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 چکیده
دارد و دوم  صورت رسمی اعالم می اول آن اهدافی که به استدارای دو هدف   ای رسانه هر

اما در اجرا مورد اعمال قررار   کند میاهدافی که به دنبال آن است ولی هرگز رسماً اعالم ن

و در معنرای عرام    شرد   تردوین هرای   این پژوهش شرناتت برنامره   انجام ازهدف  .دهد می

است و مشخص نمرودن رویرررد   های تلویزیون بی.بی.سی. فارسی  سیاست فرهنگی برنامه

جامعه ایران چه بود  و چه هردفی   قبال درسیاست فرهنگی تلویزیون بی.بی.سی. فارسی 

تئوری پردازی در  جهت بنیاد داد بر اساس الزامات روش تحقیق تئوری  ؟کند میرا دنبال 

مرور ادبیرات مربرو     جای بهها از طریق تجربی  تصوص یک فرآیند اجتماعی تاص، داد 

هرا مشرخص    اصرلی از آن  (Themes)هرای   گردیرد  و ریشره زمینره    آوری جمعبه تحقیق 

هرای پرژوهش کی ری اسرت کره هردف اصرلی آن بیران          یری از انروا  روش  GTگردد. می

هرا در   اجتماعی و پژوهش تئوری است. این شیو  برای تبیرین فرآینرد پدیرد    های  فرایند

گیرد و روشی در جهت تعمیم نترای  ااصرا از    قرار می است اد موردها  بستر اجتماعی آن

عنروان   مذکور بره  های برنامه ازدر این بررسی  تر است. ای جامع ای تاص به نظریه مشاهد 

وااد تحلیا است اد  شد  است. در تحلیا محتوای کی ی به تحلیرا محتروای هرر واارد     

 هرای  پرسرش ام تحقیق و با توجه به شود. پس از اتم صورت جداگانه پرداتته می تحلیا به

نتیجه گرفت سیاست فرهنگری   توان میدر ابتدای این پژوهش و جدول نهایی  شد  مطرح

فرهنگی جامعه ایرران و القرای فرهنر      ذائقه تغییرتلویزیون بی.بی.سی. فارسی به دنبال 
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رشناسران  فرری از نخبگان جامعه ایران به سیاستمداران و کا ثقاغربی و نیز تغییر مرکز 

سیاست فرهنگری تلویزیرون   . استتود  موردقبول مذهبی وفرهنگی، اقتصادی، اجتماعی 

بی.بی.سی. فارسی طی بررسی به عما آمد  در پژوهش مذکور و تحلیا محتوای جرداول  

سیاسرت فرهنگری تلویزیرون     دهرد  میآنها در جدول نهایی، نشان  گیری نتیجهها و  برنامه

اسالمی است کره   -و تغییر هویت ایرانی سیاسی تغییر، هنگیفر تغییربی.بی.سی. فارسی، 

ی مقابله با ها سیاست. استااکم(  نظام تغییرپیامد این سیاست فرهنگی براندازی نظام )

در دو بعرد یرری سیاسرت کلری و دیگرری       تروان  میبی.بی.سی. را  ای رسانهی ها سیاست

 داد.قرار  ای رسانه اندرکاران دست موردتوجهسیاست اجرایی، 

 سیاست فرهنگی، رویررد فرهنگی، تلویزیون :یکلید یها واژه

 



 

 

 مقدمه

ی تصوورری   هوا  رسوانه بخصوو    ها رسانهشناسان نقش بخصوصی را برای  جامعه
  هوا  رسوانه و بورای توأثیر    انود  شود  مانند تلورزرون در تأثیرگذاری بر جامعوه االو    

الی  اند. در البه برد   و به تأثیرگذاری باالی آن پیاند  داد تحقیقات گوناگونی انجام 
که بویش از   استدنیا بی.بی.سی.  ای رسانهمؤسسات  تررن مهمدنیای رسانه رکی از 

گذرد و بیش از رک سوال   بخش فارسی رادرو بی.بی.سی. می اندازی را سال از  70
پژوهش بوه   ارن در. استدرحال گذر  فارسی در تلورزرون بی.بی.سی. اندازی را از 

دنبال اثبات وجود سؤال و توصیف ابعاد ناشناخته موضوع پوژوهش رعنوی ملاهعوه    
رورکرد سیاست فرهنگی تلورزرون بی.بی.سی. فارسوی در بواز  زموانی خورداد توا      

های به عم  آمد  و مراجعه به سارت تلورزرون   هستیم. با بررسی 1389آذرما  سال 
در باز  زمانی مذکور بوه وجوود    شد  پخشی ها  بی.بی.سی. فارسی و بررسی برنامه

ی اعالمی و اعماهی تلورزروون بی.بی.سوی. فارسوی رسویدرم.     ها سیاستتنااض در 
موورد   ابرازشود  بدرن گونه ضرورت انجام پژوهش با توجه به تنااض در نظورات  

 و تالید مجدد صورت گرفت. تأکید
اسوت کوه    اهمیت بررسی سیاست فرهنگی تلورزرون بی.بی.سوی. فارسوی آن  

گردد و چند هزار نفور پرسون  دارد    میلیارد تومان ادار  می 700رسانة ملی با ساالنه 
های بیست میلیوون   طوالنی  چگونه است که ارن تلورزرون با حدود بودجباسابقة و 

باشوند دارای   نفر خدماتی می 60نفر مدرررتی و  20نیرو که  نفر 80دالری و حدود 
باشند و با چه سیاست فرهنگوی بوه جوذخ مخاطو       چه اهداف و چه سیاستی می

شوود توجوه بوه     پرداخته و حاکمیت و رسانة ملی را به چاهش بکشد. مشخص موی 



 1398تابستان  ♦ ویکم سیشماره  ♦م هشتسال  ♦ فرهنگی -جتماعیراهبرد ا     238

رسد. و نیز ابتکار ارن شبکه که  ضروری به نظر می ای رسانهسیاست فرهنگی چنین 
هر شهروند رک خبرنگار و همچنوین نفووذ و جوذخ مخاطو  ارون تلورزروون در       

گوشوزد   ازپویش  بیش را آنو ضرورت پرداختن به است توجه    ااب کوتا زمان مدت
 .کند می

 12ی رادرووری و   شوبکه  5بسیار گسترد  و متشک  از  سی بی بیبخش داخلی 
تری اسوت   گسترد ة ی تلورزرونی است. بخش بی.بی.سی. جهانی هم مجموع شبکه
 سوی  بوی  بوی رود. تأسیس تلورزرون  از آن به شمار می فارسی بخشی. سی .بی .و بی

ارون   1386توسط وزارت خارجه انگلیس پیشنهاد و در سال  1385فارسی در سال 
ی سواالنه بورای    پیشنهاد پذررفته شد  مقدمات ارجاد ارن شبکه پس از تعیین بودجه

و چند روز بعد از هفتادسواهگی رادروو    1387دی  25آن مهیا گردرد و سرانجام در 
هوا بوه موضووع انتخابوات      فعاهیت آن آغاز شد و نخسوتین برناموه   یس بی بیفارسی 
جمهوری و هم ارران پرداخت  موضوعی که در آن زمان برای مخاطبان عام  رراست

 نمود. چندان غرر  نمی

 بیان مسأله

با بررسی به عم  آمد  و مراجعه به سارت تلورزرون بی.بی.سی. فارسی و بررسوی  
اعالموی و  ی هوا  سیاسوت  زمانی به وجود تنوااض در  در باز  شد  پخشهای  برنامه

اعماهی تلورزرون بی.بی.سی. فارسی رسیدم. بدرن گونه ضرورت انجوام تحقیوب بوا    
و تأرید مجدد صوورت گرفوت. بوا     تأکیدمورد  ابرازشد توجه به تنااض در نظرات 

فرهنگی اعالمی ی ها سیاست توجه با کمبود در پیشینه پژوهش و وجود تنااض در
ای مبتنوی بورداد  هوا در     عماهی تلورزرون بی.بی.سی. فارسی نیاز به توهید نظرروه و ا

شود. هذا هزوم انجام بررسی بیشتر موورد تأریود اورار     باز  زمانی مذکور احساس می
گیرد. با توجه به موارد مذکور چارچوخ نظری مشخصی برای پوژوهش رافوت    می

فرهنگوی  ی هوا  سیاسوت  ای دربوار   روه به دنبال توهیود نظر  بنیاد داد نشد  و با روش 
رورکورد سیاسوت فرهنگوی    تلورزرون بی.بی.سی. فارسی در ارن مقاهه هسوتم  کوه   

جامعه ارران چه بود  و چوه هودفی را دنبوال     ابال درتلورزرون بی.بی.سی. فارسی 
 ؟کند می
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 اهمیت و ضرورت

ی فرهنگووی تلورزرووون بی.بی.سووی فارسووی بووا توجووه بووه نظررووات   هووا سیاسووت
اررانوی   ی جامعهی فرهنگی  رسد در پی تغیر ذالقه شناسان انقالبات به نظر می جامعه
ی فرهنگوی سیاسوی   هوا  گورو  ها و برجسته نمودن برخوی   و با توجه به اهمان است

ی زررزمینوی و خوا    هوا  گورو  اجتماعی و ااتصادی نشوان از توجوه خوا  بوه     
ی فرهنگوی    سووی تغییور ذالقوه    ونیوز حواکی از نگواهی بوه     اسوت اررانی  ی جامعه

 .استارران  ی جامعهاجتماعی  سیاسی و ااتصادی 
و ارجاد ارتباط با مخاطو    ای رسانههای  ها و تکنیک تاکتیک همچنین شناخت

ی خبوری را بکنود    به طررقی که مخاط  کمتررن احساس اهقای نظرات ارن رسوانه 
را بیشوتر روشون    هوا  رسوانه ت فرهنگوی ارون   و ضرورت شناخت سیاس اهمیت بر

 سازد. می

 روش تحقیق

انتخاخ روش تحقیب  غاهباً اختیاری نبود  و تابعی از ماهیت تحقیوب اسوت. روش   
 «سازی بنیادی تئوری مفهوم» و استفاد  از «کیفی»تحقیب در پژوهش حاضر  از نوع 

ه پدرود   بوه   در ملاهعات سازمان و مدرررت است. در ارن روش  ماهیت نگرش بو 
هوای   برناموه » هوای حاصو  از   نحوی تموام نگور بوود  و بوه روش اسوتقراری  داد      

 «89 سوال  آذرخرداد تا اواسوط   ابتدای از»تلورزرون بی.بی.سی. فارسی  «غیرخبری
مورد ملاهعه ارار گرفته و از طررب سوه نووع کدگوذاری بواز  محووری و انتخوابی       

اسوت. بارود افوزود کوه      آمود   دسوت  بوه   اهگووی تحقیوب   رادشود  مرسوم در روش 
موسوم « کدگذاری»ها به  های تحلیلی و تعبیر و تفسیری برای رسیدن به رافته روش

 شود. نوع آموزش  تجربه و هدف عوض می برحس و چگونگی آن 
(GT) های پژوهش کیفی است که هودف اصولی آن بیوان     رکی از انواع روش
هوا   اجتماعی و پژوهش تئوری است. ارن شیو  برای تبیین فرآرند پدرود  های  فرارند

گیرد و روشی در جهت تعمویم نتوار     ارار می مورداستفاد ها  در بستر اجتماعی آن
ای کوه در زنودگی    تور اسوت. نظرروه    ای جامع ای خا  به نظرره حاص  از مشاهد 

معنوای واه  گرانود نهفتوه     که در گونه همانرابد   ها رشد و تکام  می روزمر  انسان
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هوا در نظور گرفتوه     ای برای خلب نظرروه از داد   شیو  عنوان به بنیاد داد است. نظرره 
اجتمواعی و سواختار و   های  شد  است. ارن شیو  بهتررن روش برای کشف فرآرند

 شک  ذهن است.های  روند

 پیشینه تحقیق

 بگووریم بارسوتی  ای تحقیوب   های به عم  آمد  در خصوو  پیشوینه   درطی بررسی
ای  مواهوار  هوای   در خصو  سیاست فرهنگی تلورزرون پژوهش تاکنون تحقیب و

بی.بی.سی. فارسی صورت نگرفته است  بلکه پژوهشی در شهررور  اهخصو  علی
وزارت ارشاد بود تحت عنووان نقوش    های پژوهش دفتر سوی ازمنتشر شد که  89

تلورزرووون  عملکورد  1388ت بعود از انتخابووا هووای  ی دشوومن در روروداد هوا  رسوانه 
بی.بی.سی. فارسی به حوادث بعد از انتخابات رراست جمهوری دهم پرداخته بود  

 پردازرم: در ذر  به بررسی آن می
تلورزروون بی.بی.سوی فارسوی علیوه      ای رسوانه اهف. موضوع: بررسی عملیات 

 جمهوری اسالمی ارران
و مقلع انتخابوات   1387: تلورزرون بی.بی.سی فارسی در طول سال سؤالخ. 

 کرد؟ چه رفتاری داشت و چه اهدافی را دنبال می بعدازآنو روردادهای  1388
فارسوی بوا هودف سوازمان دادن بوه هجووم        .ج. فرضیه: تلورزرون بی.بی.سی

شد تا در مقاطع خوا  و   اندازی را و مؤثرکردن ارن هجوم  ضدانقالخی ها رسانه
ی غرخ علیه جمهوری اسوالمی را در  ها سیاستبتواند  1388انتخابات سال  ورژ  به

بوازوی تبلیغواتی ادرتمنود میوان حاکمیوت و       عنووان  بهداخ  کشور دنبال نمارد و 
تغییور   سب  و های احتماهی را تشدرد کند جامعه شکاف انداخته و تضادها و تقاب 

 ارران گردد.ذالقه فرهنگی جامعه 
های ارن تلورزرون بالفاصله بعود از برگوزاری    بندی: افزارش حجم برنامه جمع

 بعودازآن برای دخاهت در رورودادها   شد  تعیینای از اب   انتخابات  حاکی از برنامه
 ... داشت و
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 بررسی تحقیق مذکور )پیشینه تحقیق(

ای  روون مواهوار   در نوع خود کاری نو وجدرود در عرصوه تلورز   مورداشار تحقیب 
هوای سیاسوی و    اما باتوجه به محدودرت زمانی و بررسوی برناموه   است زبان فارسی
در مورد مسال  داخلی ارران ونیز دردگا  متعصبانه از ابتودای تحقیوب    سیاسی اخبار

کاهود  هرچنود    جامعیوت آن موی   از نموود  و  دار خدشوه ارزش علمی پوژوهش را  
 باشند. متغیرها و جداول مناس  می

 چارچوب نظری

 خبری گذاری سیاست

بور مخاطبوان از طرروب     شد  ررزی برنامه تأثیرگذاریگذاری خبری به معنی  سیاست
هواری اسوت    گذاری خبری  شناخت شیو  اخبار و اطالعات است. هدف از سیاست

بور   شود   رروزی  برنامه تأثیرگذاریها به جامعه و  که بتوان از خبر برای انتقال دردگا 
 هاسوت.  گذاری خبری  تبدر  تهدردها به فرصت مخاطبان استفاد  کرد. کار سیاست

 شود   رروزی  برنامه تأثیرگذاریهای خبری افکار عمومی است. برای  مشتری سازمان
کنیم. هر سازمان خبری دارای سوه سول     ررزی برنامهبر افکار عمومی بارد تأثیر را 

توررن   بویش  شد  ررزی برنامههی  تصمیمات عاهی میانی و عملیاتی است. در سل  عا
  رسانی اطالعدر عرصه خبر و  تررن اهمیت را دارد. اهمیت و در سل  عملیاتی کم

گوذاری خبوری در    واحد زمان هحظه است و تنوع کار بسیار زرواد اسوت. سیاسوت   
ارنجووا کیفووی و توووام بووا ررسووک و خلرپووذرری اسووت. تصوومیمات  تکووراری و   

گذاری خبری کار مدرررت عمدتاً بارد مبتنی بور   . در سیاستنیست شد  ررزی برنامه
رهبری باشد نه مودرررت. در روک سوازمان خبوری هموه بارود خوود را در اتخواذ         

 تصمیمات شررک بدانند.
گوذاری خبوری  نیوروی انسوانی اسوت. مودرررت        عنصر در سیاست تررن مهم

رد و امکووان دا سووروکارهووا  نیووروی انسووانی رسووانه  بووا الوو   دل و روان انسووان 
بخووش در  تووررن مهوومکووردن آن میسوور نیسووت.  منوود کووردن و اووانون منوود ضووابله
نیورو    بهسوازی گذاری نیروی انسانی  جذخ نیوروی مناسو   آمووزش و     سیاست
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. رسانه موفب دارای استراتژی است اهعاد  فوقهای  حفظ و نگهداری نیرو و حمارت
اهوداف روا بوه عبوارتی      )راهبرد( است. استراتژی نحو  حرکت سازمان بوه سومت  

 ها برای تأمین منافع و اهداف است. استفاد  از همه مؤهفه

 1جنگ روانی

و دالماً هوم تغییراتوی در تعرروف آن     اند شد معانی متنوعی برای جنگ روانی اال  
 گونوه  ارون تعاررف موجود  جنوگ روانوی را    بندی جمعاز  توان می. اما دهد میرخ 

عوام  آشوکاری همچوون    وسیله بهاز تبلیغات  شد  ررزی برنامهتعررف کرد: استفاد  
تحرروف   منظوور  بوه رادرو  تلورزرون  ملبوعات و ... و عوام  پنهانی ماننود شوارعه   

هوا و کاسوتن از ااتودار حکوموت      اعتبار کوردن انگیوز    عقارد  تضعیف روحیه و بی
های تاررخی فراوانی در استفاد  از ارن نوع جنگ وجوود دارد.   نمونه .استمخاهف 
از ارن جملوه برشومرد.    توان میدر تصرف تراوا را « اس  تراوا»از  رونانیاناستفاد  
ارون   شودت  بهی جهانی اول و دوم ها جنگطور وسیع در  های نظامی نیز به سازمان

 اند. ارار داد  مورداستفاد جنگ را 

 عملیات روانیرابطه جنگ روانی و 

دانند؛ چون عملیات روانی عبارتست از  جنگ روانی را اخص از عملیات روانی می
های روانی و اعمال سیاسوی  نظوامی  ااتصوادی و       ی روانی و درگر فعاهیتها جنگ

ارجواد زمینوة مسواعد در احساسوات حواالت و رفتوار        منظوور  بوه ؛ که اردلوهوهرکی
اما  شود. و اجرا می ررزی طرحهای ملی  ه هدفنی  ب منظور بهی مورد هدف ها گرو 

ی ها گرو نفوذ عقارد  احساسات و رفتارهای  منظور بهجنگ روانی  اادامات روانی 
 نمارد. های ملی را در زمان جنگ  پشتیبانی می و اصوالً هدف است موردنظر

 های جنگ روانی شیوه

  بکار گرفته شود  بور   ها و وسار در مورد کلیه روش توان میمفهوم جنگ روانی را 
 های جنگ روانی عبارتند از: و مهارت ها روشضد فکر انسان بکار برد. برخی از 

. سانسوور  6. تحرروف؛  5. شوارعه؛  4. تکورار ملاهو ؛   3. فررو ؛  2. تهدرد؛ 1
                                                                                                                                 

1. Psychological Warfare 
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. دادن 11. تبلیغوات؛  10. تورور؛  9افکنوی؛   . تفراه8. بزرگنماری مشکالت؛ 7خبری؛ 
 ها. نماری توانمندی . کوچک12اطالعات نااص؛ 

 امپریالیسم فرهنگی

ای سیاسوی روا ااتصوادی  بورای      امپرراهیسم فرهنگی به ارن معنا است که مجموعوه 
ای را  برد و باورهای تواز   فرهنگی ملتی هجوم می های بنیاناجرای مقاصد خود  به 

 .کند میجارگزرنی با فرهنگ و باورهای ملی آنها وارد کشور  اصد بهو  زور به

 اجتماعی جامعه بی.بی.سی. و ساختار

بی.بی.سی. بسته به فضای اجتمواعی هور جامعوه و بوا شوناخت دایوب از سواختار        
ی خبری که بوه     ارن رسانهکند میرسانی خود را تنظیم  ی اطالع آن نحو  1اجتماعی

 بور توا در عوین تأثیرگوذاری     کوشود  میپردازد   های گوناگون به خبرپراکنی می زبان
بودرن معنوا کوه     اورار دهود.   موردتوجوه حیوات و خلقیوات او را نیوز      رومخاط 

کوه   کوشود  موی در جامعه  Valuesها  و ارزش 2بی.بی.سی. با شناخت دایب هنجارها
بوه سومت روک     نیافته توسعهرا در جوامع  3برحس  منافع غرخ  تغییرات اجتماعی

سوی.  . در ارون میوان بی.بی.  دهود  موی نوع مدرنیزاسیون سیاسوی و فرهنگوی سووق    
هوای خبوری آن  در هواهر تبوارنی بوا       که اراله اخبار و تحلی  کوشد میهوشمندانه 

بوا گوشوزد کوردن     حال درعینافکار عمومی و ذهنیت غاه  جامعه نداشته باشد و 
های ملمووس هور جامعوه تغییورات      نابسامانی نقاط ضعف و با انگشت گذاشتن بر

 مللوخ خود را موج  گردد.
ارون سونا از جواموع     نواخوا   خووا  ررافتوه اسوت کوه    بی.بی.سی. به فراست د

شودن سواختار اجتمواعی و     از تغییرات و دموکراتیز  نوعی بهدر خاورمیانه  باألخص
. سرعت و شودت ارون تغییورات را    1 که: کند میروند. پس تالش  سیاسی پیش می

ها را به مسیری هدارت کند که با منافع غرخ همخوانی اجتمواعی   . آن2 تنظیم کند.
مثال در مورد مشکالت و مصال  زنان در کشورهای  طور بهو سیاسی داشته باشد  

                                                                                                                                 

1. social structure 
2. Norms 
3. Social change 
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که وضعیت مللوبی را که بارد به آن برسد توا   حال درعین  بی.بی.سی. نیافته توسعه
ی  نحوو   کوشد میو  کند میدرگر در فضای آن حقوق زنان تضییع نگردد را ترسیم 

های جاری در متن ارن جوامع تضوادی   مستقیم با سنت طور بهترسیم وضع مللوخ 
 نداشته باشد را به حداا  برسد.

بخش فارسی بی.بی.سی. شاهدی در ارن مدعاست  در ارن شبکه با افرادی از 
شوود  از   هوای اپوزرسویون در ارون رسوانه مصواحبه موی       پوزرسیون تا کرانهۀ گستر
آن چیزی که از ارون   درنهارتتررن موافقان  وهی  تررن مخاهفان تا سرسخت کالرادر

گیورد  نووعی پوردازش فضوای آرموانی       گیری اجتماعی و سیاسی نشأت موی  جهت
 نووعی  به کوشد میاجتماعی با هحاظ کردن اوضاع اجتماعی است. رعنی بی.بی.سی. 

رون رهگوذر بوه منوافع     مواضع رادرکال مخاهفان و موافقوان را تللیوف کورد  و از ا   
 برسد. خواهد میاجتماعی و سیاسی که 

حال چرا بی.بی.سی. به ساختار اجتماعی هر جامعوه توجوه مخصوو  دارد؟    
مؤثر وااع شود و ادرت نرم خود را گسترش دهد کوه اگور    خواهد میکه  برای ارن

و حال سیاست فرهنگی ارن رسوانه   ربارد. گونه نشود درگری گوی سبقت را می ارن
کوه بور نقواط شوغ  اجتمواع       اسوت  آنچوه خصو  در بخش تلورزروون فارسوی   ب

کوه بررسوی اخبوار     طوور  هموان . اسوت تأثیرگذار است حاص  آن اخذ ادرت نورم  
طووالنی تبلیغواتی روش    ةبه دهی  سابق .سی.بی .نشان داد : بی .سی.بی.رادروری بی

نامیود. ارون روش روک هودف     « انتقال»آن را روش  توان میخا  خود را دارد که 
 .کند میدوگانه  را دنبال 

ی  ای به نقله رک تفکر در طول زمان از نقله ثق که با جابجاری مرکز  اول ارن
نمارد معیارها را عوض کند  از سوی درگر با پخش سخنان رهبوران   درگر تالش می

هوا و     نارسوالی نقوارص  که حوین بهانحرافی و دهخوا   صورت بهبه مردم  موردتوجه
  تقصیرها متوجوه شوخص وی   کند میهمان رهبر بیان شود  سعی  کمبودها از زبان

کواذخ و   سازی شخصیتارن کار را تحت دو مقوهه   توان می طورکلی بهگردد و  می
زداری عنوان نموود )بررسوی اخبوار رادروهوای بیگانوه  مرکوز تحقیقوات         شخصیت

 (.11  1360نامه تهران  سال رابی بر اجتماعات و ارزش
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مدرررت  به معنای ی را بیشترگذار سیاست ها رسانه بر بررسی عوام  تأثیرگذار
 کوردن  تعیوین اسوتراتژی     تمراابو  معنوای  درانود. اهبتوه    معنا کورد   گیری تصمیم و

آموود  اسووت. بوورای تعررووف    کنتوورل و هوودارت نیووزدهووی سووازمانبنوودی   بودجووه
همچنوین نیوروی انسوانی را     بارد سوازمان و تشوکیالت و   ای رسانهی گذار سیاست

 رروزی  برناموه را  ای رسوانه ی گوذار  سیاسوت  تووان  می طورکلی بهموردتوجه ارارداد. 
بوا   ای رسوانه هوای   اهوداف سوازمان   و اتخاذ تصمیماتی درجهت پیشبردررزی  طرح

فرارنود اتخواذ    در. انسوانی تعرروف کورد    و نیوروی  محویط  وتوجه بوه تشوکیالت   
ارزشوی    هوای اجتمواعی  فرهنگوی     مختلف بوا زمینوه   یها گرو  ومات افراد تصمی

 هوا   اتخواذ تصومیم   فرارند دراعتقادی  ااتصادی و سیاسی گوناگون دخاهت دارند. 

 .شود و منافع ملرح می عالرب چندگونگیمسأهه 

 سیاست فرهنگی

در  ها و اصوهی کوه موجوودات اجتمواعی را    طور عام بر ارزش به 1سیاست فرهنگی
ی فرهنگوی  هوا  سیاست شود.   اطالق میکند میمسال  فرهنگی هدارت و راهنماری 

فرهنگوی   زنودگی  بور اصول راهنما برای کسوانی کوه تصومیمات و ااودامات آنهوا      
آشوکار از   صورت بهسیاست فرهنگی بعضی اواات  .کند میاست  فراهم تأثیرگذار 

گوردد.   توسط رک سازمان متوهی ارن امور تعیوین موی    شد  تعررفطررب رک فرارند 
نمونه  رک وزارت فرهنگ و را رک سازمان هنری ممکون اسوت سیاسوتی     عنوان به

عملی آن سازمان در خصو  تقوروت   اصول واهداف  دربردارند تصور  کند که 
  اغلو  مووارد سیاسوت    نارو  مختلف باشد. بوا وجوود   مناطب درهای تئاتر  موسسه

شود. در عوض  آنچوه در ارون شورارط وجوود      رسمی تعررف نمی ورط بهفرهنگی 
نیوز   بینوی  پویش  غیراابو  دارد آثار فرهنگی حرکت اجتماعی است که برخی اواات 

 .است

 قلمرو سیاست فرهنگی

فرهنگ چه کسی بارد فرهنگ رسمی باشد و کدام فرهنگ غیررسمی؟ چه فرهنگی 

                                                                                                                                 

1. cultural policy 
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کرد؟ تاررا چه کسی را بارود بوه    سزاوار نمارش است و کدام فرهنگ را بارد پنهان
خاطر سپرد و تاررا چه کسی را بارد از راد برد؟ چه تصاورری از زندگی اجتماعی 
را بارد ملرح کرد و کدام تصاورر را به حاشیه رانود؟ چوه صوداهاری بارود شونید       

و مبنوای ارون    کیسوت  نمارند شوند و کدام صداها را بارد خاموش کرد؟ چه کسی 
 ی فرهنگی است.ها سیاست؟ ارن  المرو نمارندگی چیست

 ای رسانه گذاری سیاست

ای از اصوول و هنجارهاسوت کوه بورای راهبوری       مجموعه ای رسانه گذاری سیاست
  کاربردهوای عملوی    گوذاری  سیاسوت شود. ارن  تدورن می ای رسانههای  رفتار نظام

 .محوودود و فوووری نیووز دارد امووا در اصوو   عملووی بنیووادی و وسوویع اسووت       
گیرنود و از     در متن برداشت عمومی جامعه از ارتباطات شک  میها گذاری سیاست

هواری کوه    های سیاسوی  شورارط اجتمواعی و ااتصوادی کشوور و ارزش      اردلوهوهی
هوا را بوا    کوشوند ارون ارزش   شووند و موی   دهند  ناشی می آن را تشکی  می زرربنای

 .مربوط سازند ای رسانه های نگری آرند نیازهای وااعی و 

 سیاست فرهنگی رسانه )نظریه جوزف نای(

در اودرت نورم    ای رسوانه  رروزی  برناموه عمب دهندۀ  نشان ها رسانهسیاست فرهنگی 
ارون اودرت نورم کوه گوذرا بوه آن پورداختیم چوه          دهود  موی که به ما نشوان   است

 ی جامعوه را در پی گرفته و اصوالً برچه ساختارهای فرهنگی  ای رسانهی ها سیاست
ی فرهنگوی   اثرگذاری داشته باشد و به تغیور ذالقوه   خواهد میارران  ی جامعههدف  

 آن جامعه بپردازد. و فرهنگ آن جامعه را با فرهنگ غربی خود جارگزرن نمارد.
ی کتاخ اودرت نورم در پاسوا اودرت نورم چیسوت؟        جوزف نای در مقدمه

ز ای نوه ا  گورد ادرت نرم عبارتست از تواناری کس  مللوخ  از طرروب جاذبوه   می
و  1هوای سیاسوی   آل طررب اجباری را تلمیع  ادرت نرم از جذابیت فرهنگوی  ارود   

جاسوت کوه اودرت      ی بسیار جاه  ارن نکته شود. ی رک کشور ناشی میها سیاست
نمارود و چوه    ی عمو  موی   نرم که ادرت معاصر نیز نام گرفته فقط از طررب جاذبوه 

                                                                                                                                 

1. political ideals 
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د ارون اودرت را بوه دسوت     انتو میای فراگیرتر از رسانه بخصو  تلورزرون  جاذبه
که از طررب مواهوار    است ها رسانهرکی از همین  سی بی بیتلورزرون فارسی  آورد.

 گردد. پخش می توسعه درحالبرای کشورهای 
زبانان مخصوصواً   فارسی که با هدف تأثیرگذاری بر فارسی سی بی بیتلورزرون 

شد  است عوالو  بور داشوتن     اندازی را زبان ارران تأسیس و  بزرگ فارسی ی جامعه
های متنوع فرهنگی سیاسی اجتماعی و...  ی برنامه با اراله ذکرشد های  همگی مؤهفه

ها و خالایت در نووع نگوا  بوه مسوال   بوه همورا         ی برنامه و نیز نوآوری در اراله
کوتوا  توانسوته تأثیرگوذاری و     زمان مدتاستفاد  از تکنوهوهی باالی تلورزرونی در 

 .ط  و نفوذ باال در جامعه داشته باشدجذخ مخا

 الگوی تحلیل

 مبانی روشی تحقیق

هوا   هدف از ارن پژوهش طراحی مدهی است که با بیوان مفواهیم و روابوط میوان آن    
نمارود.   سوازی  مفهووم را  «سیاست فرهنگی تلورزرون بی.بی.سی. فارسوی »خوبی  به

یت تحقیوب اسوت. روش   انتخاخ روش تحقیب  غاهباً اختیاری نبود  و تابعی از ماه
 «بنیادی سازی مفهومتئوری » و استفاد  از «کیفی»تحقیب در پژوهش حاضر  از نوع 

در ملاهعات سازمان و مدرررت است. در ارن روش  ماهیت نگرش بوه پدرود   بوه    
هوای   برناموه » حاصو  از  هوای  نحوی تموام نگور بوود  و بوه روش اسوتقراری  داد      

 «89 سوال  آذرخرداد تا اواسوط   ابتدای از»ارسی تلورزرون بی.بی.سی. ف «غیرخبری
مورد ملاهعه ارار گرفته و از طررب سوه نووع کدگوذاری بواز  محووری و انتخوابی       

اسوت. بارود افوزود کوه      آمود   دسوت  بوه   اهگووی تحقیوب   رادشود  مرسوم در روش 
موسوم « کدگذاری»ها به  های تحلیلی و تعبیر و تفسیری برای رسیدن به رافته روش

 شود. نوع آموزش  تجربه و هدف عوض می برحس و چگونگی آن 
تئووری پوردازی در    جهوت  بنیواد  داد بر اساس اهزامات روش تحقیوب تئووری   

مرور ادبیوات   جای بهربی ها از طررب تج خصو  رک فرآرند اجتماعی خا   داد 
هوا مشوخص    اصولی از آن  هوای  گردرد  و ررشه زمینه آوری جمعمربوط به تحقیب 
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بارسوت   ها می اگر از ادبیات تحقیب استفاد  شود  ررشه زمینه که درصورتیگردد.  می
متناس  باشند و در ارون صوورت رورکورد     ارجادشد با چارچوخ تئوررکی از اب  

 ستقراری خواهد گردرد.ایاسی جارگزرن رورکرد ا

 (GTبنیاد )-تئوری داده

را بوه   بنیواد  داد رای نخستین بار  رورکرد را اسوتراتژی تئووری   ب 1و استراوس یزرگل
جامعه علمی معرفوی کردنود. هودف ارون اسوتراتژی  عبوور از رورکورد ااتضواری         

(Deductive Approach)   و رسیدن به رورکورد اسوتقر( اریInductive Approuch ) در
هوای   بر بررسی دایب داد  تأکید  بنیاد داد پژوهش بود. ورژگی اصلی و مهم تئوری 

تمرکز بر بررسوی ادبیوات تحقیوب جهوت      جای بهتجربی  صورت به شد  آوری جمع
هوای جوامع تئورروک در     اراله تئوری است. هدف غاری ارن استراتژی  اراله تبیوین 

اطالعواتی در موورد روک     هوای  مورد رک پدرد  خا  است. برای گوردآوری داد  
تعررف مسأهه بر مبنوای ادبیوات    جای بهشود و  های کیفی استفاد  می پدرد  از شیو 

مستق  و وابسوته  تنهوا سوؤال اصولی تحقیوب ملورح       های  تحقیب و در ااه  متغیر
 گردد. می

تئوری فووق را نووعی    (Strauss & Corbin)ربین وبر ارن اساس  استراوس و ک
شوود و در   استقراری از ملاهعه رک پدرد  حاصو  موی   صورت بهه دانند ک تئوری می

کوه در پوی    کنود  میآن پژوهشگر با در اختیار داشتن رک تئوری  پژوهش را آغاز ن
هوا    در گوذر گوردآوری و تحلیو  داد     دهد میتأرید آن باشد  بلکه به پدرد  اجاز  

 تئوری حاکم بر رفتار آن پدرد  آشکار گردد.
 طوور  بوه در تحقیب مدرررت و سازمان  بنیاد داد استفاد  از روش تحقیب تئوری 

هوا   و تحلی  داد  آوری جمعبرای  بنیاد داد ای بستر را برای پذررش رورکرد  گسترد 
 جوای  بوه تجربوی   صوورت  بوه ها  داد  آوری جمعارجاد نمود  است. به رارن اساس  

گردد کوه بوه ماهیوت     می ها ه زمینهمرور ادبیات مربوط به تحقیب موج  بروز ررش
در ارن حوز  از  بنیاد داد باشند. همچنین استفاد  از تئوری  ها نزدرک می وااعی داد 

گوردد  بلکوه شناسواری مقووالت      ها را موجو  موی   تحلی  ررشه زمینه تنها نهتحقیب 
                                                                                                                                 

1. Glaser & Strauss 
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ی ای بورا  ها را در پی خواهد داشت. بنابرارن  زمینوه بواهقو    های آن و ورژگی 1اصلی
عینوی ملورح در آن از   غیر مسال  ارزشوی و  ازجملهبررسی موضوعات مدرررتی و 

 وجود دارد. بنیاد داد طررب روش تحقیب تئوری 

 بنیاد مراحل استراتژی نظریه داده

 :زررندبه شرح  بنیاد داد های عمد  استراتژی نظرره  با ارن اوصاف  روره
العوی و درگور   هوای   وروداد مفاهیمی که بیوانگر ر  گذاری نامکدگذاری باز:  -
 ها هستند. های پدرد  نمونه

ها در فرآرنودی مسوتمر    ها  داد  های که از طررب آن کدگذاری محوری: روره -
 ها مشخص شود. شوند تا پیوند بعد از کدگذاری باز بین مقوهه با هم مقارسه می

بوا   آن منود  نظوام کدگذاری انتخابی: به فرآرند انتخابی مقوهه محوری  پیونود   -
هوای کوه نیواز بوه تأریود و       ها و درج مقوهوه  روابط آن گذاری ارزشها   درگر مقوهه

 توسعه بیشتری دارند.

ها احصاء و برای هر نکته رک  ها  ابتدا نکات کلیدی داد  بر اساس ارن روره -
شود و سپس با مقارسه کدها  چند کد که اشار  به جنبه مشترک پدرد   کد معین می
چند مفهووم روک    آنگا گیرند.  به خود می «مفهوم»ارند  عنوان رک را د موردبررسی

 شود. مقوهه و چند مقوهه در ااه  نظرره متجلی می

 بنیاد دادهدر نظریه گیری  نمونه

بر مبنای انتخاخ بخشی از جمعیت به نمارندگی ک  گیری  نمونهدر ملاهعات کمی  
  بوه  بنیواد  داد دهند. نظرروه   جمعیت تعمیم می ک  بهشود و آن را  جمعیت انجام می

ها بود  است؛ بنابرارن  هر مشاهد  روا مصواحبه    دنبال مفاهیم در اشکال مختلف آن
تری گردرد  و غلظت بیشتری به دست خواهود   تر منجر به شواهد بیش را سند بیش

ی کدگوذاری بواز و محووری و     در هر سه مرحلوه گیری  نمونهآورد. در ارن روش  
که درگر مفهومی به مفاهیم ابلوی اضوافه نشوود.     کند میزرنشی تا جاری ادامه پیدا گ

در تحقیب حاضر و به دهی  باال بودن حساسیت نظری محقب  اادام بوه تموام بینوی    

                                                                                                                                 

1. Core Categories 
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  مرحله اشباع نظری رخ داد  است. در کدگذاری انتخوابی   خود خودی بهگردرد  و 
ار  پدرد  اصولی تحقیوب و گزارشوی از    بارد به تشرر  داستان )روارتی توصیفی درب

 سلسله حوادث و واارع اتفاق افتاد  در گذشته( پرداخت.

 ابزار پژوهش

هوای متنووع    انجوام پوژوهش عبارتنود از شویو     های  با توجه به ملاه  مذکور ابزار
ای نظیر مراجعه به منابع کتابخانه ملی  بررسی پیشوینه تحقیوب در    ملاهعات کتابخانه

در باز  زموانی   شد  پخشهای  عاتی و همچنین مشاهد  تمامی برنامهاطالهای  بانک
 مذکور استفاد  شد  است.

 روش انجام پژوهش

تلورزروون بی.بی.سوی. فارسوی جهوت      غیرخبوری هوای   در پژوهش پیش رو برنامه
در بواز  زموانی    بنیاد داد دستیابی به سیاست فرهنگی ارن رسانه با استفاد  از روش 

علت انتخاخ ارن  ارار گرفته است. موردبررسی 1389خرداد تا آذر سال  ماهه شش
و  88و  87هوای   مقلع زمانی عدم انتخابات در سال مذکور بود  است  زرورا سوال  

هوای   بوود  اسوت  طبعواً برناموه     انتخابواتی  شوور مصادف با انتخابات روا   91و  90
نگوی تلورزروون   کیفیت بیشتری بورای ملاهعوه سیاسوت فره    89 در سال شد  پخش

 بی.بی.سی. فارسی دارد.
 بوا   برنامه پرگوار  b حرف با درگر عبارت به  برنامه nبرنامه نوبت شما با حرف 

  برناموه از نزدروک بوا    s حرف با 2  برنامه صفحه t حرف با  برنامه تماشا p حرف
  برناموه  j حورف  بوا  بوازار  جمعه برنامه nnبرنامه نون و نمک با حروف  azحروف 
هوای     برناموه k حورف  بوا   برنامه کووک  c حرف با  برنامه کلیک a حرف باآپارات 

 بوا   برناموه خبرنگواران   e حورف  بوا هوا     برنامه اجتماعی امروزیmمستند با حرف 
 از   کدگوذاری شود  اسوت. بعود    SU حرف با SUND  برنامه موسیقی KH حروف
 روزو دو راوم دوم نماروانگر    اول کدها نشانگر ما  پخوش برناموه   رام دوحروف 

هوای   در بررسوی برناموه   سوم شمار  کدباز مربوطوه اسوت.   رام دوبرنامه و  پخش
جداگانوه موورد کدگوذاری بواز اورار گرفتوه در مرحلوه بعود          صورت به شد  پخش
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کدگوذاری محووری    درنهاروت  محوری و انتخوابی انجوام گرفتوه اسوت.     کدگذاری
 انتخابی و تجمیعی آمد  و نظرره کلی استخراج گردرد  است.

 تحلیل واحد

عنوان واحد تحلی  اسوتفاد  شود  اسوت. در     مذکور به های برنامه ازدر ارن بررسی 
صوورت جداگانوه    تحلی  محتوای کیفی به تحلیو  محتووای هور واحود تحلیو  بوه      

 شود. پرداخته می

 جامعه آماری

نوبوت شوما  پرگوار     »های  های بی.بی.سی. فارسی شام  برنامه برنامه جامعه آماری
هوا  کلیوک       آپوارات  خبرنگواران  اموروزی   2  تماشا  صفحه درگر عبارت بهکوک  
 باشند. می« و تخت گاز بازار جمعه  SUNDهای مستند  برنامه

 حجم نمونه

کوه هفتگوی   های شاخص ارن شبکه  با توجه به نظر کارشناسان در خصو  برنامه
حجم نمونه برای تحقیب شوش موا  در نظور گرفتوه شود  اسوت         ازآنجاکهاست و 

 روک  بوه  روک  شود   پخوش هوای   تالش شد با توجه بوه حجوم نمونوه  کلیوه برناموه     
 ارارگرفته تا به نظرره تکرارپذرری در خصو  آنان رسیدرم. موردبررسی

 احتمالی و هدفمندغیر ؛گیری نمونهروش 

شوود(   نیوز اطوالق موی   « هوای اضواوتی   نمونوه »)که بوه آنهوا    های هدفمند در نمونه
گیوری   نمونوه را بر طبب هدفی کوه در ذهون دارد    گیری  های نمونه پژوهشگر واحد

 طوورکلی  بوه ای که معرف کو  باشود  گوزرنش کنود.        نمونهکند میو سعی  کند می
احتماهی اسوت کوه در آن محقوب    گیری غیر نمونههدفمند  نوعی روش گیری  نمونه

 .دهد میاضاوت خود را در انتخاخ نمونه دخاهت 

 مقوالت روش پژوهش:

 گذارند. مقوهه محوری تأثیر می هاری مربوط به شرارلی که بر . شرارط علی: مقوهه1
 گذارند. . زمینه: شرارط خاصی که بر راهبردها تأثیر می2
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 . مقوهه محوری: رک صورت ذهنی از پدرد  که اساس فرارند است.3
 گذارند. ای عمومی که بر راهبردها اثر می : شرارط زمینهگر مداخله . شرارط4
خاصوی کوه از پدرود  محووری منوت        هوای  کنش برهمها را  . راهبردها: کنش5

 شود. می
 ها. داد  استخدام ازهای حاص   . پیامدها: خروجی6

 های پژوهش یافته

های تحقیب در خصو  سیاست فرهنگوی تلورزروون بی.بی.سوی. فارسوی را      رافته
تعبیری همان اهداف اعالمی را سلحی و اهداف اعماهی را پنهان را اصولی   توان می

 تلورزرون مذکور( دانست. باسابقه مجرران ازبه اول سیاوش اردالن )
کشف سیاسوت  و تحلی  محتوا و  شد  پخشهای  ربط و ارتباط برنامه صداهبته

اهذکر  در ارن فص  ارالوه   فرهنگی آنها و ارتباط منلقی برارار نمودن با اهداف ذر 
 گردد. می

 بی.بی.سی.اهداف 

صوورت رسومی اعوالم     اول آن اهودافی کوه بوه    استدارای دو هدف   ای رسانه هر
اموا در   کنود  میدارد و دوم اهدافی که به دنبال آن است وهی هرگز رسماً اعالم ن می
 .دهد میرا مورد اعمال ارار اج

 ( اهداف اعالمی1
 ( اهداف اعماهی )پنهان(2

 ( اهداف اعالمی1

اراله تصورر وااعی از ارران وجهوان )مسوال  سیاسوی  تحووالت فرهنگوی        -
 اجتماعی و ااتصادی و...(؛

 پاسا به نیاز مخاطبان؛ -
 در پخش تلورزرونی؛ صداوسیما انحصارشکست  -
 در جامعه ارران؛ ای رسانه خألپرکردن  -
 های تلورزرونی به زبان فارسی؛ عرصه پخش برنامه در های نو پدردآوردن معیار -
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هدف سرورس بی.بی.سی. فارسی  تغییر رهرم نیسوت بلکوه تعامو  اسوت.      -
 ی مستق  است.ها رسانهارران رک جامعه پورا  پرچاهش و متفرق است که فااد 

د بور  توانو  میو تندروها شدرد خواهد بود. بی.بی.سی.  گراران وااعنبرد بین  -
 باشد و ارن کار را خواهد کرد. )تارمز هندن( تأثیرگذارآن مباحثات 

 ( اهداف اعمالی )پنهان(2

 ؛بلندمدتبر افکار عمومی در  تأثیرگذاری -
 تغییر نگرش و رفتار مخاطبان؛ -
 در ساختار فکری مخاطبان؛ سازی هرفیت -
 ادن و ترمیم چهر  غرخ؛موجه نشان د -
 ارجاد ترربون برای مخاهفان و منتقدان نظام؛ -
 ؛براندازی نرم -

 ؛های تلورزرون بی.بی.سی. فارسی ورژگی
 بازتوهیداستفاد  از منابع غنی و متنوع سرورس جهانی بی.بی.سی. و ادرت  -

 بسیار زراد؛
 ؛دفتر خبری در دنیا 70خبرنگار در بیش از  200از  گیری بهر  -
بوا رادروو و    بی.بی.سوی. تلورزرون فارسوی   کنندگان تهیهتعام  خبرنگاران و  -

 فارسی؛ سارت وخ
پرداختن به موضووعات سیاسوی  اجتمواعی و فرهنگوی روز بورای جوذخ        -

 مخاطبان؛
هوای موسویقی     هوای هفتگوی در ااهو     توجه ورژ  به اشر جوان در برناموه  -

 و ورزشی؛ آوری فنهنری و فرهنگی  علمی  
 ارران  افغانستان و تاجیکستان؛ مستندسازانمعرفی بهتررن  -
 ؛ای رسانهچندهای چاهشی و تعاملی  پخش برنامه -
زنود  بوا    صوورت  بوه هوای مختلوف    از نظرات مخاطبان در برنامه گیری بهر  -

 هدف اعتمادسازی و استمرار آن.
 و ... -
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 ها اهداف اعالمی از طریق معرفی برنامه

  درودبان  صوفحه   درگر عبارت بههای پرگار  کلیک  صفحه دو   برنامهمعرفی رسمی 
  تماشا و آپارات در تلورزرون و سارت فارسوی  7دو آخر هفته  خبرنگاران  ورزش 

 بی.بی.سی. آورد  شد  است.

 و ارائه پیشنهادات: گیری جهینتو بندی  جمع

جداگانوه  هوای   هوا  در جوداول و نموودار    حلی  محتوای سیاست فرهنگوی برناموه  ت
  صورت پذررفت و نمودار نهاری تحلی  محتووای  ذکرشد براساس روش پژوهش 

و  گیوری  نتیجهسیاست فرهنگی بی.بی.سی. فارسی به دست آمد که در ذر  اراله و 
 آرد. ها و پیشنهاد در پی آن می تحلی  کلی برنامه

 گیری نتیجه

نگ و سیاست فرهنگی توالش    فرهگذاری سیاستنورسند  با استناد به مفاهیم پارة 
فرهنگوی و   گوذاری  سیاسوت نمودند به هدف ارن نوشته که تبیین ابعواد و جوانو    

های عملیاتی و اجراری آن است جامه عم  بپوشوانند. در ارون رونود     تحدرد حوز 
هوای   فرهنگی در سول  کشوور   گذاری سیاستموردی فرآرند و مقتضیات  باملاهعه

های گوناگون حکومتی  در نظام گذاری سیاستی تجربهای  مختلف جهان  دستاورد
اوورار گرفووت و نهارتوواً نیووز اروون تجربیووات در رونوود جهووانی توودورن   موردبحوو 

در ارون   اهمللوی  بینتررن نهاد  اصلی عنوان بهی فرهنگی از سوی رونسکو ها سیاست
 حوز   مستند شد.

ها و  ا دردگ بندی جمعدر پاران هر رک از سه بخش ارن نوشته  نورسندگان با 
 عنووان  بوه هوای الزم  اصوول عملیواتی و کواربردی را پیشونهاد نمودنود کوه         توصیه
طرح اسوت. تأکیود    ااب  فرهنگی در کشور گذاران سیاستهاری مقدماتی برای  درس

به مفهوم فرهنوگ در   گذاران سیاست( تأثیر نگا  1اصلی نورسندگان بر سه موضوعِ 
مشوارکت جودی موردم و مخاطبوان     ( هوزوم توجوه بوه    2فرهنگوی    گذاری سیاست
 ... . و ها سیاستی فرهنگی در فرارند تدورن ها سیاست

های تلورزرون بی.بی.سی. فارسی در باز  زموانی   با بررسی تقررباً تمامی برنامه
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و تحلیو    موردبررسوی ها  برنامه تک تک بنیاد داد تحقیب و با استفاد  از روش کیفی 
ها به خود  ها و کدگذاری را جهت مشاهد  برنامهارار گرفت. ارن کار زمان بسیاری 

اختصا  داد. در ارن شویو  کدگوذاری بواز  محووری و انتخوابی در موورد هموه        
ها استخراج گردرد که بوا   ها اعمال گردرد و سیاست فرهنگی هررک از برنامه برنامه

بررسی آنها در کنار رکدرگر بوه سیاسوت فرهنگوی تلورزروون بی.بی.سوی. فارسوی       
 یدا کردرم. که در جدول آخر خواهد آمد.دست پ

 ها )اهداف پنهان یا اعمالی( تحلیل نتایج بررسی برنامه

 تووان  موی   بی.بی.سی.سرورس جهانی  اندازی را  های زمینه پسدر بررسی اهداف و 
هوای سیاسوی و    و همچنین حوز  ای رسانهدر سلوح  تأثیرگذارهای  به برخی مؤهفه

بود  که  ای گونه به ای رسانهاجتماعی اشار  کرد روند حرکتی بی.بی.سی. در عرصه 
هموار  توانسته است پیامی جذاخ  شنیدنی و را خوانودنی بورای مخاطو  داشوته     

هواری را   خوود  برناموه   ای رسوانه باشد. تلورزرون بی.بی.سی. فارسی از آغاز فعاهیت 
است که کمتر مقاومت مخاطبان و مسئوالن جمهوری اسوالمی اروران    انتخاخ کرد 

تحلیو    سوان  بودرن و  موضوعات سیاسی و امنیتی برانگیزانود.  صدر خ ورژ  بهرا 
های رسانه مزبور حاکی از تمرکز ورژ  آنهوا بور مسوال  فرهنگوی       برنامه ماره درون

اسی به مخاط  اهقا ای است. آنجاری هم که ارار است پیامی سی اجتماعی و اندرشه
برناموه خبوری    طرفانوه  بوی  اصولالح  بههست  الی البهمستقیم و در غیر طور بهشود  

 پذررد. صورت می« 2صفحه »و سبک هاهراً دموکراتیک برنامه « خبر»
ای که بی.بی.سی. پا در عرصه فعاهیت تلورزروونی بوه    با توجه به زمانه و زمینه
گفتمان براندازی نرم به گفتمان برتر شدن  ل: مبدازجملهزبان فارسی گذاشته است  

و هژمونیک در نظام فکری و سیاسی مسئوالن جمهووری اسوالمی اروران  بوه نظور      
رسد تمرکز ارن رسانه نه بر فعاهیت سیاسی بلکه بور فرهنوگ و اجتمواع اسوت.      می

نهفتوه   فرض پیشتلورزرون بی.بی.سی. فارسی  ارن  اندازان را در رورکرد  سان بدرن
سیاسی  مدت کوتا   اهداف درنهارتفرهنگی و اجتماعی   بلندمدتکه اهداف  است

هوای   برنامه تررن مهم ماره درونگذرا به  نگا را نیز تأمین خواهد کرد. بر ارن اساس 
 ارن تلورزرون حاکی از رورکرد اساساً فرهنگی آن است.
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ارون تلورزروون    غیرخبوری هوای   صوورت جداگانوه هموه برناموه     به درمجموع
و تهیه جداول و نمودارها و تحلی  آنها صورت پذررفت که درنهاروت   وردبررسیم

هوای تلورزروون    مختصر نتار  بررسوی سیاسوت فرهنگوی برناموه     صورت بهدر ذر  
 گردد: بنیاد اراله می -بی.بی.سی. فارسی با روش داد 

 های تلویزیون بی.بی.سی. فارسی نهایی برنامه بندی جمع

ن بی.بی.سوی. فارسوی طوی بررسوی بوه عمو  آمود  در        سیاست فرهنگی تلورزروو 
آنهوا در جودول    گیوری  نتیجوه ها و  پژوهش مذکور و تحلی  محتوای جداول برنامه

  فرهنگوی  تغییرسیاست فرهنگی تلورزرون بی.بی.سی. فارسی   دهد مینهاری  نشان 
اسالمی است که پیامد ارون سیاسوت فرهنگوی     -و تغییر هورت اررانی سیاسی تغییر

 .استحاکم(  نظام تغییربراندازی نظام )
در ابتودای ارون    شود   ملورح  هوای  پرسوش پس از اتمام تحقیب و با توجه بوه  

نتیجه گرفت سیاست فرهنگی تلورزرون بی.بی.سی.  توان مینهاری  بح پژوهش و 
رهنگی جامعه ارران و اهقای فرهنگ غربی و نیز تغییور  ف ذالقه تغییرفارسی به دنبال 

فکری از نخبگان جامعه ارران بوه سیاسوتمداران و کارشناسوان فرهنگوی       ثق مرکز 
و از ارن مسیر رعنی تغییر ذالقوه   استخود  موردابول مذهبی وااتصادی  اجتماعی 

. سوت افرهنگی جامعه ارران به دنبال برانودازی سیاسوی نظوام جمهووری اسوالمی      
های ارن تلورزرون  تغییور ذالقوه فرهنگوی     رورکرد سیاست فرهنگی برنامه درنهارت

 .استجامعه ارران با هدف براندازی فرهنگی نظام 

ههای   های مقابلهه بها سیاسهت فرهنگهی برنامهه      پیشنهادها در زمینه راه

 تلویزیون بی.بی.سی. فارسی

در دو بعد رکوی   توان میرا بی.بی.سی.  ای رسانهی ها سیاستی مقابله با ها سیاست
اورار   ای رسوانه  اندرکاران دست موردتوجهسیاست کلی و درگری سیاست اجراری  

 داد.
نقاط تهدرد و موورد هجووم    کردن  مشخص عبارتند از: ی کلیها سیاستالف. 
  توجه به بخش فرهنگ در نظام کلی موردتهاجمهای  بخش بندی اوهورتگزرنش و 
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هوای اسوالمی و اررانوی در      توسوعه کشوور  رعاروت اصوول و ارزش     رروزی  برناموه 
هوای فرهنگوی    فعاهیوت کوردن   و هماهنگ هیتوسعه کشور  ساماند های ررزی برنامه

هوای   های فرهنگی کشور  تالش برای اانونمندی بیشتر در فعاهیت نهادها و دستگا 
 ورسووم  آداخفرهنگی و معنوی  تحکیم وحدت و همبستگی ملی ضمن احترام بوه  

فرهنگی مردمی  توجه به کارآمود  های  های محلی  احیا و حمارت از نهاد و فرهنگ
اد جو بودن درن در امور حکوموت و مبوارز  بوا تفکور جوداری درون از سیاسوت  ار        

هوای   های مناس  برای حمارت از روحیه ابوداع هنوری و نووآوری در حووز      زمینه
اواوات فراغوت جامعوه از     نکورد  بوارور صحی  و  رسانی اطالعمختلف  اهتمام به 

های رشود کموی و کیفوی آثوار و خودمات فرهنگوی و          ارجاد زمینهها رسانهطررب 
هوا و بیوان هنوری     شیو  کارگیری بهاز فناوری مناس  روز  فراهم آوردن  گیری بهر 

در ترور  مفاهیم اسالمی و اررانی و اصالح فرهنگ عموومی  ارالوه تفکیوک نتوار       
هوای درنوی  اصوالح رفتوار مودرران        ی گوناگون از ارزشها عملکرد مدرران بخش

ی ها گرو ها و  توسعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی در کشور  توجیه شخصیت
نوامللوخ مواضوع و رفتوار آنوان  رعاروت اصو        هوای   مرجع در خصوو  پیامود  

 تخلئه سیاسی را ارزشی. جای بهبه ابهامات   صدر سعهپاسخگوری منلقی و با 
موواردی اسوت کوه بارود      ازجملوه راهبردهای اجراری  های اجرایی: ب. راهبرد

پاسخگو به مقابله با رسانه بی.بی.سی. را بوه آن جلو  کورد.     اندرکاران دستتوجه 
 عبارتند است از: موردتوجهموارد 

ها  مظاهر تمدن  تبوادل   تعمیب بینش نس  انقالخ در مواجهه علمی با فرهنگ
هوای مثبوت    های بعد بوا جنبوه   آشنا ساختن نس و اشاعه فرهنگی  تالش در جهت 

ها  وجو  اشوتراک و افتوراق آن بوا فرهنوگ خوودی        ها  تمدن فرهنگی ااوام  ملت
در مراکوز علموی و    شناسوی  اروران و  شناسوی  اسوالم تشورب جوانان نسبت بوه امور   

های آنان در حووز  فرهنوگ و تمودن اسوالمی  اهتموام       و هدارت تالش هیدانشگا
جوانوان    وروژ   بهی منابع اصی  فرهنگی اسالمی و ارران به مخاطبان   نسبت به معرف

فرهنگی جوانوان و پاسوخگوری مناسو  بوه آن از     های  نیاز سنجی و بررسی تقاضا
طررب اراله اهگو سازی  تقورت تفکر  تعق  و ادرت نقوادی و انتخواخ در عرصوه    
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ت نووآوران در  تالای و تعارض افکار  فراهم آوردن امکان حضور فعوال و مشوارک  
های فرهنگی و اصالح نگرش جامعوه مبنوی بور اعتمواد و بواور       ها و فعاهیت برنامه

های نس  جوان  نشاط آفررنوی فرهنگوی از طرروب     ها و شارستگی داشتن به تواناری
ارجاد و گسترش تسهیالت ورزشی و پورورش و تقوروت روح و جسوم و معرفوی     

 هنر اصی  و سازند  به جوانان.
فرهنگوی در مقابلوه بوا    های  ای فرهنگی و هنری در ااه  نقش نهاده در زمینه

پیشونهادهاری را بوا توجوه بوه بررسوی ارون        تووان  میتلورزرون بی.بی.سی. فارسی 
 تلورزرون در ارن زمینه اراله داد:

هوای   فرموارش کوردن   توجه به توهید مؤثر فرهنگی  توجه جدی جهوت عملوی  
 کوارگیری  بوه   صداوسویما حضرت امام خمینی )ر ( و مقام معظوم رهبوری دربوار     

از مخاطبوان   نیازسنجیهای متنوع هنری برای عرضه مفاهیم فرهنگ اسالمی   ااه 
هوای   در عرصوه  انودرکار  دستهای مختلف فرهنگی  تربیت نیروی انسانی  در زمینه

و  گیوری  تصومیم هوای   در بخوش  وروژ   بوه فرهنگی مناس  با اهداف فرهنگی نظام 
هوای   تبلیغات اسالمی در نمادکردن  تر ارزرابی و نظارت مستمر بر فعاهیت آنها  فعال

و حمارت و هدارت  رسانی اطالعمحلی و فرهنگی  تشکی   تقورت و تجهیز مراکز 
 وروژ   بوه مناس  بورای ااشوار مختلوف مخاطبوان     های  صحی  ارن مراکز  اراله اهگو

مخاطبان )بیونش  هی های ارتقای آگا زمینه سازی فراهموجوانان و جوانان  کودکان  ن
هوا بوا    درون در کلیوه برناموه    ورژ  بههای مختلف علوم و فرهنگ   و دانش( در زمینه

مناس  و منلقی  ارتقا بخشیدن کیفیت محتوواری توهیودات بوا ارتبواط      گیری جهت
مللووخ   گیری بهر مناس  برای های  جدی با استادان حوز  و دانشگا   ارجاد زمینه

 و متعادل فرهنگی و هنری از اواات فراغت و تفرر .
هوای آن   ها و تالش برای بازشناسی ورژگوی  ها و فرهنگ پذررش تعدد اومیت

در ااهو  ملوی و    ای رسوانه گفتموان   بازتوهیود های سینماری و مستند   در ااه  فیلم
گفتمان اسالمی انقالبوی بوا    سازی هماهنگهای خا  خود جهت  با ورژگی استانی

مخاطبان  بازتوهید رابله مبتنی بر اعتمواد میوان   های  روح زمانه و پاسخگوری به نیاز
ای  رفتواری  معمواری جامعوه   های  ی مرجع و نس  جدرد جهت ارجاد اهگوها گرو 
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امن و توأم با آرامش و نشاط  بازسازی هورت تاررخی و ملوی و بوازتعررف وفواق    
هوا و   هنگی  بازتعررف سبد فرهنگی جامعه با توجه به مسوئوهیت نسلی  اومی و فر

فرهنگی کشوور  بوازتعررف مواعیوت جامعوه و کشوور در حووز        های  کارکرد نهاد
جهانی و طراحی نحو  مواجهه سیاستمداران  تصومیم گیوران و نخبگوان فرهنگوی     

   بوازتعررف فرهنوگ  شودن  جهوانی جامعه در برابر امواج تهاجم فرهنگی در ااهو   
هوای وارداتوی  ضورورت شوناخت مخاطبوان و       اسالمی و اررانی در برابور فرهنوگ   

آنهوا  ارزروابی و نقود     موردنیواز حوز  فرهنگ و هنور و توهیود محتووای     وران بهر 
ی و اجورا   گوذار  سیاسوت   گوذاری  هودف فرهنگی در حوز  های  عملکردهای نهاد

های آن  توجه به  طیف تناس  بین توهیدات با محتوای فرهنگی با میزان مخاطبان و
 هوا و احساسوات   های درنی و ارزشی موردم و تحرروک نکوردن گورارش     حساسیت

  ارالوه توهیودات مللووخ و    ای رسوانه احترام ارشان در برابر توهیدات فرهنگوی   ااب 
هوا و تصوورات تواررخی فرهنوگ      هوا  اسولور      سنتها ارزش  با رعارت باکیفیت

ی کشور متناس  با نیواز مخاطبوان  شورارط    عمومی و تنظیم اوهورت اهداف فرهنگ
بارسوت در حووز  وزارت    مواردی اسوت کوه موی    ازجملهای و جهانی  ملی  منلقه

 فرهنگ و ارشاد اسالمی )معاونت سینماری و...( به آنها توجه داشت.
ذکرشود  جهوت کوم اثور نموودن      هوای   عالو  بور راهکوار   توان می درمجموع

فارسی  رادآوری خدمات صوورت گرفتوه توسوط    های تلورزرون بی.بی.سی.  برنامه
مقابله نام های  شناسانه  از بهتررن راهکار نظام به جامعه اررانی را  اهبته با بیان جامعه

 برد.
 



 

تحلیهل محتهوای سیاسهت فرهنگهی تلویزیهون       نههایی  ضمیمه: نمهودار 

 بی.بی.سی. فارسی

 
 



 

 

 منابع
م  اودرت نورم  ترجموه سیدمحسون روحوانی و مهودی ذواهفقواری          2004نای  جوزف 

 انتشارات امام صادق )ع(.
  بررسی اخبار رادروهوای  1360رابی برنامه تهران  سال  مرکز تحقیقات اجتماعات و ارزش

 بیگانه.
ر  ارتبواط جمعوی  باارسواروخانی  انتشوارات       جامعوه شناسوی وسوا   1381کازنوو  هان 

 اطالعات.
 8شورای فرهنگی اجتماعی زنان  ش 

 محمدی  مجید  سینما و زندگی
 80 -81نگا  حوز   ش 
   ارنترنت و جامعه  عباس گیلوری و علی رادباو   نشرکتابدار.1380اسلورن  جیمز 

 فصلنامه ملاهعات ملی  سال پنجم  ورژ  هورت
 25زندگی  ش مجله حدر  

   گلن جوردن و گرت ودورن.1385فصلنامه شورای فرهنگ عمومی 
   نشرره اندرشه مدرررت  سال دوم  شمار  دوم1387همارون  محمدهادی 

   نشرره اندرشه مدرررت  سال دوم  شمار  دوم1387جعفری هفت خوان  نادر 
 تهران: سمت(  مدرررت استراتژرک دربازرگانی وصنارع  1379ابراهیمی  مهدی )

 ( شناخت فرهنگ  تهران: عرش پژو 1385ابواهقاسمی  محمدجواد )
 وبرنامه ررزی فرهنگی درارران  تهران: نشرآن. گذاری سیاست(  1379اجالهی  پرورز )

 فرهنگی  تهران: کتاخ آشنا. گذاری سیاست(  روش 1381اشترران  کیومرث )
  مجله چشم اندازارتباطات incpسیاست فرهنگی  اهمللی بین(  شبکه 1385امینیان  حسن )

 .25فرهنگی  ش 
(  ادرت فرهنگ )مجموعوه مقواالت(  ضویاءتاج اهودرن      1383بنت  تونی  مرکر  کاهین  )
 سیما.های  ادار  ک  پژوهش

ی وبرنامووه ررووزی فرهنگووی    گووذار سیاسووت(  درآموودی بر1376بهووادری  افسووانه  ) 
 مرکزپژوهشهای بنیادی وزارت ارشاد.

(  ادرت فرهنگ )مجموعه مقاالت(  ترجمه ضویاءتاج اهودرن  ادار    1383پارخ  به رکهو )
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 سیما.های  ک  پژوهش
(  تنوع خوالق موا  ترجموه گورو  مترجموان  مرکوز انتشوارات        1377پرزدکولیار  خاورر )

 کمیسیون ملی رونسکو.
 (  فرهنگ شناسی  الر   چاپ دوم.1382پهلوان  چنگیز  )

(  مبانی اصوول سیاسوت فرهنگوی درجمهووری اسوالمی اروران       1379حسین هی  رسول )
 )مجموعه مقاالت(  نشرآن.

هوای رونسوکو     (  تنوع فرهنگی: سیری دراادانات و اعالمیه1385دفترملاهغات فرهنگی )
 تهران

هوای   (  سیاست فرهنگی و اهگوی اراله گزارش درفعاهیت1378سازمان مدرررت صنعتی )
 فرهنگی  نشرباز.

(  نقش وجارگا  دوهت درتوسعه فرهنگی  سوازمان  1378نشگاهی  دانشگا  تهران )جهاددا
 برنامه و بودجه.

 (  دربی دوهتی فرهنگ  چاپ دوم.1385ستاری  جالل  )
ی وفرهنگ درارران امروز )مجموعوه مقواالت(    گذار سیاست(  1382سیف زاد   حسین  )

 نشرباز.
ی وفرهنگ دراروران اموروز )مجموعوه    گذار سیاست(  1382غالمرضاکاشی  محمدجواد )

 مقاالت(  نشرباز.
 .20(  سازمان آرسسکو  مجله چشم انداز ارتباطات فرهنگی  ش 1384کررمی  غالمرضا )

 (  مفهوم فرهنگ درعلوم اجتماعی  ترجمه فرردون وحیدا  سروش.1381کوش  دنی  )
اسوت فرهنگوی    هوای اروپواری سی   (  درودگا  1383گوردن  کررستوفر  ماندی  سوارمون ) 

 .فرهنگیهای  ترجمه هادی غبرالی  دفتر پژوهش
 های سیاست پژوهی  ترجمه هوشنگ ناربی  تبیان. (  روش1379ماهرزاک  آن )
 ی وفرهنگ درارران )مجموعه مقاالت(  نشرباز.گذار سیاست(  در1382وحید  مجید )
 4  شمار  1388فصلنامه رسانه 
  بازاندرشی در سیاست فرهنگی  فاضلی و الی   انتشارات اموام  1388جیم  مک گوریگان 

 صادق )ع(
 های ارتباطی   فصلنامه پژوهش1387محمدی  حمید 

وزارت  رروزی  برناموه   دفترملاهعوات و  بی.بی.سوی.   موروری بور   1388محمدی  مسوعود  
 فرهنگ و ارشاداسالمی

جمعوی  کواووس سویدامامی     ی ها رسانهراجردی  ورمر  آر دومینیک  جوزف؛ تحقیب در 
 1384ای   تهران  سروش و مرکز تحقیقات ملاهعاتی و سنجش برنامه
دوزی سورخابی  تهوران     به اردن  هورنس؛ تحلی  محتوا  ملیحوه آشوتیانی و محمود رمنوی    

 1375انتشارات دانشگا  شهید بهشتی  
سویما   هوای    دار  ک  پوژوهش   مینو نیکو  تهران  اای رسانهتحقیب های   گونتر  بری؛ روش

1384 
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  پرورز اجالهوی  مرکوز ملاهعوات و تحقیقوات     ها رسانهتحلی  های   آسابرگر  آرتور؛ روش
 1383  ها رسانه

 1386شناسی  هوشنگ ناربی  تهران  نی   کررپندورف  کلوس؛ تحلی  محتوا مبانی روش
 می سپا متفکر  حسین؛ جنگ روانی  ام  دفتر عق  پژوهشکد  تحقیقات اسال

   چاپ اول1383  ای رسانهپور  علی و عبداهلهی  امید؛ درآمدی برجنگ  ارلخانی
   چاپ دوم1381نصر  صالح؛ جنگ روانی  محمود حقیقت کاشانی  تهران  سروش  

(. افکار عمومی  ترجمه علی رسوتمی و اههوام میرتهوامی  تهوران:     1382پرارس  ورنسنت )
 انتشارات ملاهعات راهبردی.

 (. افکار عمومی و ارتباطات  تهران: انتشارات سروش.1371علی ) اسدی 
 (. ارتباطات متقاعد گرانه وتبلیغ  تهران: انتشارات سمت.1384حکیم آرا  محمدعلی )

 ها وافکارعمومی )جنگ روانی(  تهران: نشر دادار. (. دوهت1382رفیعی  عبداهلل )
زاد   تهران  فصو  نوو     سیدحسن رلیستام اسوهیوان و درگران؛ مفاهیم کلیدی ارتباطات  

کوار ؛ نظرروه ارتباطوات جمعوی  پروروز      و دنیس مک 42  چاپ اول    1385
 1385  ها رسانهاجالهی  تهران  دفتر ملاهعات و توسعه 

شناسوی  مهودی منتظراهقوالم  تهوران  دفترملاهعوات و توسوعه        کوار   دنیس؛ مخاط  مک
 1385  ها رسانه

شناسی مخاط  در حوز  فرهنگی و هنوری  حسون میرزالوی      امعهموشتوری  آنتیگون؛ ج
 1386تهران  نی  

روزنامه نگاری در جامعه اطالعواتی: اعتمواد روا بوی اعتموادی بوه       »(  1384بدرعی  نعیم )
 .62. در رسانه  شمار  «تارنماهای خبری

علووم   . در فصولنامه «هوای تهوران   ساختار اخبار خارجی در روزنامه»( 1371بدرعی  نعیم )
و  3اجتماعی. دانشکد  علوم اجتماعی دانشگا  عالمه طباطباری  دور  اول. شمار  

4 
  در «درواز  بانی خبر چیست؟ درواز  بانان کیستند؟»(  1371بروجردی علوی  مهدخت )

 1رسانه  شمار  
(. تاررخچه رادرو و تلورزرون. ترجموه جمشوید ارجمنود.    1368پیر آهبر و هان تودوسک )

 انتشارات و آموزش انقالخ اسالمی تهران:
 (. شکستن امواج. تهران: نشر جهان هنر.1379دهباشی. حسین )

. ترجمه علی اصغر ها رسانه(. مبانی برجسته سازی 1385دریررنگ  جیمز و اورت راجرز )
 کیا و مهدی رشکیانی. )تهران: شرکت تعاونی سازمان معین ادارات.

هوای ارتباطوات. ترجموه: علیرضوا دهقوان.       (. نظرروه 1381سوررن ورنر و تانکارد جیمز )
 تهران: انتشارات دانشگا  تهران.

. پاران نامه «رادروهای برون مرزی سارت وختحلی  محتوای »(  1383عزرزی راد  محمد )
کارشناسی ارشود علووم ارتباطوات. دانشوگا  عالموه طباطبواری. دانشوکد  علووم         

 اجتماعی.
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پژوهش در علوم رفتاری. مترجمان حسن پاشوا شوررفی و    (. مبانی1382کرهینجر  فردان )
 جعفر نجفی زند. تهران: آوای نور.

(. روزنامه نگواری. چواپ چهوارم.    1372معتمد نژاد  کاهم. با همکاری ابواهقاسم مصفی )
 تهران: مرکز نشر سپهر. چاپ چهارم.

 7عوات   . در روزناموه اطال «هوای بوزرگ غربوی    خبرگوزاری »(  1365معتمد نژاد  کواهم ) 
 .6-7 . صص17846  شمار  1365ن فروردر
ارتباطوات. ترجموه روونس شوکرخوا . تهوران:       اهمللوی  بوین (. جرران 1371موالنا  حمید )

 .ها رسانهانتشارات مرکز ملاهعات و تحقیقات 
  در «آرند  رسانه چیسوت؟ ارنترنوت نووردان موردم گرروز     »(  1381هیسانوری  ارسومورا )
 .55 -58صص (. 51) 3رسانه  شمار  

 (. تأثیر اطالعات بر جامعه. ترجمه محسن کاررزی. تهران: نشر چاپار.1381هی   مارک  )
 .1386های رادرو     دفتر پژوهشبی.بی.سی.برومند  صفورا  تاررا نگاری به شیو  رادرو 

 .1382  مرکز ملاهعات و تحقیقات رسانه  بی.بی.سی.بنگا  خبرپراکنی 
 .1381ی ارتباطات انسانی  انتشارات رسا  فرهنگی  علی اکبر  مبان

کوهن  آرتور  تغییر نگرش و تأثیر اجتماعی  ترجمه علیرضا کلودی  انتشوارات دانشوگا     
 .1378علوم زرستی و توانبخشی  

اههودی    اهمللوی  بینبارت  روالن  عناصر نشانه شناختی  ترجمه مجید محمدی  انتشارات 
1370. 
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