعتئ -
 يا شبکه هاي نظریهکاربرد  -
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 قدرت منابع« و» گذار استیس عامل« هگزار دو ،یزمان يها دورهی ط که است روشن
 گرانیباز حضور و بروز با اما. است شده متحول يگذار استیس فیتعار در» يگذار استیس

 نیا حضور به زین» يگذار استیس« فیتعار ،)ها دولت( یمل گرانیباز کنار دری فرامل وی فرومل
 هدفدار یاقدامات مجموعه« را يگذار استیس و شدند فیبازتعر و دادند نشان توجه گرانیباز

 مسئله ای مشکل با برخورد يبرا گرانیباز از يا مجموعه ای گریباز هلیوس به که کنند یم فیتوص
 .)7: 1394 رامش، و هاولت( »شود یم گرفته درنظر توجه، مورد

، »دولت«عوامل مختلفی چون  یعموم يگذار استیس فرآیند، در مذکورو پاراگراف بنابر د
، امروزه در تر قیدقعبارتی  . بهکنند یم فایانقش » یالملل نیبنظام «و » جامعه«، »ها گروهافراد و «

» نفع يذ يها گروه«، »یانتخابو  یانتصاب کارگزاران«شاهد حضور بازیگرانی چون » دولت«کنار 
» عقالنی از سوي بازیگران متعدد يریگ میتصم«این شک  بی دیگر بازیگران هستیم. عنوان هبو... 

 استمجریه و مقننه  ايدر مشارکت قو فرآیندیک  همثاب بهو  دشو یمدر چارچوب قانون تحدید 
)Norton, 1990: 3(  مشخص طیشرا«در به آن اهداف، » ابزار دستیابی«و » اهداف«و شامل «

به دو بعد  توان یمرا  يگذار استیسدر  اتخاذشدهتمامی تصمیمات و اقدامات . همچنین است
شامل تمامی تصمیمات  يگذار استیسرو  ازاین. )27: 1395(وحید،  دکرتفکیک » یسلب«و » یجابیا«

 د.کناعمال  تواند ینمیا  تواند یمو اقداماتی است که دولت 
 
 عمومی يگذار استیاصول ثابت س. 4
 کدام هر یعموم يگذار استیس پردازان هینظر متفاوت،ي قلمروها براساس و فمختل ادوار در
 ؛اند دهکري شتریب دیتأک آن ازی وجه بر و میترس را یعموم يگذار استیس فرآیند يا وهیش به

 و رییتغ با يریپذ انعطاف« بر و گاه يگذار استیس در» يداریپا« و» ها استیس عمر طول« بر گاه
 با يگذار استیس در اقدامات و اهداف بودن همراه بری گاه و )47: 1378 ،یالوان( »تحوالت

 نیا ازی بخش البته .اند داشته دیتأک )84: 1375 استونر،( جامعه هر يهنجارها و ها نگرش ،ها ارزش
 يها دگاهید ای است مرتبط زین قدرت ساخت وی اسیس هجامع ساختار نوع به يگذار استیس

 از انهیگرا نخبه برداشت(ی لیذ -صدر دگاهید دارد؛ وجود ها ستایس ياجرا هدربار مختلف
 کی  جانب از که کند یم تصور یاهداف مراتب سلسله انجام صورت به را اجرا کهی) دموکراس

 کهی) دموکراس ازی ندگینما برداشت( باال به نییپا کردیرو مقابل در. است شده فیتعر مرکز
 خارج و است روزانه صورت به نییپا سطح يها راتبوروک مسائل حل يشامل راهبردها اجرا

 .)298: 1385 ه،یری(بش است تصور قابل کمتر کردیرو دو نیا از
 حوزه، نیا کارشناسان آثار،ی تمام در که است يگذار استیس ثابت فرآیند مهم همسئل اما

 با زین ییاه تفاوت اندك البته که اند گرفته درنظر آني برا رای ثابت مراحل نیانگیم طور به



 
 87                       گذاري در حوزة رسانه...                                  هاي الگوي سیاستبررسی مؤلفه

. دارد وجود ،يگذار استیس آن قیتوف منظور بهی اساس هنکت کی مرحله، هر در و دارند گریکدی
 کردن دایپ در قیتوف هدرج و استی مهم عمل» مسئله يبند صورت« اول، همرحل در مثالي برا
 در مرحله نیکه نخست داردی بستگي بند صورت نیا در قیتوف زانیم به اغلب ،یینها حل راه

 دارد، قرار» يریگ میتصم« همرحل بعد، همرحل در. )102: 1385 ،یکاظم( است يگذار استیس هچرخ
 از انتخاب از عبارت است که) 125: 1380 د،یوح( دشو یم نییتع مشکالت حل آن راه با همراه که
 در. )221: 1394 رامش، و هاولت(ی مشکل عموم کی حل منظور به ها نهیگزي معدود نسبتاً تعداد انیم

 ریثأت و يتوقف انجام کار ای انجام« از طریق که دارد قرار ها»استیس ياجرا« همرحل ،يبعد گام
ی ابیارز همرحل تینها در و شده فیتعر )55: 1389 ،يغفور(  »گذارد یم اجرا طیمح بر که یینها

 انتخابی چگونگ ممکن، شقوق نییروش تع مشکل، صیتشخ هنحو« مرحله، نیا در. دارد قرار
 .رندیگ یم قرار سنجش مورد همه ،)50: 1393 ،یالوان( »جینتای نیب شیپ و شاخص

 از توان یم را» انهیگرا کثرت« و» کیدموکرات« ،»یکیتکن« یابیسه نوع ارز یکل طور به
 در. ستین رگذاریتأث و مشهود یلیخ یعموم افکار نقش یکیتکن یابیارز در: داد زییتم گریکدی

 شود یم فراهم مختلف ي فکر ي ها افق با کنندگان مشارکت ورود يبرا نهیزم کیدموکرات یابیارز
 با مرتبط درون نظام کنشگران در گرا کثرت يعنوان روند به یابیارز انهیگرا کثرت یابیارز در و
 هسیمقا قیطر از یدولت مالحظات اعتبار و تیمشروع آن یط که شود یم فیتعر استیس
 در انتها در را مراحل نیا. )273: 1384 د،ی(وحشود  می یبررس یارزش  يها نظام با آن راتیتأث

 .بست میخواه کار به رسانه يگذار استیسي الگو خصوص
 يکارکردهستیم که از لحاظ  1یاستیس يها حوزهشاهد وجود  ،شدن ی جهاندر وضعیت 

، جهینت؛ در اند شده يگذار استیس2ییگرا یبخش موجب مجزا هستند و ينهادمتفاوت و 
از استقالل بر مسائل مشترك تمرکز کرده و در جهت حل آنها حرکت  يادیز هبا درج گرانیازب
منتج » سیاستی يها شبکه«از  يا ندهیفزانحو  به ها استیسکه  دهد یمنشان  مسئله نیا. کنند یم
 یبخش يها حوزهکه متشکل از  افتد یماتفاق  ییها نظامدر ظلّ  يگذار استیسو  شوند یم

فوق،  صورت بهو  )Blanco et al., 2011: 298( ، باشندگرانیبازاز  يریمتغا تعداد ، بیمختلف
د و کربه نهادهاي رسمی و دولتی محدود  صرفاًرا  يگذار استیسمراحل و مسیر  توان ینم

از  کنند وگذاران به یک جنبه از مسئله توجه  هرگاه سیاست دیگر بازیگران را نادیده گرفت.
شود که امکان  حاصل می يگذار استیس صورت بهاي ناقص  ورزند، نتیجه ها غفلت سایر جنبه

 .)138: 1380، فر یی(الوانی و دانا بود خواهد  اندكتوفیق آن بسیار 

1. Policy Domains 
2. Sectoralization 
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و مشارکت دادن   گیري از رویکردهاي تکثرگرایانه موفق با بهره يها نظامدر  يگذار استیس
 يها نظامهاي موجود در  کاستی و ها استیستدوین، اجرا و ارزیابی،  فرآیند در یاصلبازیگران 

 يها يگذار استیسگذاري را جبران کرده و از این طریق مشروعیت الزم را براي  سیاست یسنت
 از ي ا مجموعهرا  يگذار استیس يها شبکه توان یم. به این ترتیب، کنند یمکسب  شده نیتدو

مدخل در یک حوزه توأم با  راجع ذيم ها و سازمان، نهادها نیبهاي متقابل  و وابستگی روابط
 مراتبی تعریف کرد. روابط غیرسلسله

قرار گرفتن و  ،به آن توجه شود بایددیگري که در کنار توجه به دیگر بازیگران  هنکت
. مدل 1 است: است. در این خصوص سه الگو مطرح شده» کاردستور «به  مشکالت یابی راه
قصد دارند از دستور کار خود به افکار عمومی  دگانرنیگ میتصمکه  ییها يگذار استیس ،جیبس

، تأکید دولتی، یرحکومتیغ يها گروه قیطرطرح مشکل از  ،از خارج ابتکار. مدل 2 ؛منتقل کنند
 قیطرطرح مشکل از  ،از داخل یدسترس. مدل 3 ؛توجه افکار عمومی، ورود به دستور کار

 هرگونهدر نتیجه . )29: 1395، دی(وح کار، تأکید دولتی، ورود به دستور یرحکومتیغ يها گروه
، مستلزم تعیین وضعیت سطوح يا رسانه يگذار استیسترسیم و تنظیم اهداف و اقدامات در 

 است که در بخش نهایی این مقاله در قالب یک الگو ترسیم خواهد شد. مذکور
 

 نهادگرایی جدید هعمومی در سای يگذار استیتحول س. 5
نهادهاي «خود را   هنظریه و روش در علم سیاست، موضوع مطالع عنوان یک نهادگرایی به

  هرشت  دهد و بر این باور است که این نوع مطالعه نقشی اساسی در هویت قرار می» سیاسی
 یمعرف در ،یاجتماع ـی انسان علوم دری مطالعات يها حوزه گرید همچونسیاسی دارد؛ اما   علوم

، نهادگرایی یشناس روشاما به لحاظ . ندارد وجود یمعجا و کسانی فیتعر ،»نهاد« شناخت و
 .)139: 1387(حقیقت،  دارد يتر روشن(نسبت به تعاریف)  نسبتاًمواضع 

 را آن ای ؛کنند یم ریتعب» کند یم کنترل راي فرد اعمال که یجمع دسته عمل هرگونه« را نهاد گاه
 نیب در« که )Modema, 2005: 18( دانند یم» جامعه متداول عرف ای شده رفتهیپذ تفکر هرگونه«

 »شوند یم جامعه کی سنن تیتثب« عامل و )Veblen, 1909: 6( »هستند مشترك ها انسان عموم
)Hodgson, 1998: 17( رندیگ یم قرار مصالحه و مذاکره مورد خاص منازعات و منافع آن در« و« 
)Selznick, 1966: 23(. قدیم و جد يها افتیره) ید) نیز تعاریف خاص خود مختلف نهادگرایی

 .کنند یمطرح م» نهاد«را براي مفهوم 
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 علوم حقوق، اقتصاد، دنکر بیترک با مختلف علوم در» یینهادگرا«که  گفت توان یم
 ،یاجتماع وي اقتصاد ،یاسیسي نهادها درك جهت در وی شناس جامعه وی شناس روان ،یاسیس

 کامالً که گونه آن ،)92: 1385 نه،یام یوانی(ککند  می  دیتول را دیعقا و ها هینظر ازی عیوس هدامن
نهادگرایی نیز در دوران تحول مطالعاتی خویش  .)424: 1384  دادگر،( ندک یم عمل يا رشته نیب

» نهادگرایی جدید«و » نهادگرایی قدیم«که به  گونه آنرا به خود دیده است.  ییها چرخش
، »نهادگرایی انتخاب عقالیی«، »گرایی هنجارينهاد«هاي  همچنین داراي گونهشود.  میتفکیک 

و » نهادگرایی انجمنی«، »المللی نهادگرایی بین«، »نهادگرایی تجربی«، »نهادگرایی تاریخی«
 هکه نظریرا  يا یاصلهاي  ویژگی .)84: 1384(مارش و استوکر، است » یشناخت جامعهنهادگرایی «

، »نهادگرایی جدید«رهیافت : ند مورد برشمرددر چ توان یم ،کند یمنهادگرایی جدید را تحدید 
 رندیگ یمکیفیت، حالت و ویژگی خاص الگوهاي اجتماعی درنظر  عنوان بهرا » نهاد«
)Jespersen, 1991: 14(  شوند یمشناخته  1»فراسازمانی«الگوهاي  عنوان بهو )Friedland & Alford, 

 .)Zucker, 1991: 10( د  داردتأکی شدن نهینهادبودن نهاد و  فرآیندو بر  )24 :1991
. تمرکز بر سازمان به 1است:  زیر بر این اساس نهادگرایی جدید داراي شش ویژگی اصلی

 یابد؛ . مفهوم رسمی به مفهوم غیررسمی نهاد تغییر می2شود؛  تمرکز بر قواعد تبدیل می
ارزشی  ن به موضعپنهاهاي  . ارزش4 دهد؛ . مفهوم ایستا جاي خود را به مفهوم پویاي نهاد می3

. 6شود و  گرایانه با مفهوم ناپیوستگی نهاد جایگزین می . مفهوم کل5د؛ شو ـ انتقادي بدل می
 به را دیجدیی نهادگرا افتیره آنچه .)102: 1384(رودس،  شود استقالل به ادغام تبدیل می

 يها وبچارچ و ها مدل بودن ناتوان ،سازد یم مرتبط) رسانه يگذار استیس( يگذار استیس
 ریتصاو. است یاستیس يهافرآیند و مسائل نییتب و فیتوص يبرا يگذار استیس هحوز نِیشیپ

 هنیزم کی ،یدولت سازمان کی شامل که نیآهن يها مثلث مدل مثل ،يگذار استیس از یسنت
 است یرواقعیغ و شده يساز ساده ازحد شیب ،است نفوذ يذ گروه کی و يگذار قانون
 .)153: 1394 ،ینیینا (خواجه
 همثاب به( نهاد یرسم مفهوم از گذار يبرا ارتباطات، مفهوم بر هیتک با دیجد یینهادگرا در
 را يا نهیزم امر نیا نیهمچن. ردیگ یم صورت ییها تالش یارتباط يها شبکه مفهوم به) سازمان
 ای یررسمیغ يهنجارها و قواعد نقش به یعموم يگذار استیس در تا کند یم فراهم

 تحت تنها نه يگذار استیس و استیس سان نیبد. مکنی توجه ها استیس نییتع در رملموسیغ
 و هنجارها و رفتارها از يا شبکه بلکه ،دارد قرار قوا کیتفک و یرسم ساخت یچگونگ ریتأث

 یدولت يها استیس. شود یم قیتصد و یبازشناس ی،نییتب يریمتغ عنوان به زین یررسمیغ قواعد
 از يا شبکه ریتأث تحت...  و يکشاورز استیس ،یصنعت استیس ،یبهداشت يها استیس همچون

1. Supra-Organizational 
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 نیاي مرکز ي نقطه که )8: 1387 ان،یاشتر( شوند یم نییتع یررسمیغ ارتباطات و ها ارزش هنجارها،
 .است رگذاریتأث ها حوزه گرید بر که برشمرد يا رسانه يگذار استیس توان یم را تحول
 

 رسانه يگذار استیس ثابت اصول به دیجدیی نهادگرا کردیرو. 6
 ای یجیتدر و آرام ورود با و رندیگ یم قراري فناور ریتأث تحت بدانند آنکه بدون ها انسان
 گونه آن. کند یم رییتغ تصورات ههم و ستیز جهان ،یزندگ سبک فرهنگ،ي تکنولوژ ،یانقالب

 ،یتالیجیدی دموکراس ونچ ییها دهیپد و میمفاه کاربرد و حضور شاهد زین استیس هعرص که
 يها يفناور نیا که گونه آن. است )Stevenson, 2001: 71( یاطالعات جنگو  ک،یالکترون دولت

 طول در بشر که منجر شدهي داریشن وي دارید مطالب بمباران نیتر بزرگ به دیجدی کیالکترون
 معرض در سرعت به را جهان کلي دادهایرو ،يفناور نیا. است نکرده هبتجر خود خیتار

 روند بهی ارتباط نینو يها يفناور شرفتیپ .)454: 1384 روزنا،( است داده قراری مخاطب هر توجه
) 16: 1389 کاستلز،( دندیبخش سرعتها  رسانه» ییزدا مقررات« و» يساز یخصوص« به ،شدن ی جهان

 هرابط و گرفتند قرار توجه مورد يا رسانه يگذار استیس ازی مهم بخش عنوان به و
 ،یسنت يها رسانه تا شدند سبب و دندکر نیادیبن تحوالت دستخوش را رسانه و يگذار استیس

 توان یم را کشورهای مل يها رسانه. )Dyson,  et al. 1989: 34( بدهند دست از را خود استقالل
 .دانستی دولت وی رسم ي رسانه نیتر مهم

 انتقال ازی خاص يها سبک به کامالً نیا از شیپ تا کهی جمع يها رسانه يگذار استیس
 یتالیجید. شد رو هروبي ساختار راتییتغ با ،شدن یتالیجید ریتأث تحت وابسته بود، اطالعات

 کیالکترون انتقال مختلف يها سبک قیطر ازی متن هر که آورد فراهم را امکان نیا شدن
 يا رسانه يگذار استیس بری روشن راتیتأث يا رسانهیی همگرا نیا که باشد انتقال قابل یراحت به

 بر ریتأث توان و افتاده اتفاق رسانه هعرص در کهی تحوالت ازی برخ. )61: 1391 ،ياسکندر( داشت
 ،»یاطالعات وی ارتباط نینوي ها يفناور رشیپذ«: از اند عبارت دارد را رسانه يگذار استیس
 ،»يراهبرد تیریدمي ها استیس اتخاذ و نیتدو« ،»نشر و پخش نیقوان در راتییتغ جادیا«
 ،»یسازمان ساختار رییتغ« ،»يا رسانهي ها سازمان با مرتبطي ها شرکت ای و ها سازمان ادغام«
 قالب در را نینو يفناور تحوالت بتوان دیشا اما... . و» یانسان وی مال منابع در تنوع جادیا«

 انتخاب از يدیجد عصر نیبنابرا و ها کانال شیافزا. 1 :کرد يبند دستهی اصلی دگرگون چهار
 وی دولت هرسان هصحن به دیجد يرقبا ورود. 2 ؛)مخاطب يرضامند هینظر( کننده مصرف يبرا

ي نهادهای رسم يمرزها رفتن نیب از. 3 مخاطب؛ جذب و جلب يبرا رقابت گرفتن شدت
 ،ياسکندر( یفرامل يها رسانه توسطی مل هرسانی جیتدر شدن کمرنگ و رفتن نیب از. 4 ؛يا رسانه

1391 :162(. 
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 فراهمی فرامل يها رسانهي براي دیجد يها فرصت رسانه، هحوز در تحوالت نیا هجینت در
 يالگو و وهیش داشتن. 1 چون ییها یژگیو شامل دیجد فرصت نیا. )112: 1386 ،یلیعق( آمد

 متداخل؛ي اقتصاد تعامل با وی اجتماع مشتركی زندگ. 2 ؛یزندگ از مطلوب و جذاب
 نسبتاًیی ایجغراف وی اجتماع تحرك. 4 ؛یاسیس گرانیباز و ها تیظرف ریگچشم شیافزا. 3

ي ها نقش. 6 متقابل؛ مبادالت وجود نیهمچن و اطالعات انیجر هدامنی گیچندال. 5 تر؛ گسترده
 نیبارزتر ازی کی گمان بی .است )113: 1386 ،یلیعق( ی اسیس يدرون واحدها در ،)تیاقلی(گروه

 در پی ها دولت از ياریکه بس است نیا يا رسانه يگذار استیس هرصع در تیوضع نیا جینتا 
. دهستن خودی رسم و یداخل يها رسانه رشد وی اثربخش و ییکاراي ارتقا دیجد يها راه افتنی

 يها استیس اتخاذ  به وادار را ها دولت ،یفرامل يها رسانه روزافزون ریتأث گرید عبارت به
 يگذار استیس دري مواز و مختلف يها مدل طرح عامل موضوع نیا کرد؛ دیجدي ا رسانه
 .است شده آورده  2 جدول در که شد يا رسانه
 

 اي ي رسانهگذار استیس در مختلف يها مدل -2جدول 
 منبع مؤلفه نیتر مهم موضع مدل

 هدکنندییتأ رسانه يگذار استیس یاسیس اقتصاد
 عیتوز و دیتول بر حاکم طیشرا

 .استی فرهنگ محصوالت

 د،یتولي ماد فرآیند کار، روابط ت،یلکما
 رسانه کنترل و تیمالک

: 1377 س،ینگلیا(
199( 

 عملکرد و انتخاب تیمحدود ي ساختار
 رسانه کارکنان و مالکان

 رسانه ریمد و مالک انیم زیتما -
ي جانبدار رسانه ریمد يگذار استیس -
 رسانه مالک منافع يراستا در و میرمستقیغ

 .است
ي ساختاري فشارها کل در اما -

 .دهد یم شکل را يریگ میتصم

: 1390 امز،یلیو(
105( 

 منافع و دولت از مستقلها  رسانه گرا کثرت ـ برالیل
ی اجتماع وي اقتصاد ،یاسیس

 .هستند

 رسانه عیصنا کارکنان استقالل -
 جامعهي رخدادهایی بازنما در استقالل -
 مخاطبان هقیسل هکنند نییتع ریتأث -

: 1390 امز،یلیو(
106( 

 دیتأک وی اسیس اقتصاد کردیرو رد یستیمدرن پست
 رسانه، از مخاطبان برداشت بر

 آنها به کهی امیپ ازنظر  صرف
 .شود یم منتقل

 به یتوجه بی لیدل بهی اسیس اقتصاد نقد -
 معنا

 معنا انتقال و معنا به دیتأک -

 ،یانیاسترن(
1392 :185( 

 .)57: 1390 خوانجه، رزادیش(منبع: 
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ها و تجربیات فرهنگی و اجتماعی خاصی که  ، هرچند توجه به نسلها مدلبراساس این 
 ،)65: 1388(خاشعی،  اي بسیار حائز اهمیت است گذاران رسانه و سیاست سازان استیس يبرادارند، 

 یشناخت یهست ییگرا لیتقلاین حوزه را با  گذاران استیساما توجه تام و تمام به این مقوله، 
 که وجوه دیگري در این عرصه نیاز است که مورد توجه قرار گیرند. . درحالیسازد یم همراه
 حساب به کشور کالن يگذار استیسمهم در مسائل  اریبسبحث  يا رسانه يگذار استیس

 توان یمکلی  طور به. رندیگ یمصورت  یطیشراچه  در ها يگذار استیس نیا دید دیبااما  ،دیآ یم
سازمان به اتخاذ  يباال. سطوح 1: ردیگ یمدر دو سطح انجام  ها رسانه در يگذار استیسگفت 
 يها میتصم. 2؛ دشو یم نییتع یکل يها استیسآن خط  یط که پردازند یم یارزش یماتیتصم

اتخاذ  نییپادارند، در سطح  يکمتر تیاهم که یماتیتصم یکل طور بهو  ییاجرامربوط به امور 
 با سو کی در رسانه يگذار استیس خصوص در مجموع در .)68: 1383، یاردستان (سبالن شوند یم

 آن در يا رسانه يگذار استیس که میهست رو هروب يا جامعهی طیمح وی تیهو ،یاجتماع بستر
 هجامع به يا جامعه از که میهست آني اجرا دنبال به وشود  میي ریگ میتصم ،گیرد می شکل نهیزم
ی حالت يگذار استیس اصول و يا رسانهي تکنولوژ گریدي سو از. است ریمتغ و شناور گرید

 ثابت اصول( دوم وجه به کمتر که دارد یم انیب نجایا در ما مفروض. دارندي داریپا اغلب و عام
  .است شده توجه) رسانهي گذار استیس

 شدن لیتبد« ،»ها رسانه شدن ی المل نیب« شامل رسانه يگذار استیس ثابت يها یژگیو
 تحول ظهور« ،»یجهان قدرتمند اریبس صنعت تجارت و بهی اطالعات وی تباطاري ها يفناور
 هفاصل رفتن نیب از« ،»يا رسانه يها عرصهیی همگرا و ادغام« ،»یالملل نیب یارتباط وي ا رسانه
 ،»یدولت يها رسانه پخش مدل فیتضع« ،)»زمان ـ مکانی فشردگ(ی مانع ارتباط عنوان بهی مکان

 و حجم شیافزا« ،»یموضوعي ها کانال و ها رسانه رواج« ،»ییزدا راتمقر« ،»يساز یخصوص«
 امروز به تا .)115: 1386 ،یلیعق( است» يا رسانه نیب يمحتوا انتقال شیافزا« و» ها رسانهي محتوا

 نیا. است شده مطرح يا رسانه يگذار استیس کالن کردیرو سه ،مذکور تیوضع با مواجهه در
 کردیرو« ،»ي)دستور( يزیتجو کردیرو« هعمد سه گروهبه  توان یم را کردهایرو

 .)15: 1387 خجسته،( کرد میتقس» )مدار ارزش( 2محور مصلحت کردیرو« و)» سودمدار(1ازمحورین
 به و است مخاطبي سو به رسانه طرف از شتریب کردیرو نیا جهت ؛يزیتجو کردیرو

 اوست. دارد توجه خود موردنظر اهداف به تنها رسانه کرد،یرو نیا در. است هیکسوي یریتعب
 ینگاه کردیرو نیا. کنند حرکتي ریمس چه در و شوند هیته چگونه ها برنامه کند یم نییکه تع

 کردیرو. شود ینم گذاشتهی وقع مخاطب ازین و ها خواسته به آن در و کند یم دنبال را اقتدارگرا

1. Needs Approach 
2. Expedient Approach 

                                                           



 
 93                       گذاري در حوزة رسانه...                                  هاي الگوي سیاستبررسی مؤلفه

 گذر به محور؛ مصلحت کردیرو و دارد؛ توجه خود مخاطب لیبه م یگاه و ازهاین به ازمحور؛ین
 آن، طیشرا و محتوا نیتأم یسخت نظر از دیشا. است آناني ازهاین قیطر از مخاطبان مصالح

 جهت که  آن از اما طلبد، یم تالش دوچندان و زحمت و نباشد گرید کردیرو دو با سهیقابل مقا
 متصل مخاطب صالحم به را خود جهت که از آن و است مخاطب مطلوب دارد، توجه ازهاین به

 يها یژگیو براساس مجموع در رو ازاین. )18: 1387 خجسته،( شود یم او یموجب تعال کند، یم 
 طرح را يا رسانه يگذار استیسي الگو دو توان یم امروز، و گذشته در يا رسانه يگذار استیس

 .کند یمی معرف مدترآکار را کیالکتروني الگویی نهادگرا کردیرو که دکر
 

 اي سنتی بوروکراتیک و الکترونیک دو الگوي رسانهي ها یژگیومقایسه  -3جدول 
 کیالکتروني الگو کیبوروکراتی سنتي الگو ویژگی

 يریپذ انعطاف و کنترل ،کاربر تیرضا دیتول هنیهز و ییکارا يریگ جهت
مراتب  سلسله ،يبند بخش ،يا فهیوظ تیعقالن دیتول فرآیند یده سازمان

 کنترلي عمود
 يا شبکه سازمان ،یافقمراتب  هسلسل

 يواحد نیبی میت کار و منعطف تیریمد بخشنامه و قانوني مبنا بر تیریمد تیریمد اصول
 خالقی نیکارآفر هکنند هماهنگ و کننده لیتسه کنترل بر دیتأک وي دستور يرهبر سبک

 مرکزی هماهنگ با يا چندشبکه نییپا به باال یدرون ارتباطات
 چندجانبه يها کانال ،یررسمیغ وی رسم محدود يها کانال ،یرسم متمرکز، ینرویب ارتباطات

 چهره به چهره ارتباط عدم ،یکیالکترون ارتباط خدمات مستند هارائ خدمات هارائ هنحو

 
 دو با ها رسانه يگذار استیس هعرص در امروزه ،شود مشاهده می 3 جدول در کهطور همان

ی سنتي الگو سو کی از؛ میهست رو هروب کیالکترون يالگو و کیبوروکراتی سنتي الگو
 بر) نییپا به باال( يدستور صورت به و بخشنامه و قانوني مبنا بر تیریمد به کیبوروکرات

 قالب دری رسم و متمرکز نشري مجرا قیطر از را محتوا نیا نیهمچن دارد؛ دیتأک محتوا کنترل
 مواجهه در که است افتهیدر کیالکتروني لگوا در که یدرحال. ندک یم منتشر محدود يها کانال

 تیریمدي دارا رو ازاین. است مهم بررکا تیرضا تنهاي مشتر عنوان به رسانه مخاطب با
 نشری پ در يا شبکه سازمان وی افق مراتب سلسله با و استي واحد نیبی میت کار و منعطف

ی تیریمد اصول به توجه با را محتوا نیا نشري مجرا بنابراین است؛ شیخو مطلوبي محتوا
 ،دارند قرار مرکز بای هماهنگ در که يا چندشبکه و يا چندجانبه يها کانال براساس شیخو
 . کند یم میترس

 
 گیري جهینت. 7

 و متعدد تحوالت جهان، در کمیو ستیب و ستمیب نوقر در يفناور وي تکنولوژ تحوالت
 وی فرهنگ ،یاسیس ،ياقتصاد بعادا در تحوالت نیای تمام که آورد همراه به رای متداخل
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 که نجاستیا در ؛است همراه و نیعج دیجد يها رسانه تحوالت با ینوع به ،یاجتماع

 .شود یم برخورداری دوچندان تیاهم از رسانه يگذار استیس
 روزافزون روند به تواند یم که است دیجدیی نهادگرا ،يامروز جهان هپرمخاطر تیوضع در
 با دیجدیی نهادگرا .دکن کمکی) عموم يگذار استیس( یاجتماعی ندگز بری عقالن تسلط
 به توجه لزوم نهاد، کی عنوان به امروز اجتماعات هروزمری زندگ وجوهی تمام گرفتن درنظر

 وی رسم گرانیباز به توجه زین وی رسمي نهادها گرید کنار دري نهادي هافرآیند نیا
 اما .است مؤثر رسانه يگذار استیس در خاذات ماتیتصم ییکارا و تیموفق در ،یررسمیغ

 با همواره را يا رسانه يگذار استیس آن، متعدد گرانیباز وی ررسمیغي نهادهایی ایپو
 تأثر و ریتأث تحت همزمان يا رسانه يگذار استیس تیوضع نیا در. سازد یم رو هروبی مشکالت
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یی ایپو با مواجهه در تا است ازین و ردیگ یم قراری ررسمیغ وی رسمي نهادها فرآیند و ساختار
 .دکن میترس را محتملي رهایمس ،مذکور تیوضع بودن شناور و

 و مراحل ،یعموم يگذار استیس تبع به رسانه، يگذار استیس در ،مذکور مدل براساس
 ،يریگ میتصم مسئله، يبند صورت شامل که دارد وجود يگذار استیس جهتی مشخص فرآیند

 يگذار استیس متفاوت نوع در آنچه . است اتخاذشده يها استیسی بایارز و ها استیسي اجرا
 ای کجانبهی( »جامعه با قدرت نسبت« ،»قدرت ساخت« کند، یم کیتفک گریکدی از را يا رسانه

 که یدرصورت .است» یررسمیغي نهادها و گرانیبازیی شناسا عدم ایی یشناسا« و) دوجانبه
 مراحل در باشد، نییپا به باال از و کجانبهی جامعه با آن هرابط و متصلب قدرت ساخت
 میتصم اتخاذ به اقدام و دارد میبر گام خاص يا وهیش به يا رسانهي گذار استیس هچهارگان

 .دکن یم
ی فرهنگ يها نهیزم به) ازحد شیب( ژهیو توجه» مسئله يبند صورت« همرحل در که گونه آن
 هدف هجامع یبودگ خاص وی ژگیو به ار يا رسانه يگذار استیس هرگونه و داشتهی اجتماع
 ،راهکارها انتخاب و» يریگ میتصم« همرحل در منوال، نیهم به. دهند یم نسبت و ارجاع

 و انهیگرا کثرتي کردهایرو به نسبتي شتریب تیاولوي ساختار ـي اقتصادي کردهایرو
 صدر ازی اهنگ با اتخاذشده يها استیسي »اجرا« همرحل در آن متعاقب و رندداي ارتپساساخ

 در تینها در و نندک یم اجرا» يزیتجو ـي دستور« هویش به را يا رسانه يگذار استیس ل،یذ به
 و رندندای عموم افکار تیمرکز و بازخورد بهی توجه ،اتخاذشده ماتیتصم» یابیارز« همرحل

 .زنند یم دستی ابیارز بهی کم ارقام و آمار کمک با یکیتکن يا وهیش به
 و باال به نییپا از( هیدوسو هجامع با آن هرابط و باز» قدرت ساختار« ههرگا مقابل در

 در ذکرشده ریمس به نسبت( یمتفاوت هچهارگان مراحل يا رسانه يگذار استیس باشد،) عکسرب
 و نهیزم به توجه کنار در» مسئله يبند صورت« در که گونه آن .دکر خواهدی ط را) باال
 ـی ارتباط يها شبکه ،یاسیس متداخل يها حوزه به زینی وجهت ،یاجتماع ـی فرهنگ يها یژگیو

 آنها، گرانیباز وی ررسمیغي نهادها حضور به توجه با و داشت خواهد زینی ررسمیغی اطالعات
. بست خواهد کار به و دکر خواهد لحاظ را انهیگرا کثرتي کردهایرو يریگ میتصم همرحل در

 درنظر را متکثر مخاطب ازین زین اتخاذشده ماتیتصم و ها استیسي اجرا در آن متعاقب
 توان یم زینی ابیارز همرحل در بیترت نیا به. ستمعنا انتقال و ارتقا در پی و گیرد می

ی عموم افکار به توجه با را يا رسانه يگذار استیسي مداکار نیهمچن و تیمقبول ـ تیمشروع
 .داد قرار کار دستور در مجدد را آن بازخورد و دکر محاسبهی اجتماع مختلف يها گروه ریتأث و
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