ارتباط خانواده ورسانه ملی

سعاًَُا:

تَّعایلاًتقال پیامُااصفشعتٌذٍ یافشعتٌذگاىتَ هخاعةیاهخاعثاىگفتَهیؽْد؛کَؽاهلسّصًاهَ،کتاب،سادیْ،تلْیضیْى،
پیامگیشاىًاآؽٌا،عشػت
ّیژگیُاییهاًٌذ  

تکٌْلْژیُایًْیياستثاعاتّاعالػاتّایٌتشًتّ...اعت.ایيّعایلداسای

هاُْاسٍ،
ػولصیادّتکثیشپیامُغتٌذ .

گشٍُّایُوغاالىسا
کشدٍاًذ.الف-اجتواػیکشدىًخغتکَخاًْادٍّ 

جاهؼَؽٌاعاىدًّْعػاهلاجتواػیسااصیکذیگشهتوایض

سعاًَُااعت.

دستشهیگیشد.ب-اجتواػیکشدىدّمکَؽاهلهذسعَّ

سعاًَُای ُوگاًی تَ ػٌْاى یکی اص ػْاهل تغیاس هِن اجتواػی کشدى هغشح ُغتٌذ .سّصًاهَ ُاً ،ؾشیات ادّاسی ،هجالت ّ تَ

گشٍُّایهختلفاجتواػیّ
هاُْاسٍایّالکتشًّیکیّدیجیتالیُ،شسّصٍ هْسداعتفادٍیّعیغ 

سعاًَُای ًْیي

ّیژٍتلْیضیْىّ
هیدٌُذ .تحقیقات فشاّاًی اًجام ؽذٍ
اص جولَ کْدکاىًْ ،جْاًاى ّ جْاًاى قشاس هی گیشًذ ّ ًگشػ ّ ػقایذ آى ُا سا تحت تأثیش قشاس  
کشدٍاًذ .اگش چَ ٌُْص تیؾتش ایي تحقیقات اص ًظش

ًگشػُای کْدکاى ّ تضسگغاالى تحلیل 

سعاًَیی سا تش 

اعت کَ تأثیش تشًاهَ ُای 
ًویتْاى اًکاس کشد کَ سعاًَُای جوؼی اًْاع گًْاگًْی اص اعالػات ّ هحتْا (تَ ّیژٍ ٌُجاسُا ّ

اعتٌثاط قغؼی ًیغتٌذ ،اها 
هیدٌُذ .
اسصػُا)سااًتقال 

ًگشػُای کلی فشٌُگیای سا تشای تفغیش اعالػات

چاسچْبُای تجشتَ ی تشای هخاعثاى ،

سعاًَُا تَ ػٌْاى فشاُن کٌٌذٍ ی 

ؽیٍُْاییساکَ افشادصًذگیاجتواػیسا تفغیشکشدًٍ ،غثتتَآى

سعاًَُا

هیکٌٌذ .
تْعظافشادجاهؼَدسجْاهغاهشّصیایجاد  
هیدٌُذ سا تا کوک ًظن دادى تَ تجشتَ ها اص صًذگی اجتواػی ،قالة سیضی هی کٌٌذ .تٌاتشایي دس جشیاى جاهؼَ پزیشی
ّاکٌؼ ًؾاى  
اسصػُاٌُّجاسُایخاًْادگی ّاجتواػیسا

هیکٌٌذ ،تذیي هؼٌیکَ
اًَُاًقؾی اعاعیایفا  
کْدکاىًّْجْاًاىّجْاًاى،سع 
کاسکشدُاًّقؼُایهتؼذدیدسجاهؼَتشػِذٍداسًذ".

هیکٌٌذ.سعاًَُا،
هیدٌُذّآىسادسًّی 
تًَغلجذیذاًتقال 
هشجغُایی هؼٌی داس ّ

تَ ًظش هک کْئیلًِ" ،اد سعاًَ تَ کاس تْلیذ ،تاصتْلیذ ّتْصیغ هؼشفت تَ هؼٌای ّعیغ آى ،یؼٌی ًوادُایی یا 
قاتلتجشتَدسجِاىاجتواػیاؽتغالداسد.ایيهؼشفتهاساتْاًاهیعاصدتاتَتجشتَیخْدهؼٌاتثخؾین،تَدسیافتُایهااص
ایي تجشتَ ًظن ّ ًغق هی دُذ ّ ها سا یاسی هی کٌذ تا هؼشفت ُای گزؽتَ سا هحفْػ ًگِذاسین ّ تَ دسک اهشّصیي خْد اعتوشاس
سعاًَُاّظیفَیاًتؾاساًْاع هؼشفتساتشػِذٍ داسًذ،پظتَجایدیگشًِادُایهؼشفتی(آهْصػّپشّسػ ّداًؾگاٍ

تخؾین".
سعاًَُادسیکفضایػوْهیفؼالیتهیکٌٌذ،یؼٌیػلیاالصْلدسدعتشطُوَیاػضایجاهؼَتَ

هیکٌٌذ.
ُّ)...نػول 
هیگزاسًذّصهاى
سعاًَُادسهقایغَتاعایشًِادُایاجتواػی،تشتؼذادتیؾتشیاثش  

صْستتاص،داّعلثاًَّکنُضیٌَقشاسداسًذ.
تیؾتشیساتَخْداختصاؿ
هیدٌُذ .
اًتقالدٌُذٍ ی فشٌُگ ،تشای

سعاًَُا دس حکن 

اص ًظش "ُاسّلذ العْل"Lasswellجاهؼَ ؽٌاط ّ ًظشیَپشداص استثاعی اهشیکایی ،
اسصػُا ّ ٌُجاسُا اص یک ًغل تَ ًغل دیگش ّ اص افشاد جاهؼَ تَ تاصٍ ّاسدُا ،کاستشد داسًذ .آى ُا اص ایي ساٍ تا

اًتقال اعالػات ،
سعاًَُا تا اعتوشاس اجتواػی ؽذى پظ اص اتوام آهْصػ

هیدٌُذ .
گغتشػ تٌیاى تجشتَی هؾتشک ،اًغجام اجتواػی سا افضایؼ  
سعاًَُا تا

هیکٌٌذ .گفتَ ؽذٍ اعت کَ 
سعوی ّ ًیض تا ؽشّع آى دس عْل عالیاى پیؼ اص هذسعَ ،تَ جزب افشاد دس جاهؼَ کوک  
هیتْاًٌذ احغاط اص خْد تیگاًگی یا
جاهؼَای کَ فشد خْد سا تا آى ُن ُْیت عاختَ ّ هؼشفی کشدٍ اعت  ،

ػشضَی 

ًوایؼ ّ 
سعاًَُا تشای کغة

تیسیؾَ تْدى اّ سا کاُؼ دٌُذ (عْسیي ّ تاًکاسد .)254 :1831،اص ًظش هک کْئیل ًیض ،هخاعثاى اص 
احغاط  
راتپٌذاسیتادیگشاىّپیذاکشدىتیٌؼساجغتَخْداعتفادٍهیکٌٌذ.
ُن 
اسصػُایؽخصی،جزبالگُْایسفتاسی ،

تأییذ

