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بررسی نقش ارتباطات نوین در توسعه ی ایران
شهناز بازدار
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 1دبیر آموزش و پرورش شهر تهران

چکیده
ارتباطات كه تا آغاز قرن بیستم ،بارزترین جلوه خود را در صنعت مطبوعات متجلی ساخته بود ،امروزه با انقالب دیجیتال،
ماهوارههای مخابراتی ،ارتباطات كامپیوتری ،محیطهای مجازی و بهویژه پیدایش شبكههای اجتماعی مانند «فیسبوك»،
«توییتر» و «فرند فید» كه از آن با عنوان دومین انقالب عرصه دیجیتال نام می برند ،تمامی محاسبات و معادالت جهان را
دستخوش تحول و دگرگونی عمیقی ساخته است .توسعه ارتباطات از حوزه روابط بینفردی گرفته تا روابط بینالملل ،اقتصاد،
سیاست ،فرهنگ ،امنیت ،اقتدار ملی ،عرصههای نظامی و سایر عرصههای زندگی را رنگی نو بخشیده است.این مقاله با روش
توصیفی به تبیین موضوع توسعه و ارتباطات و نقش این دو بر برنامه ریزی ها ی كالن در ایران می پردازد.
واژههای كلیدی :ارتباطات ،توسعه ،انقالب دیجیتال ،جهان ،ایران
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مقدمه:
وقووع انقوالب اطالعوات و ارتباطوات در ایون دهوه هوا باعوش شووده اسوت كوه عصور حاضور نیوز بوه نوام عصور اطالعووات و
ارتباطات نامیوده شوود .عواملی كوه باعوش بوه وجوود آمودن عنوین عصوری شوده اسوت« ،فنواوری اطالعوات و ارتباطوات»
است .این فنواوری بوا فناوریهوای عصور انقوالب صونعتی تفواوت اساسوی دارد ،راهآهون جدیودترین فنواوری در اواسوط قورن
 11بود .راه آهون بوا اتصوال طووالنی تورین واگون هوا و سوریعترین لكوموتیوهوا باعوش تیییور بازارهوا شود و از ایون طریو
موجو تیییور روش كسو و كوار در آن زموان گردیود  .مزیتهووای رقوابتی فراوانوی بورای شوركتهایی كوه در كنوار راهآهوون
قرار داشتند به وجود آورد .با این حوال فناوریهوای جدیود بوا فناوریهوایی مهول راه آهون تفواوت عموده دارد و عامول تفواوت
ایوون اسووت كووه فنوواوری اطالعووات و ارتباطووات تمووام حوووزه هووای اقتصووادی ،اجتماعی،سیاسووی ،فرهنگووی ،دولووت ،امنیووت،
بهداشت ،اشتیال و ...را تحت تاثیر قرار داده است.
بررسیها نشان می دهد كه در سال  1141فناوری اطالعات و ارتباطات حدود پنج درصد از هزینه های سرمایه گذاری شركتها را
به خود اختصاص داده است ،این رقم در دهه  1191به  11درصد افزایش یافت و در ابتدای دهه  1111هزینههای
سرمایهگذاری فناوری اطالعات شركتها به  01درصد و در انتهای دهه  1111به  11درصد كل هزینه های سرمایه گذاری
شركتها افزایش می یابد.
این روند حاكی از اهمیت فناوری اطالعات و ارتباطات در كس و كار شركتهاست ،به طوری كه این فناوری بنیان كس و كار
را تیییر داده است و می تواند به مزیتهای استراتژیک برای شركتها تبدیل شود.گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات در
كشورهای توسعه یافته باعش افزایش كارایی اقتصاد این كشورها شده است و بهبود عملكرد سازمانها ،ظهور بازارهای جدید،
بهبود متییرهای خرد و كالن اقتصادی كشورهای توسعه یافته از دهه  ،1111حاصل سیاستهای اشاعه فناوری اطالعات و
ارتباطات در این كشورهاست.
مبانی نظری
توسعه
اصطالح توسعه بصورت فراگیور پوس از جنوگ جهوانی دوم مطورح شوده اسوت .واهه توسوعه در لیوت بوه معنوای خورو از «
لفاف» است .در قالو نظریوه نوسوازی ،لفواف هموان جامعوه سونتی و فرهنوگ و فرهنوگ و ارزشوهای مربوو بوه آن اسوت
كه جوامع برای متجدد شدن بایود از ایون مرحلوه سونتی خوار شووند .در تعریو توسوعه نكواتی را بایود مود نظور داشوت
كه مهمترین آنها عبارتنود از اینكوه اوالت توسوعه را مقولوه ارزشوی تلقوی كنویم ،ثانیوات آن را جریوانی عنود بعودی و پی یوده
بدانیم ،ثالهات به ارتبا و نزدیكی آن با مفهوم بهبود ( ) Improvementتوجه داشته باشیم.
واهه "توسووعه" ( ) developmentاز نظوور لیوووی در زبووان انگلیسووی ،بووه معنووی بسووط یووافتن ،درك كووردن ،تكاموول و
پیشورفت اسوت .گرعووه ایون واهه از قورن هشووتم هجوری (  16مویالدی) بوورای توضویخ برخوی پدیوودههوای اجتمواعی بكووار
رفته است ،لیكن اسوتفاده وسویع از ایون واهه بوه عنووان یوک عوارعوب تحلیلوی بورای درك پیشورفت جواموع انسوانی ،بوه
بعوود از جنووگ جهووانی دوم و در دهووههووای  1111- 1141مربووو مووی شووود .در آن موقووع ،ایوون واهه متوورادف بووا نوسووازی،
رشد ،صنعتی شدن و برای تعبیرات و اصطالحات مشابه به كار میرفت.
توسوعه در یوک تعری و دیگور بووه معنوی "خوورو از لفافوه" اسووت " .لفافوه" از دیوودگاه صواحبنظران نسوول اول توسوعه ،بووه
معنی خرو از جامعه سنتی و ارزش های مربوو بوه آن اسوت .بوه اعتقواد آنهوا بورای دسوتیابی بوه توسوعه بایود از مرحلوه
سنتی خار شد و به تجدد رسوید .الگوویی كوه موورد توجوه افورادی عوون " لرنور ،شورام و راجورز" بوود .اموا اموروزه مفهووم
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توسعه از دیدگاه بیشوتر صواحبنظران ،هموه ابعواد زنودگی بشور را در برمی گیورد .توسوعه از نیازهوای انسوانی آغواز میشوود
تا به مسائل مربو به زندگی معنوی انسان نیز برسد.
توسوعه مفهووومی اسوت كووه از آغوواز دوران مدرنیتوه از سوووی نظریوه پووردازان بوورای كشوورهایی كووه از سوطخ پووائین رشوود
اجتمواعی ،اقتصوادی و سیاسووی برخووردار بودنوود مطورح شوود .هودف اولیووه نظریوه پووردازان از مفهووم توسووعه ارائوه الگووو و
مدلی برای حركت جوامع مختل بوه ویوژه بوه سوبک كشوورهای غربوی بوود .بوا ایون حوال كوم كوم مفهووم توسوعه دعوار
پی یدگی و تعری های متعدد و مبهمی شد؛ به طوری كه ارائه یک تعری جامع برای آن مشكل شد.
در یک تعری توسعه به بهبود ،رشود و گسوترش هموه شورایط و ابعواد موادی و معنووی حیوات اجتمواعی را گوینود كوه در
رابطووه بووین دولووت و ملووت بوجووود مووی آیوود و شوورایط مناسووبی را از امنیووت ،آزادی فووردی ،مشوواركت سیاسووی ،رشوود
اقتصادی و رفاه مالی و غیره را مهیا می كند.
با توجه به گسوتردگی مفهووم توسوعه ،ایون مفهووم در شواخه هوای متعوددی تقسویم بنودی موی شوود كوه شوامل توسوعه
اقتصادی ،توسعه سیاسی ،توسوعه اجتمواعی ،توسوعه فرهنگوی و غیوره اسوت كوه مجمووع اینهوا شواخا هوای یوک جامعوه
توسعه یافته را تشكیل می دهد.

ارتباطات:
تعاری ارتبا
تواری اندیشوههای ارتباطواتی تعواری متعودد و مختلفووی را از سووی صواح نظران ،پژوهشوگران و نویسوندگان ارتباطووات
در خود جای داده است .هر یک از اندیشومندان بوا توجهبوه زاویوه دیود و اهمیتوی كوه بورای عناصور ارتباطوات قائلهسوتند
آن راتعریوو كردهانوود .در ایوون میووان دو تعریوو از مقبولیووت خاصووی برخوردار اسووت.تعری اول؛ ارتبووا را فراینوودی
میداندكه به واسطه ی آن ارتبا گر یوا فرسوتنده از طریو یوک رسوانه یوا مجورا پیوامی را بوا تواثیراتی معوین بوه گیرنوده
میرسوواند.تعری دوم؛ ارتبووا را كنشووی اجتموواعی می داندكووه افوورادی از یووک فرهنووگ مشووخا در واكوونش بووه تجربووه
خود از واقعیت به مبادلوهِ معوانی می پردازد.بوا ایون وجوود نمیتووان تعریو واحودی از ارتبوا كههموه افوراد را قوانع كنود،
ارائهداد .شایدهم اصال عنین تعریفی وجوود نداشته باشود .بنوابراین سوعی بور ایون اسوت ،اندیشوه و نظریوات گونواگون را توا
حد امكان جموع آوری توا بتووان آنهوا را بوهیک مورز مشوترك نزدیوک سواخت".ارتباطوات" از دیودگاه عودهایی بور مفواهیم
متفاوت و گاهی متضاد گفتوه میشوود .از طرفوی هوم ارتبوا را تبوادل متفكرانوه دیودگاهها از طریو یوک مكالموه معنوادار
بین دو انسانكه به نوعی ارسال پیام ساده و بودون تفكور اسوت ،میداننود .بوا ایون تعریو مویتووان گفوت ،ماشوین هوا و
جوانوران نیوز ارتبوا برقورار موی كننود.از طورف دیگور میتووان ارتباطوات را یوک فراینود سوازمان یافتوه برای تبوادل
اطالعات بین بخش ها كه معمووال بواسوطه یوک رشوته عالئم انجوام موی گیورد ،تعریو كورد .گروهوی در تعریو خوود بور
ترغیو و اقنوواع یووا هماننوودی و اشووتراك اندیشووه بووا ابعواد گسووتردهتر و تاثیرگووذار قلمووداد كردهانوود .عوودهای بوور پاس و و
بازتاب تاكید بیشوتری كردهانود .و برخوی دیگور از اندیشومندان بور عنصور پیوام تاكیود دارنود .حتی لسوول در سوال 1169
یک مدل ارتبا كالمی ارائه میدهد .این مدل یكوی از اولوین نمونوههای مودل ارتبوا بوه ماننود یوک فراینود اسوت":عوه
كسی عه عیزی را از عه مجرایوی بوه عوه كسوی و بوا عوه تواثیری میگویود" .او بور مفهووم" تواثیر" ارتبوا تاكیود داشوت.
از نظور متفكوران دیگور مفواهیم "قصوود" و " بافوت"ارتبوا اهمیوت اساسوی دارنوود.زیورا بیشوتر ارتبوا گران از ایجواد ارتبووا
هدفیدارند و نیز شرایط اجتماعی ارتبا لزوما بر نحوهی بیان و فهم پیام ها تاثیر میگذارد.
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عناصر ارتباطات:
عناصر ارتباطات را میتوان به شرح زیر بیان كرد:
كانال ،زمینه ،محیط ،پس خورد ،تداخل اموا  ،پییام ،دریافت كننده ،پردازش و منبع.
فرایند "ارتباطات" بهانسانها اجازهمیدهد تا تجارب و دانش خود را در زمینههای مختل به اشتراك بگذارند.
روشهای ارتباطات انسانی:
روشهای ارتباطی انسان را میتوان؛ زبان عالئم ،مكالمه ،نوشتن ،اشاره ،حالت و حركات بدنی ،پخش رادیو و تلویزیونی و
سینما بیان كرد.
ارتبا میتواند به یكی از روشهای رو در رو ،یک طرفه ،ارادی یِا غیر ارادی و شفاهی یا غیر شفاهی انجام گیرد .عالوه بر آن
ارتبا میتواند درون فردی و میان فردیهم باشد)hamshahrionline.ir( .

یافته های تحقیق:
حوووزه ارتباطووات توسووعه « پووس از جنووگ جهووانی دوم مووورد توجووه صوواحبنظران و اندیشوومندان و كشووورهای تووازه قوورار
گرفت» . .در مورد نقوش ارتباطوات در توسوعه و رابطوه بوین ایون دو مفهووم تواكنون نظریوات و دیودگاههای مختلو و گواه
متضادی ارایه شده اسوت و مكاتو و پژوهشوگران بسوته بوه نگرشهوای سیاسوی ،اجتمواعی و اقتصوادی خوود رویكردهوای
مختلفی را نسبت به موضوع یادشده اتخاذ كردهاند.
ایوون رویكردهووا و نظریووات ،از خوشووب ینی مطلوو تووا بوودبینی تمووام ،در نوسووان اسووت .نظریووههای مربووو بووه توسووعه و
ارتباطات را حداقل میتوان به سه نسل تقسیم كرد( .خانیكی 1894 ،و ) 1891
نسللن نتسلل  :رویكوورد خوشووبینانه نسووبت بووه نقووش و توواثیر فرآینوودهای ارتبوواطی در تیییوورات اجتموواعی را در بوور
میگیرد كه به «معجزه ارتباطوات» اعتقواد دارد .در ایون رویكورد بور انتشوار عموودی و یکسوویه پیامهوای وسوایل ارتبوا
جمعی تاكید میشود( .همان) 88 :
پیشووگامان رویكوورد خوشووبینانه (افوورادی عووون دانیوول لرنوور ،ویلبوور شوورام ،لوسووین پووای و اورت راجوور) رسووانهها را
«موتورهای توزیع فرهنوگ و توسوعه اقتصوادی دانسوتند» ..بوه نسول نخسوت نظریوات ارتباطوات و توسوعه «نوسوازی» نیوز
گفتووه میشووود كووه دانیوول لرنوور شوواخاترین نظریووه پرداز ایوون حوووزه اسووت .تمووامی شوواخاهایی كووه وی بوورای تبیووین
مفهوم توسعه ارایه می دهد كمی هستند :شهرنشینی ،سواد ،رسانه ،مشاركت (خانیكی ،همان).
نسللن دوم نظریللات :مربووو بووه توواثیر ا رتباطووات در فرآینوود توسووعه را نظریووات انتقووادی و بدبینانووه تشووكیل میدهنوود
(همان) .ایون دسوته از نظریوات در پوی تحقیقواتی شوكل گرفتنود كوه «اثرهوای منفوی كواربرد در رسوانهها را در گسوترش
هنجارهوا و ارزشهوای جامعووه مصورفگرایی غربوی ،تضووعی ارزشهوای بوومی و تشوودید بیهوویتی و از خودبیگووانگی و در
نتیجوه اخووتالل در رونود توسووعه درونزا  ...نشوان دادنوود» .دیودگاههای انتقووادی تحوت توواثیر اندیشوههای سوسیالیسووتی و
ماركسیستی و نظریه وابسوتگی قورار دارنود و معتقدنود رسوانهها در جهوت سولطه فعالیوت میكننود و هژموونی را گسوترش
میدهند  .پژوهشوگران عوون بورت شویلر ،راجورز و بسویاری از نظریوه پردازانی كوه در حووزه جهوان سووم فعالیوت میكننود
پیرو دیدگاه انتقادی بودند.
نسلن سللوم رویكردهووای مطروحوه در حوووزه ارتباطووات و توسوعه را نظریووات مبتنوی بوور تحووول فنواوری اطالعووات در بوور
می گیرد كوه بوه مبواحهی عوون نقوش تكنولووهی بوهویژه  ITدر تیییورات اجتمواعی توجوه میكنود (خوانیكی ،هموان) .در
این رابطوه مفواهیمی عوون جامعوه اطالعواتی ،جامعوه دانوایی محور و اقتصواد رسوانه مطورح شوده و موورد بحوش و بررسوی
قرار گرفته است (همان) .نسول سووم نظریوات ارتبوا و توسوعه بوه نظوم نووین ارتبواطی نیوز توجوه میكنود .ضومن آنكوه
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معتقد اسوت تواثیر رسوانهها خطو ی نیسوت .از منظوری دیگور مجیود تهرانیوان مراحول و شواخاهای ارتباطوات و توسوعه را
به سه دسته تقسیم میكند:
1و توسعه ارتباطات (شاخاهای كمی)
 0وو توسووعه بوه وسوویله ارتباطوات (شوواخا های كیفوی) :در ایوون مرحلوه بسوویج اجتمواعی ،اقتصووادی ،سیاسوی و فرهنگووی
شكل میگیرد.
8و توسعه برای ارت باطات :در مرحله سوم در هر عهار حوزه فوق یكپارعگی رخ میدهد.
به عبارت دیگور در مرحلوه نخسوت شوبكهها و ابزارهوای ارتبواطی توسوعه می یابنود .در مرحلوه دوم وسوایل ارتبوا جمعوی
در خوودمت توسووعه قوورار می گیرنوود و در مرحلووه پایووانی ارتباطووات بووه همگرایووی و گسووترش تبووادل معووانی در جامعووه
میانجامد.
نوشته حاضر در صدد است نوع نگواه برناموه ریزان و مجریوان ایوران بوه مقولوه نقوش ارتباطوات در توسوعه بوهویژه در موورد
برنامه عهارم توسعه (  1899و  ) 1896را به صورت اجمالی مورد بررسی قرار دهد.
1ل مطالعات و تحقیقات ارتباطات و توسعه در ایران
به طور كلی به رابطه بین توسعه و ارتباطات میتوان از دو منظر نگاه كرد:
الو و توجووه بوه امكانووات بهره بورداری از انوواع ارتباطووات و وسوایل ارتبوواطی در راه پیشوبرد برنامووههای گونواگون توسووعه
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی (ارتباطات توسعه)
ب و ضوورورت توسووعه وسووایل و تكنولوهیهووای مختلوو ارتبوواطی و ب هبووود عملكردهووای آنهووا در مسوویر تووامین منووافع و
مصالخ همگانی جامعه( .معتمدنژاد) 4 :1896 ،
به هر روی ،ارتباطوات و وسوایل ارتبواطی ،نووین ،كوه خوود از شواخاهای مهوم توسوعه ملوی بوه شومار میرونود از عوامول
مؤثر در موفقیت برنامههای توسعه نیز شناخته شدهاند( .همان) 9 :
در ایوران از سووال های پوویش از انقووالب تواكنون بحووش ارتباطووات توسووعه مووورد توجوه پژوهشووگران و موودیران قوورار داشووته
اسووت .از سوووی دیگوور پژوهشووگران خووارجی بووهویژه پوویش از انقووالب اسووالمی در پژوهشهووا و تالیفووات خووود در حوووزه
توسعه خاورمیانه و جهان سوم ،ایران را نیز مورد مطالعه قرار دادهاند كه به برخی از آنها اشاره میشود.
* یكوی از نخسووتین آثوواری كوه از دری ووه ارتبووا بوه توسووعه ایووران نگریسوت ،كتوواب « گووذار از جامعوه سوونتی :نوسووازی
خاورمیانه» اثر دانیل لرنر بود.
* محق آمریكایی « لئونارد بایندر» نیز كتابی بوه نوام «ایوران :توسوعه سیاسوی در یوک جامعوه در حوال دگرگوونی» را بوه
رشته تحریر درآورد.
* هم نین «امین بنوایی» پژوهشوگر ایرانوی مقویم آمریكوا ،در كتوابی تحوت عنووان « نوسوازی ایوران» موضووع توسوعه در
ایران را مورد توجه قرار داد.
محققان ایرانی و خارجی در مقواالتی كوه در مجوالت تخصصوی بوه عوا می رسویدند بوه مسوئله توسوعه ایوران پرداختنود.
پژوهشوگرانی عوون «دیویود موک كاللنود»« ،اموین بنووایی» و «حمیود موالنوا» مقواالتی را بوا موضووعاتی عوون «خصوولت
ملووی و نقووش آن در توسووعه» و « نقووش وسووایل ارتبوواطی جمعووی» از جملووه موضوووعات مطبوعووات در ایووران در مجووالت
گوناگون به عا رساندند.
تاسویس دانشووكده علوووم ارتباطووات اجتموواعی در سووال  1811و در پووی آن تشووكیل پژوهشووكده علوووم ارتبوواطی و توسووعه
ایوران در سوال  1811بوه كوشوش مجیود تهرانیوان بوه گسوترش پژوهشهوای ارتبواطی انجامیود .پژوهشوكده موورد اشواره
طرح های متعددی را در زمینه توسوعه اجورا كورد و نتیجوه برخوی از آنهوا را بوه عوا رسواند .از جملوه ایون طرحهوا و آثوار
میتوان به موارد زیر اشاره كرد:
1و نقش رسانهها در پشتیبانی توسعه ملی
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0و نقش رسانهها در پشتیبانی توسعه اقتصادی
8و نقش رسانهها در پشتیبانی توسعه سیاسی
6و نقش رسانهها در پشتیبانی توسعه فرهنگی
 1و استفاده از خبر به عنوان یک وسیله ارتبا جمعی
4و ترجمه كتاب «به سوی سیاستهای ارتباطی واقع بینانه» كه از سوی سازمان یونسكو عا شده بود.
 4و برگزاری سمینارهای تخصوی راجوع بوه مسوائل پژوهشوی ارتباطوات و توسوعه بوا همكواری محققوان ایرانوی و آمریكوایی
از جمله دانیل لرنریكی دیگور از سوازمان های فعوال در حووزه مطالعوات ارتباطوات توسوعه ،سوازمان رادیوو و تلویزیوون ملوی
ایران بوود .ایون سوازمان در قالو «طورح آینودهنگری» دو برناموه را بوه مرحلوه اجورا درآورد .نخسوتین برناموه ،سومیناری
بود تحت عنووان « نقوش رسوانههای همگوانی در توسوعه ملوی ایوران» كوه در اردیبهشوت  1816در شویراز برگوزار شود .در
ایوون سوومینار عهووارعوب نظووری طوورح آینووده نگری و سوواخت موجووود و آینووده تكنولوووهی و موودیریت رسووانهها از جملووه
تلویزیووون در ایووران ،مووورد بحووش قوورار گرفووت .نظرسوونجی از سرشناسووان فرهنگووی و سیاسووی ایووران از دیگوور موضوووعاتی
بودند كه در سمینار شیراز طرح شد.
دومووین برنامووهای كووه از سوووی سووازمان رادیووو و تلویزیووون ملووی ایووران تحقوو یافووت «سوومپوزیوم بینالمللووی دربوواره
سیاسوتهای ارتبووا جمعووی در جوامووع در حووال توسووعه شووتابان» نووام داشووت كووه در تابسووتان  1816در مشووهد برگووزار
شود .در ایون سوومپوزیوم پژوهشوگران سرشناسووی از داخول و خووار كشوور بوه ارائووه سوخنرانی و مقالووه دربواره موضوووعات
مخلتوو

پرداختهانوود كووه برخووی از آنهووا عبارتنوود از« :نظریووهها و سیاسووتهای مربووو بووه ارتباطووات توسووعهبخش»،

«نقشهووای جدیوود ارتبووا جمعووی در توسووعه ملووی» و «تجربووههای ملووی در سیاسووتهای ارتبوواطی» پووس از انقووالب
اسووالمی نیووز پژوهشهووای ارتباطووات توسووعه بووا فووراز و نشووی هایی ادامووه یافووت .در ایوون دوره مهمتوورین و بیشووترین
پژوهش های نظری مربو به ارتباطوات و توسوعه در موورد ایوران كوه در خوار از كشوور انجوام شودند ،متعلو بوه «مجیود
تهرانیوان»« ،حمیوود موالنوا» بودنوود .در ایون پژوهشهووا بیشوتر بووه علول شكسووت برناموههای نوسووازی ایوران ،كاربردهووای
نادرسووت وسووایل ارتبووا جمعووی بوورای حفووم قوودرت خودكامووه سیاسووی و گسووترش وابسووتگیهای فرهنگووی خووارجی
پرداخته شده است.
تهرانیوان در ایوون سووالها تالشهووای خووود را بووه نظریووه پردازی در مووورد الگوووی ارتبوواطی حوواكم بوور ایووران از یووک سووو و
بررسووی دیوودگاههایی در مووورد ارتباطووات بووه ویژه در رابطووه بووا نقووش آن در صوولخ ،دیپلماسووی و توسووعه جهووانی از سوووی
دیگر ،معطووف كورده اسوت .البتوه در موورد اخیور نیوز وی بوا ذكور مهالهوایی عنود در موورد ایوران از كشوور خوود غافول
نشوده اسووت .موالنوا نیووز در پژوهشهووای پوس از انقووالب خوود بووه موضوووعاتی عوون « نقووش ارتباطوات در شوورایط فعلووی
جامعوه ایووران»« ،اهمیوت ارتباطووات سوونتی در شوكلگیری و پیووروزی انقووالب اسوالمی» و «كاربردهووای ارتبوواطی در دوران
حكومووت جمهوووری اسووالمی» توجووه كوورده اسووت .وی هم نووین مسووائلی را ماننوود نقووش تكنولوووهی اطالعوواتی در
كشوورهای در حووال توسوعه ،ارتبووا جمعووی در خاورمیانوه ،ارتباطووات ،اصوول اخالقووی ،سوونت اسوالمی و هوودفهای تبلی و
از نظور اسوالم و ارتبووا بوین جا معوه موودنی ،جامعوه اطالعواتی و جامعووه اسوالمی موورد بررسووی قورار داده اسوت .از جملووه
دیگر محققانی كه پس از انقالب به تحقیو در موورد ایوران پرداختهانود میتووان بوه «آنابول سوربرنی» و « علوی محمودی»
را نووام بوورد كووه مطالعووات و تحقیقوواتی را ارجووع بووه نقووش ارتباطووات در نوسووازی ایووران ،همبسووتگی وسووایل ارتبوواطی در
جهان سوم (با نگاه ویژه به ایران) و امپریالیسم و هویت فرهنگی ،انجام دادهاند.
اما پس از پایان یافتن جنگ تحمیلوی ،بوار دیگور مؤسسوات دولتوی و سوازمانهای آموزشوی و پژوهشوی بوه ضورورت انجوام
مطالعووات و تحقیقووات دربوواره توسعه بخشووی ارتباطووات ،توجووه كردنوود .از سوووی دیگوور احیووای رشووته علوووم ارتباطووات بووه
صوورت یوک رشووته مسوتقل دانشووگاهی بوا شواخه های مختل و و تاسویس تقوواطع بواالتر تحصویل ایوون رشوته در عنوودین
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دانشووگاه ،بووه ترتیوو

نیووروی انسووانی متخصووا بوورای انجووام پژوهشهووایی در حوزههووای گونوواگون ارتبوواطی از جملووه

ارتباطات توسعه ،كمک كرده است.
هم نوین معاونووت مطبوعواتی و تبلییوواتی وزارت فرهنوگ و ارشوواد اسووالمی در جهوت اسووتفاده از وسوایل ارتبوواطی جمعووی
در تحق و هوودفهای توسووعه و پیشوورفت ملووی ،كوشووش هایی را بووه عموول آورده اسووت از جملووه انتشووار فصوولنامه رسووانه
(توسووط مركووز مطالعووات و تحقیقووات رسووانهها) ،برگووزاری سوومینارهای مختلوو و انتشووار كتابهووای تخصصووی دربوواره
ارتباطات.
2ل ارتباطات در برنامههای توسعه ایران
برناموه ریزی توسوعه از سوه بخوش اساسووی یعنوی شوناخت سیسوتم ها ،روابوط بووین آنهوا و تعیوین اهوداف مطلووب تعری و
شده است ،با ایون مفهووم ،سوابقه ظهوور برناموه ریزی در متوون رسومی ایوران بوه سوال  1814بواز میگوردد ،در ایون سوال
هیات دولت با تاسیس شوورای اقتصواد وظوایفی را بوه آن سوپرد كوه یكوی از آنهوا طراحوی نقشوههای اقتصوادی بوه هموراه
راههای اجرایی آن بود.
3ل نقش ارتباطات در برنامههای توسعه ملی پیش از انقالب
در مجموع شش برنامه توسوعه ملوی در سوالهای پویش از انقوالب تود وین شود كوه پونج برناموه بوه مرحلوه اجورا رسوید و
ششمین برنامه همزمان با انقالب تنظیم شود .ایون برناموه ها براسوا الگووی نوسوازی دانیول لرنور تنظویم شودند و عنودان
تاثیرگووذار نبودنوود .در همگووی آنهووا كمتوووجهی بووه نقووش ارتباطووات در كمووک بووه تحقوو هوودفهای توسووعه بووه عشووم
میخورد.
در برناموه اول توا سووم عمرانووی بور اصوالح و تكمیول وسووایل ارتبواطی و اصوالح سیسوتم مخووابراتی كشوور تاكیود شوود .در
برنامه عمران پنجم ،توسعه خبرگزاری پار و شبكه تلویزیونی رنگی مورد توجه قرار گرفتند( .مسعودی) 1898 ،
تنها در برنامه ششم عمرانی بوود كوه حضوور جمعوی از كارشناسوان و متخصصوان ارتباطوات در كمیتوه مشوترك اطالعوات
و وسوایل ارتبوا جمعوی ،باعوش شوود سوازمان برناموه و بودجوه شوناخت بهتووری از اوضواع منطقوهای و ملوی و جهوانی بووه
دست آورد و بوه « نقوش ارتباطوات در برناموهریزی بورای توسوعه كشوور» واقو شوود .البتوه در برناموه ششوم نیوز بویش از
اینكه به ارتباطات توسعه ت وجه شود ،توسعه ارتباطات مدنظر قرار گرفته است.
بووه طووور كلووی میتوووان نتیجووهگیری كوورد بینشهووای برنامووهریزی در دوران پوویش از انقووالب بخشووی نگر و در جهووت
سازگاری با اوضاع و احوال جامعه سیاسی بود.
4ل نقش ارتباطات در برنامههای توسعه بعد از انقالب
از زمان پیروزی انقوالب اسوالمی تواكنون عهوار برناموه توسوعه اقتصوادی ،اجتمواعی و فرهنگوی بوه تصووی رسویده اسوت.
در این عهار برنامه نیز ارتباطات و نقش بوالقوه آن در توسوعه عنودان موورد توجوه واقوع نشوده اسوت .بوه عبوارت دیگور در
برنامه های توسعه ایوران بویش از آنكوه بوه ارتباطوات توسوعه بوه عنووان نقوش وسوایل ارتبوا جمعوی در برقوراری ارتبوا
بیش عوامل توسعه ،مواردی عوون توانمندسوازی ،مشواركت و آمووزش جامعوه و میوزان دسترسوی پرداختوه شوده باشود بوه
توسعه ارتباطات با رویكرد افزایش زیرساختهای ارتباطی و مخابراتی نگاه شده است.
در برنامه دوم توسعه نیز به كاربرد امكانوات ارتبواطی در دسوتیابی بوه هودفهای مختلو توسوعه اعتنوای عنودانی نشود و
تنهووا در زمینووه كنتوورل بهداشووت ،جمعیووت و آموووزش اشوواره صووریخ بووه ارتباطووات توسووعه صووورت گرفووت (خدابخشووی،

همان) .برنامه سووم توسوعه از نظور توجوه بوه ارتباطوات توسوعه و برگزیودن نگواه دوم در برناموهریزی ]ارتباطوات توسوعه[،
نسبت به دو برنامه پیش ،پیشوروتر ارزیوابی شوده اسوت .در ایون برناموه بوه موضووعاتی هم وون عموران شوهری ،بازرگوانی
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خوارجی ،اموور قضوایی و بهداشووت و نقوش وسوایل ارتبووا جمعوی بوویژه صداوسویما در جهووت ارتقوای فرهنوگ عمووومی و
آموزشهای همگانی توجه شده است.
با وجود این برناموه سووم نیوز خوالی از اشوكال نیسوت ،از نظور مسوعودی مهمتورین انتقوادات وارد بور برناموه سووم توسوعه
عبارتند از « :عدم اختصاص یوک فصول مسوتقل در برناموه بورای ارتباطوات و نگواه معطووف بوه توسوعه ارتباطوات در فصول
پنجم» (پست و مخابرات)
5ل برنامهریزی ارتباطات؛ تفاوت دیدگاهها
نتایج پژوهشوی كوه در سوال  1891در زمینوه دیودگاه مودیران و مجریوان برناموههای سووم و عهوارم توسوعه انجوام شوده
نشان می دهد دیدگاه آنان بوه الگوهوای توسوعه بوه وسویله ارتباطوات نزدیوکتر شوده اسوت .ضومن آنكوه براسوا هموین
تحقیو  ،هم نوان اكهور پاسووخگویان بوه نقوش اقتصووادی توسوعه ،نقوش سووختافزاری ارتباطوات و افوزایش ز یرسوواختهای
ارتبوواطی بووه عنوووان عناصووری مهمتوور از نقشهووای فرهنگووی ،اجتموواعی ،مشوواركتی و انتقووادی رسووانههای جمعووی توجووه
میكنند.
در پوژوهش یادشوده هم نوین اكهریوت پاسوخگویان بیشوتر از آنكوه نقوش مشواركتی و انتقوادی بورای رسوانهها در فراینوود
توسعه قائل شووند بور اهمیوت نقوش آگواهیبخش ارتباطوات در توسوعه و كموک بوه تحقیو از پیشتعیینشوده حكوومتی
تاكید كردهاند.
6ل سند چشمانداز  22ساله
در بنوود سوووم عشوومانداز جامعووه ایرانووی در سووال  1616هووو  .ش جامعووهای « برخوووردار از دانووش پیشوورفته»« ،توانووا در
تولید علم و فناوری»« ،متكی بر سهم برتر منابع انسانی و سرما یه اجتماعی در تولید ملی» توصی شده است
در بنوود  4سیاسووتهای كلووی برنامووه عهووارم بووه اطالعرسووانی مناسوو
عشمانداز اشاره شده است.

بوورای تحقوو ویژگیهووای مووورد نظوور در افوو

7ل نگاهی كلی به برنامه چهارم توسعه
تنها ماده  111الیحوه ،بوه توسوعه مبتنوی بور دانوایی ارتباطوات و فنواوری اطالعوات اختصواص یافتوه و دولوت را در شوش
تبصره موظ میكند توا بوه « رفوع انحصوار و ایجواد رقابوت در بخوش مخوابرات و پسوت» بپوردازد .بوه نظور میرسود الزم
بوود بورای دسوتیابی بوه اف هوای سوند عشومانداز و سیاسوت های كلوی برناموه عهوارم؛ در الیحوه دولوت ،فصولی جداگانووه
برای ارتباطات و توسعه مبتنی بر دانش ،اختصاص می یافت.
از دیوودگاهی دیگوور ،برخووی از صوواحبنظران معتقدنوود الگوووی توسووعهای مووورد نظوور در برنامووه عهووارم توسووعه اقتصووادی،
اجتمواعی و فرهنگوی بوا الگووی نوسوازی دانیول لرنور قابول انطبواق اسوت بوا ایون تفواوت كوه در الگووی نوسوازی ،وسووایل
ارتبا جمعی عامل توسعه تلقی می شوند و در برنامه عهارم این وسایل جای خود را به جامعه اطالعاتی دادهاند.
نتیجه گیری:
امروزه توسعه رسانه ها و توسوعه جواموع ،رابطوه مسوتقیم و تنگواتنگی بوا یكودیگر پیودا كردهانود عراكوه در حوال حاضور در
دنیای صنعتی درصد بسویار بواالیی از نیوروی كوار فعوال در بخوش ارتباطوات مشویول فعالیوت هسوتند و موردم كشوورهای
توسعه یافته بویش از  4توا  4سواعت از وقوت خوود را صورف ارتباطوات می كننود .اغلو ایون كشوورها در عرصوه رسوانههای
ارتبوواطی ،خووود تولیدكننووده اطالعووات هسووتند و از پیشوورفتهای رسووانهای نیووز بوورای تولیوودات خووود بهووره می برنوود .بووه
هموین دلیول مفواهیمی عوون «روزناموه نگاری توسوعه» و «اخبووار توسوعه» بویش از هور زموان دیگوری توجوه برنامووهریزان
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فرهنگووی ،اجتموواعی و اقتصووادی كشووورها را بووه خووود معطوووف سوواخته اسووت« .آگوواروال» روزنامووه نگار هنوودی و مسووئول
پیشین ارتباطات در توسوعه ملول متحود در آسویا و اقیانوسویه معتقود اسوت روزناموهن گاری كوه در بخوش توسوعه فعالیوت
می كنوود ،بایوود بووه صووورت انتقووادی ،مناسووبت برنامووه های توسووعه را از جنبووه نیازهووای محلووی و ملووی ،موردارزیووابی قوورار
دهند .سوینگ هوال نیوز می گویود :هرگواه از وسوایل ارتبوا جمعوی بورای حمایوت از یوک طورح یوا برناموه ویوژه توسوعه
اسووتفاده شووود ،آن را ارتباطووات توسووعه و یووا ارتباطووات پشووتیبان توسووعه میگوینوود .بوودینترتی  ،دو تعریوو فوووق را
میتوووان «ارتباطووات توسووعه» یووا «ارتباطووات توسووعه بخووش» نامیوود كووه در آن ارتباطووات در خوودمت توسووعه اسووت.
ارتباطووات توسووعه و توسووعه ارتباطووات در برنامووهریزی های توسووعه ملووی الزم و ملووزوم یكدیگرنوود .در ایوون میووان نقووش
وسایل ارتبا جمعوی ،آگواهی دهی ،نظوارت ،راهنموایی و آمووزش اسوت .برناموه ریزی در موورد ارتباطوات ،بوه عنووان یكوی
از اركوووان مهوووم برناموووههای توسوووعه ،اكنوووون در برناموووههای توسوووعه موردتوجوووه كشوووورهای مختلووو اسوووت.
رسانه می تواند در فرایند گذار بوه سووی توسوعه سیاسوی در كشوورها نیو ز نقوش موؤثری داشووته باشود .بوه طوور مهوال در
كشور افیانستان در سال های اخیور بوا ایجواد فضوای بوه نسوبت بواز اطالعواتی و رسوانهای ،آگواهی موردم از اموور سیاسوی و
مشواركت در فراینود توسوعه سیاسووی افوزایش یافتوه اسووت.هم نین بوا رشود و توسوعه رسووانههای نووین در جهوان امووروز،
باور همگان بر این است كه رسانه بوه عنووان موؤثرترین ابوزار بورای ایجواد تیییورات اجتمواعی و توسوعه فرهنگوی در سوطخ
كالن جامعه مطرح است .فنآوری های نوین ارتبواطی عموالت در توسوعه پایودار جواموع نقوش بسوزایی بور عهوده دارنود و بوه
عنوووووان نیووووروی محركووووه در رشوووود و توسووووعه فرهنگووووی جوامووووع عاموووول مهمووووی بووووه شوووومار میآینوووود.
در جوامع در حال توسوعه امكوان دسترسوی عمووم موردم بوه رسوانههای نوشوتاری كمتور از كشوورهای توسوعه یافته اسوت و
عامووه مووردم عنوودان رغبتووی بووه مطالعووه نشووان نمی دهنوود و فرهنووگ كتووابخوانی و خریوود روزنامووه و نشووریه نیووز هنوووز
همووه گیر و جووزع عووادات روزنامووه مووردم نشووده اسووت .از ایوو ن رو پوورداختن بووه جایگوواه و كوواركرد رسووانههای گروهووی و
بهخصوص بررسی نقش و مسئولیت رسوانه های فراگیوری عوون رادیوو و تلویزیوون كوه اغلو در ایون جواموع دولتوی یوا در
اختیار نهادهای وابسته به دولت هستند ،از اهمیت بسیاری برخوردار است.

منابع:
1و و خووانیكی ،هووادی ،جللزوه در

ارتباطللات و توسللعه  ،مقطووع كارشناسووی ارشوود رشووته علوووم ارتباطووات اجتموواعی،

دانشگاه عالمه طباطبایی ،سال تحصیلی  94و 1891
0وو معتموودنژاد ،كوواظم ،سللیر تحللول مطالعللات و تحقیقللات ارتباطللات و توسللعه در ایللران ،فصوولنامه مطالعوواتی و
تحقیقووات وسووایل ارتباطووات جمعووی (رسووانه) ،مركووز مطالعووات و تحقیقووات رسووانهها ،سووال شووانزدهم ،شووماره  ،6تهووران،
زمستان 1896
8ووو ذاكوور ،عبوودا  ،جایگللاه ارتباطللات در برنامللههللای توسللعه ایللران (نظرسوونجی از كارشناسووان ارتباطووات و
روزنامووه نگاران دربوواره 6برنامووهریزی ارتباطووات كشووور) ،پایان نامووه دوره كارشناسووی ارشوود ،دانشووگاه عالمووه طباطبووایی،
تهران  44و 44
1و مسعودی ،امید ،ارتباطات در برنامه چهارم توسعه ایران ،روزنامه شرق 8 ،تیر 1898
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