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  گفتار پيش
 سـوم در ابعـاد      كـشورهاي جهـان   » توسعه«المللي ــ موضوع     گيري جديد روابط بين    پس از جنگ جهاني دوم ــ مقارن با شكل        

ر ايـن  دگوناگون مورد توجه متفكران و انديشمندان علوم اجتماعي قرار گرفت طي پنج دهة گذشته نظريات و الگوهاي مختلفي     
وجه مشترك عمده اين نظريات آن است كه همة آنها شرط ورود بـه              . پردازان مسائل توسعه ارائه شده است      زمينه از سوي نظريه   

گذر از نظام سنتي «دانند و هر يك در پي آن است كه به ارائة طريقي براي    اين جوامع مي  » نظام سنتي «از  را گذر   » توسعه«مرحلة  
ينـد   اشورهاي غربـي در فر كـ ايـن وجـه مـشترك را بايـد ناشـي از تجربـة تـاريخي               . در وجهي از وجوه جامعه برآيد     » به مدرن 
اي كلـي    تكيه بر روندي كه غرب در مسير توسعه پيموده است، نسخه پردازان غربي با   اي كه نظريه   يافتگي دانست، به گونه    توسعه

. نظر قرار دهند دهند، بدون آنكه وضعيت، شرايط و ساخت اين جوامع را مد نيافتگي جوامع ديگر سفارش مي براي درمان توسعه 
 در طول پنجاه سال گذشته با آن  رو هستند كه   نتيجه اينكه بسياري از كشورهاي در حال توسعه با همان مشكالت و مسائلي روبه             

هاي اجتمـاعي و   اند، و در برخي از اين كشورها نير اجراي نظريات توسعه به دليل تعارض با شرايط جامعه به بحران          مواجه بوده 
  . اند يافته نيز به دامن مشكالت جديدي فرو افتاده ضمن اينكه كشورهاي توسعه. سياسي حاد منجر گرديده است

بـراين اسـاس و بـا عنايـت بـه نقـش       . سـازد  اي موجود، ارزيابي مجدد نظريات و الگوهاي توسعه را ضـروري مـي            ه جربه     ت
نظريـات ارتبـاطي و     «او با ديدي تحليلي منتقدانه بـه بررسـي          . به تأليف كتاب همت ورزيده است     ارتباطات در توسعه، نويسنده     

نقـش  و  » دگرگـوني   «و بـه اصـل      » شرايط و الگوهاي سـنتي توسـعه      «از  به مفهوم گذار    » گذر از نوگرايي  «پرداخته و با    » توسعه
ينـد  اآنگاه با بررسي نقش مثبت تكنولوژي ارتباطي و اطالعـاتي بـه تـدوين طـرح جـامع در فر                   . رسيده است » ارتباطات جديد «

ل مـسائل ارتباطـات و      اي كه اين اثر بيانگر دو دهه تالش و تفكـر در قبـا              دگرگون سازي جوامع مبادرت ورزيده است، به شيوه       
  .رود مار ميش توسعه به

هـاي عمـومي و      ن دشوار با تكيه بـر آگـاهي       يقرار دارد و ناگزير از طي ا      » سازي يند دگرگون افر« در   ز     از آنجا كه جامعه ما ني     
 به ترجمه و    ي اعتقادي و فرهنگي خود است، اين مركز وظيفه خود دانست كه           ها هاي اجتماعي فعالي، باتوجه به ارزش      مشاركت

رو  رايط حساس، تاريخي مطالعة چنين آثاري، را در مسير دشواري كـه پـيش             نشر اين كتاب مبادرت ورزد به اميد آنكه در اين ش          
  .داريم ياري نماييد

     از مؤلف كتاب جناب پروفسور حميد موالنا ــ همكار افتخاري مركز ــ و نيز آقاي يونس شكرخواه كه زحمـت ترجمـه را                       
  .كنيم و توفيقات هر چه بيشتر آنان را از خداي يكتا خواهانيم  هموار نمودند تقدير و تشكر ميبرخود
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  مقدمه 
  

بيني نكـرده بـود كـه        كس در غرب پيش     تقريباً هيچ  1978تا سال   . اند پردازان مسائل و توسعه از رويدادها شگفت زده شده         نظريه
كـس از بـازخيزش اسـالم و پيامـدهاي آن در      به همين ترتيب هـيچ . مردم و رهبران ايران توان يك انقالب عظيم را داشته باشند          

ش همبـستگي در    هاي اجتماعي و سياسي نظيـر جنـب        منطقه نيز سخني به ميان نياورده بود و رويدادهاي مهم و مؤثر در گرگوني             
خـاطر   ي و رونـدهاي دگرگـوني در اتحـاد جمـاهير شـوروي كـه بـه                ق اروپـاي شـر    لهستان، اصالحات كشورهاي سوسياليست   

و مشكالت اجتماعي مواد مخدر كه بافت جامعه آمريكا را » ايدز«د بيماري حصورت گرفت، در » گالس نوست«و » پروستريكا«
شـهرت يافـت و توجـه    » انتفاضـه «هاي اشغالي كـه بـه    ها در سرزمين قيام فلسطيني. ندكرد، در كانون توجه قرار نگرفت    تهديد مي 

بينـي   در جمهوري خلق چين از قبـل پـيش        دمكراسي  جا به خود جلب كرد، همانند جنبش دانشجويان طرفدار           جهاني را در همه   
اگـر بـروز    . گرايـي متمركـز بـود      نتمطالعات مربوطه به توسعه، عمدتاً بـر نـوگرايي جوامـع و بـر رشـد و افـول سـ                    . نشده بود 
هـا در حقيقـت      آرايـي و افـول مـشهود ابرقـدرت         كاري نوين در غرب، محققان امور اجتمـاعي را متعجـب كـرد، صـف               محافظه
  .انگير بود حيرت

وبه توسعه بود و آن مشكل را تا         ر توان شاهد يك مشكل عملي اقتصادي، اجتماعي و يا سياسي در جهان             مي ندرت امروز به 
. دگرگوني سراسـري جوامـع هـستيم   سابقه  امروز شاهد پديده بي . داري و يا سوسياليستي نديد     ودي در مناطق صنعتي سرمايه    حد

هاي رايج اقتصادي و سياسي مربوط به تغييرات اجتماعي قابل تبيين نيست و تجربه زنـدگي                 اين پديده صرفاً با استفاده از نظريه      
پنداريم، اوج مرحلـه جبـري       گونه كه ما مي    نوگرايي، آن . ن تكنولوژيك و متظاهر درك كرد     در محيط دنيوي را بايد در همان جها       

» گـرا ـ رهـايي بخـش     وحـدت «هاي  مدل. اند تكامل جوامع نيست، برخي آن را ناديده گرفته و برخي درصدد عبور از آن برآمده
هاي ليبرالي و ماركسيستي خـود   القي غرب در شكلهاي سياسي ـ اخ  هاي اجتماعي، به ميزاني كه ايدئولوژي مربوط به دگرگوني

هايي   خواهد شد، نظامثگونه كه در اين كتاب نيز بح در حقيقت، همان. اند به افول هستند، ثنويت نوگرايي را به مبارزه طلبيده        رو
در جوامعي كه تحت » فضاي زيست«اند و تكاپو براي دستيابي به  كه داراي مشروعيت ضمني هستند، از قبل دچار فرسايش شده

ها در اين جوامع قادر به كنترل اين تكاپو نيستند و ايـن              دولت. سلطه سازمان بوروكراتيك غير متشخص هستند، آغاز شده است        
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هاي سياسي ـ اقتصادي به ارتباطـات و    روند متحول و بحراني تنها در صورتي قبال درك خواهد شد كه توجه خويش را از مدل
  .ز دگرگوني معطوف كنيمسا هاي دوران نظريه

المللي و همچنين شيوه نهادينـه       كنيم، بايد دوباره مفهوم بين     معطوف مي » دگرگوني«به  » توسعه«هنگامي كه توجه خود را از       
با توجه به فقدان يـك چهـارچوب منطقـي غيرقابـل            . شدن مطالعات مربوط به ارتباطات و توسعه را در اين قلمرو تعريف كنيم            

جه به مضامين سياسي ـ اجتماعي اين قلمرو در سطح جهاني و همچنين با در نظـر گـرفتن ايـن نكتـه كـه حيطـه        استناد و با تو
مذكور فاقد توان الزم براي ارائه يك هويت منسجم و با ثبات بوده است، بنابراين بازسـازي مطالعـات مربـوط بـه ارتباطـات و                          

توانيم با توسل به آن، تلقي تازه   يكي از عواملي است كه ميگسترش نقش ارتباطات در سطح جهاني. توسعه يك ضرورت است
  .خود را از ارتباطات و دگرگوني ترسيم كنيم

بينـي خـاص بـا       تلقي سنتي از نوگرايي اين بود كه نوگرايي فرايند خردگرايي اجتمـاعي اسـت، فراينـد تلفيـق يـك جهـان                     
هاي اقتصادي مبتني بر بـازار، كـه         متحده آمريكا و به ايجاد نظام     اي از عوامل خارجي كه به صنعتي شدن اروپا و اياالت             مجموعه

فرايند سكوالريزه شدن، كه در آن كليـساي مـسيحي نقـش خـويش را در                . آميز داشت، ختم شد    دولت در آنان يك نقش تعارف     
به دوش نهادهـا و     » جهانيمسئوليت  «اين فرادگرد باعث شد كه      . المللي از دست داد، يكي از نتايج عمده نوگرايي بود          روابط بين 

كه براساس » كنش هدفدار ـ خردگرا «اندكي پس از چرخش قرن، نهادينه كردن . به دوش نظم حقوقي جوامع نوگرا گذاشته شود
داري شـكل    ساختار نوين آگاهي كه با سرمايه     . هاي توسعه تبديل شد    هاي غربي بود، در همه جا به چهارچوب اصلي طرح          نمونه

با ظهور سوسياليسم در اروپا، اتحاد جماهير شوروي و ساير نقاط جهـان، نـوگرايي ـ هـر     . ام هنوز ناقص بودگرفت، در آن هنگ
هاي مختلف سياسي و اقتصادي ـ به مشروعيت جهاني دست يافت و در كشورهاي صنعتي شرق و غرب به نمونه   چند در شكل

ود به معني نوعي خردگرايي غربـي بـود كـه ايجـاد             خهوم عام   كوتاه سخن آنكه، نوگرايي در مف     . برتر تحول اجتماعي تبديل شد    
در » دولت ـ ملـت  «هاي سنتي، صنعتي كردن اقتصاد، سكوالريسم و ايجاد  هاي جديد اجتماعي براي جايگزيني با سازمان سازمان

و دولتي، همچنـين بـه    فردي از طريق مداخله بوركراتيك       تحقق روابط بين  . آمد شمار مي  جوامع كوچك و بزرگ از الزامات آن به       
شـرايط مـادي ـ و نـه معنـوي ـ بـه        . هـستند كـه واقعيـت دارنـد    » غيرشـخص «و » جمـع «اين مفهوم بود كه در نوگرايي فقـط  

گونه معيار عيني و يا حقيقت ابدي در  داد و اين در حالي بود كه هيچ اندازها، رفتارها و نحوه تفكر افراد در جامعه شكل مي چشم
هـاي خـود بـراي     پردازان امور توسعه از هنگام جنگ جهاني دوم جهت دستيابي به مـدل    مورخين و نظريه   .جامعه وجود نداشت  

. انـد  وجـو پرداختـه    به جـست  » عارضه نوگرايي «ساختارهاي اجتماعي، سياسي و يا اقتصادي، در تاريخ غرب و عمدتاً در تاريخ              
هاي اجتماعي در هر نظامي بايد در حقيقـت براسـاس             دگرگوني حال آنكه برخالف اين عده، استدالل ما اين است كه رفتارها و           

هاي ايـن    بيني ها بايد توجه اساسي خود را به جهان        براي درك اين دگرگوني   . مناسبات و شرايط همان نظام درك و پرداخته شود        
ها و  طي كه افراد، گروه  هاي خود اين جوامع از وضعيت داخلي و خارجي آنان معطوف كنيم و همچنين به شراي                جوامع و ارزيابي  
  . دهند، نيز دقت كنيم هاي خويش را در آن صورت مي كشورها انتخاب

هـاي همـراه آن ـ     در اين اثر به نوگرايي ـ و به نمونـه  . هدف اين كتاب نفي نوگرايي در راستاي تجليل از فرانوگرايي نيست
هاي علمي و تجربـي      اي از ديدگاه   در اين اثر طيف گسترده    . شود تر دگرگوني جامعه نگريسته مي     مثابه بخشي از تصوير گسترده     به

سابقه در ادبيات معاصر ارتباطـات، ايـن         مزيت ديگر اين پژوهش بي    . شوند تركيب مي  در گستره وسيع پديده ارتباطات و توسعه      
هـاي   تـالش . كنـد  مـي هاي مربوط به توسعه، با تاريخ به طرز عميقي برخـورد             هاي ارتباطي و نظريه    است كه در بررسي سياست    

هاي عمده توسعه براي خواننده ايـن اثـر فـراهم شـود،              اي از تمامي جوانب نظريه     جانبه عمل آمده است تا نقد همه      شماري به  بي
شمار نوگرايي و تغييرات اجتماعي كـه ذهـن بـسياري از نويـسندگان را از زمـان               افزون بر اين سعي شده است تا از مضامين بي         
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كوتاه سخن آنكه، اين كتاب سه مقوله به هم پيوسـته           . دار ارائه شود   يك تأليف نظام  . اند  خود اختصاص داده   جنگ جهاني دوم به   
  : كند را بررسي مي

اين تحليل در يك بـستر تـاريخي صـورت          . كند هاي ارتباطي و توسعه يك تحليل منتقدانه و نظام پردازانه ارائه مي            از نظريه  .1
  .گرفته است

وجـود   رود، يك چهارچوب نوين مفهومي را به       تقدانه درباره دگرگوني اجتماعي، كه از نوگرايي فراتر مي        براي ارائه نظريه من    .2
 .آورد مي

 .دهد هاي ارتباطي و اطالعاتي را در تغييرات اقتصادي، سياسي و فرهنگي مورد ارزيابي قرار مي نقش مثبت تكنولوژ .3
  

دار، نوسـازي تحليلـي      هـاي نظـام    هـاي مفهـومي، بـازنگري      از تجزيه و تحليـل    اي   الذكر از آميزه   اين اثر در برخورد با موارد فوق      
 بادريالرد ،   (Lyotard)  ، ليوتارد  (Foucault)فوكو  ،  (Habermas)، هابرماس  (Weber)هاي انديشمنداني چون ماركس، وبر       نظريه

(Baudrillard)ردگي ها بهره مي لدون ، خميني و مطهري در ساير فرهنگخ ، در غرب و ابن.  
 را نوشـت سـه   گذر از جامعه سنتي، نوگرايي خاورميانـه  كتاب خود 1958در سال  (Daniel Lerner)از ماني كه دانيل لرنر 

گـردد؛   وي باز مي  » اصل چهار «و  » ترومن«، به زمان مطرح شدن دكترين       1949موضوع اين كتاب به سال      . دهه سپري شده است   
از آن هنگام بـه بعـد جهـان         . در سازمان ملل دنبال شد    » توسعه«مچنين دهه طرح مسئله     اين دوران با برتري بالمنازع آمريكا و ه       

خاورميانـه، آمريكـاي التـين، آسـيا،        . هاي عميقي شده، اما اين تغييرات در راستاي نظريات لرنر نبوده است            دستخوش دگرگوني 
هـاي متفـاوتي تبـديل     بـه مكـان  ,  جنـگ جهـاني دوم  هاي پس از آفريقا و در واقع اروپا و اياالت متحده آمريكا در قياس با سال        

  .اند شده
 بـه هيئـت علمـي    1968من در سـال  . سازد اين اثر، دو دهه تالش و تفكر در قبال مسائل ارتباطات و توسعه را منعكس مي         

و سـمينارهاي   هـا    ، نشـست  »المللـي  برنامـه ارتباطـات بـين     «گذار   المللي در دانشگاه امريكن پيوستم و پايه       دانشكده خدمات بين  
سالگرد تشكيل  مراسم بيستمين 1988وقتي در سال . آكادميك در زمينه ارتباطات و تحوالت اجتماعي ـ اقتصادي و سياسي بودم 

ابعاد و مرزهاي توسعه كماكان در تحـول و تكامـل بـود و مـسائل فرهنگـي و                   . كرديم را برگزار مي  » المللي برنامه ارتباطات بين  «
بـه عنـوان    . مثابه كانون تحليل، گـسترش داده بـود        ت و ارتباطات، به   العا حوزه اط  ه سياسي و اقتصادي را ب     شناسانه، مرزهاي  بوم

هايي تعيين كننده و متالطم بـود و جوامـع بـسياري را بـا                پروفسور ميهمان بو به عنوان يك پژوهشگر، طي بيست سال، كه سال           
رده و از كـشورهايي نظيـر انگلـيس، آرژانتـين، اتحادجمـاهير           فر كـ  سـ طرزي عميق دگرگون ساخت، به نقاط بسياري از جهـان           

آميز شرق ـ   من همچنين در بسياري از مناطق كمربندي مناقشه. ام شوروي، نيجريه، ژاپن، مصر، ايران، تركيه و لهستان ديدن كرده
ام،  وگـو كـرده   اين كـشورها گفـت  ريزان  ام و نظر به اينكه با بسياري از رهبران و برنامه هتغرب و شمال ـ جنوب نيز حضور داش 

من در تكاپوي   . ها و سفرهاي پژوهشي شكل گرفته است       هاي اين كتاب طي همين ديدارها، سخنراني       اي از بخش   طرح اوليه پاره  
تر، تنها در پنج سال گذشته چندين بار به ايران، تركيه و ساير كشورهاي اروپاي شـرقي و   هاي تازه وگوها و داده دستيابي به گفت  
  .ام غربي سفر كرده

فرهنـگ، جامعـه و     «به عنـوان مثـال، بحـث        . هاي مطرح شده در اين كتاب، مالحظات اين دوران بوده است           برخي از جنبه  
الملـي پـژوهش در زمينـه ارتباطـات      اتحاديـه بـين  «در بخش چهارم كتاب، به سخنراني افتتاحيه من در كنگره جهاني       » ارتباطات
هـاي   گيري اوليه گـروه    اين اجالس مقارن با آغاز انقالب اسالمي در ايران و شكل          . گردد ، باز مي  كه در ورشو برگزار شد    » جمعي

هـاي متغيـر     ها در ارتباط با اين بخش ويژه صورت گرفت تا صحنه           اي از بازبيني   طي دهه گذشته، پاره   . همبستگي در لهستان بود   
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هاي سوم و پنجم اين كتاب كـه بـه           بخش. ي وسيع ترسيم نمايد   جهاني و همچنين مطالعات فرهنگي درباره ارتباطات را به طرز         
پردازند، در محافل دانـشگاهي در شـهرهايي نظيـر قـاهره ، تهـران و                 هاي متفاوت در قبال ارتباطات و توسعه مي        ارزيابي نگرش 

رام مورد تجزيه و تحليل قـرار  ها در آسيا و حوزه اقيانوس آ اي از داده بخش گسترده. اند به بحث و بررسي گذاشته شده   » لوبليانا«
» شـرق ـ غـرب   «هاي مغتنم به عنـوان عـضو در مركـز     طور مشخص هنگامي متحقق شد كه من در فرصت اين امور به. اند گرفته

  .هاي دهلي نو و توكيو حضور يافتم و سمپوزيوم) هاوايي(
. متقاعـد سـاخت   » توسعه و ارتباطـات   «ي  مجموعه اين مسائل مرا به ضرورت يك ارزيابي تازه و به بازنگري تغييرات جهان             

در حال گذار   »  مبارزه براي زندگي روزانه   «و  » ايدئولوژي انقالبي «،  »هويت شخصي «شكالت  مبا  » روبه توسعه «جهان موسوم به    
نظـم  «ي و تكـاپو بـرا  » المللي اقتـصادي  نظم نوين بين«نياز به . تر ـ داشت  بود و جهان غرب نيز مشكالتي متفاوت ـ اما نه ساده 

شناسـي   در دهه هفتاد، به بحران و رقابت اقتصادي نوين جهاني و به يك فراخوان براي بـوم                » نوين جهاني ارتباطات و اطالعات    
مسائل شمال ـ جنوب مشخص شده، اما هنوز الينحل مانـده و از ديگـر سـو، روابـط      . اند نوين اطالعاتي و فرهنگي تبديل شده

مجموعه اين مسائل .  نيز وارد يك عصر تازه تكنولوژيك، اقتصادي و سياسي شده است»غرب ـ غرب «و روابط » شرق ـ غرب «
  .به بروز يك معما، عدم اطمينان و عدم امنيت وسيع منجر شده است

سكو به من مأموريت داده شد تا سهم تكنولوژي ن از سوي يو1984در سال . اين اثر هم به افراد و هم به نهادها مديون است
هاي مختلف جغرافيايي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهم،                 توسعه را از جنبه    ارتباطات در 

. در آن هنگـام از الرسـي جـي        . هاي جهاني فراهم آيد    ها و تجزيه   تا از اين طريق گزارشي از وضعيت موجود در زمينه استراتژي          
 1»تكنولوژي ارتباطات و توسعه   « تحت عنوان    1988حاصل كار ما در سال      . يدويلسون دعوت كردم تا در آن پروژه همكاري نما        

كتابي كه در برابر شما است، به نوعي از آن پروژه ناشي شده اسـت؛ امـا نظريـاتي كـه در ايـن اثـر             . از سوي يونسكو منتشر شد    
 خاطر اجازه استفاده از بخشي از مطالب آن   مايلم از يونسكو به   . سازند هاي يونسكو را منعكس نمي     شوند، الزاماً ديدگاه   عرضه مي 

وسايل ارتبـاط   «ام به نام      نيز كه اجازه استفاده از بخشي از مقاله        (Sage)» سيج«همچنين بايد از انتشارات     . پروژه سپاسگزاري كنم  
  2 .اييمكه در بخش چهارم كتاب از آن استفاده شده است، قدرداني نم» جانبه جمعي و فرهنگي، به سوي يك نظريه همه

هاي گوناگون مسائل پيچيده توسعه و ارتباطات را همگـرا كـرده و آنـان را در                  تر، اين اثر بر آن است تا رگه        عبارت كوتاه  به
. دهنـد، بهتـر درك شـود       چهارچوبي منسجم و قابل استناد قرار دهد تا از اين طريق پويش تغييراتي كه در جهان كنوني رخ مـي                   

ناگون فيلسوفان و محققان اجتماعي را به منظور درك فرايند توسعه اجتماعي در بستر اقتصادي،               هاي گو  بخش اول كتاب، تالش   
. پـردازد  دهد و درقبال نظريه توسعه به ارائه يك تحليل تاريخي از اين روند مـي               سياسي، رواني و فرهنگي مورد بررسي قرار مي       

ل يكپارچه، ضمن ارائـه چهـارچوب تـازه، مفهـوم جهـاني             بخش دوم براي هماهنگ كردن مفاهيم توسعه و ارتباطات در يك ك           
هـاي متفـاوت در قبـال توسـعه و      هـا و نگـرش   بنـدي و بـازبيني نظريـه     بخش سوم، طبقه  . سازد دگرگوني اجتماعي را مطرح مي    

عنـوان  را بـه  » گـرا ـ رهـايي بخـش     وحـدت «ها و الگوهاي  اي از نمونه دهد و افزون بر اين مجموعه ارتباطات را هدف قرار مي
بخش چهـارم بـر روابـط فرهنـگ، جامعـه و ارتباطـات متمركـز                . كند هاي قديمي، شناسايي و تشريح مي      جايگزين براي نگرش  

افكندن  ها ممكن است براي پي     اين نظريه . دهد هاي متفاوت علوم اجتماعي مورد بررسي قرار مي        هايي را از رشته    شود و نظريه   مي
بخش . كار آيند  المللي به  وح ملي و همچنين مربوط به ماهيت پيچيده روابط و ارتباطات بين           اي از مضامين مربوط به سط      مجموعه

ريـزي ارتبـاطي مـورد       گذاري و برنامه   تسبه گسترش سيا   اي از مالحظات نظريه ارتباطات و دگرگوني را در حوزه رو           پنجم پاره 
در ايـن ارتبـاط پانـصد پـروژه         . كنند ي را ارزيابي مي   هاي قديم  بخش ششم تا هشتم كاربردهاي عملي نظريه      . دهد بحث قرار مي  

و بـاألخره   . انـد  اند، تجزيه و تحليل شده     رساني پرداخته  تجربي در سطوح كالن و خرد، كه به نقش تكنولوژي ارتباطات و اطالع            
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ته عبور كرد، در اين بخش كند كه بايد از مقوالت توسعه و توسعه نياف پردازد و پيشنهاد مي ها مي بخش نهم به خالصه كردن يافته
  . شود همچنين اطالعات تجربي بيشتري درباره ارتباطات و دگرگوني جامعه ارائه مي

هـا و    بديهي است كه در انجام اين مسئوليت بايد از سهم افراد و نهادها قدرداني كرد از همه كساني كه در متن، در پانوشت                      
 كه ويراستاري اثر را از آغاز تـا انجـام   (Ann Jaussi)يژه خود را به آن جوسيسپاس و. در كتابشناسي از آنان نام برده شده است

 كه در بررسي و تركيـب اطالعـات تـالش پـر ارجـي بـه خـرج داد و بـه گينگـر          (Bruce Kotz)عهده گرفت،  به بروس كاتز به
همت و مساعدت سـه فـرد فـوق و    عميقاً از . كنم ها اعالم مي  به خاطر حمايت و ترغيب در همه زمينه(Ginger Smith)اسميت

  .كنم يد، قدرداني ميآ هاي ديگر اين اثر مي مشاركت افراد ديگري كه نامشان در بخش
  حميد موالنا ـ واشنگتن

  
  
  
  
  
  
  
  

1  
  وجوي خويش اي در جست توسعه، عرصه

  
طه ميان آنها آغاز شود، بلكه بايد به تر از راب نه تنها هر نقد و بحثي پيرامون ارتباطات و توسعه بايد با يك تجزيه و تحليل بنيادي

توان از كنش  تر، نمي به عبارت كوتاه. اي هستند، نيز توجه شود تر كه ارتباطات و توسعه داراي مفاهيم جداگانه اين نكته مهم
كه اين بدبختانه از زمان پايان جنگ جهاني دوم . آنكه مفاهيم اين دو را درك كرد متقابل ارتباطات و توسعه سخن گفت، بي

اين سخن . اند اي يافتند، مورد ارزيابي منظم و منتقدانه قرار نگرفته ها در ادبيات پژوهشي و دواير سياسي كاربرد برجسته اصطالح
توان در اين زمينه  ابداً به اين مفهوم نيست كه وادي ارتباطات و توسعه مورد بررسي نقادانه قرار نگرفته است، بلكه به عكس مي

 در حقيقت اين 1.اند، اشاره كرد هاي كامالً منتقدانه، كه مباني اين عرصه را بررسي كرده ها و تك پژوهي ز مقالهبه بسياري ا
عالوه بر اين، بايد فقدان يك بررسي منظم از رابطه ارتباطات .عرصه، از نظر تحليل تاريخي و تكاملي مفاهيم دچار كمبود است

در صفحات آينده به بررسي سير . شناسي را نيز به اين كمبود افزود شناسي و روش شناسانه، معرفت و توسعه در بستر جامعه
اي  خواهيم پرداخت، مفهوم ارتباطات و ابزارهاي ارتباطي را به نقد خواهيم گذاشت و در مطالعه مجموعه» توسعه«تاريخي واژه 

اند ـ مطلوب بودن   مفهوم توسعه گنجانده شدهشدند و اكنون در  اگر چه قبالً جداگانه تعريف ميهاز روندهاي اجتماعي ـ ك
  . اصطالح توسعه را ارزيابي خواهيم كرد

تدريج  كنيم و به ها و مباحث كه بيشتر ناشي از نگرش كلي به ادبيات اين حوزه است، بررسي را آغاز مي با برخي از نظريه
 نخستين مرحله استدالل خواهيم كرد كه مفهوم در. دهيم ها و مباحث را به طرزي تفصيلي مورد كنكاش قرار مي اين نظريه

المللي، اجتماعي،    مورد استفاده بوده، در قبال تبيين مسائل پيچيده تغييرات بين1940، كه به طرزي فزاينده از دهه »توسعه«
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ضاً در ناسي، مفهومي و حتي بعش هاي معرفت طبعاً كاربرد چنين ابزاري كه در زمينه. نهادي و فردي ثابت مانده است
هاي تاريخي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي  ترين پديده شناسي نيز فاقد توان الزم است، براي تقويت درك ما از يكي پيچيده روش

را برحسب فرايندهاي » توسعه«چنين ابزاري نه بار معنايي محدود . و معنوي دوران معاصر، از ارزش واقعي برخوردار نيست
گيري اين اصطالح رخ داد ـ و نه از قدرت توصيف مفهوم  سازد ـ كه در تاريخ اوليه شكل اقتصادي و تكنولوژيك روشن مي

ده شده، ابد استف» توسعه«كوتاه سخن آنكه از اصطالح . تر تغييرات تاريخي كه داعيه مالكيت آن را دارد، برخوردار است كلي
  . كس را به ساخل نجات نرساند ح ممكن است هيچاين اصطال. اي از مواقع مسخ نيز شده است استفاده  شده و در پاره سؤ

بد استفاده نشده، اما از اين » توسعه«به اندازه اصطالح » ابزارهاي ارتباطي«يا » ارتباطات«دوم آنكه، اگرچه از اصطالح 
به » رهاي ارتباطيابزا«كند و  به روند تبادل و همگرايي داللت مي» ارتباطات«. شود گيري مي اصطالحات نيز به طرزي نارسا بهره

به كل فرايند » ارتباطات«تكاپو براي مرتبط ساختن اصطالح . پذيرد ابزارهايي اشاره دارند كه فرايند بر مبناي آنان تحقق مي
  . است» ، مستلزم توصيف مفهوم ارتباطات»توسعه«موسوم به 

اند، بايد  و توسعه دستخوش تغيير شده سوم آنكه، برخالف اين باور عمومي مبتني بر اينكه الگوهاي حاكم بر ارتباطات
 در حقيقت، 2.است» توسعه«گفت نه تنها در الگوي حاكم صورت نگرفته، بلكه پيش شرط چنين تغييري، رد مفهوم كنوني 

اين چالش از سوي افرادي آغاز خواهد شد كه اين . آغاز نخواهد شد» توسعه گرايان«چالش واقعي عليه الگوي حاكم از سوي 
اند، آغازگر اين چالش كساني هستند  اند و اهداف خود و آنچه اميد دستيابي به آن را دارند تعيين كرده را كنار گذاشتهاصطالح 

بايد اضافه كرد كه درك رابطه . اند هدكه به طرزي صريح روندهاي مورد نظر خود را در زمينه روندهاي انساني تعيين كر
شود، اگر نه در كل تاريخ تمدن بشر، حداقل در تاريخ معاصر كشورها و جوامع  ميده مينا» توسعه«با آنچه كه اكنون » ارتباطات«

رشد «، »صنعتي شدن«، »اصالح«، »انقالب«اي چون  با مفاهيم ويژه» ارتباطات«پردازانه و همه جانبه رابطه  بررسي نظام. ريشه دارد
ريزي   منظور پي ها، به ها و فرهنگ  تطبيقي ميان ملتويژه در يك بررسي ، به»تجديد حيات فرهنگي و معنوي«و » اقتصادي

  .سازد شوند، اطالعات سرشاري را فراهم مي» توسعه«مفاهيم و مقوالت نوين، كه نهايتاً جايگزين اصطالح 
و » خردگرايي«المللي ـ به سنگ پايه  رود ـ در سطوح ملي و بين باألخره اصطالح توسعه در شكلي كه امروز به كار مي و
و » رشد انساني«، »دموكراسي«، »پيشرفت«، »رهايي«، »آزادي«هايي تبديل شده است، كه به جاي آنكه نيروي  وعيت بخشمشر

  .ربط و پراكنده تنزل يافته است ها و اهداف بي ها، برنامه تدريج به سطح سياست باشد، به» جامعه جهاني«
  

  سيرتاريخي اصطالح توسعه 
طور خاص ـ در فرايند تغييرات اجتماعي، رشد اقتصادي و  هاي همگاني به كنولوژي رسانهو تطور عام ـ  نقش ارتباطات به

در . تغييرات بزرگ سياسي در كشورهاي به اصطالح غيرصنعتي و روبه توسعه از قرن نوزدهم مورد بررسي قرار گرفته است
داخل مستقيم نهادهاي ارتباطي كهن و جديد را تحقيقت، بررسي رويدادها در خاورميانه، آمريكاي التين و آسيا در قرن معاصر، 

سو و  طلبان و انقالبيون از يك توان يك خط موازي مستقيم ميان اصالح در واقع مي. دهد گيري ملل نشان مي  روند شكلرد
توان طي   نمي3.ها و جزوات سياسي از سوي ديگر ترسيم كرد نگاران، نويسندگان، سخنرانان و منتشر كنندگان اعالميه روزنامه

مطبوعات و «توان گفت كه در تمامي اين كشورها ميان  مي. صد سال گذشته ميان اين دو جريان در جهان سوم تفكيك قائل شد
  .همواره ارتباط مستقيم وجود داشته است» نهادهاي سنتي و انقالب«و » ارتباطات دوربرد و نوگرايي«، »اصالح

آمريكاي التين و آفريقا در واپسين وناليسم انقالبي بعد از فرانسه در آسيا، گيري ليبراليسم اروپايي و گسترش ناسي اوج
و توسعه سوسياليسم از مركز خود در اروپا به ) ويژه در كشورهايي نظير ايران، مصر، تركيه و ژاپن به(هاي قرن نوزهم  دهه
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ه نهادهاي ارتباطي و كل فرايند شورش هاي قرن بيستم، همه و همه به طرزي عميق به مطالعه رابط روسيه در نخستين دهه
 در خاورميانه، ترين آثار نخستين دو دهه قرن بيستم در واقع برخي از مهم. اند سياسي، انقالب و اصالح اجتماعي كمك كرده

 ها آسيا و تا حدودي در آمريكاي التين به طرزي مستقيم به رابطه ميان مطبوعات، افكارعمومي و اصالحات سياسي و انقالب
  . اند پرداخته

 1920هاي  در حقيقت، مطالعه و نقش ارتباطات در روند نوگرايي سياسي ـ اقتصادي كشورهاي چون ايران و تركيه طي دهه
ويژه راديو، نه تنها با به قدرت رسيدن  نقش تبليغاتي تكنولوژي و ارتباطات دوربرد، به.  يك نقش محوري بود1930و 

دولت ـ » غربي شدن«و » اروپاي شدن«اروپا به خط مقدم كشانده شد، بلكه حتي در فرايندهاي  در »فاشيسم«و » توتاليتاريسم«
به قدرت رسيدن سوسياليسم . سكوالر نوظهور آسيا و آمريكاي التين نيز نقش تبليغاتي راديو در رأس امور قرار گرفتهاي  ملت

طور مستقيم با  ه تثبيت قدرت انقالبيون شوروي انجاميد، بهدر روسيه و تمامي فرايند تغييرات اقتصادي ـ سياسي كه نهايتاً ب
خالصه آنكه ادبيات و . كننده ـ در ارتباط بود مثابه نيروي بسيج ـ به» ابزارهاي ارتباطي«مثابه فرايند ـ و با  ـ به» ارتباطات«

شايان .  ريشه دارند1940 تا 1890هاي  نه ارتباطات و توسعه عمدتاً در روند تغييرات اجتماعي دههميهاي كنوني در ز پژوهش
رفت، به طرزي مستقيم با  تباطات و وسايل ارتباط همگاني به كار ميارذكر است كه در اوايل اين قرن، اصطالحاتي كه در 

اگر يك جنبش روشنفكري . هاي مشخص تغييرات اجتماعي و ملي در ارتباط بود هاي خاص و به عبارت گوياتر با حوزه حوزه
. كرد فرسايي مي اي از تجارب وقت، قلم كراسي پارلماني و پارهوزدايي، ليبراليسم، دم هاي اروپايي بود، در مذهب انطرفدار آرم

اگر در برابر . رو آنان نيز ابهامات اندكي وجود داشت هاي انقالبي و يا همتايان ميانه هاي سوسياليست افزون بر اين، در پيام
به . كرد، اين مخالفت نيز عاري از ابهام بود و تفكر نوين اروپايي بود، مخالفتي هم بروز مياهداف ملي كه در تضاد با نوگرايي 

زدايي و   اما مخالف مذهب،اي از روشنفكران مسلمان كه در اواخر قرن نوزدهم طرفدار اصالح و انقالب عنوان نمونه، عده
به بيان موجزتر، تا . هاي مورد نظر خو، كامالً صريح بودند اروپاگرايي بودند، در ارتباط با طرح اهداف و نوع جوامع و آزادي

ـ  هاي فعاالن مشخص سياسي ها و برنامه ، همه اهداف و سياست»توسعه«پيش از جنگ جهاني دوم و در غياب مفهوم عام 
  . قابل پيگيري استمتفاوت بود ـ به لحاظ قلمروهاي فعاليت كامالً» بسياري انقالبي«تا » انقالبي«هاي آنان از  اگرچه برنامه

غربي «، »نوگرايي«كه به روندهاي گوناگوني چون » توسعه«خالصه آنكه، تا پيش از جنگ جهاني دوم، اصطالح فراگير 
و طيف وسيعي از تغييرات و » للفرايند تشكل م«، »تغيير سياسي«، »رشد اقتصادي«، »صنعتي شدن«، »اروپايي شدن«، »شدن

با اين همه، . رفت اي در ادبيات اين عرصه به كار نمي گردد، به طرز گسترده  اجتماعي داللت ميهاي اقتصادي، سياسي و فعاليت
مثابه يك فرايند اجتماعي ـ و ابزارهاي ارتباطي  پيش از بروز جنگ، طي مدتي بيش از پنجاه سال، رابطه ميان ارتباطات ـ به

اي چون انقالب، اصالح، رشد اقتصادي، دموكراسي، بسيج  ويژههاي  مثابه وسايل و تكنولوژي نوين عصر ـ در بستر پديده به
ها  زمايشآ. گرفت هاي آموزشي، سوادآموزي و فرهنگي مورد بررسي و پژوهش قرار مي سياسي و همچنين در چهارچوب تالش

قتصاد كشاورزي و مطالعات نه تنها در كشوهاري بسيار صنعتي غربي، بلكه در كشورهاي كمتر صنعتي و در كشورهاي متكي به ا
مشخصه اصلي اين دوران، وجود رابطه كامالً آشكار ميان . شد نظير شوروي، ژاپن، مصر، ايران، تركيه و مكزيك نيز دنبال مي

و به اين ترتيب بود كه جايگاه مطبوعات به عنوان . با يك هدف ويژه توسعه بود) رسانه(يك تكنولوژي ارتباطي مفروض 
گر شناخته شد و اين همان جايگاه طبيعي مطبوعات در دمكراتيزه كردن، نظارت و دگرگون سازي  يغسازمان دهنده، محرك و تبل

شد تجاري و رهاي زير دريايي در  لفن، تلگراف و كابلتويژه  نقش محوري ارتباطات دوربرد، به. فرهنگي جوامع و كشورها بود
قش راديو در گسترش خدمات كشاورزي و روستايي توجه مطبوعات در توسعه شهري و به ن  يافت و به نقشناقتصادي سازما

  .بيشتري شد
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المللي، ملي، نهادي و  اده وسيع از اصطالحات توسعه به عنوان يك چهارچوب به مفهومي براي اطالق به تغييرات بينفاست
. دوم تعلق دارداي است كه به دوران پس از جنگ جهاني  ، پديده»پيشرفت«فردي و همچنين كاربرد اين اصطالح به جاي 

، »خالقيت«، »دموكراسي«، »نوگرايي«، »رشد« با مفاهيمي چون 1960 و 1950ويژه در دو دهه   و به1940اصطالح توسعه در دهه 
اصطالح توسعه كه ابتدا توسط پژوهشگران  . دف بودااي از تغييرات تاريخي و تكويني مربوط به غرب، متر و پاره» صنعتي شدن«

ويژه به كشورهاي كمتر صنعتي جهان  سرعت به اروپا و به محبوبيت يافت و سپس به) و در ميان آنان(يكايي گذاران آمر سياست
المللي تبديل شد اين اصطالح به  هاي بين آن در سطح جهان به بحث عمده سازمانكمك رغم مفهوم نارسا و  معرفي شد ـ علي

  : بوبيت يافتحآمريكا، مسازان  ويژه در ميان پژوهشگران و سياست داليل زير، به
  
آلمان، (هايي به عمل آمد تا كشورهاي مغلوب  اياالت متحدة آمريكا در پايان جنگ جهاني دوم قدرت برتر بود، لذا تالش. 1

آميز از  طور مسالمت و همچنين كشورهاي نوظهور غيرغربي و غيرصنعتي در آسيا، آمريكاي التين و آفريقا را به) ژاپن و ايتاليا
  .تبديل كنند» هاي سبك غربي كراسيدمو«هاي تدريجي،  اصالح و بازسازيطريق 

دكترين ترومن، كه برنامه كمك » اصل چهار«خاطر طرح مارشال براي بازسازي اروپاي غربي و به دليل وجود برنامه  به. 2
آمريكا به كشورهايي نظير ونان، ايران و تركيه بود و به دليل افزايش كمك خارجي ياقتصادي ـ فني به كشورهايي مانند 

آژانس آمريكا براي توسعه «بودند و همچنين به سبب تأسيس » نوگرايي«جنوبي كه در راستاي  پاكستان، تايلند و كره
و از » كمك دهنده«هاي مختلفي داشت، واژه توسعه از ديدگاه آمريكا به مفهوم  ها و فعاليت كه برنامه (USAID)» المللي بين

  . بود» كمك گيرنده«از كشورهاي ديگر اي  ديدگاه پاره
هاي اقتصادي، پولي، مالي، فني، آموزش، علمي، فرهنگي  هاي وابسته به آن كه در فعاليت تأسيس نظام سازمان ملل و سازمان. 3

 باعث شد تا مفهوم توسعه در زمينه نوگرايي اقتصادي و كردند، المللي شركت مي اي و بين و سياسي در سطح ملي، منطقه
هاي  دهه« به 1960 و 1950هاي  در حقيقت، درهه. سياسي كشورهاي كمتر صنعتي، جايگاه خود را در روند رشد تثبيت كند

ها مبارزه براي  پس از سالمعروف شدند و اين در حالي بود كه بسياري از كشورهاي آفريقا، آسيا و آمريكاي التين » توسعه
زعم آنان سطح زندگي آنها را بهبود  الگوهايي كه به.  توسعه قرار گرفته بودنداستقالل و استعمارزدايي، در معرض الگوهاي

به « عضو برابر عنوان ـ كرد تا به شد و به آنان كمك مي هاي اقتصادي ـ سياسي منجر مي ساخترزيبخشيد، به استقرار  مي
افزون بر اين، . اند ژه توسعه نقش مهمي داشتهالمللي وا ترديد اين رويدادها در محبوبيت كاربرد بين بي. جامعه ملل ملحق شوند
ها و عقايد ويژه را در پوشش  ها، طرح اي ثابت بود كه برخي از برنامه تر خود يك عنوان ساده و مقوله توسعه در مفهوم عام

 ترتيب و به اين. مدخل را فراهم سازد ي طرف ذيفگيري فلس آنكه موجبات تهاجم عقيدتي و يا سمت داد، بي خود قرار مي
اي براي بحث و تحليل، آزمون  وجود آورد، به عرصه ها به انگيزي ها و بحث اي زيبا را با همه جذابيت نامه واژه» توسعه«بود كه 

  .و تجربه، جشن و پايكوبي و البته ناكامي و يأس تبديل شد، اما هنوز براي افراد گوناگون، مفاهيم گوناگوني داشت
معه آكادميك آمريكا و پژوهشگران اروپا و ساير مناطق به بررسي جوامع غيرغربي ـ تحت نام و باألخره عالقه شديد جا. 4

شناسي آن نيز  كشورهاي روبه توسعه ـ نه تنها باعث افزايش محبوبيت اصطالح توسعه شد، بلكه به رشد مفهومي و روش
و » غيرصنعتي«، »مانده عقب«اويني چون ها با عن طور خالصه بايد گفت، پس از آنكه جوامع غيرغربي سال به. دامن زد

هاي  آنكه كشورهاي نوپا و مردم آنها را تحريك كند، كليشه خوانده شدند، اينك اصطالح شبه علمي بود، بي» نيافته توسعه«
ترديدي نيست كه يكي از پيامدهاي مهم اين تحول، تيز شدن ابزارهاي پژوهش و پيشرفت ابزارهاي . قديمي را كنار زد

اين امر باعث شد تا توجه . شد، بود خوانده مي» روبه توسعه«ها در جهاني كه اينك  ري، انباشت، بازيافت و توزيع دادهگردآو
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هاي وسيعي از جهان جلب  اي در برخورد با فرايند تغييرات اجتماعي ـ به بخش جامعه آكادميك ـ با اتخاذ نگرش بين رشته
  .شود

توانستند در پوشش آن   مشروع و سهل تبديل شد كه همه عاليق گوناگون پژوهشي ميو به اين ترتيب توسعه به يك اصطالح
هاي سياسي، اقتصادي،  گونه كه در مورد آمريكا بديهي بود، مطالعات توسعه در اثر برخي از پروژه همان. به همگرايي برسند

به عنوان . المللي گسترش يافت و تثبيت شد نالملل و ارتباطات بي شناسي روستايي، روابط بين شناسي، فرهنگي، جامعه انسان
هاي آكادميك را به خود اختصاص  حجم پژوهشها حاكي از اين بود كه ارتباطات و توسعه، بيشترين  مثال، يكي از پژوهش

بر اين، افزون . گيري ارتباطي داشتند المللي سمت ها در برخورد با مسائل بين   علت اين امر آن بود كه اكثر پژوهش4.اند داده
همين پژوهش نشان داد كه ميزان تحقيقات در زمينه توسعه و ارتباطات در مناطق خاص فرهنگي و جغرافيايي، تقريباً با ميزان 

شدت بر مطالعات بومي  رسد كه عوامل مداخله به نظر مي در حقيقت به. آمريكا در آن مناطق در ارتباط بوده است مداخله سياسي
مثابه يك عرصه آكادميك و به عنوان  ، توسعه به1960كوتاه سخن آنكه، تا اوايل دهه . ثير داشته استو ترجمه آثار خارجي تأ

، رشدي غيرعادي داشته و بر عوامل اقتصادي، تكنولوژيك و »نوگرايي«حوزه تحقيقات اجتماعي، تحت نفوذ الگوهاي حاكم 
  .نهادي تأكيد فراواني كرده است

  
  نفي يا پذيرش؟: نقطه عطف 

يابد، دو گرايش قابل رويت   ادامه مي1970 شروع و كامالً تا دهه 1960هاي توسعه كه از دهه  ه پژوهشب قلمرو نظري و رودر
. هاي توسعه اجتماعي، اقتصادي و سياسي بود نخستين گرايش ناديده گرفتن الگوهاي متفاوت و رقيب در زمينه. است

انگاشتند ـ ناديده گرفتن تغييرات ناشي از توسعه در جمهوري خلق چين و كوبا  اين الگوهاي رقيب را ناديده مي» گرايان توسعه«
هاي خاص اقتصادي و اجتماعي نظير كشاورزي،  آميزي در زمينه در چين و كوبا تغييرات موفقيت. تبلور اين گرايش است

ر صنعتي، حكم الگو را داشته تواند براي ايجاد دگرگوني در كشورهاي كمت بهداشت و آموزش به وقوع پيوسته است كه مي
  .باشد

 كه پژوهشگران غربي مسائل »گذر از جامعه سنتي«دومين گرايش كه به اندازه گرايش اول داراي اهميت بود، اين بود كه 
در حقيقت، همه . اجتماعي، نويد آن را داده بودند، در كشورهايي چون پاكستان، تركيه و ايران با مشكالتي برخورد كرده بود

 براي آنها تبليغ شده بودند براي نيازهاي كشورهاي 1950 و 1940هاي  ن سوم نگران اين بود كه الگوهاي توسعه كه در دههجها
گيري اصولي بود و اگر  اين ديدگاه يك نتيجه. آسيا، آمريكاي التين و آفريقا كه از تنوع فرهنگي برخوردار بودند، مناسب نيست

اكنون واژه توسعه از مفهوم . تند اين استنتاج را به يك نقطه عطف در حوزه توسعه تبديل كنندتوانس خواستند، مي پژوهشگران مي
اما . هاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي را در برگيرد تر فعاليت محدود رشد اقتصادي صرف دور شده و بر آن بود تا قلمرو وسيع

  . مشخص نشده بودبا اين همه، مفهوم واژه توسعه هنوز در قلمروهاي غيراقتصادي 
 توانست جايگاه مفهومي و علمي توسعه را در جامعه پژوهشگر در برابر اين ابهامات در موضعي قرار داشت كه هم مي

در اين موقعيت دو انتخاب آشكار وجود . الگوي همه جانبه تفكر آكادميك و اجتماعي مشروعيت بخشد و هم آن را نابود سازد
مثابه يك اصطالح  هاي مفهومي آن، اين اصطالح را به مات اصطالح توسعه و با درك ضعفپژوهشگران با درك ابها: داشت

هاي اجتماعي،  غيرقابل پذيرش براي تشريح پديده تحت بررسي، رد كنند يا اينكه براي تشريح بهتر مباني ديناميك كنش
هاي مختلف،  انستند در پرتو الگوها و نگرشتو عالوه پژوهشگران مي به. تري باشند اقتصادي و سياسي به دنبال مفاهيم تازه

اجتماعي، اين  اصطالح توسعه را حفظ كنند، اما آن را تغيير دهند، دوباره تعريف كنند و براي نيازهاي واقعي فردي، نهادي و
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هاي مؤثر  جوامع پژوهش كه شيفته محبوبيت اصطالح توسعه و قطعاً قرباني فقدان بحث. اصطالح را پردازش كنند
 كارايي ظاهري مفهوم توسعه را رد كنند، تقريباً به ،شناختي در قبال خود پديده شده بودند، به جاي آنكه در نخستين گام فتمعر

  .طرزي عمومي وارد عرصه جدال توسعه و مباحث مربوط به آن شدند
پيوستند و دست در دست با » به مدافعان عدم توسعه» سربازان توسعه«بنابراين، دهه بعد به دوراني تبديل شد كه در آن 

هاي خاص  اي كه از پيش داراي پيچيدگي شناختي به عرصه ، تعصب و جانبداري بيشتري را در زمينه معرفت»آگاهي جويان«
، تا الگوهاي )در همه انواع آن(هاي تازه انجاميد و طيفي از نظريه وابستگي  اين روند به بروز الگوها و نگرش. خود بود، افزودند

هاي نئوكالسيك به دليل  نگرش. گرفت هاي نئوكالسيك به توسعه را، در برمي بخش و رهايي انساني و همچنين نگرش آزادي
دقت بررسي كنيم، اين مسئله قابل طرح  هاي متفاوت در قبال توسعه را به اگر نگرش. اند كسب تجربه اكنون تغيير شكل داده

ه است يا خير؟ اينكه آيا انقالب علمي به آن مفهوم كه ديير بنيادين شخواهد شد كه ايا الگوي توسعه واقعاً دستخوش تغ
  .گويند، واقعاً اتفاق افتاده است يا خير، سؤال برانگيز است، اين انقالب صورت نگرفته است  مي (Kuhn)طرفداران كوهن 

يچ تالشي در جهت تغيير مسير ، ه1950 و 1940هاي  البته در صدد القاي اين نظر نيستيم كه از آغاز روند توسعه در دهه
در حقيقت اصطالح توسعه، بازسازي مفهومي شده است و . هاي توسعه صورت نگرفته است ها و سياست ها، استراتژي نظريه

با اين همه، مسئله اينجاست كه تغيير الگوي حاكم . كند هاي مربوط به آن نيز صدق مي ها و تاكتيك اين امر در مورد استراتژي
 و جايگاه شود كه مفاهيم بنيادين پديده توسعه اجتماعي و روش پژوهش در قبال آن كنار گذاشته شوند مل قلمداد ميهنگامي كا

بحث اصلي اين است كه . شناسي بازسازي شده نيز واگذار كنند شناسي نوين بلكه به يك معرفت خود را نه تنها به يك اصطالح
چالش طلبيده شده و نه با به اهيت پيچيده تحول اجتماعي و انساني، هنوز نه چوب تحليل مرمثابه چها همين مفهوم توسعه به

خواهد چتري  حقيقت اين امر اين است كه اصطالح توسعه ـ كه هنوز بايد تعريف شود ـ مي. مفهومي مؤثرتر عوض شده است
هاي مديريت را  يير سازماني تا شيوهها از تحول معنوي و انساني تا ناسيوناليسم و تحول اجتماعي، از تغ باشد كه همه پديده

توان ادعا كرد كه هر قلمرو فعاليت انساني و اجتماعي اعم از جامعه و سطوح ملي و  مي. مثابه تابع، تحت پوشش داشته باشد به
 هاي علوم اجتماعي، هاي مربوط به توسعه نيز بخشي از رشته المللي، بخشي از قلمرو توسعه است و هر بخش از پژوهش بين

  .است» توسعه«همه چيز است و همه چيز » توسعه«خالصه آنكه، . شود شناسي و فيزيولوژي محسوب مي زيست
هاي مربوط به توسعه، كم و بيش طي دهه گذشته، به پيچيدگي  در زمينه فعاليت» ارتباطات««اني واژه گتنوع و كاربرد هم

ويژه  هاي ارتباطي، به براي اشاره به تكنولوژي» رتباطاتا«در اوان اين همگرايي، واژه . موضوع مورد بحث افزوده است
ويژه با  اما با انقالب در ابزارهاي ارتباطات و به. شد نگاري به كار برده مي هاي روزنامه هاي همگاني و طيفي از فعايت رسانه

هاي  ي دربرگيري همه چيز از رسانههاي ارتباطي و كامپيوترها، حتي مفهوم تكنولوژيك ارتباطات نيز برا كاربرد فزاينده ماهواره
طور همزمان، اين موضوع نيز با هشياري مورد پذيرش  به. چاپي تا تكنولوژيك پيچيده الكترونيك و فضايي تعميم يافته است
 پذير هاي پيچيده ارتباطات انساني، بين فردي و گروهي امكان قرار گرفته است كه هيچ تحليل ارتباطي بدون در نظر گرفتن شبكه

هاي اوليه پس از جنگ جهاني دوم رخ داد، گرايش معاصر در بررسي ارتباطات، اين  برخالف آنچه كه در دوران سال. نيست
در اين بررسي هر دو جنبه انساني و تكنولوژيك بايد در ارتباط متقابل . مثابه يك كل همگرا بررسي كند است كه ارتباطات را به
  5.با يكديگر ارزيابي شوند

  
  وسعه معني ت
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 6مقدمهدر كتاب ) 1332-1460(توسعه به عنوان يك مفهوم، اساساً از سوي ابن خلدون متفكر مسلمان مسائل اجتماعي 
از دانند،  شناسي مي شناسي و جمعيت اي وي را بنيانگذار جامعه خلدون تونسي، كه پاره ابن. مطرح شد) اي بر تاريخ مقدمه(

بنابراين . كرد شناسي است، استفاده مي يح علم نوين توسعه يا علم الجامعه كه همان جامعهبراي تشر» العمران  علم«اصطالح عربي 
خلدون از مفهوم توسعه براي بررسي  ابن. شناسي است شناسي در جامعه آثار و علم تازه او اساساً يك الگوي نمونه و يك روش

بر طبق . كرد وجو مي هاي اقتصادي و اجتماعي جوامع جستكرد، عللي كه وي آنان را در ساختار علل تكامل تاريخي استفاده مي
خلدون را برتر از برخي از آثار   ـ كه آثار ابن(Gumplowicz) و گامپلوويكز (Sorokin)، سوركين (Toynbee)بي  هاي توين نظريه
تر از عصر خويش حركت هاي تاريخي، فرا شناسانه و پژوهش هاي جامعه پردازي دانند وي در نظريه شناسان كالسيك مي جامعه

. برده است كار مي و زماني جوامع بهترين شكل و در اشاره به تحوالت مكاني  خلدون واژه توسعه را در عام ابن. كرده است
در بستر علمي خويش به تاريخ مربوط بوده، زيرا ) العمران علم(شناسي  خلدون علم تحول و تطور و يا جامعه بنابراين از نظر بن

  .اي براي بررسي و درك تاريخ بوده است طريقهاين علم، 
اي، روستايي و شهري نشان داد كه چگونه جوامع از  خلدون در تشريح روابط پوياي جوامع چادرنشين، قبيله ابن
گروهي و پيوستگي ـ همبستگي  » عصبيه«كنند و  هاي اجتماعي پيچيده حركت مي هاي اجتماعي ساده به سوي سازمان سازمان

جامعه بدوي و اوليه . كند وجود دو نوع جامعه اشاره مي  به اين ترتيب به. تر است اي مستحكم ـ در ميان جوامع قبيلهاجتماعي 
شود به سه عامل متكي  جامعه متمدن كه از شهرنشيني ناشي مي). جوامع الحاضره(و جامعه متمدن و پيچيده ) جوامع الباديه(

خلدون آن را با علوم يك جامعه  با اين همه، كيفيت و تداوم توسعه كه ابن. جمعيت، منابع طبيعي و كيفيت حكومت: بود
اي از عوامل  شد و پاره دانست، تنها به پيشرفت كمي برحسب رشد اقتصادي، كاري و نهادي محدود نمي مفروض برابر مي
به اين ترتيب، . ضروري بودندشناسي، فرهنگي و سياسي نيز براي تداوم و كيفيت توسعه در جامعه متمدن  اجتماعي، روان

انحصار فزاينده قدرت از سوي حاكم و نهادهاي حكومتي، افزايش مصرف غيرضروري، افراط مردم در تجمالت، افول عصبيه 
خلدون عالئم اوليه فروپاشي  ، رشد فردي از خود بيگانگي در جامعه، همه از ديدگاه ابن)همبستگي و پيوستگي اجتماعي(

  .آيند به حساب مي» يافته توسعه«و » هريش«، »متمدن«جوامع 
از نظر . خلدون از تحول اجتماعي مشهود است رابطه مستقيم مذهب و سياست، چه تلويحي و چه آشكار، در برداشت ابن

. خلدون، ميان مذهب و سياست، جدايي نيست و رهبر در نقش پيامبر بايد براي جامعه يك راهبر سياسي و معنوي باشد ابن
كرد، يكي از نخستين انديشمندان اجتماعي بود  ها تأكيد مي آميز ميان ملت خلدون، كه بر روابط مسالمت ر است كه ابنشايان ذك

  .كه اهميت ارتباطات، اهداف مشترك و تبادالت اقتصادي و فرهنگي را پيش شرط نيل به صلح خواند
با آغاز قرن هفتم و . آمد شمار مي هاي اجتماعي به زمانتنها تحليل همه جانبه از تحوالت و ساخلدون، طي دو قرن،  آثار ابن
شناسان اروپا به مفهوم وسيع  ها و جامعه هاي نوزدهم و بيستم بود كه فيلسوفان، متفكران امور اجتماعي، اقتصاددان سپس در قرن

شهري، «به جامعه » .شاورزيروستايي، گروهي و ك«توجه به توسعه در اين دوران از زاويه تغيير شكل جامعه . توسعه پرداختند
فرديناند : صورت گرفت و در عين حال توجه به سيستم صنعتي دولت ـ ملت نيز در مرحله بعد قرار داشت» خردگرا، قراردادي

هاي  و پيوستگي)  مـاجتماع (» هاي سنتي پيوستگي«وابط اجتماعي مبتني بر  اهل آلمان، از ر(Ferdinand Tonnies)7تونيس
موضوع جوامع  (George Simmel) 8وطن او جورج سيمل هم.  سخن گفت]م جامعه ـ[ي بر روابط منطقي قراردادي مبتن

 بر جوامع ايستا و پويا تأكيد ورزيد (Auguste Conte) 9اگوست كنت فرانسوي. روستايي و جوامع شهري را مطرح ساخت
تقسيم «هر دو با طرح اين موضوع كه  (Emile Durkheim) 11و اميل دوركهيم فرانسوي (MAX Weber)10ماكس وبر آلماني 
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تر  در حقيقت به ارائه يك ديدگاه تفصيليدهند،  مباني پوياي همبستگي را در جوامع معاصر تشكيل مي» روابط اجتماعي«و » كار
  . تر پرداختند بينانه و در عين حال خوش

 و كارل (David Ricardo) 13يويد ريكاردود (Adam Smith) 12در حالي كه فعاليت اقتصادي ابتدا توسط آدام اسميت
 Robert) 15پردازان اقتصادي نظير رابرت اوئن بررسي شد، روند توسعه اجتماعي با استقبال ساير نظريه (Karl Marx) 14ماركس

Owen)16 در انگليس و ژوزف پرودن(Joseoh Proudhon)از ديگر سو، در حالي كه پيروان مكتب . در فرانسه دنبال شد 
گرايانه چون تشكيل سرمايه و ثروت تحليل   توسعه را بر پايه مفاهيم مصلحتهاي پانزدهم و شانزدهم، داگري در قرنسو
مثابه پايه توسعه  هاي بعدي با برگردان اين مقوله به اقتصاد سياسي كالسيك، از انباشت سرمايه به ها قرن كردند، ليبرال مي

هاي تخيلي و  و اين كارل ماركس بود كه با ارتقاي تفكر سوسياليست. ، دفاع كردندانجامد اقتصادي كه به توسعه اجتماعي مي
اين نظريه به سنگ پايه نظريه . سنت اقتصاد و سياست را مطرح كرد» ارزش افزوده«تفكر اقتصاددانان كالسيك ليبرال، نظريه 

  . تبديل شدو مبارزه طبقاتي» ماترياليسم ديالتيك«همه جانبه توسعه اجتماعي مبتني بر 
را كه اولين تالش در راستاي تحليل توسعه » ثروت ملل« اثر خود موسوم به 1776هنگامي كه آدام اسميت در سال 

علم نيوتني با فاصله گرفتن از تصورات ثابتي . اقتصادي بود، منتشر ساخت، ليبراليسم كالسيك اقتصادي در حال اوج گرفتن بود
اين نوآوري مفهومي، به همراه اصرار . ر كلي بر نظريه توسعه، تأثير عميقي گذاشته بودطو كه درباره زمين وجود داشت، به

كه نظريه اقتصاد آزاد آدام اسميت به يك مفهوم پرنفوذ گرايانه ژان ژاك روسو در زمينه حق افراد در آزادي عمل، باعث شد  واقع
و باألخره با . هاي تكنولوژيك، به يك باور تبديل شود تپايان پيشرف هاي بي رفت تا در عرصه بخش منجر شود، كه مي آزادي

وي بيش از پيش اين » مزيت نسبي«رونق گرفتن تجارت و بازرگاني ميان اروپا و ساير نقاط جهان، ديويد ريكاردو و نظريه 
  . مفهوم توسعه را موجه نشان دادند

ي شمالي سپري شد، مشتمل بر الگوي كالسيك توسعه  در اروپا و آمريكا1917 تا حدود 1750گونه كه از  روند نوگرايي آن
شد، در اروپاي قرن نوزدهم جايگاه  توسعه اقتصادي كه برحسب رشد توليد ملي تحليل مي. اقتصادي و اجتماعي ـ سياسي بود

نگريستند،  يمثابه هدف نم تا پيش از اين مرحله، سوداگران به توسعه اقتصادي به. اصلي را در توسعه ملي به خود اختصاص داد
 و باألخره هنگامي كه هنجارهاي پيشرفت و فعاليت ∗بود» دولت ـ ملت«از نظر آنان توسعه اقتصادي ابزار الزم ايجاد سيستم 

هاي اقتصادي مطرح شد و  گيري در تصميم» خردگرايي«به كاالهاي مصنوع مورد توجه قرار گرفت، اصل براي دستيابي 
 در مورد جمعيت، جنبه (Malthus)ر و گرايش به توسعه امپرياليستي با طرح نظريه مالتوس موضوعات بيكاري، ركود تجاري، فق

در . شوند خاطر فالكت خود و اينكه صرفاً فرزندان بيشتري دارند، سرزنش مي فقرا به» مالتوس«در نظريه . عقالني به خود گرفت
سب كرد و دمكراسي به همراه حكومت مبتني بر اهميت شاياني ك» برابري«و » آزادي«قلمرو سياسي هم مفاهيمي چون 
با توجه به حقوق ويژه و بنيادين مدني، و همچنين با توجه به برابري در مقابل » برابري«. نمايندگي، طرفداران زيادي يافت

 اين نمونه .بود» زادي از كنترل حكومتآ«و يا به مفهوم » آزادي فردي«و » فردگرايي«آزادي به مفهوم . شد قانون، تعريف مي
  : كالسيك توسعه عالوه بر ساير موارد، مشتمل بر موارد زير بود

  ناسيوناليسم و امپرياليسم. 1

                                                 
 هنگـامي بـراي نخـستين    (States)ها  ، دولت(Stateless Societies)شدند  مشخص مي» جوامع بدون دخالت« تا شش هزار سال پيش جوامع با عنوان (Nation State)» دولت ـ ملت «* 

كه در قرن هفـدهم بـروز كـرد بـا     » دولت ـ ملت «پديده .  به يكي از اركان دولت تبديل شد(Territory)ن يبنابراين سرزم. بار تشكيل شدند كه رواج كشاورزي به سكونت جوامع انجاميد
در اروپـاي غربـي شـكل    » وسـتفالي «نوعي از دولت است كـه در پـي قراردادهـاي    » دولت ـ ملت «.  در يونان باستان متفاوت بود(City State)» دولت ـ شهر «هاي دولت، مثل  ساير شكل

اكنون يك گـرايش گـسترده   »  دولت ـ ملت «هاي استقالل سياسي، نفوذناپذيري و حاكميت بر قلمرو برخوردار است،  شود از مشخصه ام كه نظام اروپايي نيز خوانده مياين نوع از نظ. گرفت
  . مترجم ـ .كند المللي را تجربه مي بين
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  انقالب صنعتي و فني . 2
  رشد اقتصادي و ماترياليسم . 3
  كراسي و حقوق فردي ودم. 4
  هاي بوروكراتيك و خردگرا  سازمان. 5

  
ها در روسيه،  انقالب بلشويك. ر بروز برخي از رويدادها كامالً ضربه ديدخاط الگوي كالسيك توسعه پس از جنگ جهاني اول به

به قدرت رسيدن فاشيسم در اروپا، ركود بزرگ و حمايت از دولت ناظر به رفاه همگان، در اروپا و آمريكا از سوي رهبران 
السيك توسعه را از طريق مداخله  كه الگوي ك(Maynard Keynes)سياسي و اقتصادي مانند فرانكلين روزولت و مينارد كينز 

  .دولت و اقدامات اصالحي بر بنياني نو قرار دادند، از جمله اين رويدادها بودند
 تضادهاي دروني اين الگو، حترين آنها كارل ماركس و پيروانش بودند، با طر منتقدين الگوي كالسيك توسعه، كه برجسته
آنها اعالم داشتند كه در تاريخ بشريت پنج نوع رابطه اساسي در . ن دانستندسقوط آنان را محتوم و اين نوع توسعه را غيرممك

شكل . مثابه نخستين مرحله كمونيسم داري و سوسياليسم به جامعه بدوي، دوران بردگي، فئوداليسم، سرمايه: توليد وجود دارد
اينكه چه  ها در تبيين ماركسيست. دهد يمالكيت ابزارها و وسايل توليد در اين پنج مرحله، محور مشترك ماجرا را تشكيل م

هاي متنوع روابط اجتماعي، اقتصادي  گويند قوانين اقتصادي، بايد تحوالت بوده و شكل  توسعه جامعه نقش دارند، ميرعواملي د
وانين عالوه بر ق. گيرند اين روابط در قلمروهاي توليد، توزيع، تبادل و مصرف، شكل مي. كنند را در ميان مردم تعيين مي

يكي از قوانين اين . هاي اجتماعي ـ اقتصادي كاربرد دارند بندي مشخص اقتصادي، قوانين ديگري هم هستند كه در همه شكل
اين قانون روابط ضروري و وابستگي متقابل دو جنبه توليد . است كه روابط توليدي با شخصيت نيروهاي مولد در ارتباط است

  .وهاي توليد و روابط توليدنير: دهد اجتماعي را هدف قرار مي
هاي اقتصادي در مناطق  هاي الگوي ماركسيستي توسعه، اين استدالل است كه ماهيت كنش ترين مشخصه يكي از مهم

اين لنين بود كه در تحليل خود از . داري در جريان است يافته سرمايه استعماري به مسائلي وابسته است كه در كشورهاي توسعه
او چنين استدالل كرد كه توسعه نابرابر اقتصادي و سياسي . داري، پديده امپرياليسم را ديد مرحله سرمايهباالترين و آخرين 

ر چه براي توليد يك كاال كار بيشتري صرف هداري، در دوران امپرياليسم، مبناي انقالب پرولتاريا را تشكيل خواهد داد و  سرمايه
اي ميان اشياء را  رابطه... اي ميان دو شخص است  ارزش، رابطه«: نين معتقد بود ل. شود، ارزش قيمت آن كاال بيشتر خواهد بود

  17. »تغيير شكل داده است

 در چنين فضايي از الگوي 1970 و 1960هاي  پردازان مسئله وابستگي در دهه ويژه نظريه داري، به منتقدين اخير سرمايه
شورهاي غير حاكم به كشورهاي حاكم كشي از وابستگي اقتصادي ماركسيست ـ لنينيستي اقتصاد سياسي، عدم توسعه را نا

  . دانستند
خلدون در قرن چهاردهم  مثابه يك مفهوم عام و كلي در قبال تغييرات اجتماعي، از دوران ابن به اين ترتيب مفهوم توسعه به

همبستگي و (شناسانه عصبيه  نخلدون توانست پويايي اجتماعي ـ روا در حالي كه ابن. به يك حلقه كامل تبديل شده بود
مثابه يك اصل عمده در نظريه توسعه خود معرفي كند و همچنين مصرف پياپي كاالهاي مادي و  را به) پيوستگي اجتماعي

تجملي را به عنوان شاخصه افول اجتماعي مطرح سازد، متفكران كالسيك و نئوكالسيك قرون هفدهم تا بيستم بر مبناي 
در آستانه تغيير قرن به . ورزيدند مقابه پايه جامعه نوين صنعتي تأكيد مي ركسيستي اكنون بر رشد مادي بهالگوهاي ليبرالي و ما
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رفت تا بر  خاطر صنعت گرايي، سكوالريسم فكري و ظهور ناسيوناليسم نوين بر مبناي دولت ـ ملت، توسعه اجتماعي مي
  .باره حركت سرمايه، متمركز شودداري و بر نظرات ماركس در انباشت ثروت در چهارچوب سرمايه

» توسعه«ا پايان جنگ جهاني دوم، ترغم مطرح بودن توسعه اجتماعي در آثار اين پژوهشگران از هنگام تغيير اين قرن  علي
هاي مربوط به ارزيابي و رشد اقتصادي ـ صنعتي در ادبيات مربوط  مثابه يك مفهوم فراگير درتغييرات اجتماعي، جز در بحث به

كرات وهاي ليبرال دم هاي غربي مربوط به توسعه انساني، چه نظريه با اين همه، نظريه. ين حوزه، كاربرد منظمي نداشته استبه ا
هاي ماركسيستي، هر دو از يك فرض مشترك ناشي شدند و آن فرض اين بود كه توسعه جوامع مستلزم وجود  و چه نظريه

اين فرض كه در اروپا و آمريكاي شمالي با شدت . زين ساختار سنتي شودسازمان جديد اقتصادي و اجتماعي است، تا جايگ
: اتخاذ شده و در ميان نخبگان كشورهاي صنعتي كامالً درك نشده بود، عالوه بر ساير محورها در بردارنده مقوالت ذيل بود

يبراليسم يا كمونيسم ـ اصالح يا داري، سوسياليسم، ل سكوالريسم فكري و شخصيتي، نوگرايي بر پايه يكي از الگوهاي سرمايه
 و با هاي پس از جنگ در نخستين دهه. بود» اروپايي شدن«و يا » غربي شدن«در بسياري از موارد اين توسعه متضمن . انقالب

و » عقب مانده«هايي چون  ، توصيف قوم مدارانه اكثر جمعيت و جوامع جهان با استفاده از واژه»توسعه«افزايش محبوبيت 
  .داد» روبه توسعه«و يا » توسعه نيافته«تدريج منسوخ شد و جايگاه خود را به صفات محترمانه چون  به» بيغيرغر«

ب ارتدكسي و ماركسيستي تپردازان هر دو مك نظريه اي از سوي  ، آثار گسترده1960طور خاص در دهه  ، و به1950طي دهه 
هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي،  وصيف طيف وسيعي از پديدهدر اين آثار از اصطالح توسعه براي ت. انتشار يافته است

و » توسعه«اين كاربرد نامحدود از . هاي انساني استفاده شده است شناسي در همه سطوح فعاليت شناسي، فرهنگي و بوم روان
هاي  ه در ارجاعاي ساخته است، زيرا اين اصطالح هم مفهوم مشخص قبلي خود و هم مفهومي را ك طلسم ويژه» گرايي توسعه«

گستردگي كاربرد اصطالح توسعه، امر تجزيه و تحليل را براي همه . شد، از دست داده است روشنفكرانه از آن استنباط مي
  .انگيز كرده است هموكساني كه درصدد ترسيم مرزهاي آن هستند، دشوار و 

  
  از نوگرايي تا وابستگي و فراسوي آن 

كند، از هنگام جنگ جهاني دوم براي  مي فهوم عام كه بر چندين پديده تكاملي و انقالبي داللت مثابه يك فرايند و يك م توسعه به
  : وجود آورده است ها، چهار حوزه موضوعي را به تشريح اين پديده

  نوگرايي، ناسيوناليسم و توسعه سياسي . 1
  توسعه اقتصادي و گسترش تكنولوژي . 2
  نيافتگي  امپرياليسم و توسعه. 3
  نقالب، رهايي و دگرگوني انساني ا. 4
  

گيري، تكاملي و كاركردي هستند، دو موضع ديگر در برخورد با روند تحت  در حالي كه دو موضوع نخست از جهت سمت
گيري سياسي ـ  اين همه، باتوجه به سمتبا . هاي راديكال دارند و بر تغييرات ساختاري و بنيادين متمركزند ديدگاهبررسي، 

علت اين دشواري اين است كه هر دو نظريه با . جتماعي ـ فرهنگي هر دو گروه، تعيين برچسب امر دشوار استاقتصادي و ا
رود،  كار مي ها به داخل دارند و از نظر اصطالح شناسي نيز به خاطر نوع اصطالحاتي كه از سوي پيروان اين نظريهتيكديگر 

  .اند داراي ابهام
  



  15875-6597: ، صندوق پستي 13 خيابان شهيد بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم  پالك ،تهران: ها العات و توسعه رسانهدفتر مط
  Email:info@rasanhe.org          www.rasaneh.org        88730477:  دورنگار88730413، 88735439: تلفن

19  

  ياسي نوگرايي، ناسيوناليسم و توسعه س
هاي حاكم بر توسعه و حاكم بر روندهاي   نگرش1960 و 1950هاي  نوگرايي، ناسيوناليسم و توسعه سياسي، طي دهه

شناسان اجتماعي اياالت  شناسان و روان ها در ميان محققان امور سياسي، جامعه اين نگرش. اند گيري ملل را تشكيل داده شكل
تحت سرپرستي شوراي پژوهشي  (Gabriel Almond)اي كه به رياست گربريل الموند   مجموعه18متحده آمريكا بيشتر حاكم بود

هايي همت گماشت كه براي  هاي تطبيقي علوم اجتماعي در دانشگاه پرينستون شكل گرفت، به جمع آوري داده كميته سياست
 نوگرايي و توسعه سياسي تأكيد از جمله پژوهشگران امور سياسي كه بر. ث پيرامون نوگرايي و توسعه سياسي ضروري بودحب

. الموند، جي. گابريل اي: توان از اين افراد نام برد هاي جهاني براي فرايندها بودند، مي داشتند و در تكاپوي دستيابي به شاخص
رد ، لئونا(David Apter)ر ت ديويد اپ(Huntington Samue.P)هانتينگتون . ، ساموئل پي(G.Bingham Poweuil)بينگهام پاول 

 Myron) و مايرون وينر (James.C Coleman)كلمن . ، جيمز سي(Sidney Verba)وربه  ، سيدني(Leonard Binder)بيندر 

Weiner) .  
فري  .، فردريك دبليو(Ithiel De Sola Pool)، ايتل دسوالپول (Lucian. W.Pye)پاي . در عين حال افرادي نظير لوسيان دبليو

(Frederick. W. Frey)ارد فاگن  و ريچ(Richard Fagen)مثابه عملكرد مشترك   نيز از جمله افرادي بودند كه به ارتباطات به
ادبيات قلمرو توسعه و نوگرايي بر آن بود تا ميان توسعه سياسي و اقتصادي تمايز . نگريستند هاي سياسي مي كليدي كليه نظام

آنچه . كردند نهادسازي و مشاركت شهروندان تأكيد ميكراسي غربي، وزدند بر دم نويسندگاني كه در اين زمينه قلم مي. قايل شود
نظام چند حزبي، سكوالريسم فكري و . كراسي پارلمان بودوشد مجاري رسمي نهادي سياست و عمدتاً دم بر آن تأكيد مي

مثابه   ملي و بهمثابه تماميت به توسعه سياسي عمدتاً به. گرفت حاكميت نظام دولت ـ ملت به شدت مورد حمايت قرار مي
ضرورت : در اين نظريه دو مشكل وجود داشت. شد نگريسته مي» وحدت بيشتر ملي«به سوي » وحدت كم ملي«حركت از 

افزون بر . هاي خودمختار پيشين و احداث پل بر شكاف ميان نخبگان ملي و ساير اعضاي همان نظام ايجاد ارتباط ميان بخش
روند نوگرايي . هاي منفرد قبلي جامعه نيز بود هاي مركزي ارتباطات به درون بخش شبكهاين، توسعه سياسي به مفهوم گسترش 
  : و توسعه سياسي شامل اين موارد بود

  .تفكيك ساختاري را در نظام سياسي افزايش داد. 1
  . ورد و جذب نيروي سياسي از معيار شهرت فاصله گرفت و به سوي معيار موفقيت حركت كردآدر بر. 2
  .ه مؤثر فعاليت سياسي را گسترش داددامن. 3
  . سكوالريسم و خردگرايي را افزايش داد. 4
  

كميته نويد يك چهارچوب نظري كمتر . هاي نهايي اعضاي آن بود مشورتهاي تطبيقي،  آخرين محصول كميته سياست
و همكاران وي تحت » ارد بيندرلئون«گرا را در كمترين حد  جانبدارانه را داد، چهارچوبي كه در آن متغيرهاي سياسي فرهنگ

  : در بررسي بحران توسعه و مراحل آن، اين موارد را مطرح ساختند» عارضه توسعه سياسي«عنوان 
ظرفيت «و » جبربرابري«، »فرايندهاي تفكيك ساختاري«فرايند توسعه سياسي يك كنش متقابل است كه همواره ميان 

توسعه سياسي متضمن نهادينه كردن موفقت آميز اين موارد . گيرد ي صورت مييك نظام سياس» جمعي، واكنشي و انطباق يابنده
ها و برخوردهاي ناشي از تفكيك فزاينده، اين  مند كردن تنش گرايي و نفوذ كه بتواند ضمن قانون الگوهاي نوين هم. 1: است
حوي كه پاسخگوي نيازهاي ناشي نبع، به الگوهاي نوين براي مشاركت مردم و توزيع منا. 2. ها و برخوردها را كنترل كند تنش
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و » تهوي«دستيابي به اين توان و استعداد اجرايي، به نوبه خود يك عامل تعيين كننده در حل مسائل . باشد» جبربرابري«از 
   19.است» مشروعيت«

به روند » فكيكت«.  عارضه توسعه بودــ عوامل توسعه سياسي ــ» ظرفيت«و » برابري«، »تفكيك«بنابراين كنش متقابل
ها در جوامع در حال گذار به  ها، تخصصي كردن قلمروهاي نهادي و همچنين تخصصي كردن اتحاديه جداسازي فزاينده نقش

داراي سه مؤلفه است كه هم شاخص توسعه سياسي است و هم براي توسعه سياسي اهميت » برابري«. شود نوگرايي اطالق مي
نيز يك عامل جمعي، واكنشي و انطباق يابنده است كه » ظرفيت«. ني و هنجارهاي پيشرفتتابعيت ملي، نظم حقوقي همگا: دارد

  .كند ها عمل مي در پاسخ به تنش
اگرچه . اي براي توسعه سياسي ارائه نكرد سه دهه مطالعه از سوي اكثر محققان علوم سياسي در آمريكا هيچ نظريه تازه

تر از  تر و پيچيده عقايد قديمي اين قلمرو غلبه كردند، اما نظريات آنان بسيار كليو همكاران او تا حدودي بر برخي از » بيندر«
هاي  ال هاي آنها عمدتاً بر ايده ديدگاه. شمار جوامع سنتي و غيرغربي مفيد واقع شود آن بود كه بتواند براي درك مشكالت بي

با اين همه، اين نظريات تا اواخر . گرايي به نوگرايي بود تزعم آنان، حركت از كهنه به نو، و از سن عه بهسمتكي بود و تو» وبر«
. ساموئل پي.  بودحها و نهادهاي سياسي آمريكا مطر ويژه به ارزش  به همراه يك باور نسبي به عقايد غربي و به1976سال 

گونه  وسعه را اين با بررسي مشاركت سياسي در جهان سوم، نوگرايي و ت(Joan M. Nelson)نلسون .هانتينگتون و جوان ام
  : تعريف كردند
براي اشاره به روند همه جانبه تغييرات اجتماعي، اقتصادي، فكري، سياسي و فرهنگي » توسعه«يا » نوگرايي«هاي  ما از واژه

ين كاربرد ا. كنيم تانشيني و كشاورزي به شرايط وفور، شهرنشيني و صنعتي همراه است، استفاده ميس از فقر،روكه با گذار جوامع
ما .  قابل مقايسه است∗هاي نوگرايي پويش در كتاب (Cyril E.Black)بلك . واژگان از سوي ما با كاربرد آنان از سوي سيريل اي

  : كنيم هايي از اين فرايند كه شامل موارد زير هستند، استفاده مي شخبراي اشاره به ب» توسعه اجتماعي و اقتصادي«از عبارت 
اي و ارتباطي، تنوع ساختار اشتغال و روندهاي مربوط به  اري شدن كشاورزي، توسعه رسانهشهرنشيني، صنعتي شدن، تج

» رشد اقتصادي«ما از عبارت . شوند بندي مي طبقه» بسيج اجتماعي«و » توسعه اقتصادي«هاي   اين مقوالت غالباً تحت عنوان∗.آن
   20.كنيم ه توليد ناخالص سرانه داخلي استاده مينيز براي اشاره به افزايش همه جانبه ثروت اقتصادي جامعه بر پاي

. اند هاي مختلف برخورد كرده ناسيوناليسم و توسعه از زوايه جوانب و رشته. اي نيز هستند كه با نوگرايي با اين وجود عده
. ان.دانيل لرنر، اس«: د برمتوان اين افراد را نا هاي ميداني دست يافتند، مي ها از طريق پژوهش اي كه به نام داده از ميان عده

 و كارل (Everret Rogers) اورت راجرز ،(David Mc Clelland)شناس   روانمك كللند، ديويد (S.N. Risenstadt)ايزنشتاد 
هاي ارتباطات و سيبرنتيك  گيري ملل را از جنبه پژوهشگر علوم سياسي كه فرايند ناسيوناليسم و شكل (Karl Deutsch)دوچ 

  .بررسي كرد
پژوهش . ها را دارد ترين و مؤثرترين پژوهش هاي اوليه در اين زمينه، حكم مهم العه نوگرايي توسط لرنر در ميان پژوهشمط

 لنر 21.لرنر اولين تالش براي فرموله كردن الگوي جهاني نوگرايي است و از طريق مطالعات بين كشوري صورت گرفته است
لرنر با . زندگي مبتني بر كنش متقابل استوار بود» نظام رفتاري«يه لرنر بر نظر. يك نظريه نوگرايي عمومي را مطرح ساخت

اي است كه جوامع با  وي در پژوهش خود به دنبال شيوه. پژوهش ميداني در چند كشور خاورميانه نظريه خود را محك زد

                                                 
. The Dynamics of Modernization. by: Cyril E.Black. New, York: Harpper and Row, 1966.∗   

  : ينگتونت اثر هاننظم سياسي در جوامع رو به دگرگونيرجوع كنيد به كتاب .  ∗
Political Order In Changing Societies, Samuel P, Huntington, New Haven, Yale University Press, 1968. pp 33-34. 
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در اين باره نيز كه جوامع » لرنر«ن، افزوده بر اي. رسد استفاده از آن، از مرحله سنتي به مرحله گذار و سپس به نوگرايي مي
نوگرايي در اين چهارچوب، نوعي نسبك مشاركتي . عمل آورده است هاي به بررسيكنند،  چگونه با نوگرايي ارتباط برقرار مي

هايي است كه در  هاي جامعه مشاركتي همان ويژگي ويژگي. شود و جامعه نوين، يك جامعه مشاركتي است خوانده مي» زندگي
شوند، كاال  دهند، تأمين مالي مي خوانند، در قبال كاري كه انجام مي روند، روزنامه مي مردم به مدرسه مي: وجود داردغرب 

لرنر در تشريح حركت جامعه از شكل سنتي به . نظر هستند دهند و در برابر طيف وسعي از مسائل صاحب خرند، رأي مي مي
  .كند  سه تعريف عمده ارائه ميمرحله انتقالي گذار و سپس به شكل نو زندگي،

ترين  جامعه غربي هنوز توسعه يافته«نوگرايي در كشورهاي رو به توسعه بايد از الگوي تاريخي توسعه غربي پيروي كند، زيرا . 1
دارد و اين همان الگويي است كه سخنگويان خاورميانه ) قدرت، ثروت، مهارت و خردگرايي(هاي اجتماعي را  الگوي ويژگي

كند كه اين سخنگويان چه كساني هستند، اما   البته لرنر  مشخص نمي22.»كنند دانند و از آن حمايت مي ا هدف خود ميآن ر
زده هستند و درحال  كند، كساني كه كم و بيش غرب شاره مياتوان حدس زد كه وي به نخبگان سياسي و اقتصادي حاكم  مي

  . باشند ر جوامع خود ميدهاي مسلط  حاضر نيز قدرت
، تلقين، ظرفيت »لرنر«طبق نظريات . رود شمار مي ، كليد نوگرايي به»شناسي است كه يك جزء پوياي روان«مدلي هتلقين يا . 2

را به يك مشتري دست به نقد، به شنونده راديو و » تلقين كننده« لرنر سپس روندي كه 23.»ديدن خويش در جايگاه غير است
   24.كند وشني تشريح ميكند، به ر به رأي دهنده تبديل مي

  .كنند هاي جمعي كه حكم شاخص تغيير را دارند، روند نوگرايي را تسهيل مي رسانه. 3
  

شود كه الگوي غربي نوگرايي، يك الگوي جهاني است، زيرا مبتني بر يك واقعيت تاريخي است و سكوالريسم  چنين وانمود مي
  : بايد نظير اروپا و اياالت متحده آمريكا دنبال شود) هبيتفاوتي در قبال مذهب و يا رد مالحظات مذ بي(فكري 

دستورات و . شود هاي مقدس نمي روشنگري سكوالريستي براي هدايت روابط انساني، به آساني جايگزين مكاشفه
ها را فراهم ساخت ـ  قوانين مقدس كه روزگاري با الهام و ابالغ چوپان مطرح شد، قوانين ساده راهبري همه توده

توانستند ناآگاه و يا عميقاً بيگناه باقي بمانند ـ اما در روشنگري سكوالريستي، هر فرد بايد شخصاً وارد  هايي كه مي هتود
جهل، «جديد سكوالر، بايد براي امحاي اين نظر كه » فضاي فكري«عمل شود، بسياري از افراد در راستاي ايجاد 

  25.مبارزه كنند» بهشت است

  

، »شهرنشيني«: كند پيشروي به سوي جامعه نوين، از چهار مرحله پياپي عبور ميغربي ، الگوي »لرنر« ديدگاه سبراسا
كه توسعه اقتصادي و سياسي را به دنبال » جامعه نوين مشاركتي«و باألخره ادغام در » ها استفاده از رسانه«، »آموزي سواد«

  : آورد مي
مثالً هرجا شهرنشيني افزايش . دهد جنبه جهاني دارند، نشان مياي را كه  الگوي غربي نوگرايي، ابعاد و مراحل ويژه

ها بيشتر استفاده كنند و هرگاه  منجر شده و رشد سوادآموزي باعث شده تا مردم از رسانهيافته، به رشد سوادآموزي 
رأي (سياسي و مشاركت ) درآمد سرانه(اند، مشاركت اقتصادي  ها قرار گرفته مردم، بيشتر از هميشه تحت پوشش رسانه

  26.الگوي غربي نوگرايي يك واقعيت تاريخي است. اوج گرفته است) دادن

  

شناسان آمريكا  هاي آن دسته از جامعه در مورد توسعه و نظريه وي پيرامون نوگرايي، به طرز عميقي بر پژوهشهاي لرنر  ديدگاه
راجرز از نوگرايي و . تعريف اورت ام. ثير گذاشتكه به روند تغييرات اجتماعي در كشورهاي روبه توسعه عالقه داشتند، تأ
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 توسعه عبارت است از (F.F.Shoemaker)شوميكر . اف.طبق نظر راجرز و همچنين اف. توسعه، نمودي از اين واقعيت است
ر توليد هاي نوينت روشهاي تازه از طريق  نوعي تغيير اجتماعي كه در آن به منظور افزايش درآمد سرانه در سطوح زندگي، ايده«

نوگرايي در سطح «: بنابراين، توسعه بر طبق اين ديدگاه عبارت است از » شوند هاي پيشرفته، به نظام اجتماعي ارائه مي و سازمان
  27».هاي اجتماعي نظام

هيز .اچ.توان به عنوان نمونه به آثار كارلتون جي در اينجا مي. مفهوم توسعه با ادبيات ناسيوناليستي نيز آميخته شده است
(Carleton J.H.Hayes)اسنايدر . ، لويي ال(Louis L.Snyder) هانس كوهن ،(Huns Kohn)شيفر . و بويد سي(Boyd C. 

Shafer)و ظهور كشورهاي جديد پس از دو جنگ اول و دوم جهاني ها را به مفهوم دولت ـ ملت  اين افراد نظريه.  اشاره كرد
كند تا عواملي كه فرد را به سوي  گيري ملل تالش مي سيوناليسم نوين و روند شكلدوچ در تشريح نا.كارل دبليو. دهند ربط مي

د، تعيين رخود را جزئي از دولت ـ ملت به حساب آو شوند تا فرد دهند و همچنين عواملي را كه باعث مي ناسيوناليسم سوق مي
سوي خودمختاري سياسي، اقتصادي و فرنگي در مردمي كه در ميان آن جنبش قابل توجهي به «: نويسد او درباره مليت مي. كند

شود و آن، حجم و  هاي متداخل الگوهاي كنش متقابل، مشخص مي از طريق بررسي مجموعه» جنبش مهم« اين 28».جريان است
بي دوچ تالش كرده است تا روند ناسيوناليسم و ارتباطات اجتماعي را به طريق كمي ارزيا. تواتر واقعي ارتباطات و تردد است

الگوي دوچ كه بخش عمده آن بر عناصر نوگرايي و همانند سازي متكي است، براي تشريح نحوه رشد كشورها كافي . كند
  .نيست

گيري ملت مطرح نبوده و حفظ هويت قومي در برابر هويت ملي در  رباره مناطقي كه در آنها روند شكلدبا اين وجود، 
تواند تحقق تاريخي  نمياند كه نظريه دوچ  برخي از پژوهشگران ادعا كرده. ستاولويت بوده است، مطالب زيادي گفته نشده ا

هاي ژرمن و  مثل دولت(هاي خارجي از چهارچوب نوگرايي اقتصادي و اجتماعي را تبيين كند  هاي قومي و همبستگي دولت
دي كه جوامع از بطن تجربه نوگرايي گويند نظريه دوچ از توضيح موار آنها همچنين مي) جامعه سياسي قرون ميانه اروپاي غربي

  29.ـ عاجز استـآنكه هويت سياسي برپايه قومي و يا توان حفظ هويت دوگانه را داشته باشند  ـ بيـكنند  ظهور مي

شماري كه رشد  كند، از سوي پژوهشگران بي اينكه ناسيوناليسم براي توسعه، حمايت عقيدتي، رواني و اخالقي فراهم مي
دهند،  ين را در كشورهاي روبه توسعه به موضوعات دولت ـ ملت، ليبراليسم، سوسياليسم و كمونيسم ربط ميناسيوناليسم نو

. اند حال از بررسي ناسيوناليسم در خارج از نظام دولت ـ ملت ناكام مانده اما اين پژوهشگران در عين. بارها مطرح شده است
سي ناسيوناليسم خاورميانه و يا در بررسي جوامع مشخص اسالمي، تضاد توانند در برر عنوان نمونه، اين پژوهشگران نمي به

در اسالم كه همه مردم مسلمان » امت«مفهوم . را براساس برداشت غربي از توسعه، تجزيه و تحليل كنند ناسيوناليسم و نوگراي
ها و اين  همين ترتيب براي اين كانونها قدمت دارد، به  گيرد و قرن نظر از نژاد، مليت و مجاورت جغرافيايي در برمي را صرف

توانند  گيرد كه اين نويسندگان نمي افزون بر اين، اين سردرگمي هنگامي اوج مي. ها، غيرقابل تبيين باقي مانده است نوع برداشت
در حالي .  هستنداين دو مقوله كامالً در تقابل با يكديگر و لذا غيرقابل انطباق. هنددتميز » دولت اسالمي«را از » دولت ـ ملت«

مشكل . و ابزار اصلي اراده الهي در زمين است) خدا ترس(متقي » دولت اسالمي«يك دولت سياسي است، » دولت ـ ملت«كه 
 ايران عاجز ماندند، دقيقاً 1979-1978هاي  و انقالب اسالمي سال) 1906 – 1911(افرادي كه از تحليل هر دو انقالب مشروطه 

آنها . ن عده از رويدادهاي جاري انقالب، از نهادهاي رسمي قدرت در شكل مدرن آن فراتر نرفتدرك اي. همين نكته بود
آنها همچنين از درك . غربي بودندهاي رو به افول ليبرالي  دادند و تحت تأثير انديشه ناسيوناليسم را به مذهب و اسالم ربط مي

در دكترين اسالم . عاجز مانده و يا عمداً آن را ناديده گرفتندبراساس قران و حديث، » فهوم نظري و شالوده دولت اسالميم«
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تقوا، صالحيت  براساس درك اسالمي، رهبر سياسي بي. توان سياست را از اخالقيات و بنابراين از مذهب جدا ساخت نمي
  .راهبري جامعه يا دولت اسالمي را ندارد

. دبيات مربوط به توسعه مورد بررسي قرار گرفته استبحث ناسيوناليسم در برابر جنبش جهاني سوسياليسم نيز در ا
. ا ماركسيسم را به ناسيوناليسم و انترناسيوناليسم كه اولي پيش شرط دوم است، مربوط سازدتهايي هم به عمل آمده است  تالش

نگريستند،   ميدر حالي كه آمده ماركس و انگلس عمدتاً از زاويه توسعه اقتصادي ـ سياسي اروپاي غربي به ناسيوناليسم
هاي سوسياليستي جهان بخشيد و باعث شد تا  اي به موضوع ناسيوناليسم و جنبش هاي روسيه، چين و كوبا ابعاد تازه انقالب

  .هاي بعد به اين موضوع جلب شود شماري در آن هنگام و در سال توجه پژوهشگران بي
  

  توسعه اقتصادي و گسترش تكنولوژي 
ن آدوراني بود كه طي ، از جنبه اقتصادي و تكنولوژيك 1960 و 1950هاي  من و به ويژه دههدوران پس از جنگ جهاني دو

در اين ديدگاه، هر . انداز امروز نيز هواداران خود را دارد اين چشم. به لحاظ ارقام كلي مترداف بود» رشد اقتصادي«و » توسعه«
گونه كه قبالً خاطر نشان شد،  همان. شود ابع اقتصادي تلقي مينوع كمبود در توسعه ملي و يا دگرگوني اجتماعي، كمبود در من

توجه خود را ) گفتند گونه كه آدم اسميت، توماس مالتوس، جان استوارت ميلز و ديويد ريكاردو مي آن(مكتب كالسيك توسعه 
ان ادغام اين عوامل توليد و بازده اقتصادي به حجم نيروي كار، تأمين زمين، ذخيره سرمايه، ميز. بر رشد اقتصادي متمركز كرد
اي  ث پيرامون رشد اقتصادي مانند پيروان مكتب كالسيك از همين عوامل پايهحكارل ماركس در ب. سطح تكنولوژي وابسته بود

خاطر  دانست و نه ناشي از ركودي كه به داري را ناشي از انقالب اجتماعي مي اما وي افول سيستم سرمايه. برد توليد نام مي
  . آمد وجود مي دارها و طبقات كارگري به ي بنيادين سرمايهتضادها

گذاري مستقيم اقتصادي در كشورهاي روبه توسعه، با هدف شتاب  هاي نخستين پس از جنگ، استراتژي سرمايه در سال
تبديل شد، از هاي مربوط به آن  اين استراتژي كه به ستون فقرات طرح مارشال و برنامه. بخشيدن به رشد اقتصادي، رونق گرفت

 هشد ك گفته مي. هاي اقتصادي كشورهاي توسعه يافته را به سوي كشورهاي روبه توسعه جاري ساخت  سيل كمك1950دهه 
جامعه و فرد داراي توان بالقوه توليد هستند و . 1: كند كه مبتني بر دو عامل بود، حمايت مي» وري بهره«كمك اقتصادي از نظريه 

كند و نه عامل اول  كمك اقتصادي عامل دوم را تأمين مي. لفعل كردن اين توان يك جزء ضروري استمنابع خارجي براي با. 2
  .و به اين ترتيب جامعه و فرد هنگامي از كمك اقتصادي سود خواهند برد كه عامل اول حاضر و عامل دوم غايب باشد

ساده رياضي بود كه بر توابع مختلف توليد مبتني يكي از نتايج اين مرحله، تالش براي تنزل روند توسعه به حد يك فرمول 
گذاري تقسيم بر  رشد اقتصادي تابعي از ميزان سرمايه. اقتصادي به هدف كشورهاي روبه توسعه تبديل شدسرعت رشد . باشد

 يكي .به اين معادله افزوده شد) با يك ضريب مفروض(بعدها عواملي چون نوآوري تكنولوژيك . نسبت سرمايه به محصول بود
اين ديدگاه . بود (W.W.Rostow)روستو. دبليو. ها در قبال توسعه، نظريه رشد اقتصادي دبليو ترين ديدگاه از بانفوذترين و رايج

  30.كند به پنج مرحله اشاره مي

ميل و خيز . 4جهش اقتصادي . 3اند   آن شروط ضروري متحقق شدهشرايط ماقبل جهش اقتصادي كه در. 2جامعه سنتي . 1
  .مرحله سطح باالي مصرف انبوه. 5 سوي رسايي و كمال به

ويـژه طـي مرحلـه جهـش اقتـصادي از            بر اين باور بود كه رشد يكنواخت درآمد سرانه ــ به          » ت غيركمونيستي سمانيف«اين  
برداري  رههاي گسترش به  يك چهارچوب سياسي و اجتماعي كه بتواند از انگيزهرگذاري و ظهو  انداز و سرمايه   طريق مكانيزم پس  
  .شود منجر به توسعه مي» ميل و خيز به سوي رسايي و كمال«كند ــ با تأكيد بر 
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حل متقابل ارائه كرد كـه    كه يكي از منتقدين الگوي روستو بود، يك راه(Alexander Gerschenkron)الكساندر گرشنكرون 
دتر خواهد بـود و بـه       اتر باشد، رونق رشد آن زي      افتادههر چه كشور عقب     : كشور مورد مطالعه مبتني بود    » ماندگي عقب«بر ميزان   

انداز ديگري كه توسعه را از جنبه رشد تعريف كردند،            دو چشم  31.اين ترتيب شاهد گذارهاي متفاوتي از اين مراحل خواهيم بود         
ان بـا بخـش پيـشرفته       طبيعي بود كـه همزمـ     » دوگانه«براي يك اقتصاد پولي در الگوي       . بودند» راهبردي«و  » دوگانه«هاي   نگرش

توسعه، صرفاً به مفهـوم رشـد اقتـصاد پـولي و            » دوگانه«در ديدگاه   . شهري، اقتصاد معيشتي سنتي را نيز در روستاها داشته باشد         
پـردازان   نظريه. نگريست مي» رشد نامتوازن«و » رشد متوازن«به توسعه از زاويه   » راهبردي« اما ديدگاه    32حذف بخش معيشتي بود   

پردازان رشد نـامتوازن بـا        اما نظريه  33.دانند گذاري همه جانبه تكميلي و همزمان را براي توسعه ضروري مي           ن، سرمايه رشد متواز 
كنند كه بهترين برخورد در اين زمينه، به حداكثر رساندن تصميمات مربـوط بـه                آنها چنين استدالل مي   . ن نظريه مخالف هستند   يا
 استراتژيك عملي است تا به اين ترتيب فشارها شتاب گرفته           نر از طريق حفظ رشد نامتواز     است و اين ام   » گذاري القايي  سرمايه«

و » جهش اقتـصادي  «اي    در حالي كه الگوهاي مرحله     34.هاي مربوط به توسعه ترغيب شوند      گذاري در حوزه   و مردم براي سرمايه   
هاي متنوع آنـان را      ـ كه ويژگي   ـ  فرمول همگاني  در تالش خود براي قرار دادن همه كشوهاي روبه توسعه در يك           » رونق عظيم «

هـاي   نيز به يك اندازه ضمن ناديده گرفتن بـسياري از جنبـه           » راهبردي«و  » دوگانه«هاي   ـ مقصر بودند، نگرش   ـگرفت   ناديده مي 
 ـ اعـم از   افزون بر اين، همـه ايـن الگوهـاي رشـد    . خيالي توسعه، وجود منابع نادر كشورهاي روبه توسعه را يك اصل شمردند

وار، تاريخي، دوگانه و راهبردي ـ يا عوامل انساني و غيراقتصادي توسعه را ناديده گرفتند و يا اينكه اين عوامل   كالسيك، رياضي
تـر از رشـد      اي وسـيع   بـه ايـن ترتيـب، توسـعه بـه مقولـه           . شمار آوردند  ريزان الگوها به   را تابع نيازهاي اجرايي طراحان و برنامه      

  . عه سياسي و رشد دگرگوني اجتماعي تبديل شداقتصادي، توس
آنكـه اهميـت     شناسان بـي   شناسان و انسان   ، بسياري از اقتصاددانان، پژوهشگران علوم سياسي، جامعه       )1960(در اواسط دهه    

 بود نهادهاي دولتي، حقوقي، اجتماعي و فرهنگـي را نـاچيز جلـوه دهنـد، چنـين     مآشكار موانع اقتصادي ـ سياسي و همچنين ك 
توسعه، معنـي   اجتماعي آنان ممكن است به       هاي فرهنگي و   استدالل كردند كه نحوه متفكر مردم كشورهاي روبه توسعه و فلسفه          

 35 .اندازهاي رشد اقتصادي، بلكه بر كل قلمرو و توسعه اجتماعي نيز تأثيرگذار باشد ديگري بدهد و در عين حال نه تنها بر چشم
توسعه از رشد اقتصادي و پيگيري نوآوري تكنولوژيك فراتـر رفـت و تغييـر سـاختاري بـه يـك                     و به اين ترتيب بود كه مفهوم        

يكي از نخستين افرادي بـود كـه نظريـه رشـد همـراه بـا تغييـر         (Simon Kuznets)» سيمون كازنتز«. ضرورت رسمي تبديل شد
كـه توسـعه صـرفاً از نـوآوري         ه گرفـت    چنـين نتيجـ    هـاي رونـد توسـعه،      گي هاو ضمن تأكيد بر پيچيد    . ساختاري را مطرح كرد   

نيز بايد براي حفظ و ارتقاي رشد به مجموعه فوق » سازگاري عقيدتي و نهادي«تكنولوژيك و افزايش بازده تشكيل نشده است،        
  36. افزوده شود

رهـاي   كـشور درصـدد شناسـايي متغي   44 كه با بررسي (Cynthia Morris)نتيا موريس ي و س(Irma Adelman)ايرما ادلمن  
هـاي   بردند كه رشد اقتصادي تنها هنگامي بـراي گـروه   مستقل موقر بر متغيرهاي وابسته در توزيع درآمد بودند، و به اين نكته پي     

در غيـر ايـن صـورت، رونـد         . فقير جامعه سودمند است كه با تالش گسترده براي بهبود مباني منابع انساني اقتصاد همراه باشـد                
 هنگامي كه برخي از اقتصاددانان نظريـه        37 .را به خود خواهد گرفت    » نشست به باال  «و ثروتمند، شكل    توسعه به نفع طبقه مياني      

اعتبـار كردنـد،    ها سرازير شوند، بي هاي باالي رشد نهايتاً بايد از مجاري خاصي به سوي توده   را كه در آن نرخ    » نشست به پايين  «
 ايـن جنبـه جديـد       38 .لـه شـشم نظريـه توسـعه خـود، مطـرح سـاخت             مثابـه مرح   را به » وجوي كيفيت  در جست «روستو مرحله   

 رئـيس بانـك جهـاني اعـالم     (Robert S. Mcnamara)مك نامارا .  توسط رابرت اس1972گيري اجتماعي  رسماً در سال  سمت
  : شد
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هنگ آ،  اي روشن شده است كه آنچه كه به مسئله بحراني كشورهاي روبه توسعه تبديل شده               اين موضع به طرز فزاينده    
 5 به ميـانگين نـرخ رشـد سـاليانه بـيش از      1960كشورهاي روبه توسعه در پايان دهه      . رشد نيست، ماهيت رشد است    

اما تأثيرات اجتماعي اين رشد به حدي روبـه انحطـاط رفـت و تعـداد افـرادي كـه                    . درصد، كه مورد هدف بود، رسيدند     
اه ررفـت تـا جنبـه گمـ     اده آمـاري مربـوط بـه آن هـدف، مـي       قدر زياد بود كه دستاوردهاي س      شان تغيير نكرد، آن    وضع

  39. اي به خود بگيرد كننده

  
دنبال شد، افزايش در توليد ناخالص ملي سرانه بـا افـزايش            در حقيقت به دنبال دو دهه متوالي توسعه كه با نظارت سازمان ملل              

هنگامي كه اقتصاددانان بـه     . داد، توأم شد   دي نشان مي  سوا بيكاري، افزايش نابرابري و فقر كه خود را در سوء تغذيه، قحطي و بي             
شناسـان درصـدد     شناسان و انـسان    شناسان، روان  اي از جامعه   صرف است، پاره  » رشد«بردند كه توسعه امري فراتر از        اين نكته پي  

 و بـه ايـن      . باز نگاه دارنـد    ثر بر تغييرات در پارامترهاي اجتماعي و فرهنگي برآمدند، تا راه پيشرفت اقتصادي را             ؤتعيين عوامل م  
ها بايد قبـل از      ها و نگرش   اي بر اين باورد بودند كه ارزش       در اين چهارچوب عده   شناسي توسعه پا گرفت،      ود كه جامعه  بترتيب  

وجود  ها و رفتارهاي ضروري، به دنبال به       ها، نگرش  اي ديگر نيز معتقد بودند كه ارزش       رشد و توسعه اقتصادي تغيير كنند و عده       
  40.با اين همه، پژوهشگران آمريكا در مورد ضرورت تغيير اتفاق نظر داشتند. ها شكل خواهند گرفت ها و انگيزه آمدن موقعيت

گذاشت و خـارج از روال،  هاي اقتصادي توسعه را كنار  هايي بود كه نظريه  يكي از اقتصاددان(Everett Hagen)اورن هيگن 
بـر رفتارهـا    » رسـوم «معتقد بـود كـه      » جامعه سنتي «ل  آ او در برداشت خود از ايده     . دوجوي تعريف معقول توسعه برآم     به جست 

» موروثي«باشد،  » اكتسابي«است كه جايگاه فرد به جاي آنكه         اين» هنجار«اي،   كنند و نه قانون و لذا در چنين جامعه         حكومت مي 
وجـود    از نظر هيگن نظـر بـه       41.آيد پايين مي »  اقتصادي وري بهره«شود و در نتيجه      جايگاه مي » وارث«به اين معني كه فرد      . است

 مشكل در درون فرهنگ نهفته است و همـين امـر موجـب محـدوديت خالقيـت                ـ استبدادگر و پرخاشگر ـ    ـها ـ  انواع شخصيت 
يـن  و بـه ا   . اسـت » خالقيـت انـساني   «شود، همـين     آنچه كه بيشتر از بقيه موجب بروز نيروهاي مولد رشد اقتصادي مي           . شود مي

تغييـر اجتمـاعي بـدون تغييـر در شخـصيت           «ترتيب تداخل شخصيت و ساختار اجتماعي آن چنان است كه صريحاً بايد گفـت               
 هيگن معتقد بود كه براي دستيابي به رشد موفق اقتصادي، شخصيت سنتي استبدادگر بايد جايگـاه خـود را بـه                      42.»ممكن نيست 

  : شمارد  را در مورد شخصيت نوآور برميها وي اين ويژگي. بدهد) يا خالق(شخصيت نوآور 
انـد و عملكـرد آنهـا        هايي كه از نيروهاي متداخل تـشكيل شـده         مانند نظام ... ها   استقبال از تجربه و تمايل به درك پديده       

اعتمـاد و رضـايت     . تجسم خالق كه محور آن تسهيل كاركرد فرايند ناخود آگاه فرد به نفع خود فرد اسـت                . مشخص است 
. خوشرويي در حـل مـسائل پيچيـده و ناپيوسـته      . عالقه به مقابله با مشكالت و حمله به آنان        . هاي فردي   ارزيابي داشتن از 

اي تهيد كننده است و اگر قـرار بـر ايـن     درك اين نكته كه جهان مقوله... احساس مسئوليت براي كسب قدرت و هوش و      
 43. يد تا ابد تالش كنداست كه انسان قدرت چالش با اين تهديد را داشته باشد، با

  

مردمي كه هنجار آنان دنياگرا ـ خردگرا، فلسفه آنان عملي ـ . خواهد انسان امروزي غرب صنعتي را تصوير كند  مياين الگو
همه اين عوامل در راستاي درك و كنترل محيط انساني و طبيعي، . نگره غيرمذهبي است ابزاري و نگرش آنان به زندگي يك

شود، اما كار و زندگي تسليم  اي تهديد كننده قلمداد مي كند و اگرچه جهان مقوله  را به ابزار حاكم تبديل ميده از خردااستف
  . گيرد طلبي فردي و رقابت مورد تشويق قرار مي شود و جاه اصل مي» ستايش از خود«. شود ارضاي نيازها مي

 Erik)كه اريك اريكسون » مراحل زندگي«س الگوي هاي شخصيت استبدادگر را براسا ريشه» هيگن«شايان ذكر است كه 

Erikson)44نظريه اريكسون بر الگوهاي اجتماعي شدن در دوران كودكي متمركز است.  آن را مطرح ساخت، تشريح كرد 
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 هاي گروه. كند نامد، تغيير مي مي» پسرفت منزلت اجتماعي«در شخصيت استبدادگر با آنچه كه هيگن آن را موجود هاي  ويژگي
اين تضاد، محيطي . تر جامعه در تضاد است رسند كه به زعم آنان با بخش وسيع اي مي هاي تازه خاصي از جامعه به كسب ارزش

  .آورد كه براي بروز شخصيت نوآور مساعد است وجود مي را به
ا بر اين فرض استوار گر استنباط وي از جامعه موفقيت. در همين رابطه، نظريه مشابهي از سوي ديويد مك كللند ارائه شد

آيند و اين امر به  وجود مي در حد بااليي قرار دارد، مديران اقتصادي زيادتر به» نياز دستيابي به موفقيت«اي كه  است كه در جامعه
هاي تربيت  را در روش» نياز دستيابي به موفقيت«هاي  مك كللند نظير هيگن ريشه. شود نوبه خود به توسعه اقتصادي منجر مي

فاع كرد، بلكه از نظريه گسترش انگيزه موفقيت از داو نه تنها از الگوهاي روند اجتماعي شدن كودك . كند دك مطالعه ميكو
  .هاي آموزشي نيز حمايت كرد طريق روش

  يك امر كه بيش از آنكه به خاطرزآمي تمايل به انجام موفقيت«: كند مك كللند؛ نياز دستيابي به موفقيت را چنين تعريف مي
ولي معتقد است كه اين » گيرد كسب پر ستيز يا مقبوليت اجتماعي باشد، با هدف نيل به يك احساس فضيلت دروني صورت مي

 تعريف ماركس وبر از شخصيت كه ناشي از 45.نياز در بين طبقه متوسط آمريكا و افراد خواهان موفقيت، بيشتر از ديگران است
داري نوين،  هايي نظير اتكا به خود، سخت كوشي، روحيه افزايي و اجراي سرمايه رزشدوران اصالحات پروتستان بود، با طرح ا

در بخشي از » انگيزه موفقيت«طبق نظر مك كللند سطح باالي . از جهات بسياري به نظريه شخصيت مك كللند شباهت دارد
در سطح باالتري از » يابي به موفقيتنياز دست«او در عين حال به يك رابطه مستقيم ميان . توسعه اقتصادي غرب ذخيل است

  .كنند كنند و بيشتر از ميزان مصرف خود، كاال توليد مي ديگران قرار دارند، مانند مديران موفق اقتصادي عمل مي
با اين همه، اگر چه عامل انساني هم به قلمرو ادبيات توسعه اقتصادي وارد شد، اما باز هم در مفهوم توسعه تغيير حاصل 

هاي مختلف، الگوي حاكم باز هم بر نوگرايي، توسعه سياسي و رشد  هاي محققان و نويسندگان رشته رغم آموزش ينشد و عل
توسعه براي چه : توسعه نپرداخت» نسبي«ها باز هم به ماهيت  انسبذل توجه از اشياء به ان. كرد اقتصادي به شيوه غرب تأكيد مي

  كسي و به چه منظوري؟
  

  يافتگي امپرياليسم و توسعه ن
نيافتگي  هاي امپرياليسم و توسعه تر نظريه ، موضوع توسعه در چهارچوب وسيع1970ويژه از دهه  پس از جنگ جهاني دوم و به

هاي سنتي  حل از آنجايي كه راه. گرفت هاي ماركسيستي و غيرماركسيستي را در برمي مورد بحث قرار گرفت، اين مباحث جنبه
ق مانده و از طرف ديگر وابستگي كشورهاي كمتر توسعه يافته به مركز جهان صنعتي توسعه در كشورهاي روبه توسعه ناموف

  .ريزي دستخوش تغيير شد هاي فكري و برنامه ها مشخص شده بود، رويه  حثيافته از طريق ب
سياست «شكل سياسي كه تأكيد اصلي خود را بر : شوند هاي قديمي مربوط به امپرياليسم در دو شكل مطرح مي نظريه

هاي كالسيك ماركسيست ـ لنينيستي  كند و شكل اقتصادي كه همانند نظريه متمركز مي» ژئوپولتيك«و » معطوف به قدرت
الگوي اخير در مخالفت با الگويي مطرح شد كه به جهان از زاويه . كند عمدتاً بر عوامل اقتصادي و تحليل طبقاتي تكيه مي

 تازه از امپرياليسم عالوه بر در نظر گرفتن ابعاد سياسي و اقتصادي، اگر نه بيشتر، دست هاي اما ارزيابي. نگرد قدرت سياسي مي
ها از  نگرش جديد به امپرياليسم، در برخورد با پديده. گيرد هاي اجتماعي و فرهنگي را نيز در نظر مي كم به طور مساوي جنبه

  .سازد مربوط مي» توسعه نيافتگي«و » رياليسم فرهنگيامپ«، »استعمارنو«جويد و آن را به  يك روند چند جانبه سود مي
استوار » سلطه يك حاكم برتر امپرياليست بر اراضي وسيع پراكنده«تفسيرهاي كالسيك سياسي درباره امپرياليسم بر مفهوم 

بوده است ـ دامنه رقابت مثابه تعميم زورمدارانه رهبري يك دولت به قلمروهايي كه قبالً متعلق به آن دولت ن امپرياليسم ـ به. بود
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اين نوع امپرياليسم به ناسيوناليسم كه مفهوم دولت ـ ملت . هاي بزرگ را به ميادين تازه نبرد در جهان كمتر صنعتي كشاند قدرت
هاي سياسي درباره امپرياليسم كه بر مفاهيمي چون  ساير نظريه. دانست، نزديك بود را برترين ارزش و باالترين وفاداري مي

 در آلمان نازي 1930 و 1920هاي  مبتني بود، پيش از جنگ جهاني اول و همچنين در دهه» نژادپرستي«و » وينيسم اجتماعيدار«
  46.رونق گرفت

اند، اما اين  ربط داده» سوداگري«هاي اقتصادي نظير  پردازان، امپرياليسم را به انگيزه گران و ارمان اگرچه اكثر تحليل
هابسون امپرياليسم را . بود كه براي نخستين بار يك اثر برجسته تئوريك در اين زمينه ارائه كرد (James Hobson)جيمزهابسون 

سود در ماوراي بحار اپو براي دستيابي به كداد؛ از نظر وي امپرياليسم در عين حال يك ت صرفاً به افزايش قدرت ملي ربط نمي
امپرياليسم از اين زاويه، به . ي سرمايه مازاد، حكم يك دريچه را داشتگذاري در ماوراء بحار برا از نظر هابسون سرمايه. بود

هاي داخلي آنان با كاهش بازگشت سرمايه مواجه بود و در  گذاري كرد كه سرمايه هايي خدمت مي گذاران و بانك نيازهاي سرمايه
بخش از جامعه بود كه از امپرياليسم سود از نظر هابسون تنها همين . گذاري در خارج بودند آزوي افزايش سود از طريق سرمايه

هاي تازه براي  توان با اصالحات راديكال در توزيع ثروت، به ايجاد موقعيت برد افزون بر اين هابسون معتقد بود كه مي مي
ابل كننده ق از نظر او اين برنامه از طريق افزايش قدرت خريد و افزايش تقاضاي مصرف. گذاري سودآور داخلي رسيد سرمايه

كرد، اما در عين حال خواستار يك نظم نوين اجتماعي و  داري را نفي مي اجرا بود و به اين ترتيب هابسون اگرچه سرمايه
تر اقتصادي ريشه در اين مفهوم داشتند كه امكانات رشد سرمايه در داخل محدود است و لذا  هاي قديمي  نظريه47.اقتصادي بود

امپرياليسم ابزار . ماوراء بحار الزامي است امپرياليسم ابزار دستيابي به بازارهاي. ر الزامي استدستيابي به بازارهاي ماوراء بحا
از ديدگاه هابسون كه اثر خويش را در آستانه تغيير قرن منتشر . منتقد پيشتاز اين تفكر بود» هابسون«به اين هدف و دستيابي 

هاي مردم و همه  ع محدودي از ثروتمندان بود كه به ضرر همه تودهساخت، امپرياليسم ابزار گسترش ابدي قدرت و منافع جم
كرد كه نخبگان حاكم براي كسب  يد برداشت خود اين نكته را مطرح ميتأيهابسون در . كرد مثابه يك كل عمل مي ملت به

هاي ناسيوناليستي  اي گرايشهاي ارتباطي، افكارعمومي را در راست هاي امپرياليستي خود، با استفاده از رسانه حمايت از سياست
ها  مثابه مالحظات واقعي امپرياليسم براي توده رغم آنچه كه هابسون آن را به در هر حال، نخبگان حاكم، علي.كردند تهييج مي

  . بردند مطرح ساخت، كار خود را به پيش مي
از نظر شومپيتر، . اقتصادي است» تر قديمي«هاي  پرازان نظريه  يكي ديگر از نظريه(Joseph Schumpeter)جوزف شومپيتر 
 ا داشتند، زيرد جنگ و امپرياليسم وجو49داري بود هدف فئوداليسم در جهان مدرن صنعتي سرمايه امپرياليسم بقاياي بي

. هاي باستاني بودند نيز خود پديده» منافع ناسيوناليسم«و همچنين » ساختارهاي سياسي باستاني متضمن منافع اشرافيت خودكامه«
شناسانه و اقتصادي بود و در پاسخ به نظريه ماركسيستي نوشته شده بود، بر نظرات  اي جامعه نظريه امپرياليسم شومپيتر كه نظريه

ويژه در زماني كه به نخبگاني  به» پرستيژ«از نظر ماكس وبر . المللي استوار بود تر ماكس وبر در زمينه پرستيژ داخلي و بين قديمي
ها نيستند كه به رقابت  و بنابراين، اين ملت. شود نيروي بالقوه امپرياليسم است دي پيوند دارند، متوسل ميكه با منافع اقتصا

  .پردازند، رقابت كنندگان واقعي، طبقات ثروتمند و اشرافي اين جوامع هستند مي
عين حال به لحاظ تاريخي آن دانست و در  پرداخت و آن را ادامه استعمار مي پرياليسم ميماگرچه ماركس شخصاً كمتر به ا

شود، اما طرفداران او و همچنين ماركسيست ـ  تر اجتماعي مي هاي كهنه دانستند كه جانشين شكل را نيرويي پيشرفته مي
هاي  تر امپرياليسم كه در دهه داري مقدمه سوسياليسم است به تجزيه و تحليل تفضيلي  توجه بر اينكه سرمايهفها با عط لنينيست

نخستين نظريه توسعه يافته   (Rudolf Hilferding)رودلف هيلفردينگ.  در حال پا گرفتن بودند، پرداختند1900 و 1800
» ايه ماليمسر« وي با تأكيد بر 50. خواند  پيشرفتهداري ماركسيستي را از امپرياليسم ارائه كرد و آن را بخشي الزامي از سرمايه
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اي را به سيستم  براي حفظ مقدار سود سرمايه مالي ضروري است و مناطق تازهچنين استدالل كرد كه گسترش امپرياليستي 
  .كند داري وارد مي سرمايه

ربط » ارزش افزوده«داري براي  پرياليسم را به تالش سرمايهم پژوهشگر ديگري بود كه ا(Rosa Luxemburg)رزالوكزامبورگ
داران مجبورند تا براي حفظ سود، بدون  رود، سرمايه ل روبه نزول ميوري در داخ هاي بهره از نظر وي از آنجايي كه موقعيت. داد

دار و به  اين موضع يكي از ابزارهاي گسترش امكانات انباشت طبقات سرمايه. گذاري كنند اصالحات داخلي، در خارج سرمايه
  51.داري جهان در جريان بود يرسرمايهاي كه براي بقاياي مناطق غ آميز آنان بود، مبارزه همين ترتيب بيان سياسي مبارزات رقابت

هاي ماركسيستي درباره امپرياليسم با اثر لنين كه بخش اعظم آن تركيب آثار هابسون، هيلفردينگ و برداشتي از نظريه  نظريه
لنين، مكانيزمي  امپرياليسم از ديدگاه 52.بود، به اوج خود رسيد» داري امپرياليسم، باالترين مرحله سرمايه«رزالوكزامبورگ داير بر 

انجامد، به تعويق  توانست با استفاده از آن حل تضادهاي دورني خود را كه نهايتاً به نابودي آن مي داري مي بود كه سرمايه
از نظر او در اين مرحله انحصارات . داري را مطرح كرد سرمايه» باالترين مرحله«مثابه  لنين بار ديگر نظريه امپرياليسم به. اندازد مي
نيافته صادر و جهان بين  شوند، مازاد سرمايه به كشورهاي توسعه داري مسلط مي  سرمايهعسرمايه مالي انحصارگر بر جوامو 

اگرچه اكثر آثار درباره امپرياليسم تا اين مرحله بر تحوالت كشورهاي صنعتي و . شود دار تقسيم مي هاي سرمايه قدرت
بخش ملي و  هاي آزادي  تا توجه به توسعه جهان كمتر صنعتي و اتحاد با جنبشداري متمركز بود، اثر لنين باعث شد سرمايه

  .نيروهاي انقالبي جلب شود
هاي لنين و انقالب بلشويكي  كه خود يك ماركسيست متعصب بودو با بسياري از آرمان (Karl Kautsky)كارل كائوتسكي 

وي . را مطرح ساخت» آميز امپرياليسم زوال مسالمت«لمان نظريه المللي و امپرياليسم مخالف بود در آ در ارتباط با توسعه بين
 كائوتسكي،  كه منتقد 53.گيرد المللي مورد استثمار جمعي قرار مي معتقد بود كه جهان از سوي صنايع و اعتبارات مالي بين

اتوري پرولتاريا، با ديكتاتوري بيني ماركس، به جاي ديكت يكي بود، بر اين باور بود كه انقالب روسيه برخالف پيشوانقالب بلش
  .حزب حاكم مواجه است

 كه امپرياليسم را حاصل تمدن و (Herbert Luthy)هايي چون نظريه هربرت لوتي  هاي اخير از امپرياليسم نظريه ارزيابي
 John)ان گاالگر  و ج(Ronald Rabinson)متعلق به رونالد رابينسون » امپرياليسم غيررسمي« و همچنين نظريه 54داند آموزش مي

Gallagher)ويژه از اين جنبه كه موضوع اراضي استعماري را به مداخله مستمر  به» امپرياليسم غيررسمي«. گيرد  را در برمي
  55 .سازد، با تعاريف سنتي از امپرياليسم فاصله دارد مربوط مي» شخصيت غيردولتي«

امپرياليسم پيراموني به اين مفهوم بود كه شرايط «: انجاميد»  پيرامونيامپرياليسم«ها از امپرياليسم به طرح نظريه  ساير تحليل
اين .  عامل عمده توسعه امپرياليسم بوده استـفريقا و آمريكاي مركزي ـآ نظير مناطق تحت استعمار ـنامطلوب مستعمرات ـ

ن ماركسيست هم تالش كردند تا  در عين حال پژوهشگرا56 .كند نظريه مركز ثقل ماجرا به كشورهاي كمتر صنعتي منتقل مي
 Paul)يزي ئ و پل سو(Paul Baran)به عنوان مثال پل باران . امپرياليسم را در پرتو آثار ماركس و لنين بار ديگر تفسير كنند

Sweezy)» داري صنعتي  عنوان مرحله مداخله دولتي در امور اقتصادي كشورهاي سرمايه را به» داري انحصارگر دولتي سرمايه
  58 .صارات بزرگ مطرح ساختح نيز امپرياليسم را در چهارچوب تجمع ان (Harry Magdoff) هري مگداف 57 .ح ساختندمطر

ام عوم هيكي از آنها مف.  شكل گرفت1960 و 1950هاي  دو تعريف عمده براي توسعه و امپرياليسم در دههبه اين ترتيب 
اين نظريه، استثمار غيرمستقيم كشورهاي روبه .  مطرح شد1950 دهه بود كه توسط رهبران جهان سوم در اواسط» استعمارنو«
  نظريه 59 .كرد شد، محكوم مي وسعه و قلمروهاي استعماري پيشين را، كه از طريق روابط سياسي و تجاري نابرابر اعمال ميت

اين نظريه كه در . التين ارائه شدريشه داشت، عمدتاً از سوي نويسندگان آمريكاي » وابستگي«مكتب فكري معتقد به  دوم، كه در
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يند ادو فر» توسعه نيافتگي«و » توسعه«كرد كه   مورد حمايت نويسندگان آمريكاي شمالي هم بود، چنين استدالل مي1960دهه 
  60 .آيند شمار مي اند و به عبارت ديگر دو روي يك سكه به مستمر و در هم تنيده

هايي است كه به توسعه از جنبه   نيز از جمله ديدگاه(ECLA)»كاي التينكميسيون اقتصادي آمري«ديدگاه ساختارگراي 
افراد ديگري كه از . المللي ربط داد ن، توسعه نيافتگي آمريكاي التين را به نظام اقتصادي بينواين كميسي. وابستگي نگريست

  .اركسيست ـ لنينيستي توسعه گنجاندندبرخورد كردند، اين پديده را در نظريه م» توسعه نيافتگي«جنبه ماركسيستي با پديده 
 62، كه عمدتاً در زمينه آمريكاي التين قلم زد و افرادي نظري سميرامين(Andre Gunderfrank)61اندره گوندر فرانك

(Samir Amin)گرفت، برافول  هاي موجود در مستعمرات پيشين فرانسه و انگليس شكل مي  كه آثار شان با توجه به تجربه
مثابه  المللي صنعتي از سوي ديگر، به تصادي كشورهاي روبه توسعه از يك سو و انباشت سرمايه توسط انحصارات بينفزاينده اق

داري اساساً با توسعه جهان سوم  استدالل اين عده بر اين محور متمركز بود كه نظام جهاني سرمايه. اند يك شكاف تأكيد ورزيده
المللي  نظريه وابستگي بر تقسيم كار بين. جهان سوم را به جهان صنعتي تشديد كندمخالف و بنابراين مايل است تا وابستگي 

  .كند ل امپرياليسم و توسعه نيافتگي مطرح مياكند و يك نگرش كم و بيش اقتصادي، اجتماعي ـ سياسي را در قب تكيه مي
شناسي، پنج  رپايه ديدگاه منتقدانه جامعههاي نئوماركسيستي از امپرياليسم، ب به سياق برداشت (John Galtung)جان گالتونگ

» مكتب پيراموني«اين شناسايي بر مبناي . اقتصادي، سياسي، نظامي، فرهنگي و ارتباطي: نوع امپرياليسم را شناسايي كرده است
 روابط  اين63.داند مي» پيرامون«و » مركز«امپرياليسم را شكلي از وابستگي ساختاري ميان ملل گالتونگ . شكل گرفته است

هاي  هايشان بسيار به ارزش ها وجود دارد، عمدتاً بر پايه همكاري نخبگان بومي حاكم كه ارزش فئودالي كه ميان مراكز و پيرامون
   .گيرد شبيه است، شكل مي» ما در شهرهاي مركز«

ن ي، اثر امانوئل والرشتالمللي پرداخته است تر ساختارگرايي اقتصادي و توسعه بين يكي از آثار ديگري كه موضوع گسترده
(Immanuel Wallerstein) يك : داند كه سه مؤلفه تشكيل شده است جهاني را يك سيستم واحد ميوي نظام اقتصادي . است

اي از ساختارهاي دولتي و يا كشورهايي كه شرايط كاري بازار را  داري جهاني، كه مجموعه بازار منفرد تحت سلطه نظام سرمايه
هاي فراملي هم نقش مؤثري   شركت64 .و باألخره يك فرايند استثماري كه در ارتباط با مركز و پيرامون وجود داردكنند  تعيين مي

المللي بلكه  بايد خاطر نشان ساخت كه اثر والرشتين نه در ارتباط با ابعاد اقتصاد ملي و يا بين. اند در سازماندهي اين نظام داشته
شمار  بنابراين كار والرشتين را نبايد يك نظريه توسعه ملي به. دهد  را مورد ارزيابي قرار ميئلادر رابطه با يك سيستم جهاني، مس

  .داري جهاني است آورد، بلكه اين اثر عمدتاً يك تشريح تفصيلي از سيستم سرمايه
اول : ام روشن شداز خصوصيات عاي  در اين بررسي كوتاه از ادبيات موجود در زمينه امپرياليسم و توسعه نيافتگي پاره

هاي سياسي و  اي از مواقع به چهارچوب پردازد و فقط پاره آنكه، اين ادبيات بيشتر از جنبه اقتصادي به پديده مورد نظر مي
سوم . كند را بيشتر از مفهوم و تحليل خود توسعه دنبال مي» توسعه نيافتگي«و » توسعه«دوم آنكه، علل . كند اجتماعي توجه مي

نگرد و به جاي آنكه ديدگاه جهان سوم و مناطق توسعه  مي» عوامل خارجي«از زاويه »  توسعه نيافتگي« و جوانب آنكه، به علل
پردازد و باألخره چهارم آنكه  داري و صنعتي به ماجرا مي هاي جهان سرمايه نيافته را در بررسي در نظر بگيرد، از زاويه رقابت

استفاده از اين مفاهيم به جاي اينكه . تا حدودي گنگ و كلي است» مركز ـ پيراموني«و روابط » وابستگي«كاربرد مفاهيمي چون 
حاكي از تالش جدي براي مشخص كردن معاني آنها باشد، بيشتر بيانگر تعهدات عقيدتي نويسندگاني است كه از اين مفاهيم و 

وليه براي اشاره به موارد خاص و مشخص روابط كه توسط نويسندگان ا» وابستگي« بنابراين مفهوم .كنند اصطالحات استفاده مي
  .گيرد كند، مورد استفاده قرار مي رفت، اينك به عنوان يك مفهوم ثابت كه به روابط كلي اشاره مي كار مي اقتصادي يا سياسي به
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ربرد اصطالح توان كا المللي است، چطور مي داري يك نظام بين شود، سرمايه گونه كه ادعا مي عنوان مثال، اگر آن آن به
هاي يك سيستم  همه بخشرا براي توصيف بخش خاصي از اين نظام به كار برد، در خالي كه براساس تعاريف موجود » وابسته«

توان از مفاهيمي نظير  براي اشاره به انواع روابط، مي» وابسته«افزوده بر اين، به جاي كاربرد اصطالح . اند به يكديگر وابسته
اگر . هاي منحصر به فرد و همه جانبه استفاده كرد عاليتفام، به هم پيوستگي، به هم وابستگي، براي تشريح سلطه، همگرايي، ادغ

توان صرفاً ساختاري يا رفتاري ديد، اين موانع به نحوي در هم  از اين زاويه به مسئله نگاه كنيم، ماهيت موانع توسعه را نمي
  .كنند تصادي يا سياسي را طلب مي امري فراتر از يك تحليل اقهاند ك ادغام شده

  
  انقالب، رهايي و دگرگوني انساني 

 و اوايل 1960هاي موجود، در دهه  هاي متعصبانه توسعه از نظريه ريزان نظريه پردازان و برنامه رغم حمايت طرفداران، نظريه علي
اند و در مواردي نيز كه اين   نظر خود نرسيدههاي طرح شده، به اهداف مورد ها و استراتژي  كامالً روشن بود كه فلسفه1970دهه 
ن آغاز عصري يو ا. اند، كاركردهاي نامناسب آن از درون و برون نظام با انتقادات شديد مواجه شده بود ها به اتمام رسيده برنامه

الب، ارزيابي از خود و موج نو، فرايند وجريان مستمري از انتقاد، شورش، اعتراض، انق. خواند» نو موج«توان آن را  بود كه مي
در هر رويداد آن مقطع، خود را  به اوج خود رسيد و 1970اين موج در اواخر دهه . هاي تازه بود حل تكاپو براي نيل به راه

هاي  نو برخالف نگرش موج. نو از همه الگوهاي رايج توسعه، چه ماركسيستي و چه ليبرالي، فاصله گرفت موج. متجلي ساخت
نو حتي در كشورهاي روبه توسعه و  هاي ژئويولتيك يا ملي و يا پديده ويژة جهان سوم نيست، موج بندي قسيمپيشين، پديده ت

هاي دگرگوني انساني و اجتماعي باز  نو به نظريه هاي موج ريشه. خورد صنعتي شرق و غرب هم حامي دارد و به چشم مي
بندي مخالفند و طرفدار   هايي كه با بلوك تر و سنت گراترند، نظريه قياخال گراتر،  تر، وحدت هايي كه انساني گردد، به نظريه مي

  65.ودنده خاتكا ب

ناميم، در حال  بخش مي  ييگرا ـ رها انداز نوظهور، كه ما آن را وحدت  كامالً مشخص بود كه اين چشم1980در نيمه دهه 
ماركسيست ـ «و » دار ليبرال ـ سرمايه«عه را ـ انداز چنان هر دو الگوي مرسوم توس اين چشم. كسب وجهه و محبوبيت است

نو، داليل  ظهور اين موج. كارانه و دفاعي كشاند، كه فقط خواستار حفظ وضع موجود شدند ـ به مواضع محافظه» سوسياليست
  : ترين آنها است فلسفي، نظري و عملي بسياري دارد، اما داليل ذيل عمده

ماندگي اجتماعي ـ اقتصادي، نابرابري و توسعه سياسي را   مربوط به عقب ه  كه ديدگاداري توسعه، هاي ليبرالي ـ سرمايه طرح .1
مطرح كرد و نوگرايي اقتصادي و صنعتي شدن سريع را پاسخ همه اين معضالت شمرد، تقريباً در همه كشورهاي جهان 

 نه تنها شكاف ميان فقير و غني در 1975 تا 1964هاي  در فاصله سه دهه بين سال. سوم و كشورهاي روبه توسعه ناكام ماند
المللي افزايش يافت، بلكه در سطح ملي نيز در مناطقي نظير آسيا، آمريكاي التين و آفريقا، نوگرايي اقتصادي به  سطح بين
حتي در كشورهاي ثروتمند عضو . ثباتي سياسي و حتي انقالب منجر شد هاي نظامي، بي هاي مستبد، ديكتاتوري بروز رژيم

گذار از «.  افزايش توليد ناخالص ملي و ثروت ملي هم به ايجاد دموكراسي مبتني بر مشاركت سياسي ختم شداوپك،
بيني كرده بود، به انقالب اسالمي ختم شد،  دو دهه قبل آن را پيش» دانيل لرنر«كه » نوگرايي خاورميانه«و » جامعه سنتي

 الگوهاي حاكم غرب و دفن عامل اصلي آن يعني سلسله پهلوي، كه انقالبي كه رفراندوم تاريخي ايران را در راستاي دفن
از طريق صنعتي شدن، » نوگرايي«كوتاه سخن آنكه انقالب ايران براي مرگ الگوي . يك قرن بر ايران حكومت كرد، رقم زد

همه جهان اسالمي ترين اثر اين انقالب، تنها متوجه ايران نبوده و بر  با اين همه، مهم. يك مدرك تجربي فراهم ساخت
 66.مثابه يك كل تأثير گذاشته است به
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ويژه در جمهوري خلق چين موفق بودند، اما  الگوهاي ماركسيستي ـ سوسياليتسي توسعه نيز اگرچه در بسياري از مناطق به .2
د وجو هاي متعدد خاص خود را به اريتهاي خود و هم در راستاي حل مشكالت توسعه جهان سوم، گرف نيهم در سرزم

نيز غيرقابل انكار است كه اين نكته . برخي از اين مشكالت ماهيتاً سياسي بودند و برخي نيز ريشه اقتصادي داشتند. آوردند
ها و سنن كشورهاي روبه توسعه در تناقض بود و به اين  الگوهاي خشك ماركسيستي ـ سوسياليستي يا بسياري از ارزش

 . سازگاري نداشتترتيب با اهداف بومي توسعه در اين جوامع

يك نمونه واحد » ماركسيستي ـ سوسياليستي«و » داري ليبرالي ـ سرمايه«ها، هر دو الگوي توسعه  رغم تضاد در ديدگاه علي .3
گرفتند،  و اقتصادي را در نظر مي هر دو ديدگاه در برخورد با توسعه عمدتاً جوانب مادي. ساختند توسعه را مطرح مي

ويژه  ديدگاه ليبرالي و به.  در ارزيابي ناچيز بودتاساً اجتماعي ـ اقتصادي بودند و باألخره تفاومتغيرها به لحاظ ماهيت اس
. نئوماركسيستي بر اين فرضيه استوار بود كه جريان سببي توسعه از اقتصاد به سياست و نه بالعكس، در حركت است

حال نظير الگوي ليبرالي،  ورزيد، اما در عين مياگرچه ديدگاه متعصبانه ماركسيستي بر عوامل سياسي و انقالب تأكيد 
هر دو الگو كه از بطن . شمرد متغيرهاي سياسي ـ اقتصادي را بر عوامل فرهنگي، ارتباطي، انساني و معنوي ارجح مي

 بود و هر» دولت ـ ملت«گيري آنان به سوي  ويژه در اروپا ريشه گرفتند، سكوالر بودند سمت تجارب تاريخي در غرب و به
يك از دو الگو  هيچ. ورزيد أكيد ميتبودند، يكي از آنها بر عوامل بومي و ديگري بر عوامل بروني توسعه » خطي«دو 

 . گرا اتخاذ كنند ماعي يك ديدگاه همتنتوانستند در قبال توسعه در ابعاد انفرادي و اج

هاي گونارميردال و رابرت  تحليل(ز توسعه ها ا هاي سوسيال دمكرات هاي خود، نظير تحليل در همه شكل» وابستگي«نظريه  .4
هاي ارتدوكسي  داتي بود كه از سوي نگرشااي از انتق اين نظريه در واقع آميزه. اي از توسعه نبود شكل تازه) مك نامارا

ا اي در ارتباط ب اين انتقادات غالباً با علل مشخص و مختلف توسعه نيافتگي سروكار داشت و مفهوم تازه. مطرح شده بود
، كه »ساختارگرايان معتقد به نظريه  وابستگي«و هم » گرايان توسعه«هم اقتصاددانان نئوكالسيك و . كرد توسعه را مطرح نمي

در . واحد اصلي تحليل است» دولت ـ ملت«دچار اصالحاتي شده بودند، بار ديگر اين نكته را مورد تأييد قرار دادند كه 
اي و پذيرش اصطالح توسعه يا روند آن را  كس مايل نبود اعتبار پايه بودند و هيچمتعهد » توسعه«نهايت همه به مفهوم 
روابط غيرقابل انكار «طلبان نئوكالسيك به مقوالتي چون  در حالي كه كثرت گرايان ليبرال و اصالح. مورد سئوال قرار دهد

توسعه اقتصادي و دمكراسي را ترسيم پرداختند از اين طريق روابط مثبت ميان   مي67»ماندگي اقتصادي خشونت و عقب
چون نحوه توليد، نقش سرمايه هاي ساختارگرا نيز درباره مسائلي  ها و استراتژي ها، نئوماركسيست  ماركسيست68كنند،

  69.ردندك تجاري و تبادل نابرابر در توسعه نيافتگي بحث مي

پردازان، ريشه اين ناكامي را در  ان و سياستگران، متفكر وقتي نااميدي اوج گرفت، بسياري از نويسندگان، تحليل .5
هاي غيرقابل توجيهي يافتند كه در ارتباط با توسعه به الگوي حاكم تبديل شده و حكم نمونه برتر را در بررسي  فرضيه

 به  گرايي و عدم پايبندي شناسي گرايي، زيست ترين نقايص اين الگوها، قوم عمده. هاي اجتماعي يافته بودند دگرگوني
 .تحوالت تاريخي بود

  
تر  كردند، فرايندي پيچيده بيني مي هاي رايج پيش به عنوان مثال اين نكته مشخص شد كه توسعه به مراتب از آنچه طراحان نظريه

، كه توسعه را »مرحله«هاي مبتني بر  اي مواقع تداخل هم داشت ـ مثل نظريه هاي موجود قبلي كه در پاره برخالف طرح. است
هاي اجتماعي ـ فرهنگي  كه شاخص(هاي مبتني بر شاخص  پنداشت ــ و به جاي نظريه مي» مرحله به مرحله«ودكار يك روند خ

گرا  هاي تفكيك و همچنين برخالف نظريه) داد هاي اقتصادي ربط مي دانست و آنها را به شاخص را در تغييرات توسعه دخيل مي



  15875-6597: ، صندوق پستي 13 خيابان شهيد بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم  پالك ،تهران: ها العات و توسعه رسانهدفتر مط
  Email:info@rasanhe.org          www.rasaneh.org        88730477:  دورنگار88730413، 88735439: تلفن

32  

كرد ــ و افزون بر اين، برخالف  وجو مي ر ساختارها و كاركردها جستــ كه پاسخ مسائل توسعه را در تفكيك هر چه بيشت
ها و اشاعه ــ كه معتقد  ها، نگرش هاي معطوف به گسترش اشاعه ــ كه معتقد بود دگرگوني با گسترش عقايد، نوآوري نظريه

: ممكن بود به اين شكل باشد شود ــ توسعه  ها و رفتارهاي خاص آغاز مي ها، نگرش بود دگرگوني با گسترش عقايد، نوآوري
اي شكل خاص خود را  شود و پيامدها در هر جامعه تدريج ظاهر مي يك روند ديالكتيك مشتمل بر دادوستد كه در آن نتايج به

شد، با تكنولوژي سرمايه بر  هاي مبتني بر عوامل بروني مؤثر در توسعه، پيش شرط پيشرفت تلقي مي عالوه، نظريه به. دارد
» نيافتگي توسعه«كرد كه  ريزي متمركز داشت و اين فلسفه را ترويج مي شد، برنامه غرب و تفكرات غربي حمايت ميوارداتي 

  .ريشه داخلي دارد
گرايي  شناسي را زيست توان آن گرا وجود داشت و اين جانبداري با آنچه كه مي هاي رايج يك جانباري منطقي اثبات در نظريه

اي در زنجيره اكتشافات علمي  مثابه حلقه داد و به نوع بشر به  نگرش به قوانين طبيعت اولويت مياين. ناميد، تركيب شده بود
توان  مي» عدم پايبندي به تحوالت تاريخي«از زاويه . ساخت ست و معنويت انسان را از مقوله تحول انساني جدا ميينگر مي

دست باال را دارد، » جنوب فقير«در برابر » غرب«ي كه در آن داري جهان را در بستر اقتصاد سرمايه» توسعه نيافتگي«مسئله 
پردازان مسئله وابستگي و معتقدان به گسترش  بررسي كرد و اين مضموني بود كه درك جديدي را در ميان ساختارگرايان، نظريه

  . و اشاعه شكل داد
را پذيرفت، غرب آن را تمدن »  شدنصنعتي«توان گفت هنگامي كه جهان سوم الگوهاي رايج توسعه نظير  در حقيقت مي

الگوي غربي «پنداشتك  مي» رنرل« كه گونه آن. گرفت خواند، تمدني كه برخي از ابعاد اقتصادي، سياسي و اجتماعي را در برمي
وجوي   و آنچه كه نوگرايي خاورميانه در جست70»يابد ها و پيامدهايي دارد كه در سطح جهاني گسترش مي نوگرايي و مشخصه

انسان «طبق نظرات لرنر، . شود تبديل مي» مدرن«به انسان » گذار«از طريق » سنتي« انسان 71.» است، رسيدن به آمريكا استآن
  گونه كه ويلبر  و آن72»خواهد و در ارتباط با اين جهان كاري از او ساخته نيست دهد، چيزي نمي سنتي به هيچ چيز اهميت نمي

 حال تواند جنبه مكانيكي تمدن مدرن را وارد كند و در عين يك كشور روبه توسعه نمي « گفته بود(Wilbur Schramm)شرام 
و همكاران وي در اين زمينه دچار مبالغه   لرنر73.»اي ناپيوسته دارند، حفظ كند نهادهاي اجتماعي كهن خود را كه با صنعت رابطه

تواند بفهمد،  مي» سنتي« نشان داد، انسان 1980 و 1970هاي  دههگونه كه نتايج فرايندهاي اجتماعي خاورميانه در  همان. اند شده
  . اند، بخواهد كه بيگانگان پنداشته» تفاوتي بي«اهميت بدهد و چيزي فراتر از آن 

 ادامه يافت، مرحله عذرخواهي و 1970 آغاز شد و تا اواسط دهه 1960اي كه از اواخر دهه  توان گفت كه مرحله مي
يا آاش رسيده و  اي در مورد نظريه نوگرايي يا به هيچ برداشت تازهآ در يك مصاحبه از لرنر پرسيده شد كه 74.بازنگري بوده است

خواهم بدهم، اين است كه ديگر اين  ترين تغييري كه مي مهم: داند يا خير، وي پاسخ داد پذير مي بروز تغيير در اين الگو را امكان
هاي نوگرايي بنامم، نام آنها   بنامم و در عين حال مايلم به جاي آنكه فاكتورها را شاخصفرايند را نوگرايي نخوانم و آن را تغيير

كند كه اين تغيير به  اما لرنر مشخص نمي. بگذارم» آمادگي داشتن براي امتحان چيزهاي جديد«و يا » تمايل طبيعي براي تغيير«را 
  . چيست» چيزهاي جديد«كدام سو بايد برود و منظور او از 

. غيير دادندتاند كه نظرات اوليه خود را درباره نوگرايي  و ويلبرشرام از جمله كساني موئل هانتينگتون ، اورت راجرزسا
 به اين نتيجه رسيدند كه الگوهاي ليبرالي توسعه جز در شرايط خاص، از نظر 1976هانتينگتون و همكارانش در سال 

انتقادات بدون طرح   با اين همه، اين75 .اند و به لحاظ تاريخي نامربوطشناختي ضعيف، از نظر تجربي سئوال برانگيز  روش
به عنوان مسائل طبق نظرات هانتينگتون و نلسون . هاي مرسوم و الگوهاي حاكم وفادار ماند تعاريف تازه به اصول نظريه
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(Nelson)  گ و زائد و بعضاً متضاد بودند، نوم گمفهآلترناتيوهاي الگوهاي ليبرالي مشتمل بر الگوهاي متداخلي بود كه به لحاظ
  76 .گرا و تكنوكرات از اين جمله بودند داري، استبدادگرا، مردم الگوهاي سرمايه

و باألخره برخي از رويدادهاي جهاني به موج انتقاد عليه الگوهاي سنتي توسعه دامن زدند و شرايطي را پديد آوردند كه به  .6
ابتدا ناسيوناليسم نوين به .  حكم معيارهاي پايدار و واقعي به خود گرفته بودندرد اين الگوها كمك كرد، الگوهايي كه

) اندونزي(و سوكارنو ) مصر(، جمال عبدالناصر )ايران(دردسر افتاد و رهبران پرشور و سرسخت نظير محمد مصدق 
، »ليبرال دمكراسي«. نددربرخورد با برخي از مسائل مهم توسعه چه در سطح داخلي و چه در سطح خارجي ناموفق ماند

كه شعارهاي آنان بودند، هم براي پيرامون آنها و هم براي مردم در سطح » كراسي هدايت شدهودم«و » سوسياليسم مردمي«
و ) يوگسالوي(و تيتو ) هند(هبري گاندي رديگر آنكه جنبش غيرمتعهدها به . عمومي، نااميد كننده از آب در آمدند

كردند،  ها در كنار يكديگر عمل مي زاي آن نشان داد كه اگر اين پديده  پيامد بحران و1973ريم نفتي حهمچنين ت
المللي  در سطح بين» قوانين بازي«توانستند براي كشورهاي كمتر توسعه يافته، يك قدرت مانور را در راستاي تعيين  مي

در كشورهاي صنعتي به همراه بهبود افزون بر اين، مشكالت اوج گيرنده اقتصادي، سياسي و اجتماعي . فراهم سازند
هاي ناشي از توسعه در جمهوري خلق چين، براي  خانواده و همچنين ساير پيشرفتوضعيت بهداشت عمومي و تنظيم 

شناسانه و محيطي از مخاطرات تكنولوژي  باألخره درك بوم. اي را نشان داد امكانات تازه ها و حل ريزان توسعه، راه برنامه
ان و توزان محيط، به بروز تفكري انجاميد كه كاهش سرعت مسابقه تكنولوژي صنعتي را بيش از سمت انصنعتي براي سال

كيه صرف بر رشد اقتصادي جدا ساخت تبه عالوه، افزايش فشارهاي ناشي از جمعيت نيز، بحث را از . پيش ممكن ساخت
ترين تحوالت اخير   نفوذ فزاينده مذهب يكي از مهمقطعاً. تر گشود و آن كيفيت زندگي بود و دروازه را بر روي اهداف عام

مثابه يك نيزوي انقالبي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي آن را  ن و بازخيزش اسالم بهرااست، امري كه انقالب اسالمي اي
 .آشكار ساخت

دي و خوشحالي انسان را توان رضامن چطور مي: تر شد، قابليت تعميم آن تغيير كرد تر و عام هنگامي كه مفهوم توسعه گسترده
. اي از توسعه را بيان خواهد كرد  اين پرسشي است كه پاسخ به آن مفهوم تازهجز از طريق ارزيابي صرف درآمد، بررسي كرد؟

هاي گوناگون سهم خود را براي تعريف   مكاتب مختلف فكري، مناطق جغرافيايي و شخصيت1980 و 1970هاي  طي دهه
شناس   و جامعه78 شاگرد ايشان مرتضي مطهري77اهللا خميني، اهللا روح پاسخ مبتني بر اسالم آيت. ندمفهوم تازه توسعه ادا كرد

 81  و گوستاو گوتيرز مرينو(Paulo Freire) 80هاي نويسندگان آمريكاي التين نظير پائولو فريره  انديشه79ايراني علي شريعتي
(Gustavo Gutierrez Merino)82 فانون  و مبارز آفريقايي فرانتس (Frantz Fanon)83 ، ژوليوس نايرره (Julivsk. Nyerere) و 

» بخش گرا ـ رهايي وحدت«قطعاً جمعي از اين متفكران اين مكتب نوظهور توسعه كه ما آن را . ديگران از اين جمله بودند
  .اند ترين سهم را داشته ناميم، عمده مي

: يرز روحاني اهل پرو كه يك فعال اجتماعي نيز هست، ترسيم شده استخوبي از گوت به عنوان نمونه، اين مفهوم توسعه به
واگذاري » رهايي«رود تا جاي خود را به اصطالح  تدريج مي و به... حاوي يك بار معنايي تحقيرآميز است» توسعه«اصطالح 

 رهايي از سلطه كشورهاي بخش در آمريكاي التين است، به  گوتيرز كه يكي از سخنگويان اصلي جنبش الهيات رهايي84 .كند
  .كند ين اشاره ميهاي ملي بسياري از كشورهاي آمريكاي الت داري غربي و به رهايي از بردگي واقعي اليگارشي سرمايه

اگر توسعه بايد صورت گيرد و اگر روند دگرگوني اجتماعي يك روند جاري و پيوسته : يكي از سئواالت محوري اين است
در ها بايد حذف شوند؟  اند، بايد پذيرفته و كدام ويژگي نگي كه با پيشرفت اجتماعي در ارتباطهاي فره  ويژگيماست، كدا

هاي يك جامعه روبه توسعه، چه كسي بايد سرعت تغيير را تعيين كند، با چه كساني، به چه منظوري،  ارتباط با تغيير ارزش
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تر  ، شايسته»حق تعيين سرنوشت«اتوجه به جايگاه ارزشي اي اين تغييرات بايد عملي شوند؟ ب تحت چه شرايطي و به چه شيوه
 Denis)دنيس گوله . آن است كه خود جوامع تصميم بگيرند كه بر كدام عوامل بايد تكيه كنند و كدام عوامل را تغيير دهند

Goulet)تأكيد » ام به خوداحتر«و » بقاي فردي«هاي سنتي به توسعه، بر جنبه جمعي فرهنگي در برابر   يكي از منتقدان نگرش
 گوله با 85 .هاي اجتماعي ناميد ترين جنبه مؤثر بر دگرگوني هاي محوري را اصلي برپايه ارزش» خردگرايي وجودي«ي و. كرد

اجراي اخالقي توسعه، چنين استدالل كرد كه عقالنيت بيگانه نوگرايي ضرورتاً بايد از سوي خود مردم، به طرزي منتقدانه طرح 
ها از  حل  خاطر نشان ساخته بود، اين راه(Ivan Illich)گونه كه ايوان ايليچ   و همان86 .تي و فرهنگي مربوط شودهاي سن به ارزش

  87 .شد الشعاع زندگي مادي قرار گرفته است، ارائه نمي كشورهاي پيشرفته صنعتي، كه در آنجا باورهاي اجتماعي تحت
ورزد، بلكه بر اتكاي به خود، ابتكارات مردمي، ايدئولوژي  هنگي تأكيد ميسنتي و فرهاي  تازه توسعه نه تنها بر ارزشمفهوم 

رئيس جمهور تانزانيا يكي از سخنگويان » ژوليوس نايرره«. گذارد خودي و استقالل از ليبراليسم و ماركسيسم سنتي نيز صحه مي
با انتقاد از » نايرره«. رب را شكل دهدهاي غ از فلسفهاين جريان است، وي تالش كرد تا يك ايدئولوژي آفريقايي و مستقل 

جا  هاي اجتماعي و اقتصادي تانزانيا مضر و بي داري، استعمار و سوسياليسم اروپايي، اين تفكرات را براي واقعيت سرمايه
روابط «به معني » سواحيلي« كه يك واژه (Ujamaa)» اوجاما«سوسياليسم آفريقايي را بر مبناي وي سعي كرد . دانست مي
هاي مثبتي  در بردارنده بار مفهومي فلسفه اشتراكي و فرهنگ قومي است، كه برداشت» اوجاما«واژه . است، ايجاد كند» نوادگيخا

ترين  اصلياز ديدگاه نايرره . دهد ان در خود جاي مينسرا از مالكيت جمعي بر زمين و اموال، توزيع برابر ثروت و عدم استثمار ا
آميز بود،  كه عقايدي تقريباً كلي و در عمل كمتر موفقيت» نايرره«عقايد . است» فرد« توسعه، هاي عنصر در موفقيت برنامه

» مهاتما گاندي«ديدگاه اوليه . شماري را براي يك استراتژي و فلسفه جايگزين در زمينه توسعه فراهم كند توانست طرفداران بي
ريزان توسعه  خود يك راه است، در ميان برنامه» اتكاي به خود«يرا وجود ندارد، ز» اتكاي به خود«سوي  داير بر اينكه راهي به

نايرره به زباني ساده، اما بسيار قدرتمند و مطيع كننده خود را از . ويژه در جهان سوم از احترام و محبوبيت برخوردار شد به
  : نند، جدا ساختدا كساني كه توسعه را صرفاً يك پيشرفت اقتصادي، تكنولوژيك و يك رشد بوروكراتيك مي

تواند  تواند مردم را متحول كند، گاهي بيگانه مي كسي نمي. آورد، به شرط آنكه توسعه، تحول انسان باشد توسعه، آزادي مي
  88 .تواند به انسان مباهات و اعتماد به نفس بدهد براي انسان خانه بسازد، اما بيگانه نمي

كردند آموزش تحول بايد از طريق  در ميان پژوهشگراني كه فكر ميتوسعه، آزادي يا رهايي؟ اين پرسش باعث شد تا 
اي كه از سوي  دهنده بندي انگيزه جمع. ترغيب افراد به پرورش يك ذهن پرسشگر شتاب گيرد، افكار ديگري مطرح شود

، كه به (Conscientizacao) وي با طرح يك واژه پرتغالي. ها بود او ارائه شد، يكي از اين استراتژي» رهايي نظريه«پائولوفريره و 
ها و  روند فراگيري به منظور درك اجتماعي، سياسي و اقتصادي واقعيت: كرد است، به يك روند خاص اشاره مي» بصيرت«معني 

سازد  ، نوع بشر را قادر مي»بصيرت«. مثابه يك كل  بهضپيشه در يك جامعه مفرو تضادهاي زندگي مردم و اقدام عليه عوام ستم
ها در جوامع  قدم به فرايند تاريخي بگذارد، همان امري كه به طور خاص طي قرن» كارپذير«و نه به عنوان » كارساز«ثابه م تا به

مردم . كند چهارچوب هدايت مي نيز نظريه خويش را به طور تلويحي در آن» فريره«جهان سوم و آمريكاي التين رخ داده و 
گر   فريره اين است كه وي يك اصالحةقي موجود دربارلت. عهده گيرند تمگر را بهقادرند مسئوليت تغيير ساختار يك جامعه س

. خواهد با اصالحات ويژه سياسي ـ اجتماعي، شمال شرقي برزيل زادگاه خويش را، دگرگون سازد است، مصلحي كه مي
الت متحده آمريكا زندگي كرد شش سال در شيلي و ايا» فريره«هنگامي كه دولت برزيل از وي خواست اين كشور را ترك كند، 

هايي هستند كه آموزش را  در واقع بهترين آثار او، نوشته. گري گرايش بيشتري يافت و در همين دوران بود كه آثار او به انقالبي
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اي رهايي شناسند و به مبارزه سازمان يافته بر پيشه را مي تنها هنگامي كه ستم ديدگان، ستم«: دانند مي» عمل انقالبي«ابزار رشد 
  89».كنند پيوندند، شروع به باور خويش مي مي

هايي چون آزادي، سركوب، كرامت انساني و مبارزه سازمان يافته انقالبي، از طرف جمعي از  آثار فريره در زمينه موضوع
ثالً، پديده از م. اند، مورد تأييد قرار گرفت متفكران اجتماعي و مذهبي ـ سياسي معاصر كه خود را وقف اين موضوعات كرده

زدايي كه  ند، عقده حقارت آنان، نياز به سفيد بودن و شخصيتا سفيدپوستان در اكثريتخودبيگانگي سياهپوستان در جهاني كه 
مطهري و شريعتي نظير فريره و . اند هايي از آثار فرانتس فانون را تشكيل داده شخمشخصه عصر استعمار بود، همه و همه ب

پيشگاني  حاكم را در خدمت منافع ستم پيشگان است، به وضوح درك كنند، ستم» نظم«توانند  ديدگان نمي مفانون معتقدند كه ست
  90».اند كه خود را به شمايل بومي در آورده

بخش و  رهاييگرا ـ  هاي اين الگوي نوظهور توسعه ماهيت وحدت ترين جنبه ترين و بنيادي نظيرترين، منتقدانه قطعاًبي
گذارد، تا آنجا كه  گرايي سكوالريستي را پشت سر مي از آنجايي كه اين الگو مرزهاي اگزيستانسياليسم و انسان. معنوي آن است

شود، در قبال تحول انساني از ديدگاهي همه جانبه و همگرا برخوردار است و در عين حال  به خدا، انسان و طبيعت مربوط مي
هاي مذهبي مسيحيت،  بسياري از رهبران اين گرايش از آموزه. مند است رهبه لحاظ مذهبي و معنوي نيز از يك كيفيت قوي به

با اين همه، در ميان اين عده و در بين هواداران آنان كساني وجود دارند كه از هيچ آموزش . اسالم و بودائيسم برخوردارند
او درباره همين تعهد وي بوده كه افكار شك  عميقاً مذهبي است و بي» فريره«به عنوان نمونه، . رسمي مذهبي برخوردار نيستند

نوع بشر اساساً از طريق رابطه با خدا و سپس با ساير » فريره«از ديدگاه . جامعه انساني و تحول فردي را شكل داده است
 همان گسسته شدن اين رابطه است كه براي عزت و ماهيت حقيقي انسان» غيرانساني شدن«از نظر او . شود ها تعريف مي انسان

با اين همه، اين . گويند ترين زبان سخن مي به اين ترتيب، فريره، فانون و شريعتي همه از ماهيت انسان به نيك بينانه. مضر است
بخش است كه به طرزي غيرقابل تفكيك جريان اصلي الگوي نوظهور توسعه  كاركرد همگرايانه مذهب، سياست و انقالب رهايي

بخش  گرا ـ رهايي ترين سخنگو و حامي الگوي وحدت اللهجه اهللا خميني كه صريح از سوي آيتوجود آورده است اين نكته  را به
  91 .اهللا خميني مذهبي كه عليه ستم اعالم جنگ نكند مذهب ناقصي است خوبي درك شد؛ از ديدگاه آيت در اين قرن است به

و » داري  سرمايهـليبرالي «رابر الگوهاي هاي ناشي از نارضايتي در ب به اين ترتيب، اگرچه يكي از نخستين برداشت
هاي مشترك اين  هاي متفاوتي براي توسعه وجود دارد برخي از مؤلفه توسعه، اين بود كه راه»  سوسياليستيـماركسيستي ـ«

خوبي  ـ بهـبخش را برگزيديم  گرا ـ رهايي ن برداشت، اصطالح وحدتيخاطر فقدان توصيف بهتر براي ا  ما بهـاستنباط ـ
تعريف . هاي صرف اقتصادي، سياسي و اجتماعي است تر از سازه اي گسترده توسعه در اين چهارچوب پديده. اند شخص شدهم

توسعه گستره كل فرايندها و ابزارهايي : را پذيرفت ـ از اين قرار است ن توسعه در اين چهارچوب ـ اگر بتوان در نخستين گام آ
گيرد و به  بخش نيست، فاصله مي ز آن به طريقي از شرايط زيستي خود كه عموماً رضايتاست كه يك نظام اجتماعي با استفاده ا
  .آيد رسد، به حركت در مي نظر مي تر به سوي شرايطي كه از نظر انساني مطلوب

  : شرح ذيل خالصه كرد توان به هاي عمده اين نگره را مي برخي از ويژگي
  . گرا و يكتاپرستانه آن دتبيني وح جهان. ان و طبيعتسيگانگي خدا، ان 

  .و معنويات) زيبايي شناسي( اهميت اخالقيات، بديعيات 
  .ابعاد رهايي، انقالب انساني و حذف ستمگري 
  .هاي ارزشي و فرهنگي بر متغيرهاي سياسي و اقتصادي برتري نظام 
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هاي تكنولوژيك، مديريت  وسايل نيل به نوآوريمثابه يك فرايند همگرا و بر بحث ابزارهاي ارتباطي كه  تأكيد بر ارتباطات به 
  .و كنترل ماهرانه امور هستند

  . تپايبندي و وفاداري به مفاهيم فردي، اجتماعي و جهاني، به جاي تحليل مبتني بر دولت ـ مل 
  .ضدبلوك، خود اتكا و مستقل در توسعه با تأكيد بر توان بالقوه منابع داخي 
  . ن و سنتي با ديدگاه غيرخطي در قبال توسعهمدرنظام همگرايي و ادغام  
كيد بر استراتژي توسعه از پايين به باال و نه از باال به تأبا اتكا به خود و با ريزي و اجراي توسعه  مشاركت مردمي در برنامه 

  .پايين
  .تصاديهاي بومي سياسي ـ اق داري و سوسياليسم دولتي انحصارگر به نفع آلترناتيو نظام نفي سرمايه 

  
بايد صورت گيرد مورد توافق همه است و اين  اين نكته توسعه مي. معماي توسعه در تناقضات و ماهيت متضاد آن نهفته است

طالح روبه صبا اين همه، تكيه اصلي بحث در ارتباط با مسائل جوامع به ا. ويژه در علوم اجتماعي پذيرفته شده است مسئله به
اي كه از  توان چنين استدالل كرد كه جامعه مي. ست كه توسعه، يك الگوي عملي جهاني نداردتوسعه بر اين نكته متمركز ا

مثابه يك مقوله مثبت براي بقا و رشد خود سرباز زده است، بهتر از يك كشور مدرن توسعه يافته با الزامات  پذيرش توسعه، به
 اين چهارچوب در ادبيات مربوط به توسعه شكاف در. يابد آميز انطباق مي بخش، هماهنگ و مسالمت يك زندگي رضايت

در اين زمينه، در قبال . مداري و عدم توازن، حوزه بررسي را محدود و تنگ نظرانه كرده است عظيمي وجود دارد، نوعي قوم
يي كه ها جنبش. بخش اجتماعي و مذهبي، چه با ابعاد كوچك و چه با ابعاد عظيم، كمبود تحليل وجود دارد هاي آزدي  جنبش
ها و جوامع، فرد و جامعه، ايدئولوژي و  هايي كه هسته جدل روبه ظهور دولت هاي مهم تاريخي و فرهنگي دارند، جنبش ريشه

  .اند وجود آورده ها را به ها و ضدهدف اي از هدف تكنولوژي، حقيقت و معرفت و مجموعه
ها و  مي ايران شكل گرفت و خود را در اعتراضباز خيزش و تولد دوباره اسالم در دوران معاصر كه با انقالب اسال

مثابه بارزترين و آشكارترين واكنش عليه  تواند به گر ساخت مي هاي اسالمي خاورميانه، آسيا، آفريقا و ساير مناطق جلوه جنبش
  92.الگوهاي حاكم توسعه مورد مطالعه قرار گيرد

تواند از اين  يافته غربي، مي ر مذهبي در كشورهاي بسيار توسعههاي اخي ها با بازخيزش و گرايش مقايسه و مقابله اين جنبش
ها است،  انسنظريه كه توسعه، صرفاً رشد و تغيير جوامع نيست، بلكه يك رهايي بنيادين اجتماعي، اقتصادي، سياسي و معنوي ان

  .دفاع كند
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  گرايي، چهارچوب تحليل  فراسوي توسعه

  
  تكامل جامعه ارتباطات، تغيير و 

» توسعه«هايي در ارتباط با تعريف  اين امري ضد و نقيض است كه در اكثر منابع موجود در زمينه ارتباطات و توسعه، بخش
رود، هيچ تالشي صورت نگرفته  كه اخيراً به كار مي» ابزارهاي ارتباطي«يا » ارتباطات«وجود دارد، اما براي توضيح اصطالح 

ي ادبيات موجود در اين زمينه، حاكي از آن است كه همه نويسندگان اين قلمرو استفاده از اين اصطالح با اين همه، بررس. است
  .دانند و ديگران نيز دريافت مشابهي از اين اصطالح دارند دهند كه انگار دقيقاً معني آن را مي اي ادامه مي گونه را به

در گستره ادبيات » ارتباطات«دان يك تعريف گويا از اصطالح  فق1955در اوايل سال  (James H. Platt) پالت. جيمز اچ
 و بعد از وي 2 . به همين مشكل اشاره كرد1963نيز در سال  (Lee O. Thayer) تاير .  لي او1.موجود را خاطر نشان ساخت

 تعيف 25اطات  چنين نوشت كه در ادبيات موجود براي اصطالح ارتب1968در سال  (Robert L. Minter)مينتر . رابرت ال
   3 .مختلف مفهومي، ارائه شده است

مفهومي «وي جو ، بلكه بايد در جست»مفهوم ارتباطات«وجوي  ت نبايد در جستااين بود كه محققان ارتباط» مينتر«نظر 
 150ط با مطالعه وي در ارتبا. اي مشترك فراهم سازد هاي گوناگون زمينه باشند، تعريفي كه بتواند براي رشته» براي ارتباطات

نشان داد كه پاسخ دهندگان، ) المللي ارتباطات تغيير نام داد كه بعداً به مجمع بين(» انجمن ملي براي مطالعه ارتباطات«عضو 
ها قبول  را از ارتباطات بيشتر از ساير تعريف (Gregory Bateson) و گريگوي بيتسن (Jurgen Ruesch)تعريف يورگن روش 

 .George A)ميلر . ويلبر شرام و جورج ايها تعريف ديگر مشتمل بر تعاريف  كه با ده(» يتسونب«و » روش«تعريف . دارند

Miller) ،كولين چري(Colin Cherry) ، وارون دبليو ويور(Warrren W. Weaver)ادوارد ساپير ،(Edward Sapier)  و كارل 
مفهوم ... ها نيست تباطات تنها بيان آشكار و انتقال ارادي پيامار«: اين بود كه) از سوي مينتر ارائه شده بود (Carl Hovland)هولند

اين تعريف بر اين فرضيه ... گيرد  گذارند، در برمي ارتباطات تمامي فرايندهايي را كه مردم از طريق آنها بر يكديگر تأثير مي
افزون بر اين، از آنجايي . تباطي دارندشوند، جنبه ار ها و رويدادها، همين كه توسعه انسان درك مي استوار است كه تمامي كنش

  4 .گذارند دهند، بنابراين بر او تأثير مي كه اين ادراكات، اطالعات فرد را تغيير مي

هاي زيادي  كه اگرچه محققان ارتباطات براي دستيابي به يك تعريف واحد و مورد قبول جهاني تالششايان ذكر است 
نويسندگان اين حوزه بر ابعاد گوناگون ارتباطات در آثار خويش تأكيد .  نبوده استآمير ها موفقيت اند، اما اين تالش كرده

 كولين 5 .كند تأكيد مي» اطمينان در كنش ارتباطي« بر مفهوم (Harry Grace)ريس گعنوان نمونه در حالي كه هري  به. اند ورزيده
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ط انساني را مطرح كرده و معتقدند هر نوع بن نيز روا جمعي از نويسندگا 6.داند مي» اعتماد و همگرايي«چري آن را فرايند 
  7 .به مفهوم گسستگي روابط انساني چه در سطح فردي و چه در سطح گروهي استگسستگي در ارتباطات جبراً 

بازان ارتباطات مورد تأكيد قرار گرفته،  با اين همه، طي چند دهه گذشته آنچه بيش از ساير ابعاد از سوي محققان و سياست
اين مفهوم كه ارتباطات ابزار يا فرايند انتقال عقايد يا اطالعات است، بر اين فرض . يك و كمي بوده استژهاي تكنولو نبهج

  . گيرد مبتني است كه ارتباطات به جاي آنكه رخ دهد، از طرف اشخاص صورت مي
نيز تعريف شده است، اين موضوع هنگامي بنابراين به ارتباطات از زاويه جبر تكنولوژيك نگريسته شده و از همين ديدگاه 

 و مارشال (Harrold Innis)افرادي نظير هارولد انيس . شود يابد كه ارتباطات به فرهنگ نيز مرتبط مي بيشتر مصداق مي
 8.ندا كنند، از همين جنبه با مسئله برخورد كرده ، كه بر اهميت ابزار در قياس با پيام تأكيد مي(Marshal Mcluhan)لوهان  مك

ترين مقوالت و  اين جمله اكنون يكي از محبوب. شود لوهان است كه همواره نقل مي جمله معروف مك» رسانه همان پيام است«
  9 .ها در زمينه ماهيت تغييرات فرهنگي و اجتماعي است ترين ديدگاه رايج

هاي مختلف و همچنين به افزايش  شتهمفاهيم زيادي در مورد ارتباطات ارائه شده و اين امر به سرگيجه كنوني راخيراً 
  10.هاي درسي در اين زمينه، كه تبلور نوعي جنون مفهومي است، دامن زده است كتاب

اي كه در آن به  نام ببريم، دوره» عصر ارتباطات«توانيم از دوران  هاي سنتي و مرسوم ارتباطي مي در رويارويي با ديدگاه
تر تحوالت رفتاري  افزارها، بلكه از جنبه مهم افزارها و نرم ي نه تنها از جنبه تحول سختالملل ارتباطات فردي،گروهي، ملي و بين
   11 .شود ميمثابه يك ابزار تأكيد  مثابه يك فرايند و نه به بنابراين، در اينجا بر ارتباطات به. و اجتماعي هم نگريسته شده است

ها، بايد تأكيد بر  كه تأكيد صرف بر منبع و محتواي پياماين است شود و آن نياز  افزون بر اين، نياز ديگري هم احساس مي
ها در هر  بنابراين، ارتباطات در اين چهارچوب به مفهوم كنش متقابل اجتماعي از طريق پيام. ها را نيز در برگيرد فرايند توزيع پيام

:  توان چنين تعريف كرد المللي را مي نلذا كنش ارتباطي در سطوح اجتماعي، ملي و بي. دو شكل تكنولوژيك و انساني است
تحت چه . 6در كدام مجاري؟ . 5براي چه كسي؟ . 4چه چيز را؟ . 3كند؟  چه كسي توزيع مي. 2كند؟  چه كسي توليد مي  .1

   12با چه اثراتي؟. 9در كدام اقتصاد سياسي؟ و . 8؟ )منظور(با چه قصدي . 7؟ )از نظر ارزشي(شرايطي 

هاي انساني و  اين مؤلفه. كنند آن را تسهيل مي) مجاري( كه به زبان، فرهنگ و ماشين استنساني ارتباطات يك پديده ا
هاي  هاي تاريخي در پژوهش هاي ارزشي انساني ريشه دارند، سطوح متمايز تحليل را رقم زده و بر بحث تكنولوژيك در نظام

هاي ارزشي تا چه حد كنش  مجاري و نظام. اند گذار بودهطور خاص تأثير به» ارتباطات و توسعه«طور عام و بر  ارتباطي به
اند؟ يا به زبان ديگر، آيا انقالب در ابزارهاي ارتباطي انقالب در ارتباطات  ارتباطي را تغيير شكل داده و يا آن را تشديد كرده

ي مربوط به توسعه با استفاده از ها ها به پژوهش توان ميان نگره ارتباطي و ساير نگرش است؟ با در نظر گرفتن اين مالحظات مي
  : ها پيش مطرح شد، تمايز قايل شد كه سال (George Gerbner)تعريف كلي نگره ارتباطي از سوي جورج گربنر 

ها به روند مطالعاتي  پيام. 1ها به مطالعه رفتار و فرهنگ، وابسته به ميزاني است كه  تمايز ميان نگره ارتباطي و ساير نگرش
نگره ارتباطي . ها در محور نگرش قرار گرفته باشند موضوعات توليد، محتوي، انتقال، دريافت و كاربرد پيام. 2مربوط باشند 

ها در زندگي و در جامعه را  ها از آنجا قابل تشخيص است كه اين نگره، ماهيت و نقش پيام در ميان ساير نگرش) يا نظريه(
  13.دهد اساس عالئق خود قرار مي

  

ها يا تبادل اطالعات،  توان ارتباطات را صرفاً عمل مخابره پيام  را به مقوله تكامل اجتماعي تعميم دهيم، ديگر نمياگر اين تعريف
دهند، حفظ و  در اين حالت، ارتباطات فرايندي خواهد بود كه در آن روابط انساني و اجتماعي رخ مي. آرا و افكار تلقي كرد

ارتباطات چيزي نيست كه ميان دو . رسند فت مفاهيم عالئم، نمادها و زبان به پايان ميشوند و يا حتي از طريق دريا دگرگون مي
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 يها و اشيا اي است كه از انسان شخص، يا بيشتر از دو شخص و يا اشياء واقع شود، ارتباطات بخش غيرقابل تفكيك مجموعه
  .تشكيل شده است

  : كه  روشن ساخته است 1980 و 1970كوتاه سخن آنكه، مباحث دهه 
دهد و  تر توسعه را تشكيل مي شد، بخش بسيار پيچيده  آنچه ابتدا تصور ميياتي است، اما برخالفحارتباطات اگرچه  .1

  .توان آن را از بستر فرهنگي و اجتماعي آن خارج ساخت نمي
در نتيجه . استگرا  هاي فرهنگ هاي جهاني و بيشتر داراي ارزش توسعه هنوز يك مفهوم مبهم است كه كماكان فاقد ارزش .2

منظور از توسعه چيست، براي چه و : هاي ارزشي آغاز شود هر نوع بحث درباره ارتباطات و توسعه بايد با موضوع نظام
  براي چه كسي؟ 

  
  چهارچوب تحليل 

گريسته شده مثابه دو پديده متمايز اما در ارتباط متقابل با يكديگر ن به مفاهيم توسعه و ارتباطات بهاز هنگام جنگ جهاني دوم 
شرح » توسعه«در راستاي تعيين يك چهارچوب تحليل كه بتواند به بهترين وجه پديده مورد بررسي را در دوران پس از . است

دهد، قصد ما اين است تا با ارتباطات و توسعه نه به عنوان دو موجوديت متمايز بلكه به عنوان يك موجوديت مستقل و خاص 
  .تحليل ما بايد توجه خود را بر ارتباطات و تغيير تكامل جامعه متمركز كندبنابراين . خود برخورد كنيم

اين پديده حاصل استحاله يك نظم جهاني است كه به . تكامل، يك پديده پيچيده، اما مبتني بر روابط پوياي ارگانيك است
مثابه تكامل  تمامي اين پديده به. دساز محض تبديل سازمان ماده و انرژي به سازمان اطالعات و معلومات، خود را آشكار مي

  .آگاهي و به زبان ديگر، تكامل خودمختاري و رهايي قابل درك است
ارد، باتوجه به مرزهاي زبانشناسي و داتفاق نظر وجود ن» توسعه«گونه كه در سطح جهاني در قبال مفهوم  در حقيقت، همان

اگرچه انجام . ه عنوان نقش طرف سوم با آن برخورد شود ـ وجود داردهايي نيز در قبال مفهوم ارتباطات ـ اگر ب فرهنگي، تفاوت
خارج از بحث اين بخش است، اما » بوديسم«و » هندوئيسم«، »اسالم«هاي گوناگون نظير  يك بررسي ارتباطي تطبيقي در تمدن

 انساني را در رابطه با فلسفه، يابند كه ارتباط االتي كه در تكاپوي پاسخگويي به آنها هستيم فقط هنگامي پاسخ خود را ميؤس
  .ها در نظر بگيريم هاي اجتماعي و سنت نظام

هاي توسعه  توان از يك چهارچوب مفهومي آغاز كرد كه در آن ابعاد مختلف سياست هاي ارتباطات مي براي درك پيچيدگي
توان بدون ربط دادن   با اين همه، نمياند، هاي ارتباطي در يك نمودار مشتمل بر تحول اجتماعي و انفرادي گنجانده شده و رويه

در اينجا تأكيد اوليه بر ترسيم يك . اين ابعاد به موضوع محوري فلسفه و مفهوم توسعه، چنين نموداري را ترسيم كرد
خوبي تعريف و شناخته  هاي متمركز بر پديده توسعه، هنگامي كه خود پديده به  آن همه فعاليترچهارچوب تحليل است كه د

ها،  توان سنگ پايه شناسايي و ارزيابي منتقدانه از نگرش تنها در اين صورت است كه مي. دت، در جايگاه خود قرار گيرشده اس
هاي توسعه به صورتي هدفدار و مبتني بر  در اينجا به وضعيت متنوع پژوهش. ريزي كرد ها، مفاهيم و تعاريف عمده را پي نظريه

رواط خاص ـ عام ميان اجراي يك نظريه . رسيدن به يك تركيب منطقي را داشته باشدشود تا حكم ابزار  مفهوم نگريسته مي
ها صورت  بندي ها، بلكه حاكي از يك وضعيت دفاعي است كه در آن اين قطب بندي توسعه نه حاكي از خواص خود قطب

اي   نظريه توسعه استفاده كرد، نظريههاي مشترك يك ها در راستاي ايجاد زمينه بندي توان از قطب در اين چهارچوب مي. گيرد مي
  14.كه به خود و به تحوالت خود اشاره خواهد كرد
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ني و فلسفه پديده در شكل بنيادين و معرفت شناسانه آن در كانون بررسي قرار عدهد، م گونه كه نمودار يك نشان مي همان
دچار اشكال ) هاي ارتباطي و توسعه استسي(ممكن است بدون طرح صحيح مسئله در مراحل بعدي و حاشيه نمودار . دارد
هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و  اي از كنش طور كه مشخص است، نظام ارزشي هر جامعه و ملت كه در آن آميزه همان. شويم

ها بايد به  بحث بر سر اين نيست كه بر كدام ارزش. در ذات مفهوم فلسفه توسعه قرار خواهد داشت شود، فرهنگي بررسي مي
هاي موجود  ها تأكيد كرد، تأكيد بايد بر شناخت باشد، شناخت اين نكته كه ثبات و تعادل نظام مت كنار گذاشتن ساير ارزشقي

محور افقي و محور : آيد وجود مي بنابراين دو محور به. ها وابسته است گيري ارزشي و حفظ ارزش مستقيماً به فرايند سمت
ستقيم با منطقه مركزي نمودار است، يعني در رابطه با معني و فلسفه توسعه، دو جزء در محور عمودي كه در ارتباط م. عمودي

ها  جزء اول، سطح كالن توسعه و يا توسعه سيستم. مستقل تغيير و تكامل اما در عين حال در ارتباط متقابل، قابل رويت است
توسعه فرهنگي و آموزشي، توسعه حقوقي، توسعه اي چون سرمايه، كار، توسعه اقتصادي و منابع،  است كه در قلمروهاي ويژه

جزء دوم به تحليل . اند  نشدهظوحالبته قلمروهاي ديگري نيز وجود دارند كه در نمودرا مل. سياسي و نهادي قابل شناسايي است
  .پردازد شود كه به طور مشخص به تحول فرد و رابطه آن با تكامل جامعه مي سطح خرد مربوط مي
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توان ساير اجزاء  شود، مي ي كه اين محور نيز به منظقه مركزي نمودار، يعني به معني و فلسفه توسعه مربوط ميدر محور افق
ارتباطات در هر دو سطح خرد و كالن، هنجارهاي متغير را در يك . ارتباطات و نظم دادن: را در دو قلمرو اصلي تقسيم كرد

آنچه «، »دانيم آنچه مي«، »كنيم آنچه درك مي«اي كه به نوبة خود  دهد، رابطه ، ميان آگاهي و واقعيت نشان مي»بازفرست«رابطه 
 هنجارهاي متغير كه در ارتباط با سطوح تحول فردي و توسعه سيستم نيز .كند را تعيين مي» كنيم آنچه احساس مي«و » هستيم

گيرند، شكل  ي كه در برابر انسان قرار ميهاي معنوي، اجتماعي و فيزيك هستند، از طريق ارتباطات و تكامل آگاهي به سامان
تر كه بر  در اينجا به روند فعاليت زندگي در چهارچوب يك جهان پويا و در چهارچوب يك نظم عالي» نظم دادن«. دهند مي

 در قلمرو زندگي فردي و اجتماعي. شود يابد، اطالق مي هرچه  كه به الگوهاي مكانيكي و ارگانيكي وابسته است، برتري مي
ريزي، از اين جنبه نگريست كه اين امر پيش شرط خودمختاري و رهايي و  از كانال خودسازماني و برنامه» نظم دادن«توان به  مي

است كه اهداف مشخص » نظم دادن«دهاي ارتباطي ناز طريق همين فراي. مشخصه تكامل مشترك قلمروهاي خرد و كالن است
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هاي ارتباطي و توسعه،  ن، سياستيبنابرا. يابند شكل ساخت و مديريت سازمان ميشوند، محتوي اطالعات  توسعه شناسايي مي
  .اند وجود آمده هاي متقابل مربوط به برخي از ابعاد زندگي انساني به اند كه براي نظم دادن، هماهنگي و كنش اي از اصول آميزه

 كمتر صنعتي، عموماً برخوردي مكانيكي بوده و برخورد با موضوع انگيزه دهنده توسعه در جوامع ماقبل مرحله صنعتي و يا
امروزه بايد اميدوار . الم اين جوامع سنخيت نداشته استآيك با  ريزان اقتصادي ناشي شده، هيچ بينانه برنامه هاي خوش از طرح

د سودآور آن بود كه هر تجزيه و تحليلي از توان اقتصادي يك كشور براي مقاومت در برابر يك طرح مفروض توسعه يا كاربر
  .ز باشديطرح، مشتمل بر دانش ارتباطات دروني آن طرح ن

المللي حاكي  هاي فردي، جمعي، ملي و بين بخش زندگي در جنبه پيشرفت ملموس فردي و اجتماعي به سوي شيوه رضايت
اند و در  ود را ايفا كردههايي از سنن را كه نقش تاريخي خ در همين ارتباط بايد بخش. از ارتباطات پيشرفته در اين سطوح است

كنند، كنار گذاشت اما در اينجا ما به توسعه از زاويه زنجيره سنت، گذار،  راه توسعه تا روشن شدن نقش خود درنگ ايجاد مي
سان آاگرچه . از نظر ما مقامات و نهادهاي سنتي و همچنين نحوه ارتباطات، مانع روند توسعه نيستند. كنيم نوگرايي برخورد نمي

ها را نيز به همين شيوه  لوحانه و گمراه كننده خواهد بود كه سعي كنيم سنت اي را مدرن بخوانيم، اما ساده ت كه هر چيز تازهاس
  .كند ترين نقش خود را ايفا مي در همين قلمرو است كه ارتباطات اصلي. بندي كنيم طبقه

هاي  تر آن به كار رفته است تا جنبه ا به مفهوم عامگونه كه در نمودار مشخص شده است، اصطالح ارتباطات در اينج همان
توان جامعه را  ن مييبنابرا. انساني، تكنولوژيك و نهادي آن را نيز در بر بگيرد ارتباط يك كنش همگرا و مبتني بر اعتماد است

اگر چنين قدرتي را . انجامد  است كه به سقوط جوامع و نهادها ميتلقي كرد و اين فشار و اختالل در ارتباطات» مردم در ارتباط«
رونده  تواند به نيرويي مثبت و پيش چگونه ارتباطات مي: شوند تري مطرح مي االت اساسيؤبراي كنش ارتباطي قايل باشيم، س

  گيرد تا اين نيرو به نيرويي مخرب و ضد توسعه تبديل نشود؟  هاي كنترل را به دست مي تبديل شود؟ و چه كسي اهرم
ويژه در كشورهاي كمتر توسعه يافته بررسي خواهيم  ايي است كه كاربرد ارتباطات در فرايند توسعه را بهه با چنين پرسش

هاي توسعه خواهيم  ها و همچنين كاربرد ارتباطات در برنامه طور خاص و عام به موضوعات فلسفي، نگرش ما الزاماً به. كرد
  . آينده، به طور مثبت به كار گيريمپرداخت، تا از گذشته درسي بگيريم و اين دروس را براي

ها  توان بدون ارجاع و ارتباط با ساير بخش در اينجا بايد خاطر نشان ساخت كه هيچ بخشي از چهارچوب طرح شده را نمي
شود، يك چهارچوب تحليل است، اگر اين تمايل وجود دارد كه پديده مورد  موضوع اين است كه آنچه طرح مي. تحليل كرد
  .اسيم، تجزيه و تحليل و تشريح كنيم، به يك طرح همه جانبه همگرا نيازمنديمبحث را بشن

به جاي همكاري با يكديگر و كنترل . پديداري خود پرداخته استرو مبه همين ترتيب، حوزه توسعه هم به انعكاس قل
ع دفاعي تبديل شده و ارزش شده، كشمكش به موان مثابه يك جنبه اساسي و پرمفهوم توسعه، كنش متقابل بي كشمكش به

ها،  رسد كه اين حوزه، جدايي به نظر مي. مثابه محصول نهايي، دچار سير قهقرايي شده است به» سياست معطوف به قدرت«
ارزش » تحليل محتوي«نخست آنكه در زيرمجموعه خود فقط براي آن سطح از : شناسي خاص خود را دارد فرهنگ و اسطوره

هاي گوناگون روانشناسي، اقتصادي، علوم سياسي و  كند، از توسعه براي حمايت از نظريه يكه آن را بررسي مقايل است، 
هاي موجود در خود توسعه طفره  ها و كشمكش بندي دوم آنكه اين حوزه از مواجهه با قطب. كند شناسي استفاده مي جامعه

فاده از قلمرو توسعه، در خدمت يك مقوله قرار زنيم؟ پراكندگي و سؤاست و باألخره ما از توسعه چه كساني حرف مي. رود مي
شود، اول به  وضوع مربوط ميمتحول توسعه به دو . بروز مشكالت، مشكالتي كه ما قصد بررسي آنها را داريم: گرفته است

 .م به كاربرد اصول توسعه براي خود اين قلمروومثابه يك قلمرو، و د شناخت توسعه به
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3   
  هاي متفاوت درقبال ارتباطات و توسعه  ها و نگرش نظريه

  
 بر اين حوزه 1950هايي كه از دهه  توان به سه مقوله از آثار و ديدگاه گيري تحوالت مربوط به ارتباطات و توسعه مي در پي

 توسعه از جنبه رابطه علت  حاكم بوده است به ارتباطات و1960 و 1950اولين نگرشي كه در دو دهه . اند، اشاره كرد حاكم بوده
مشخصه اين ديدگاه . بيند هاي ارتباطي و كل فرايند توسعه را برپايه روابط عليتي مي اين ديدگاه رابطه مؤلفه. نگرد و معلولي مي

: يك سبب پيدايش ديگري است آيند و كدام وجود مي اول به) ارتباطات يا توسعه(يك  بحث برسر اين مسئله است كه كدام
اي به  ات پيش شرط توسعه است يا توسعه بر ارتباطات مقدم است؟ از آنجايي كه پاسخ به اين پرسش به طرز گستردهارتباط
هاي  شوند، گرفتاري ها مي هاي ارتباطات و توسعه وابسته است، مدعيان اين نگرش به سادگي گرفتار بحث بر سر تعريف تعريف

  .كه در بخش پيش از آنان سخن رفت
در اين ديدگاه، . و يا سودگرايي خواند» هزينه ـ فايده«توان آن را تحليل  پردازد كه مي مدتاً به موضوعي ميدومين نگرش ع

سومين . نگرش همه جانبه استنقش يك رسانه خاص يا يك استراتژي ارتباطي در خدمت توسعه و تغيير اجتماعي، پايه 
هاي ارزشي از طريق بررسي  ياسي، هويت فرهنگي و نظاماقتصاد س. ها سرو كار دارد نگرش موجود با تحليل زيرساخت

ها در سطوح  بررسي اين نظام. شوند هاي موجود ارتباطي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي به ارتباطات و توسعه ربط داده مي نظام
  .گيرد المللي و جهاني صورت مي ملي، بين

  
  هاي عليتي به ارتباطات و توسعه  نگرش

اند كه اكثر آنها بر  ها و الگوهاي گوناگوني را ارائه كرده مثابه علت توسعه، نظريه تحت عنوان ارتباطات بهاي از نويسندگان  عده
هواداران اين مكتب فكري كه بيشتر آثار خود را در . هاي ماكس وبر درباره تغييرات اجتماعي و اقتصادي متكي است نظريه
مثابه مفهومي براي درك  تا با استفاده از تحليل سطح كالن از ارتباطات بهاند   تأليف كردند، سعي كرده1960 و 1950هاي  دهه

السيك و نئوكالسيك، ارتباطات را عامل ضروري توسعه اقتصادي و كانديشمندان اقتصادي . بهتر تغييرات اجتماعي استفاده كنند
  .دانستند رشد مي

اي شباهت دارد، آثار نويسندگاني مانند دانيل دانر، اورت  الگوهاي گوناگون عليتي در آمريكا تا حدودي به اين جنبه نظريه
اين الگوها . گيرد پردازان وابسته به مكتب نوگرايي در اين چهارچوب قرار مي از نظريهكللند و جمع ديگري  هيگن، ديويد مك

زد و همچنين دانيل لرنر  اقتصاد قلم ميروستو كه غالباً در زمينه رشد و تاريخ .الگوي والتر دبليو. بودند» اي مرحله«هاي  غالباً مدل
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اي  كه تحليل ارتباطي وي از نوگرايي و توسعه، حكم يك ديدگاه كالسيك را در ادبيات غرب يافت، از اين الگوهاي مرحله
  .هستند

 انتقاد داري، مورد مداري و كمك به گسترش نظام جهاني سرمايه نگرشي ليبرالي ـ عليتي به ارتباطات و توسعه، به دليل قوم
ثار به سبب تأكيد بر ميراث اقتصادي و تاريخي استعماري كه به لحاظ فرهنگي و اقتصادي آافزون بر اين، اين نوع . قرار گرفت

  . اند كند، همواره مورد انتقاد بوده كمك مي» مركز به پيرامون«به عدم توازن جريان 
. شود و نوگرايي منجر مي» رشد خودتوان«تي كه به الگوي عليتي لرنر بر توالي تحوالت نهادي استوار است، تحوال

  1.هاي جمعي، درآمد سرانه بيشتر و مشاركت سياسي شهرنشيني، سوادآموزي، گسترش رسانه

اند، رشد ساير قلمروها را تحريك  گيرد كه رشد در هريك از اين قلمروها كه به ترتيب فهرست شده لرنر چنين نتيجه مي
از نظر . لرنر معتقد است جامعه بايد حس تلقين كردن را افزايش دهد. راند سوي نوگرايي مي عه را بهكند و اين فرايند، جام مي

تواند در جايگاه اجتماعي خود تغييرات  طوري كه فرد اين تصور را داشته باشد كه مي لرنر، تلقين نوعي قدرت تصور است، به
لرنر در توضيح پيشروي . شود باعث حركت به سوي نوگرايي مياين قوه تصور » لرنر«از ديدگاه . ديد آوردپمثبت و مهم 

  :گويد گذار و سپس ورود به مرحله نوين زندگي مي انفرادي از مرحله سنتي به مرحله
  .نوگرايي در جوامع روبه توسعه از الگوي تاريخي توسعه غربي پيروي خواهد كرد. 1
شمار  دهند، عوامل كليدي نوگرايي به نشان مي» تلقين«در مفهوم شناسانه كه خود را  ، اجتماعي و روانتحركات فيزيكي. 2

 . آيند مي

 .شود هاي همگاني كه حكم كارگزار و شاخص تغيير را دارند، تسهيل مي تمام اين فرايند از طريق رسانه.3

  
هاي ارتباطي  نظام«تغيير به مرحله گذار و سپس به مرحله جامعه نوين همواره با بر طبق الگوي نوگرايي، حركت از مرحله سنتي 

هاي  به نظامهاي سنتي  سويه ــ از نظام همراه بوده و اين تغيير هميشه يك دگرگوني تك» هاي ارتباط جمعي نظام«به » شفاهي
فردي سنتي به تقويت  طبق نظر لرنر تفاوت اين دو نظام در اينجا است كه ارتباطات بين. نوين و نه بالعكس ــ بوده است

بنابراين، . آموزد ها و رفتارهاي تازه را مي نگرشها،  انجامد، حال آنكه ارتباط جمعي، مهارت آداب سنتي ميها و  نگرش
هاي جمعي در برابر مخاطبان فزاينده خود هم  هاي جمعي تقويت كنندگان تحركند و اين امر به اين معنا است كه رسانه رسانه

 لرنر بر اين اعتقاد است كه ميان شاخص 2.را دارند» امكان تغيير«يت برقراري با و هم ظرف» نوع تغيير«ظرفيت برقراري ارتباط با 
 10 رشد همبسته شهر گرايي و سوادآموزي در فاصله 3.اي نوگرايي و ساير نهادهاي اجتماعي يك كنش متقال وجود دارد رسانه

هاي  رحله، رشد سوادآموزي به رشد رسانهپس از اين م.  درصد شهرگرايي در اوج رابطه همبستگي است25درصد شهرگرايي تا 
هاي جمعي پيش شرط  ، داير بر اينكه دسترسي به رسانه»لرنر« اين نكته حائز اهميت است كه نظر .شود جمعي وابسته مي

گذارند، نه تنها از سوي  ها و رفتارهاي فردي تأثير مي شرهاي جمعي مستقيماً بر نگ مشاركت در جامعه نوين بوده و رسانه
داري نيز به چالش  تي از سوي بررسي كنندگان الگوهاي ارتباطي و توسعه ليبرالي ــ سرمايهحتقدان الگوهاي سنتي، بلكه من

هاي ارتباطات و ترجيحاً   معتقد بود كه همه جنبه(Lucian pye)به عنوان مثال در حالي كه لوسيان پاي . فراخوانده شده است
ها  به اين موضوع، كه رسانه (Ethlel Desola Pool)اند، اتيل دوسوال پول  يسركت سياهاي جمعي، عوامل اصلي مشا خود رسانه

  4.ها مؤثرند، بدبين بود ها و مهارت به همان اندازه در تغيير نگرش
 كه در (Seymor Martin Lipest) سيمور مارتين ليپست. فرضيه رشد به هم پيوسته لرنر يكي ديگر از قلمروهاي بحث بود

ها و مشاركت  وع مشاركت سياسي از الگوي وابستگي متقابل كاركردي شهرگرايي، سوادآموزي، گسترش رسانهبررسي موض
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خوبي فهرست  دهد، به هاي لرنر نشان مي  به خرج داد و خاطر نشان ساخت كه اين مراحل برخالف آنچه كه دادهطسياسي احتيا
هاي جمعي و نوگرايي تا حدودي بر فرضيه رشد به هم پيوسته لرنر  هاي از مطالعات مربوط به رشد رسان  اگرچه پاره5.اند نشده

ي، مشاركت ز آن شهرگرايي، سوادآمورهاي متقابل را، كه د  اما افراد ديگري نيز بودند كه نتوانستند زنجيره كنش6.صحه گذاشت
  .هندكنند، مورد تأييد قرار د ها و مشاركت سياسي در ارتباط مستقيم با يكديگر رشد مي رسانه

 براي 1961گيري كردند كه شهرگرايي در سال  رامگز در پژوهش خود چنين نتيجه. لي به عنوان نمونه ويلبر شرام و دبليو
بيني كرده بود، اهميت ناشته   پيش1961هاي قبل از  براي سال» لرنر«هاي جمعي در آن حد كه  گسترش سوادآموزي و رسانه

وجود آمدن  ها و به همراه با احداث جاده) ويژه راديو به(نوين الكترونيكي  تكنولوژي استدالل آنها اين بود كه گسترش 7.است
به اين ترتيب، . امكانات سريع حمل و نقل براي روستاها، از اهميت شهرگرايي براي توسعه و رشد آموزش، كاسته است

  .شود  شهرنشيتي متوقف ميتري از بيني لرنر رابطه يكنواخت رشد، در مراحل پايين مشخص شد كه برخالف پيش
آثار مك كللند حاوي . نيز در زمره الگوهاي عليتي ارتباطات قرار دارند» اورت هيگن«مك كللند و . الگوهاي ديويد سي

 مك كللند در پژوهش خود تالش كرد تا ميزان انگيزه 8.هاي نوآورانه است مطالعات تفصيلي در زمينه رابطه شخصيت و كنش
گوناگون تاريخي در كشورهاي مختلف بررسي كند و آن را به رشد اقتصادي آن كشورها  را در مقاطع دستيابي به موفقيت

نه ـ داند  از نظر مك كللند نياز دستيابي به موفقيت ــ كه وي آن را در ارتباط با افزايش تعداد مديران اقتصادي مي. مربوط سازد
ايي كه اقتصاد تحت كنترل و حمايت دولت است نيز پيش شرط رشد ه داري غربي، بلكه در نظام تنها در كشورهاي سرمايه

  .كنند هر دو در مراحل نخستين زندگي نقشي اساسي ايفا مي» اجتماعي شدن«و » ارتباطات«به اين ترتيب، . اقتصادي است
دي و اجتماعي را هيگن نيز رشد اقتصا. پردازان الگوهاي عليتي است با مك كللند هم عقيده است اورت هيگن كه از نظريه

شناسانه دانسته و اين رشد را در ارتباط با الگوهاي ارتباطي و اجتماعي دوران كودكي  هاي شخصي و روان محصول انگيزه
ها در دوران بزرگسالي نيز  ها و ارزش اند كه تغيير انگيزه پرداز در اين نكته هم عقيده در عين حال، اين دو نظريه. داند مي

تغييرات  9.كند اما از ديدگاه الگوي هيگن، جامعه سنتي يك نظام پايدار و متوازن است كه به آساني تغيير نمي. پذير است امكان
با تغيير رفتار نخبگان طراز اول، اهرم . دهد آيد كه رويدادهاي تاريخي، رفتار نخبگان طراز اول را تغيير مي ميوجود  هنگامي به

و اين همان موضوعي است كه هيگن از . كنند كه نقش آنها در جامعه محدود شده است تر احساس مي  رتبهممياني يا نخبگان دو
شود تا بعضي از اعضاي گروه، برخي  از دست دادن منزلت اجتماعي باعث مي. كند ياد مي» پسرفت منزلت اجتماعي«آن با عنوان 

هاي خود را  داده» هيگن«. انجامد هاي آينده مي  نسلها به افزايش ابتكارات هاي سنتي را كنار بگذارند و طرد اين ارزش از ارزش
  .گردآوري كرده بود (Sioux)هاي سرخپوستان سيو  از انگليس، ژاپن، كلمبيا، اندونزي و مناطق استعماري برمه و سرزمين
هاي سطح خرد هيگن و مك كللند تعريف شده، بر نظريه  همه فرايند اجتماعي كه در تحليل سطح كالن لرنر پژوهش

داري و نهايتاً رشد اقتصادي  گرايان پروتستان عامل گسترش روحيه سرمايه اصالح» ماكس وبر«از نظر . ماكس وبر منطبق است
دهد كه در آن  گيري ملت، يك الگوي سطح كالن را ارائه مي دوچ برحسب سياست و روند شكل. پژوهش كارل دبليو. اند بوده

  10.كنند در توسعه يك ملت نقش اساسي ايفا ميارتباطات اجتماعي بسيج و همانند سازي، 

هاي انقالبي مربوط به دگرگوني  عليتي ارتباطات و توسعه، چه در سطح خرد و چه در سطح كالن، جز در نظريهالگوهاي 
 با اين همه تفاوت در اينجا است كه براي. جنبه غالب را دارندو غيرماركسيستي هاي ماركسيستي  اجتماعي، در ساير نظريه

تغيير اساسي قدرت و شخصيت نه اساساً از الگوهاي اوليه اجتماعي شدن، بلكه فرايند مستمر » وبري«هاي انقالبي غير  نظريه
  .تري شكل آن است شود، روحيه انقالبي، نظام اعتقادي و كنش در عام آنچه باعث تغيير شخصيت مي. شود ناشي مي» كنش«خود 
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غيرغربي توسعه و ارتباطات، نظير اسالم، به طرز حائز اهميتي با سنن طرفداران هاي  جا است كه نظريه در حقيقت، در همين
مثابه يك مفهوم غربي در فردگرايي ريشه دارد، برخي از  در حالي كه شخصيت به. كنند ها فرق مي و حتي ماركسيست» وبر«

رابطه انسان با خدا، با ساير مردم : دانند  ميشخصيت را عنصر اصلي وجه انساني وجود) مشتمل بر اسالم(هاي غيرغربي  ديدگاه
تعادل حياتي «شناس است با كاربرد مفاهيمي چون  كه يك انسان (Francis K. Hsu)سو .فرانسيس ك. و با طبيعت

» زندگي فكري«ه وي از آنچ» رفتارهاي فرعي ما را«آورد تا  وجود مي جاي شخصيت، چهارچوبي را به به» ذن«و » شناسانه روان
كند تا انواع  فرايندي را كه در آن نوع انسان سعي مي«با بررسي چين، اياالت متحده آمريكا و ژاپن » سو «11.خواند، رها سازد مي

  12.ترسيم كرد» نوعان خود را بيابد با برخي از همخاصي از روابط مؤثر 
هاي شخصيت  عي شدن و تفاوتهاي الگوهاي اجتما و علي شريعتي در بخش اول، كه تفاوتهاي مرتضي مطهري  تحليل

  .تواند در اين زمينه مورد مقايسه قرار گيرد دهد، مي در غرب و در اسالم نشان مي
  
  هزينه ـ فايده، به توسعه و ارتباطات / ها سودگرا  نگرش

برخوردار  گسترش يافت و سپس از محبوبيت 1940ديدگاه سودگرا و يا هزينه ـ فايده، كه از اوان حاضر پديد آمد و در دهه 
اين ديدگاه بيشتر از آن كه يك ديدگاه نظري باشد، . كند هاي توسعه را بررسي مي شد، رابطه ميان تكنولوژي ارتباطات و سياست

گذاري حاصل  گذاري در تكنولوژي براي توسعه را با سودي كه از اين سرمايه كند تا رابطه هزينه سرمايه عملي است و تالش مي
قدر  آن (Palapa) موسوم به پاالپا  ـاي داخلي ـ گذاري اندونزي در سيستم ماهواره به عنوان مثال، آيا سرمايه. شود، بررسي كند مي

هاي سنگين اين  هاي سنگين اين سيستم را جبران كند و يا اينكه فايده خواهد داشت تا هزينه فايده خواهد داشت تا هزينه
  هاي زياد و سنگين آن، كمتر خواهد بود؟  گذاري در قياس با هزينه يهسيستم را جبران كند و يا اينكه فايده اين سرما
ها براي پاسخگويي به مسائلي مانند خود توسعه، وضعيت جغرافيايي، وضعيت  جايگاه ارتباطات در توسعه، طي سال

رتباطات حاوي و ا ها، به توسعه دومين مجموعه نگرش. موجود تكنولوژي ارتباطي همواره دچار تغيير و تحول بوده است
توان به اين شكل  ها را مي اين مضمون. هاي متفاوتي است كه جايگاه خود را در ادبيات اين قلمرو گشوده است مضمون

  : بندي كرد طبقه
  وهاي اشاعهگال. 1
  هاي بسج  نظريه. 2
  هاي انتقال  ي و نظريهژبرآورد تكنولو. 3
  هاي ارتباطي و توسعه  نگرش. 4
  هاي عمومي  هاي نظام ها و تحليل نظريه. 5

  
اين الگو طي . ه استعهاي موجود در زمينه ارتباطات و توس ترين نگرش ترين و حاكم ترين، صريح الگوي اشاعه يكي از محبوب

آژانس «هاي   و عمدتاً به خاطر انتشار اثر جامع اورت راجرز و همكارانش و همچنين به دليل طرح و اجراي پروژه1960دهه 
بسيار خوب تأمين شده بود و الگوهاي اشاعه را در آمريكاي التين، آسيا و آفريقا  كه از نظر مالي» المللي وسعه بينآمريكا براي ت
به سرپرستي » المللي آژانش آمريكا براي توسعه بين«هاي ارتباطات و توسعه كه توسط  پروژه.  به اوج خود رسيد13.آزمايش كرد

انسين، استانفورد و انستيتو تكنولوژي ماساچوست به اجرا درآمد، همه كم و بيش از هاي ميشيگان، ويسك پژوهشگران دانشگاه
اي است كه درك فرايند دگرگوني  ترين سطح خود، نگره هاي مبتني بر اشاعه، در انتزاعي پژوهش. كردند همين نگرش پيروي مي
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ي، كه نظام اجتماعي در آن دچار تغييرات دناز ديدگاه راجرز، دگرگوني اجتماعي ـ فراي. دهد اجتماعي را هدف قرار مي
و يا يك تغيير برخوردي ) هاي درون نظام اجتماعي در اثر محرك(الوقوع   يا يك تغيير قريبـشود ـ ي ميدساختاري و كاركر

   :توان اين فرايند را به سه مرحله پياپي تقسيم كرد مي). هاي خارج از نظام اجتماعي در اثر محرك(است 
  .ها است كه فرايند آمدن و گسترش يافتن ايدها اختراع، ي» ابداع«. 1
 .ها به اعضاي يك جامعه مفروض است اشاعه، كه فرايند انتقال اين ايده. 2

  14 .آيد وجود مي ها در درون نظام اجتماعي به ، و آن تغيراتي است كه در اثر انطباق و يا طرح نوآوري»پيامدها«. 3
  

ودر اينجا كل (گيرند كه معتقدند تغيير اجتماعي  هي از محققان اجتماعي قرار ميودر ميان گرو همكارانش » راجرز«بنابراين 
هاي متمركز بر  تغيير اجتماعي، ناشي از ارتباط است و پژوهش: مثابه يك روند ارتباطي بهتر قابل درك است به) فرايند توسعه

  . پردازند ها مي ه انتقال ايدههايي كه ب پژوهش. اند  طيهاي ارتبا اشاعه، موضوع فرعي پژوهش
 به دليل استفاده از آنها در طيفي 1950مثابه يك جزء يكپارچه و كلي از مفاهيم، از دهه  هاي مبتني بر اشاعه به بروز پژوهش

از ها به دوراني ب شناسي استوار است، ريشه اين پژوهش هاي اشاعه بر انسان سنگ پايه پژوهش. هاي توسعه، تسهيل شد از نظريه
درصدد اثبات اين نكته برآمد كه تغيير در يك جامعه ناشي از تغيير مقدماتي در يك جامعه ديگر » گرايي اشاعه«گردد كه  مي

به عنوان . هاي اشاعه محور در چهارچوب آن صورت گرفت شناسي رشته ديگري بود كه پژوهش و به اين ترتيب، جامعه. است
ه زشناس فرانسوي در اوايل اين قرن در زمره نخستين افرادي بود كه اتخاذ ايده تا  جامعه(Gabriel Torde)» گابريل تورد«نمونه 

سپس شتاب گرفته و هنگامي ابتدا بخش كوچكي از افراد نوآوري را ميپذيرند، اين پذيرش :  را داد(S)» اس«بر مبناي منحني 
برخي از مطالعات كالسيك نيز در زمينه . يابد پردازند، كاهش مي كه نهايتاً آخرين اعضاي نظام به پذيرش نوآوري مي

 به 1920گردد كه در آن وزارت كشاورزي آمريكا در دهه  اي باز مي اين مطالعات به مرحله. شناسي صورت گرفته است جامعه
ند، هاي جديد براي كشاورزي بود  مطالعه تالش عوامل خواهان افزايش زمين كشاورزي پرداخت، اين عده در صدد ايجاد روش

هاي اجتماعي نوآوران  صورت گرفت، ويژگي» ايووا« در يك پژوهش كه در زمينه افزايش ذرت پيوندي در ايالت 1940در دهه 
هايي كه   ساير زمينه15 .هاي مربوط به نوآوري مورد مطالعه قرار گرفت گيري و كاركرد مجاري گوناگون ارتباطي در فرايند تصميم

هدف . شناسي پزشكي نگاري و جامعه آموزش، بازاريابي، روزنامه: اند، عبارتند از  بر اشاعه شدههاي مبتني  باعث اهميت پژوهش
هاي تازه در درون و بين اقشار جامعه بوده  رك الگوها و سرعت اشاعه ايدهداند،  ها صورت گرفته هايي كه در اين زمينه پژوهش
  .است

اند، الگوهاي ارتباطي را نيز  كه تنها در غرب كاربرد دارند، انتقاد كردهمحققاني كه از الگوهاي توسعه به دليل آنبسياري از 
  توانند به نيازها و شرايط كشورهاي روبه اين عده معتقدند الگوهاي ارتباطي كامالً غربي بوده و نمي. اند مورد انتقاد قرار داده
روند اساساً ارسطويي هستند  كار مي ليل پديده توسعه بهشود الگوهاي ارتباطي غربي كه براي تح مثالً گفته مي. توسعه پاسخ دهند

از نظر منتقدين، اين تأكيد الزاماً تابعي از . گر، پيام، گيرنده و هدف ارتباط: ورزند و فقط بر چهار جزء كنش ارتباطي تأكيد مي
كند، توجه  طي در آن عمل ميدر هر حال، با ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي كه نظام ارتبا. ها است هاي رسانه سازي انگاره

 در مورد آمريكاي التين به اثرات منفي انتقال الگوهاي (Luis Ramiro Beltran) لوئيس راميرو بلتران. ناچيزي اعمال شده است
 16 .پردازد چ انتقادي نيز مواجه نشده، مييهاي مفهومي آمريكايي به درون آمريكاي التين، كه با ه شناسي و چهارچوب روش
 با انتقاد از الگوي سنتي اشاعه و كاربرد آن در آمريكاي (Juan Diaz Bordenave)شگر ديگري به نام خوان دياز بوردناو پژوه

طي كردن «ر كاز ديدگاه فريره حذف تف. شد» پائولو فريره« اشاعه با نظريه بصيرت كالتين، خواستار تركيب الگوي كالسي
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بخش به جاي آن، از محاوره و تبادل  اختن يك آموزش مبتني بر مشاركت رهاييدر آموزش و ارتباطات و جايگزين س» مدارج
افكار بيشتري برخوردار خواهد بود و ضمن آنكه بيشتر بر مخاطب متمركز است، به ساختار اجتماعي محيط نيز اشراف بيشتري 

  17.دارد

تواند  نفسه مي اين فرضيه كه ارتباطات في: داي در الگوي ارتباطي و اشاعه وجود دار هاي پنهاني عديده قرضيهفدر حقيقت 
نظر از شرايط اجتماعي ـ اقتصادي به توسعه بيانجامد، اين فرض كه توليد و مصرف بيشتر كاالها و خدمات، بيانگر،  صرف

ز نظر ا تري را در پي خواهد داشت و باألخره اين فرضيه كه نوآوري تكنولوژيك، صرف چوهره توسعه است و توزيع عادالنه
هاي سنتي  توان گفت كه نظريه شود، كليد افزايش قدرت توليد است، مي و چه كسي متضرر ميبرد  ميآنكه چه كسي از آن سود 

حال آنكه اين مقوالت بايد جزء . ندا توجه مربوط به ارتباطات و توسعه به بسياري از مقوالت قدرتمند اخالقي و انساني بي
رخي از عوامل اصلي فرهنگي و بگيرند و اگرچه  گرگوني شيوه زندگي بشر صورت ميهايي باشند كه براي د الينفك تالش

هاي  اند، اما نويسندگان غالباً از ابعاد اخالقي دگرگوني شدند، شناسايي و مشخص شده مذهبي كه مانع اين نوع توسعه تلقي مي
  .اند القايي اجتماعي، غاقل مانده

 سوي كشورهاي توسعه يافته صنعتي به كشورهاي روبه توسعه كمتر صنعتي، يكي اشاعه تكنولوژي و يا انتقال فنون آن از
تجربه نشان داده است كه اين روند واردات . هاي مربوط به توسعه است ريزي رنامهبهاي ارتباطي و  از قلمروهاي همگرايي نظريه

در حقيقت، اينكه . ها نيز شده است  برگرفته، بلكه شامل آموزشرـ صادرات نه تنها تخصص و تكنولوژي مورد نظر را د
  18.اي بيش نيست طرف است، افسانه تكنولوژي به لحاظ سياسي ـ فرهنگي بي

هاي نظريه اشاعه، نظريه نوگرايي و  هاي سنتي هستند، به كاستي هاي نوين كه اكنون منتقدان نظريه اشاعه گرايان و ليبرال
با اين همه، بررسي دقيق و موشكافانه آثار اخير اين عده . اند ارد، اعتراف كردهالگوهاي ارتباطي سنتي كه مارك آنها را بر خود د

كنند، اما اساساً به اصول الگوهاي ارتباطي  ردند، انتقاد ميكهايي كه تجارب پيشين ايجاد  دهد كه آنها اگرچه اكنون از تله نشان مي
هاي مختلف  ها و تكنولوژي طات و توسعه و كاربرد استراتژيها و همچنين گرايش به ارتبا پژوهش. اند و توسعه وفادار مانده

هاي شش تا نهم كتاب به تفصيل بحث  در اين زمينه در بخش. اند  ارتباطي، به طرز قابل توجهي دو دهه قبل افزايش يافته
ند كه ا هم پيوسته مواجهكند كه همه كشورها و جوامع جهان با اين مشكل به  اما در اينجا ذكر اين نكته كفايت مي. خواهيم كرد

اگرچه تجربه نشان داده است . چگونه از تكنولوژي نويت استفاده كنند و تأثيرات منفي آن را بر فرهنگ بومي به حداقل برسانند
هاي سنتي وسايل ارتباط  كه وسايل مختلف ارتباط جمعي توان بالقوه قابل توجهي را در كشورهاي روبه توسعه دارند، اما شكل

تواند در ايجاد نتايج دلخواه و تقليل پيامدهاي منفي، بيشترين  هاي نوين ارتباطي مي  مجاري ارتباطي در تلفيق با نظامجمعي و
  19 .تأثير را داشته باشد

دهي  اند كه مجاري وسايل ارتباط جمعي در نقش اطالع بر اشاعه در آمريكا به اين نتيجه رسيدههاي ارتباطي مبتني  پژوهش
طور عام و در  گيري به فردي در نقش اجتماعي روند تصميم هي از اهميت نسبتاً بيشتري برخوردارند و مجاري بيند و معلومات
 به اين ترتيب دو مقوله خاص 20 .طور خاص از اهميت نسبي بيشتري برخوردارند هاي مربوط به نوآوري به گيري روند تصميم

كه در آن جريان، اطاعات در مرحله » رهبري افكار«اي و   عقايد ارتباط توده»اي جريان دومرحله«: در اثر اين مطالعات مطرح شد
 اگرچه ها  اين كشف آمريكايي21.آنان بود» پيروان«و در مرحله دوم از رهبران فكري به طرف » رهبران فكري«به » منبع«اول از 

گذارند، نفي  طور مستقيم بر مردم تأثير مي  بههاي وسايل ارتباط جمعي هاي آغازين در اين مورد را، كه پيام برخي از برداشت
هاي نوين وسايل ارتباط جمعي بر آنان حكمفرما نبود،  ها و كشورهاي كمتر صنعتي، كه هنوز نظام يرغربيغكرد، اما براي 

ود، در هاي غربي تجويز شده ب وسعه اين كشورها نسخهبراي تبا وجود اين، از آنجايي كه . ندرت يك كشور جديد تلقي شد به
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كار گرفته  هاي توسعه جهان سوم به در طرح» اي جريان دومرحله«، پنداره 1960 و 1950هاي  ويژه در دهه اي از مواقع، به پاره
هاي اجتماعي ـ   و در نتيجه برخي از تحليل1970تنها در دهه . در اين كاربرد بر تكنولوژي متمركز ارتباطي تأكيد شد. شد

) نظير اماكن گردهمايي مذهبي و بازار( ارتباطي سنتي ـهاي سياسي  ييرات شديد نظامه بروز تغفرهنگي و همچنين در نتيج
  .مورد درك واقع شدندهاي مستقل و يكپارچه  مثابه نظام به

  
  

  نگرش ساختارگرا به ارتباطات و توسعه 
هاي نظام ارتباطي   بررسي زير ساختدر برخورد با توسعه و ارتباطات بهاين نگرش كه بر اقتصاد سياسي و فرهنگ مبتني است 

سازند يا  ها توسعه را در همه سطوح آن با مانع مواجه مي پردازند، تا از اين طريق روشن سازد كه آيا اين زيرساخت جهاني مي
  : اي از تحركات ذيل است مشخصه اين نگرش، پاره. شوند اينكه موجب پيشرفت آن مي

قتصادي و بحث پيرامون نظم نوين جهاني اطالعات و ارتباطات كه از بررسي و نفد المللي ا براي نظم نوين بينفراخوان 
المللي پژوهش درباره مشكالت  به عنوان مثال، گزارش كميسيون بين.كند المللي دفاع مي ساختار نظام در سطح ملي و بين

 برطبق نظر 22. خواهان تغييرات ساختاري شدبراي ايجاد برابري و تعادل در ساختارهاي ارتباطي،) برايد كميسيون مك(ارتباطات 
هواداران نظم نوين، اگر قرار است توسعه به لحاظ اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي پيشرفت كند، ايجاد اين تعادل الزامي 

  .اندد نگرش ساختاري به ارتباطات و توسعه، ارتباطات را زيرساخت و پيش شرط رشد اقتصادي و بنابراين توسعه مي. است
نگرد، نشان  ترين اسنادي كه به ارتباطات و توسعه از زاويه ساختاري مي مثابه يكي از عمده گزارش كميسيون مك برايد به

ريزي دولتي، نرخ رشد ملي و سطح  اند از طريق مكانيسم بازار و يا از طريق برنامه دهد كه برخي از كشورهاي خاص توانسته مي
اين . هايي نايل آيند هاي فرهنگي، علمي و تكنولوژيك به پيشرفت  را ارتقا دهند و در زمينهمادي زندگي و سطح آموزشي خود

توان توسعه يافته ناميد، اما با اين همه، همه اين دستاوردها به قيمت كسب برابري اجتماعي ـ  كشورها را از اين جنبه مي
تر به توسعه در حال  سازد كه امروز يك نگرش كلي نشان ميگزارش مك برايد خاطر . اند اقتصادي يا آزادي سياسي فراهم نشده

كراتيزه كردن ارتباطات و گسترش مشاركت مردم وگيري است، نگرشي كه به اصالحات سياسي و اجتماعي مشتمل بر دم شكل
  .دهد گيري، بهاي بيشتري مي در تصميم

هاي عليتي و   ادبيات موجود در زمينه نگرشهاي ارتباطي و توسعه در قياس با ديدگاه ساختارگرا يا تحليل زيرساخت
اي از آثار خوب را كه  دهد، بلكه پاره اين نگرش نه تنها ديدگاه سنتي اقتصاد سياسي ارتباطي را پوشش مي. تر است سودگرا، تازه

پردازان اين   نظريه.گيرد اند، در برمي هاي ارتباطي را بررسي كرده نظام فرهنگي، ـالمللي ابعاد اجتماعي  در سطوح ملي و بين
شناسي  و روششناسي  گيرند و به مكاتب مختلف معرفت شناسي مايه مي خوبي از اقتصادي، علوم سياسي و جامعه قلمرو كه به

هاي ارتباطي و توسعه موضعي نقادانه داشته و بسياري از آنها نيز از نظريه منتقدانه مكتب  تعلق دارند، همه در بررسي نظريه
هاي ماركسيستي و نئوماركسيستي گرايش  اگرچه بخش زيادي از مطالعات اين حوزه به نظريه. كنند فاده ميفرانكفورت است

هايشان در  اند، افرادي كه ديدگاه ها تهيه شده  توسط غيرماركسيست1980ويژه در دهه  ثار نيز بهآاي از اين  دارند، اما بخش عمده
  .اند كنيم، نزديك بخش ياد مي گرا ـ رهايي وحدتقبال توسعه به الگويي كه ما از آن با عنوان 

اصلي اين عده را  پردازان پيشتاز حضور دارند، اما ثقل اگرچه تعدادي از پژوهشگران آمريكايي در ميان اين نظريه
نسلي . اند در بسياري از موارد، اين عده نمايندگان نسل تازه محققان در ارتباط. اند پژوهشگران جهان سوم و اروپا تشكيل داده
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هايي كه  توان به عنوان نمونه مطالعات و آثار ذيل را مي. كه مفاهيم پيشين سنتي حاكم در اين زمينه را به چالش فراخوانده است
  : معرف اين قلمرو هستند ذكر كرد

 بررسي 23كانادا،در » مسير وابستگي«داري و   درباره ارتباطات سرمايه(Dallas W, Smythe)اسميت . پژوهش داالس دبليو     
، پژوهش ارماند (Herbert I. Schiller) 24شيلر. هاي سياسي و اقتصادي توسط هربرت اي منتقدانه نظام ارتباطي آمريكا از جنبه

المللي   تحليل حميد موالنا از جريان بين25درباره نقش كارگزاران فراملي و صنعت فرهنگي، (Armand Mattelart)ماتالرت 
در زمينه  (Cees J, Hamelink) آثار سيس جي هاملينك 26همه جانبه وي به فرايندهاي ارتباطي و توسعه،اطالعات و نگرش 

 Kaarl) كارل نوردنسترنگ پژوهش 27،المللي هاي ارتباطي ملي و بين خودمختاري فرهنگي و سياست به خود، اتكاي

Nordenstreng)  و تاپيو وريس(Tapio Varis) المللي  هاي تلويزيوني و مالحظات بين للي برنامهالم در زمينه جريان بين
 طرح ابعاد 29المللي فيلم، از صنايع فراملي و بين (Thomas H. Guback)گابگ .  بررسي توماس اچ28.هاي ارتباطي سياست

 .Elizabeth De) 30 اليزابت فاكس دوكاردوناووسيله لوئيس راميروبلتران  ساختاري ارتباطات و توسعه در آمريكاي التين به

Cardona) ،وسيله جرمي تانستال  هاي ارتباطي آمريكا، انگليس و تعدادي از كشوهاي اروپاي غربي به مطالعه تطبيقي سياست
(Jermy Tunstall) 31 تحقيق تاماس شسكو  (Tamas Szecsko)32 .هاي ارتباطي سوسياليستي اروپاي شرقي  درباره نظام  

رفت به نگراني اوليه كشورهاي روبه توسعه تبديل شود، خاطر  تاي ترسيم آنچه كه مي در راس1960در پايان دهه » شيلر«
» شيلر«. نشان ساخت كه محركه آمريكا براي گسترش فعاليت اقتصادي در خارج، اتحاد قدرتمند الكترونيك و اقتصاد است

كالف سردرگمي از «ود را به سرعت در حال محو شدن است تا جايگاه خ مثابه يك نهاد، به گفت نظام استعماري به
المللي  هاي فراملي در بازار بين  شيلر توجه خود را به نقش فزاينده شركت33.دهد» هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي وابستگي

 »وريتامپرا«و يا » امپرياليسم« به اين ترتيب، مفهومي تازه از 34 .خواند» المللي هيوالي داخلي گسترش بين«معطوف كرد و آن را 
  .زد حرف مي» كاركرد«از » قلمرو«جاي  وجود آمد، امپرياليسمي كه اجزاي آن از ارتباطات و فرهنگ بود و به به

پنداشت و معتقد  مي» تملك«و نه » نفوذ«گرايي آمريكا در  تري هم وجود داشت، اين ديدگاه مشخصه برون ديدگاه ليبرالي
خواست  ابع آمريكايي قابل مالحظه است، از نظر اين ديدگاه، آمريكا نميوضوح برحسب استقرار پرسنل و من بود اين موضوع به

را در كنترل بگيرد و لذا به اين امر از طريق نحوه استقرار پرسنل و منابع خود در خارج كار منابع و اتباع خارجي شطور آ به
هاي فراملي  گرايي مشتمل بر سازمان نوعي كثرتگرايي آمريكا در  اند و برون اي هم از اين حد فراتر رفته عده. ورزيد مبادرت مي

رساني در اقتصاد  با اين همه، اهميت بخش اطالع. گرايي آمريكا را ضروري ساخت ها، بازنگري برون بندي اين فرمول. دانند مي
واسط دهه هفتاد در داخلي كشورهاي صنعتي نظير اياالت متحده آمريكا، با اين حقيقت كه تقريباً نيمي از نيروي كار آمريكا در ا

 درصد توليد 20سرعت در حال گسترش بود، مسئول ايجاد  اين بخش كه به. اند، آشكار شد رساني اشتغال داشته بخش اطالع
  35 .ناخالص ملي كشور بود

 در ـد ـع به ب1850ـ از سال ـ ساله را 120المللي كه يك دوره  پژوهش موالنا در زمينه ارتباطات بين1971در سال 
اين . اند  نوشته شده1969 تا 1960هاي  ـ بين سالـ درصد 52ـ ـگرفت، نشان داد كه نيمي از مطالعات به ثبت رسيده  يبرم

ويژه تا آنجايي كه به كشورهاي صنعتي مربوط  پژوهش نشان داد كه بررسي نقش وسايل ارتباط جمعي در توسعه ملي، به
.  طي سي سال گذشته بوده است1960ريباً سه برابر مطالعات بعد از دهه توجهي در توسعه رسيده و تق شود، به سطح قابل مي

المللي از سوي محققان آمريكا، مطالعات مربوط به ارتباطات و توسعه ملي  هاي مربوط به ارتباطات بين انباشت پرجاذبه داده
 نوآوري در صدر ليست ادبيات دهه مشتمل بر ارتباطات و اجتماعي ـ سياسي و همچنين مطالعات مربوط به ارتباطات و اشاعه

هاي مربوط به كشورهاي روبه توسعه به جاي آنكه بر نحوه ارتباط با آنها تأكيد كند، بر نحوه انتقال  پزوهش.  قرار داشت1960
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ق خاص هاي به عمل آمده در مناط بنابراين، غيرعادي نبود كه بررسي. ورزيدند ها و الگوهاي غربي به اين كشورها اصرار مي ايده
موالنا در پژوهش خود نتيجه گرفت كه . اند فرهنگي و جغرافيايي، همه به نوعي با درگيري آمريكا در آن مناطق ارتباط داشته

هاي بومي و ترجمه آثار خارجي شديداً تأثير گذاشته و همچنين منافع مداخله آمريكا در  عامل مداخله آمريكا بر پژوهش
 شيلر 36.شناسي شده است طالعات اكادميك، تحول مطالعات و همچنين باعث تحول در روشرويدادهاي جهاني باعث افزايش م

دست آورده است، به ذكر مثال پرداخته و در استفاده از  ها به هايي كه موالنا از تحقيق پيرامون مطالعات آمريكايي با استفاده از داده
ويژه درگيري آمريكا در نظام  داري صنعتي و به ف جهان سرمايهبراي توصي» سلطه فرهنگي«و » امپرياليسم فرهنگي«اصطالحات 

گيرد،  گويد امپرياليسم فرهنگي در درون يك نظام جهاني نضج مي وي مي. دهد اقتصادي جهاني، هيچ ترديدي به خود را نمي
م يك بازار واحدوجود در درون اين نظا«: كند آن را چنين توصيف مي» امانوئل والرشتين«اين نظام همانند سيستمي است كه 

 بخش فرهنگي ـ ارتباطي 37.»كند شود و سپس به اطراف تشعشع مي دارد، شرايط و نوع توليد در مركز همين بازار تعيين مي
  . كند ها و اهداف همان نظام عمومي را تسهيل مي گيرد و آرمان جهاني نيز الزاماً در انطباق با نظام كلي، شكل مي

از ديدگاه امپرياليسم . استفاده كند» امپرياليسم فرهنگي«به جاي » همتابي فرهنگي«كه از اصطالح دهد  هاملينك ترجيح مي
حل  راه» گسستگي «38 .پيوندد در آن به وقوع مي» همتابي فرهنگي«ترين شكل مسئله است نه فقط شكلي كه  فرهنگي كلي

هاملينك براي پيشبرد .  به عاريت گرفته است(Dieter Senghass)است و اين اصطالح را وي از ديترسنگاس هاملينك 
و » برابري دروني«و با اتكا به » همتاي بيروني«بايد با مقاومت در برابر » گسستگي«كند كه  آميز مسئله چنين استدالل مي موفقيت

  . تلفيق شود» خوداتكايي«
زمينه ساخت اقتصادي سياسي اطالعات تحقيق خود اتكايي، افكار افراد ديگري مانند ارماند ماتالرت را نيز، كه در «مفهوم 

درك و تأييد شكست يك : در بردارنده اين موارد است» ماتالرت«از ديدگاه » خوداتكايي«. كرده، به خود مشغول كرده است
جنبه خاص توسعه، شناخت ارزش همبستگي، ايجاب تنوع فرهنگي و هويت، نفي تلقي ابزار گرايانه از تكنولوژي و فراخوان 

هاي  در بررسي نظام» ماتالرت «39 .هاي منفي و تداخل) اقتصادي(هاي رشد  ورهاي روبه توسعه به ارزيابي دوباره طرحكش
از . دهد هاي پيچيده حضور دارند، الگوهاي تحميلي توسعه به جهان سوم را مورد بررسي قرار مي فراملي كه در آن دولت ـ ملت

المللي اطالعات باشد،  العات و ارتباطات، بايد ايجاد تعادل دوباره در جريان بينديدگاه وي، هدف عمده نظم نوين جهاني اط
  40.جرياني كه مشخصه آن تبادل نابرابر اطالعات است

هاي فرهنگي و  اي از شاخص عات به مجموعهالتحليل ساختاري ارتباطات و توسعه، غير از موضوع اقتصاد سياسي اط
هاي  جانبه براي مطالعه تطبيقي نظام به عنوان نمونه يك چهارچوب همه. پردازد ه نيز مياجتماعي مربوط به ارتباطات و جامع

در يك مفهوم (بيشتر از محتوي و اثرات آن » توزيع و هدف«و » توليد پيام«ارتباطي ارائه شده است كه در آن بر فرايندهاي 
طور خاص  ها مورد غفلت قرار گرفته بود، بار ديگر به  مدتهاي ارتباطي، كه  مرحله توزيع در نظام41 .شود تأكيد مي) اي منظومه

 سياسي و ارتباطي جامعه نيز ،هاي معطوف به رابطه نهادهاي فرهنگي، اقتصادي اي از شاخص مورد توجه قرار گرفته است و پاره
، نه تنها متغيرهايي نظير ريزي هاي ارتباطي، توسعه و برنامه كوتاه سخن آنكه، اين نگرش همگرا به سياست. اند شناسايي شده

هاي ارتباطي را مد نظر قرار  در نظام» ظاهري«و » واقعي«گيرد، بلكه به همان اندازه نيز كنترل  مالكيت، توليد و تويع را در نظر مي
  .كند دهد و به متغيرهايي چون سرمايه، جابجايي درآمد، بوروكراسي و كاربرد پيام توجه مي مي

داري، ارتباطات ابتدا از  از ديدگاه نظريه ليبرالي سرمايه. داري مخالف است ه ليبرالي ـ سرمايهبا نظري» نگرش ساختاري«
اما . شود هاي رواني فردي باعث تغييرات ساختاري مي طريق ايجاد شرايط اجتماعي ـ جمعيتي و يا از طريق تغيير ويژگي
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ـ اين است كه تغيير ساختاري ـارتباطات و تغيير ـ ضمن اعتراف به اهميت سطوح انفرادي و ـ» نگرش ساختاري«موضوع 
  .اف توسعه استدشرط كسب موفقيت در اه پيش

  
  الگوي ارتباطي و توسعه 

هاي متفاوت سياسي ـ فلسفي و اجتماعي ـ اقتصادي كه در طول تاريخ در قبال توسعه و ارتباطات وجود  گيري با بررسي سمت
توان سه الگوي اصلي را كه از دهه  بوط به رابطه ارتباطات و توسعه، اينك ميداشته است و پس از بررسي آثار گوناگون مر

  : ريزي قرار داشته است، ارائه كرد هاي برنامه اي و در مركز بحث هاي آكادميك، حرفه  در كانون بحث1950
  الگوهاي ليبرالي ـ سوسياليستي . 1
  الگوهاي ماركسيستي ـ سوسياليستي . 2
  بخش  ـ رهاييگرا  الگوهاي وحدت. 3

  .هاي متنوعي وجود دارد كنيم زيرا در هر يك از اين سه مكتب عمده فكري، جريان استفاده مي» الگوها«ما از واژه جمع 
  

  داري  الگوهاي ليبرالي ـ سرمايه
هاي  ي و نظاماياين الگوها كم و بيش بر مفهوم نوگر. اند الگوهاي ليبرالي، نخستين مجموعه مسلط در الگوهاي ارتباطي و توسعه

آثار . گيرد هاي اجتماعي ـ اقتصادي ماكس وبر ريشه مي الگوي ليبرالي عمدتاً از نظريه. داري مبتني هستند غربي اقتصادي سرمايه
طور   به42.منجر شده است» مديريت اقتصادي«در زمينه » هيگن«و » مك كللند«افرادي چون » پيوستگي«هاي  وبر به بروز نظريه

اي  ورزند و به عناصر اطالعات، علم و نوآوري توجه ويژه ها بر نقش نخبگان اقتصادي در توسعه تأكيد مي ريهاين نظ خالصه،
  .دارند مبذول مي

داري  از نظر وي قدرت گرفتن سرمايه. داري، نتيجه مستقيم جنبش پروتستان نبود گيري سرمايه نظريه مك كللند اوج بر طبق
مثابه يك چهارچوب مذهبي و اخالقي ضرورت دستيابي به موفقيت را در ميان  روتستان بهناشي از اين حقيقت بود كه مكتب پ

ياز دستيابي به ن«. وجود مديران اقتصادي و در نتيجه به رشد اقتصادي انجاميد نوبه خود به اين مسئله به. پيروان خود رونق داد
آنكه نيازي به   در راستاي اثبات خويشتن است، بي)زن و مرد(در اين چهارچوب به مفهوم داشتن انگيزه شخصي » موفقيت

» مك كللند«نظريه . گيرد اثبات خويشتن در راستاي دستيابي به كمال موجود صورت مي. قدرت مهرانگيزي وجود داشته باشد
ن باور است در حقيقت، اين نظريه بر اي. قوياً به رشد اقتصادي و توسعه مربوط است» نياز دستيابي به موفقيت«مدعي است كه 

توان  هاي ارتباطي، الگوهاي اجتماعي شدن و آموزش، مي به جامعه از طريق زيرساخت» نياز دستيابي به موفقيت«كه با تزريق 
طور عليتي به درجه   به»نياز دستيابي به موفقيت«خالصه كالم آنكه، هر نوع تغيير در . وجود آورد براي توسعه اقتصادي انگيزه به

  .بوط خواهد شدرشد اقتصادي مر
نظريه مديريت اقتصادي هيگن بر اين باور است كه تغيير ساختار اجتماعي و رشد اقتصادي اساساً از كاركردهاي شخصيت 

هيگن معتقد بود كه رشد . هم عقيده است» هيگن«مك كللند نيز در اين مورد با . شود شناسانه ناشي مي هاي روان و انگيزه
بيني و استبداد شديد جاي خود را به يك ساختار  شود كه شخصيت سنتي، خودمداري، خود كم اقتصادي فقط هنگامي عملي مي

اين تغيير ابتدا از محيط خانه و الگوهاي پرورش كودك آغاز » هيگن«از نظر . تر شخصيتي، ساختاري بازتر و نوآورتر بدهد نوين
هاي اين پديده  ترين جنبه ، از مهم»خستين مراحل اجتماعي شدنن«و » رفتار ارتباطي در ساختار خانواده«شود، به اين ترتيب،  مي
  . آيند شمار مي به
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 بحث قرار گرفت، اساساً يك الگوي رشد است كه دگونه كه در ابتدا مور داري توسعه، همان الگوي حاكم ليبرالي ـ سرمايه
  .شود از چهار عامل اصلي زير تشكيل مي

  .شهرگرايي به موازات آنرشد اقتصادي از طريق صنعتي شدن، و . 1
  .شود بر كه اساساً از كشورهاي توسعه يافته وارد مي تكنولوژي سرمايه. 2
  . ريزي متمركز عمدتاً از سوي كارشناسان مالي و اقتصادي به نحوي كه راهنماي توسعه باشد و به آن شتاب دهد برنامه. 3
  .ورهاي روبه توسعه استطرح اين موضوع كه ريشه توسعه نيافتگي عمدتاً در خود كش. 4

  
ها و همچنين دامن زدن به  يافته صنعتي و آژانس انتقال تكنولوژي از كشورهاي توسعه: نقش ارتباطات در اين الگو آشكار است

هم الگوهاي ارتباطي . در ميان ملل كمتر صنعتي و كمتر توسعه يافته» فضاي نوگرايي«نياز براي دگرگوني از طريق ايجاد 
  . هاي ارتباطي سنتي هر دو در انطباق با اين الگوي توسعه سطح كالن بودند كالسيك و هم نظريهگراي  اشاعه

 John Stuart)داري از جنبه فلسفي و سياسي از تفكرات ليبرالي افرادي چون جان استوارت الك  الگوهاي ليبرالي ـ سرمايه

Locke) ،  توماس هابس (Thomas Hobbes)،هاي فرانسه و  اردو و جمعي از روشنفكران انقالب آدام اسميت، ديويد ريك
. گيرد  مايه مي(James Madison) توماس جفرسون و جيمز مديسون ،(Juan Jacque Rousseau)آمريكا مانند ژان ژاك روسو 

داد و كراتيك ليبرالي در قرن شانزدهم پا گرفت، قرن هفدهم اصول سياسي و اقتصادي آن را گسترش وهاي اين تجربه دم ريشه
هاي وسيعي از  با آغاز قرن بيستم، نظرات دموكراتيك ليبرالي به بخش. هاي هجدهم و نوزدهم شاهد عملكرد و رشد آن بود قرن

  . جهان سرايت كرد
تأكيد اين الگوها بر . دهند هاي سنتي ارتباطات اهميت نمي طور كلي به شكل هاي اين الگوها اين است كه به يكي از ويژگي

از نظر اين الگوها، وسايل ارتباط جمعي و ارتباطات . هاي نوين حكومت غرب است نهادهاي رسمي و نظاممنطقي، بوروكراسي 
وسايل ارتباط  (∗»گانه تئوري سه«آيند و الگوهاي ارتباطي و فرهنگي نظير  شمار مي اي ابزارهاي بنيادين سازماندهي به توده
  .هاي معتقد به جبر تكنولوژي، محصوالت همين فرايندند ديدگاهو ) وار توده وار، جامعه توده اي، فرهنگ توده

 ،»حاكميت مردمي«، »حق رأي زنان در سراسر جهان«، »زادي فرديآ«اي  دار توسعه، بر مفاهيم پايه الگوهاي ليبرالي ـ سرمايه
. استوارند» مثابه قوم چهارم  هردمي بهاي م رسانه«و » گانه مقننه، قضاييه و مجريه تفكيك قواي سه«و » عرضه آزاد عقايد و كاالها«

. كراسي هستندوهاي دم زادي تجارت مشخصهآآزادي فردي، مشاركت مردمي، مالكيت خصوصي ابزارهاي توليد و توزيع و 
سكوالريسم فكري، جدايي كليسا از دولت و جدايي دين از سياست، برخي از عواقب تاريخي اين الگوها طي چند قرن گذشته 

شود،  داري تا آنجا كه به صنعت ارتباطات مربوط مي هاي عقيدتي و اقتصادي الگوهاي  ليبرالي ـ سرمايه الودهش. بوده است
ها و خدمات  هاي هزينه ـ تقاضا، موفقيت و رشد تكنولوي گننده با محاسبه ويژگي منافع شخصي اقتصادي مصرف: آشكار است
  . كند را تعيين مي

خوبي در آثار نظري،  شود، به ارتباطات و توسعه كه غالباً از آن با عنوان الگوي حاكم ياد ميداري به   سرمايهـنگرش ليبرالي 
 Harold) هارولد لسول (David Riesman)دانيل لرنر، ديويد رايزمن : شناسانه اين افرد ترسيم شده است مفهومي و روش

Lasswell) پل الزارسفلد ،(Paul Lazrseeld)پاي، ايتل دوسوال پول، فردريك دبليو. ان دبليو، لوسيدوچ. ، كارل دبليو .

                                                 
 Mass)» اي يل ارتباط تودهاوس«اين اصطالح در ارتباطات به سه مقوله .  شده استآورده (Triple M Thepry)در برابر عبارت » گانه ري سهوتئ«.  ∗

Media)وار  ، فرهنگ توده(Mass Culture)وار   و جامعه توده(Mass Society)مترجمـ. كند  اشاره مي .  
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راجرز و تعدادي از همكاران و . مك كللند، اورت هيگن، اورت ام. ، ويلبر شرام، ديويد سي(Frederick W. Frey)»فري
   43. بر اين قلمرو حاكم بود1960 و 1950هاي   و آثار آنان طي دههها دانشجوان اين عده كه پژوهش

ـ جامعه بدوي كه روستايي بود و جامعه ـ در قرن چهاردهم كه دو نوع جامعه متمايز را شناسايي كرد خلدون پس از ابن
دوچ براي تشريح .ـ محققان علوم اجتماعي غرب از فرديناند تونيس تا كارل دبليوـرفت  پيچيده كه به سوي شهري شدن مي

و » هاي سنتي پيوستگي«تونيس از . اند استفاده كرده» مراحل«هاي مبتني بر  الگوي معاصر بسيج و همگرايي اجتماعي از نظريه
زند و دوچ ميان  كنند، حرف مي ، كه به ترتيب به جوامع ساده و پيچيده اشاره مي»هاي قراردادي مبتني بر روابط منطقي پيوستگي«

شناسي دوگانه را به الگوهاي سه  گونه   لرنر اين44.شود هاي دولت ـ ملت تمايز قايل مي اي و نظام هاي قبيله دو مرحله نظام
اي در دگرگوني اجتماعي تبديل  به مرحله ويژه» مرحله گذار«تبديل كرد و » نوين«و » در حال گذار«، »سنتي«اي جوامع  مرحله

ر اثر لرنر نسل جديد را معرفي كرد، مرحله گذا» گذار از جامعه سنتي«شد و به اين ترتيب هنگامي كه ديويد رايزمن در مقدمه 
  : ها قرار گرفت در فرايند آشكار نظريه پردازي

هاي متفاوت در كشورهاي مختلف قرار  آنان كه در مرحله گذار قرار دارند، مردان متحركي هستند كه به شيوه
» سي.بي.بي«دهند، در قاره به راديوي مورد اعتماد خود  در بيروت به موسيقي جاز آمريكايي گوش مي. اند گرفته

دهند و با اين همه بسياري از آنان  گوش فرا مي» راديو مسكو«و » صداي اعراب«د، در دمشق به  سپارن گوش مي
آنها قادرند اند،  ها خو گرفته ها به تماشاي ويترين مغازه كنند، آنا با تشويق قبلي رسانه در يك شهر زندگي نمي

  45 .نندخود را در جاي مشخص ديگري، حتي در خارج از سرزمين مادي خويش تجسم ك
  

لوسيان پاي . به زعم اين نويسندگان، جامعه انتقالي در حال گذار، بيانگر وضعيت بسياري از كشورهاي روبه توسعه است
در برخي از . برند سر مي هاي مدرن و سنتي در كنار يكديگر به خواند كه در آن بخش اي دوگانه مي جامعه در حال گذار را جامعه
با . اند  و به دو فرهنگ متمايز تبديل شدهــ شهري و روستايي ــاظ فيزيكي از يكديگر جدا شده كشورهاي اين دو بخش به لح

اورت . كند به بخش سنتي نفوذ مي بخش مدرن به آهستگي» پاي«بر طبق نظر . تواند به طول انجامد اين همه، اين جدايي نمي
» تجار«. كند نامد، تقسيم مي مي» تجارت بزرگ« كه وي آنها را و آنان» كشاورزان«، »نخبگان«هيگن جامعه سنتي را به سه فرهنگ 

  .كنند هاي سنتي و مدرن پل ايجاد مي كنند، آنان در واقع با يك كاركرد ارتباطي ميان بخش نقش حياتي در نوگرايي ايفا مي
در آن بسيار اندك گذاري  اقتصاد معيشتي، مشخصه جامعه در حال گذار است، اين جامعه صنعتي نيست و ميزان سرمايه

شدت  بر طبق اين الگوها، جامعه سنتي از نظر سياسي يك جامعه استبدادگر است كه به. است و يا اصالً وجود خارجي ندارد
از . تحركند سواد، آموزش نديده، تقديرگرا و بي كنند كه روستايي، بي در جامعه سنتي افرادي زندگي مي. تمركززدايي شده است

عدم اعتماد .1: شود با ده عامل محوري مشخص مي» خرده فرهنگ روستايي«جامعه سنتي برحسب » رزاورت راج«ديدگاه 
فقدان نوآوري  .5گرايي  خانواده. 4خصومت عليه اقتدار دولت . 3احسان محدود ظاهري . 2متقابل در روابط بين فردي 

  46.ضعف قدرت تلقين. 10 به جهان تود نسبيدگاه محدد. 9فقدان توان خشنودسازي . 8الهام محدود . 7تقديرگرايي  .6

انسان . ل ارتباطي در آن بسيارندياي كامالً شهري، باسواد و آموزش ديده است كه وسا از سوي ديگر جامعه مدرن، جامعه
، افزون بر اين. مدرن نيز از ديدگاه لرنر يك انسان سكوالر، آموزش ديده و باسواد است كه از نظر جسمي و رواني فعال است

داري، جوامع  از ديدگاه الگوهاي ليبرالي ـ سرمايه. كنند جوامع مدرن و سنتي از نظر ارتباطي كامالً متفاوت با يكديگر عمل مي
  . آيند وجوي اطالعات برمي سنتي بر ارتباط چهره به چهره متكي بوده و فقط براي اثبات نقش و موقعيت خود در جست

از نظر وي، جامعه مدرن يك . سنتي و مدرن از يك چهارچوب ارتباطي استفاده كردهاي جامعه  لرنر براي تعيين  تفاوت
است، محتواي پيام » نامتجانس«مخاطب در اين نظام يك توده . مجراي ارتباط آن است» پراكني سخن«است و » اي  نظام رسانه«
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» بدوي«است، مخاطب » شخص«رتباط، در نظام شفاهي، مجراي ا. است) مجرب(» اي حرفه«و منبع پيام ) اخبار(» توصيفي«
  47.است) معطوف به موقعيت و مقام اجتماعي(» سلسله مراتبي«و منبع ) مقررات(» تجويزي«، محتوا )گروه كوچك(

رهبري فكري . اند معتقد است رهبران فكري مدرن سنتي در سروكار داشتن با اطالعات، با مشكالت متفاوتي مواجهه» پاي«
اش استفاده  هاي اخالقي براي جامعه اي پيشين در جهت نقل داستانه العات به ارث رسيدن از نسلدر جامعه سنتي از اط

. كنند شان آنها را مهم تلقي مي كند، حال آنكه رهبران فكري در جامعه نوين بايد اطالعاتي را گزينش كنند كه خود و جامعه مي
رهبران فكري جوامع » راجرز «48 . را نيز در معرض عموم قرار دهنداي از اطالعات فرعي اين رهبران بايد مقادير قابل مالحظه

» تك شكلي«و رهبران فكري جوامع نوين را ) دهد هاي مختلف اندرز مي يك نفر در همه موضوع(» چندشكلي«سنتي را 
  49 ).هاي گوناگون، رهبران فكري هستند افراد مختلف در موضوع(خواند  مي

هاي خود غرب هم ناديده گرفته شده، بلكه ساختارهاي اجتماعي و  مدارانه و فرضيه  ا مفاهيم قومها نه تنه  تحليلگونه در اين
هاي ارتباطي پيچيده كه بسياري از جوامع سنتي را خاورميانه و آمريكاي التين به جوامع ممتاز تبديل كرده نيز درك و  نظام

ها نه تنها سنت را مخالف نوگرايي و روشنگري نشان  تحليل«ن در اي. اند و اين موضوع واقعاً تكان دهنده است احساس نشده
 :كند موضوع را به اين شكل مطرح مي» رايزمن«. اند اند، بلكه هيچ اطميناني هم براي مشاهده نور در انتهاي تونل قائل نشده داده

 رايزمن از 50.»نگري را داشته باشيمتوان پايان سنت را پيشاپيش ترسيم كرد، سخت است كه انتظار آغاز روش اكنون كه چنين مي«
هاي تهران و قاهره به فرايندهاي سياسي كشانده  هايي كه در خيابان كند، توده ياد مي» كنندگان كاذب شركت«كتاب لرنر با عنوان 

ر ايران، در  د با بروز انقالب اسالمي51 .هاي الزم بودند ازه خود به حقيقت، فاقد مهارتتاند براي نزديك كردن شعارهاي  شده
 لبنان، بيهودگي و خامي اين نظريه را نشان داد، با 1980ر جريان بود و همچنين رويدادهاي دهه دحالي كه الگوهاي نوگرايي 

ريايي آمريكايي است كه  اين مايه افتخار همدلي و سخاوت آمريكايي و همچنين بي«:  اعالم كرد1958اين همه رايزمن در سال 
  52».ايم ظريه داشته و در سراسر جهان به عنوان سفيران نوگرايي عمل كردهن تصميم به ارتقاي اين

به زعم او، اين . كرد براي ايجاد هويت جديد در جامعه سنتي وجود يك سخنگوي ملي ضرورت دارد لرنر گمان مي
 در تركيه گسترش 1930 و 1920هاي  توانست يك رهبر بزرگ ملي نظير آتاتورك كه سكوالريسم غربي را در دهه سخنگو مي

گرفت و لرنر عمدتاً  بايست در برابر كشاورزان قرار مي هاي جديد زندگي مي شيوه. داد و يا يك نخبه معتقد به نوگرايي باشد
  :  نوشت1964نيز به شيوه مشابهي در سال » پاي«. چنين نقشي را براي وسايل ارتباط جمعي قائل بود

در آينده نيز بروز مجاري نوين ارتباطي و پذيرش سريع محتواي . جوامع سنتي شداين فشار ارتباطات بود كه باعث سقوط 
و به همين شكل، فرايندي، كه جهان مدرن را از طريق آن جوامع سنتي را ... زند گيري ملل را رقم مي ارتباطات، روند شكل

 آورد، در جوهره خود يك فرايند وجود هاي بيگانه ترس را به در هم شكست و هم رهبران جهان وطن و هم ناسيوناليست
  53.ارتباطي است

  

هاي پاي، لرنر، فري و پول در زمينه توسعه سياسي و نوگرايي، تا حدودي با يكديگر متفاوت است، اما همه آنها  ديدگاه  اگرچه
وگرايي نظام از طريق ـ معموالً در اثر نـدر اين نكته اتفاق نظر دارند كه توسعه سياسي با نوعي از دگرگوني در نظام سياسي 

جمعي نقش  توسعه سياسي يك روند نوگرايي است كه در آن وسايل ارتباط» پول«از نظر . ـ سروكار داردـدهد  ارتباطات رخ مي
ند كه ا گيري مواجه وي خاطر نشان ساخت كه همه كشورها در مرحله گذار با چهار مسئله در زمينه تصميم. كنند اصلي را ايفا مي

  : را حل كنندبايد آنها 
  چه ميزان از منابع محدود آنها بايد در زمينه وسايل ارتباط جمعي مصرف شود؟. 1
  هاي عمومي و خصوصي محول شود؟ هايي بايد به بخش چه نقش. 2
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  آزادي بايد تا چه حد اعمال شود؟. 3
  54ها چه حد است؟ دهي رسانه سقف فرهنگي برون. 4

  
و به . نگريست يل ارتباط جمعي و نهادهاي رسمي نوين به موضوع توسعه سياسي ميفقط از زاويه وسا» پول«روشن است كه 

طور مؤثري از آنان استفاده شد،  انواع ديگر امكانات ارتباطي مشتمل بر مجاري سنتي ارتباطي كه در انقالب اسالمي ايران به
  55.توجه چنداني نداشت

و توسعه افرادي چون لرنر، مك كللند و هيگن ـ كه در اين فضاي بايد خاطر نشان ساخت كه الگوهاي مبتني بر ارتباطات 
راجرز معتقد بود كه نقش ارتباطات ايجاد . يافت» پول«اقتصادي مطرح شد ـ تحقق نمود اجتماعي خود را در آثار راجرز و 

رتباط جمعي در جوامع كرد كه از آنجايي كه وسايل ا مجاري انتقال اطالعات مربوط به توسعه است و لذا چنين استدالل مي
براي ثقل » پول«. هاي زيرساختي را در جوامع خود در نظر بگيرند پيشرفته وجود دارد، كشورهاي روبه توسعه هم بايد اين نظريه

شناسانه ابزارهاي ارتباطي اهميت بيشتري قائل بود از نظر وي فقط تغييراتي كه در ساختار ناپيداي ارتباطات صورت  روان
  .ها را به سوي نوگرايي متمايل كند از نظام كنندگان توانست ديدگاه استفاده گرفت، مي مي

اي از نظر ايجاد تلقين  اي از طريق ارتباطات توده اند كه گمان لرنر مبني بر گسترش تجربه رسانه چندين پژوهش اثبات كرده
در مورد تايلند و  (James N. Mosel)ماسل . گونه كه جيمز ان به عنوان مثال همان. شود با شكست مواجه مي) همدلي(

در بسياري از هاي ارتباطي اين كشورها، به عنوان عامل سياسي كردن جامعه،  اند، نظام حميدموالنا در مورد ايران نشان داده
ب و استراتژي انقال، الگو »خبر« در حقيقت اگر 56 .اند جوانب روند پيوستگي و پايداري فرهنگي را تقويت و سازگار كرده

هاي نوين ارتباطي، كنترل سياسي را  تري چون ايران كنترل رسانه اسالمي در ايران بود، شناخت اين مسئله كه در جوامع كهن
هاي نوين، مؤثر واقع شوند، بايد خود را با نظام پيچيده مجاري سنتي  براي آنكه رسانه. كند، نيز يك خبر بود تضمين نمي

خوبي اهميت شناخت و  بيني آينده، مورد ايران به  رويدادهاي گذشته و چه در زمينه پيشچه در توصيف. ارتباطي تلفيق كنند
  . سازد شخص ميمارزش نظام ارتباطي يك فرهنگ را در كليت آن 

داري ارتباطات و توسعه، در  تر الگوهاي ليبرالي ـ سرمايه دهد در چهارچوب گسترده الذكر نشان مي گونه كه تحليل فوق همان
  : يي كه براي تشريح نقش ارتباطات در توسعه صورت گرفته است، سه جنبه اصلي وجود داردها تالش

  .ها هاي توزيع رسانه اي چون درآمد، سوادآموزي، شهرگرايي و شاخصه نقش همبستگي رابطه متغيرهاي ساده. 1
  .ان اعضاي جامعه استهاي تازه در مي ها و ارزش شناسانه تلقين كه تغيير در آن همان كسب نگرش نقش روان. 2
آيد و براي افزايش درآمد سرانه و ارتقاي سطح  حساب مي نقش خارجي اشاعه كه در آن توسعه، نوعي از تغيير اجتماعي به. 3

  .شوند هاي پيشرفته اجتماعي، عقايد به نظام اجتماعي ارائه مي هاي جديد توليد و سازمان زندگي از طريق شيوه
  

توسعه در اين ديدگاه فرايند روشنگري فردي است، . شناسانه مربوط به تغيير، ريشه دارند هاي روان هها در نظري همه اين نگرش
مدارانه غربي را  ها نوعي از تعصب قوم اين نگرش. آورد وجود مي اي به هاي تازه اي از اصطالحات در شخصيت كه انسان آميزه

ها از دانش و آگاهي نسبت به فرهنگ، سنت و  اين نگرش. گيرد يده ميدهد و در عين حال ابعاد نسبيت فرهنگي را ناد مي نشان 
كند، تكاپو براي دستيابي به  ها انتقاد مي  ماهرانه از اين نگرش(Peter Golding)گونه كه پيتر گولدينگ  همان. اند بهره تاريخ بي
محكوم خواهد شد، هرچند كه اين ن تكاپو شناسانه باشند، از سوي نتايج خود همي هاي جهاني كه كاركردگرا و روان پيش شرط

داري، مواردي چون   انتقاد گولدينگ از ديدگاه ارتباطات و توسعه ليبرالي ـ سرمايه57 .هايي هم برخوردار است تكاپو از جاذبه
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طور تلويحي  ، بهدر انتقاد خود از اين ديدگاه» گولدينگ«. شود اين ديدگاه را شامل مي» مداري كمي بودن ـ و قوم» «بازارگرايي«
اين پيوستگي به هدف از . اند در رابطه» كراتيك ـ ليبرالودم«هاي ارتباطي با اهداف نظريه  كند كه استراتژي اين نكته را مطرح مي

هاي  نظريه«و » هاي ليبرالي پيشرفت نظريه«گيرد، محيطي كه براي  طريق ايجاد يك محيط مساعد در جهان سوم صورت مي
  . مساعد است»ليبرالي تاريخي

  
  الگوهاي ماركسيستي ـ سوسياليستي 

در اين . دهند الگوهاي ماركسيستي ـ سوسياليستي دومين مجموعه حاكم را در قلمرو موضوع ارتباطات و توسعه تشكيل مي
تي ـ الگوي ماركسيس.  اصلي فرايند توسعه استءهاي سياسي و عقيدتي و جز ها، ارتباطات بخش الينفك كل نظريه فرمون بندي

تحريك، سازمان، بسيج و انتقاد از خود به عنوان نقش اوليه و اساسي مجاري ارتباطي، و : سوسياليستي بر اين مباني استوار است
كند و آن را پيش  ويژه از طريق حزب سياسي تأكيد مي فردي كه گروهي به اين الگو بر ارتباط بين. ويژه وسايل ارتباط جمعي به

  .داند هاي توسعه مي ها، اهداف و استراتژي مهشرط طرح و اجراي برنا
اين الگو بر اين باور است كه مشاركت سياسي به رشد . ديدگاه ماركسيستي ـ سوسياليستي معتقد بر جبر اقتصادي است

ي ها غم اختالفرعلي. ها، حاصل آگاهي، دگرگوني اجتماعي و انقالب است از اين زاويه، رشد نقش رسانه. انجامد اقتصادي مي
هر دو . هايي هم با يكديگر دارند شباهت» ماركسيستي ـ سوسياليستي«و » داري ليبرالي ـ سرمايه«سياسي و عقيدتي، الگوهاي 
توان اين جبر  مي. گرايي تأكيد بسيار دارند، اما بر سر چگونگي دستيابي به آن اختالف نظر دارند الگو بر رشد اقتصادي و ماده
 دبيركل اسبق سازمان (Uthant)تعريف اوتانت .  توسعه بر مبناي توليد ناخالص ملي و سرانه ديدمادي را در نحوه برآورد كل

هر دو . طور كلي در هر دو الگو وجود دارد داند، به ملل متحد از توسعه، كه رشد اقتصادي و تغيير اجتماعي را معادل توسعه مي
  . ملت استـگيري هر دو به سوي دولت  دانند و سمت  ميالگو به لحاظ ماهيت، سكوالرند، علم را محور كليدي توسعه

آنها ارتباطات را . اند ها از معتقدان سرسخت نقش عليتي ارتباطات در توسعه ها و هم غيرماركسيست هم ماركسيست
 و يكي از كنند يد مادي در جامعه پيروي ميلهايي كه از الگوهاي تو بندي دانند، شكل هاي عقيدتي مي بندي اي از شكل مجموعه

وارند،  فرهنگ توده» والدين«داري  در الگوي ليبرالي ـ سرمايه» هاي ارتباطي رسانه«: دهند  عوامل پويايي اين فرايند را تشكيل مي
. اند وار صنعتي و شهري زاده شده اي از جامعه توده است و وسايل ارتباط توده» اي ارتباطات توده«فرزند » وار فرهنگ توده«

ها از طريق بازفرست تفصيلي به تشكيالت سياسي و  نگرند، توده كسيستي ـ سوسياليستي از پايين به اين روند ميالگوهاي مار
تواند آگاهي بدهد و به سازماندهي و  كنند و به اين ترتيب، ارتباطات مي هاي فرهنگي شركت مي اقتصادي، از توليد و توزيع پيام

هايي نظير لنين و مائو و  چهره. انجامد، كمك كند توسعه اقتصادي ـ اجتماعي ميها براي دگرگوني سياسي كه به  بسيج توده
نگرند و يا اينكه آن را مفهومي  مثابه ابزار عمل مي همچنين محققان ماركسيست و غيرماركسيست غالباً به ابزارهاي ارتباطي به

 و 1960هاي  اين همه، در ميان اين الگوها طي دههبا . توان در چهارچوب آن محقق ساخت پندارند كه آزادي اجتماعي را مي مي
هاي ارتباطي و كنترل  اختالفات، عمدتاً بر سر نقش دولت و حزب در فرايند سياست.هاي بسياري وجود داشت  تفاوت1970

 براي ها نيز هستند و اگرچه اين موضوع افزون بر اين، ابزارهاي ارتباطي در خدمت مشروعيت دهي به ماركسيست. جامعه بود
  58 .هاي ماركسيستي كامالً جنبة حياتي دارد رمانآهاي اجتماعي اهميت دارد، اما براي گسترش تئوريك  همه نظام

. نگرش ماركسيستي ـ سوسياليستي به ارتباطات و توسعه صرفاً يك نگرش خاص اروپاي شرقي، شوروي و يا چين نيست
اين نگرش به خاطر آثار پژوهشگران . ا و آفريقا هم هواداراني يافته است برخي از كشورهاي آمريكاي التين، آسيراين ديدگاه د
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هاي ماركسيتسي و نئوماركسيستي برخوردارند، در خارج از  ويژه اروپايي، كه كم و بيش در قبال توسعه از يدگاه آمريكايي و به
  : جهان سوسياليسم بروز كرده است

ارتباطات چيزي نيست مگر تبلور ...  فرايند ارتباط بر آن بنا شده استاي است كه مبارزات طبقه تحت ستم، شالوده زنده
  59 .ترين محصوالت ـ و مولدان ـ توسعه جامعه است ارتباط در مفهوم عميق خود يكي از يگانه. رابطه مردم، نه بيشتر و نه كمتر

 به اين ترتيب، تكنولوژي و 60 .نظرات طبقه حاكم در هر مقطع تاريخ نظرات حاكم است: ماركس و انگلس اعالم كردند 
ا نظرات خود را منتشر سازد و اين امر به نوبه خود جهت ارتباط را در جامعه تكند  ابزارهاي ارتباطي به طبقه حاكم كمك مي

  .كند تعيين مي
ي انقالبي هاي ارتباط كند، نظريه هاي اجتماعي تكيه مي زادي فرد از محدوديتآارتباطات بر در حالي كه نظريه انفرادي 

دقيقاً در همين نقطه است كه از ديدگاه ماركسيسم ـ لنينيسم، . بر تعهد تام فرد و نظام به جنبش انقالبي تأكيد دارند
ها در  گونه كه لنين گفته بود، نقش رسانه در حقيقت، به آن. تواند از يكديگر جدا شوند ارتباطات و هر فرايند توسعه نمي

 وظيفه عمده نظام ارتباطي، 61 .تحريك، بسيج، سازماندهي، آموزش و انتقاد از خود استجوامع سوسياليستي، تبليغ، 
هاي ارتباطي بايد مانند  نظام. وري اقتصادي، بلوغ سياسي و برابري اجتماعي است مركز بر مشكالت تماميت ملي، بهرهت

  .همه ابزارهاي توليد، ملي باشند
ها مورد  حزب و طبقه كارگر و منبع نهايي قدرت از سوي نئوماركسيستباال بردن نقش دولت تا حد نمايندگي      

ت يآن نگرش سوسياليستي كه از حمله به روابط موجود مالك«: گويند  ها مي نئوماركسيست. انتقاد قرار گرفته است
مركز  ابزارهاي ارتباطي بايد در نگرش ماركسيستي ـ سوسياليستي مت62.»رود، يك نگرش محدود است فراتر نمي

. ورزد ي نوين ارتباطي و ارتباطات گروهي و فردي در سطوح حزبي و داخلي تأكيد ميژاين نگرش بر تكنولو. باشند
هاي ماركسيستي ـ سوسياليستي برحسب  افزون بر اين، ساختار، كاركردها و استراتژي ارتباطات و توسعه در نظام

هاي يوگسالوي، جمهوري خلق چين، آلباني و  نمونه. هاي قومي، فرهنگي، جغرافيايي و رهبري متفاوتند ويژگي
  .كند ها حكايت مي مجارستان از همين تفاوت

رساني به لحاظ  هاي اطالع  پژوهشگر يوگسالو معتقد است هنگامي كه نظام(Matko Mestrovic) ماتكو مسترويچ     
 (Zultan Jakab)   زولتان جاكاب63 .اي مبذول شود يابند، بايد به مالحظات اجتماعي توجه ويژه فني گسترش مي

نوع جامعه مورد نظر در يك كشور روبه توسعه بايد «سازد  مجاري نيز به شيوه ديگري همين نكته را مطرح مي
جاكاب معتقد است كشورهاي روبه . ها نبايد شكل جامعه را تعيين كنند  رسانه64»ها را تعيين كند هاي رسانه اولويت

تقاطي و اطالعاتي خود را در سطوح داخلي، ملي، فردي و نهادي برآورد كرده و سپس تكنولوژي  توسعه بايد نيازهاي ار
  .مناسب را گزينش كنند

ها و محتوا، بيانگر  پس از آنكه مراحل توسعه در نظر گرفته شد، محتواي ارتباطات چه بايد باشد؟ انتخاب برنامه     
بر طبق . ك جامعه سوسياليستي، تفريح از كار و آموزش جدا نيستبه عنوان مثال در ي. انتخاب جامعه خواهد بود

هاي بناي سوسياليسم هر  اظهارات تاماس شسكو پژوهشگر ارتباطات، كه اهل مجارستان است، در نخستين سال
 با 65 .شده است توجه بوده و يا به نوعي با حوزه كار ارتباط نداشته مورد تأييد واقع نمي  كه به آموزش بياي برنامه

گويد برخالف  گونه كه شسكو مي آن. از تفريح مورد پذيرش قرار گرفتتري  ياليستي، مفهوم عامستوسعه جامعه سو
ريزي در الگوي   آن ميان نخبه و فرهنگ توده جدايي وجود دارد، رويه برنامهرداري كه د الگوي ليبرالي ـ سرمايه

  66 .ج بسازد و او را در حيطه علم و جامعه قرار دهدسوسياليستي اين است كه فرد را از زندگي روزمره خار
  

 بخش  گرا ـ رهايي الگوهاي وحدت
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رود تا نقش محوري را به خود اختصاص   بروز كرد و اينك مي1980 و 1970هاي  سومين مجموعه از الگوهايي كه در دهه
اين . ظهور كرد» ماركسيستي ـ سوسياليستي«و » داري ليبرالي ـ سرمايه«دهد، از بسياري از جوانب در واكنش عليه الگوهاي 

گرا و معنوي است كه بر كيفيت در  ناميم، اساساً يك جنبش انقالبي، انسان بخش مي گرا ـ رهايي نگرش كه آن را الگوي وحدت
واع گوناگوني الگوي فراگير، ان اگرچه از اين. المللي است ورزد و خواستار برابري و توازن در نظام بين تأكيد مي» كميت«برابر 

وجود دارد و اين تنوع به خاطر انطباق الگو با شرايط خاص فرهنگي و اجتماعي جوامع مختلف پديد آمده است، اما آثار 
هاي مربوط به دگرگوني اجتماعي، انساني، اخالقي،  موجود در اين قلمرو همه بر ارتقاي خودگرداني متمركز است و از نظريه

  67 .گيرد ود اتكا مايه ميبندي و خ گرا، ضد بلوك سنت
گرايي بايد به دقت بررسي شود چرا كه به مرور زمان دچار ابهام شده و در معرض تعاريف ضد و نقيض قرار  مفهوم وحدت

ها قبل بروز كرده و حتي تا سرچشمه  هايي كه قرن بيني توان تا زمان جهان را مي» وحدت گرايي«مفهوم عام فلسفي . گرفته است
  68 .النهرين نشان داد مبدأ آن را در آغاز تمدن در بين (Cullum)گونه كه كالوم  گيري كرد، همان يو مبدأ آن پ

  : گويد گرايي مي وحدتدربارة  (Sir Oliver Lodge)سراوليور الج 
 ها و شعورهاي همه برداشت» يگانگي«راحت ذاتي و صداند كه  كند و اين را وظيفه خود مي هر نظام فلسفي كه تالش مي

هاي مادي و ذهني  گي كند تا پيچيد هر نظامي كه تالش مي. گرا است حسي ظاهراً گوناگون را به قاعده در آورد، وحدت
 69 .گرا است هاي عيني و ذهني را ـ مظاهر تجلي يك حقيقت بنيادين نشان دهد، وحدت هستي را ـ همه پديده

  

كه قطعاً (يك  هايي كه هيچ نمونه. دهد شوند، ادامه مي ق ناشي ميگرا كه از فلسفه فو الج به طرح مكاتب مختلف نظريه وحدت
هاي ماترياليسم  عنوان نمونه آنقدرها به لحاظ ارائه ملموس نبودند تا بتوان آنها را به) اند ها هم بوده ترين نمونه اه كنندهرگم

  .گرا معرفي كرد وحدت
هاي مادي و  كند زيرا اين ديدگاه، پديده ك ديدگاه ناقص رد ميعنوان ي گرا اين ديدگاه سراپا مادي را به فلسفة ناب وحدت

نگرش . دهد ند، ارتقا ميا تر كه جوهره انسانيت هاي فرهنگي و افكار و رفتارهاي ناملموس قابل مشاهده را تا سطح باورها ، نظام
ـ در الگوي ـگرا  بخش وحدت. ردگرايي قرار دا بخش به توسعه در مرحله باالتري نسب به اين نوع وحدت گرا ـ رهايي وحدت
  .  اشياءةكند به پيوستگي متقابل هم  به وحدت حيات اشاره ميـبخش ـ گرا و رهايي وحدت

گونه كه بعضي از پژوهشگران مثل پائولو فريره و دنيس گولت  مفهوم رهايي در اين الگو تا حدودي با مفهوم آزاد شدن آن
زادي در زمينه سياسي، آ شدن صرفاً به معني كسب آزادي است و اين مفهوم، با مفهوم زادآ. تسبرند، متفاوت ا آن را به كار مي

هايي در اينجا به مفهوم آزاد شدن از الزامات و اسارت شخصي است،   رحال آنكه واژه. اقتصادي و اجتماعي آن همراه است
  . يابد نوعي از رهايي كه در درون فرد تحقق مي

ريزان توسعه  فردي بايد در كانون توجهات برنامه فردي و هم ارتباط درون  هم ارتباطات بينحاميان اين نگرش معتقدند كه
حاميان اين نگرش نه توسعه . ورزند آنها عالوه بر مجاري ارتباطي سنتي بر تكنولوژي نوين ارتباطي نيز تأكيد مي. قرار گيرد

طه توسعه فرهنگي، لكنند، آنها صرفاً بر اهميت و نه بر س نفي ميدانند و نه آن را  ترين هدف توسعه مي اقتصادي و سياسي را مهم
افزون بر اين، آنها همچنين براي رشد كيفي و چگونگي تحقق فرايندهاي دگرگوني اهميت قائل . اجتماعي و فردي تأكيد دارند

  .شوند مي
وها كه غالباً در جهان سوم، كشورهاي وجود در اروپا و آمريكا به انديشمندان اصلي و استدالل كنندگان اين الگمدر آثار 

توجهي تا حدودي به اين  علت اين بي. اسالمي و همچنين در جوامع كوچكي از غرب حضور دارند، توجه چنداني نشده است
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اما با اين همه، بخش ديگري از اين . شده است هاي غيراروپايي منتشر مي گردد كه آثار اين انديشمندان به زبان مسئله باز مي
  .شود اندركار اين حوزه مربوط مي مداري، فقدان اطالعات و قدرناشناسي افراد دست توجهي نيز به قوم يب

بخش به فعاليت مشغول بودند، از شركت  گرا ـ رهايي هاي وحدت عالوه بر اين، بسياري از كساني كه واقعاً در قلمرو فلسفه
ها به آنها مشروعيت سياسي و  كردند، چرا كه اين شركت كردن خودداري مي» توسعه«هاي مربوط به  ثحوگوها و ب در گفت

و از طرف ديگر . كارانه بود ها، مخرب و سازش ها و مشروع شدن گونه فعاليت داد و از نظر اين انديشمندان اين آكادميك مي
د و اين برخورد خود را ساز جدا مي» علم و هوش«برحسب سنت غرب كه انديشه مذهبي را ـ و بنابراين هر چيز معنوي را ـ از 

به مفهوم دست كشيدن ) بخش گرا ـ رهايي توسط انديشمندان الگوي وحدت(داند، كسب مشروعيت  كوالر ميسعلمي و 
  .داد هايي بود كه پايه سنت مورد بحث را در نخستين مرحله تشكيل مي ازمؤلفه

انتقاد او كه بيانگر نظرات ديگري نيز بود، . قاد كرد از الگوهاي توسعه انت1970دنيس گولت در اياالت متحده در اوايل دهه 
اي  خواستار تعريف تازه» آزادي«وي با طرح شعار . آميز بودن الگوهاي توسعه متمركز بود گرايي، عدم توازن و تبعيض بر نخبه

گرگوني خود را گرايي از سوي مردمي است كه كنترل فرايندهاي د زادي متضمن سركوب نخبهآاز نظر او، . براي توسعه شد
وجوي منابع مرئي  ترديد بايد در جست بي: نويسد  او مي. شود  دستاورد كمي از نظر گولت موفقيت تلقي نمي70.گيرند دست مي به

اي  ساز موفقيت آن است كه جامعه در راستاي كسب اين منافع، خودمختاري مردمي عظيم را به شيوه زمون سرنوشتآبود، اما 
انطباق «جايگزين » كنترل نيروهاي تغيير« تقويت كند، فعاليت اجتماعي جايگزين محدوديت اجتماعي شود و گرايي غير از نخبه

  71.شود» با نيروهاي تغيير
وضوع منتقدانه آنا در اقبال الگوهاي حاكم باعث متوسعه ارائه نكردند، اما اگرچه گولت و ديگران هيچ الگوي خاصي براي 

بخش  گرا ـ رهايي دگان غرب به الگوهاي الترناتيو كه ما در اين پژوهش به آنها الگوهاي وحدتشد تا توجه بسياري از نويسن
  . گوييم، جلب شود مي

برخورد . كنيم آنها استفاده مي شناسانه در مفاهيم كلي فلسفي و معرفت» رهايي بخش«و » گرايي وحدت«ما از اصطالحات 
اين نوع از برخورد به . گيرد هاي ويژه فرهنگي صورت مي چهارچوب ارزشدر » توسعه«بخش با  گرا ـ رهايي الگوهاي وحدت

دهد و راه آن را هموار  به توسعه جهت خاصي مياين نوع از برخورد . گيرد دهد و راه آن را مي توسعه جهت خاصي مي
اين ها و رفتارها دارند،  ارزشهايي كه سعي در تغيير  بخش در ارتباط با استراتژي گرا ـ رهايي الگوهاي وحدتبرخورد . سازد مي

بيني خود به ارزيابي اين  گراي ارزش اجتماعي و همچنين با در نظر گرفتن جهان است كه با در نظر گرفتن هسته متحد و وحدت
 وريحهاي م كوتاه سخن آنكه، تغيير نبايد با ناديده گرفتن ارزش. ها بپردازند تا پايگاه فرهنگي جامعه را حفظ كنند استراتژي

عنوان  شوند تا به هاي محوري و نظام اعتقادي تشويق مي مردم با شناخت ارزش. فرهنگي، مذهبي و سنتي نظام دنبال شود
تواند بر تصادف،  دگرگوني اجتماعي و توسعه در جامعه نمي. اي كه متعلق به خود آنان است، شركت جويند كارگزار در توسعه

اين مكتب فكري ، فقط يك وجود، يك واقعيت غايي، يك مطلق، و يك شمول مطلق براي . دوگانگي و ناهمانگي استوار باشد
ماهيت يگانگي وجود و رابطه آن با تنوع و كثرت در جهان واقعي، در مقايسه با نظرات فالسفه ليبرال و ماركسيستي . وجود دارد

منظور  هايي كه به  رشد و در قالب استراتژيخود را در قالب دولت، بوروكراسي، رفتار منطقي، مراحل» توسعه«ـ سوسياليستي، 
  .دهد شوند، نشان مي  و محيط طراحي مييشناس ل بومرسوي توسعه اقتصادي، دگرگوني سياسي و تغيير و كنت حركت به

هاي حركت  ها و مفاهيم موجود در ارتباطات، نخستين محركه ـ ارزشـها  ـ برخالف ساير ديدگاهـاز نظر اين ديدگاه 
، »جامعه «: گذارد رگوني اجتماعي است و هر ارتباطي در رابطه با چهار هدف، بر يك يا بيشتر از يك هدف تأثير ميسوي دگ به
انجامد، راه تجارب و  ارتباط در درون جامعه به افزايش پيوستگي اجتماعي مي» نظام فرهنگي«و » ها خرده فرهنگ«، »فرد«
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گرايي فرد كمك  بخشد حال آنكه ارتباط در برخورد با فرد، به هم ار ميگشايد و به آموزش استمر هنجارهاي مشترك را مي
آيد  در مي» اجتماعي كردن«دهد، به خدمت  ها تعميم مي گروهارتباطات قدرت را به خرده. دهد كند و ناهنجاري را كاهش مي مي
  72.كند دست كرده و آن را براي نظام فرهنگي حفظ مي را يك» اجماع فرهنگي«و 

بخش مربوط به ارتباطات و توسعه معتقدند كه آزادي بيان به سبب فرايند تدريجي  گرا ـ رهايي  وحدتالگوهاي
هاي ارتباطي و حمل و  سازي فرهنگي به مخاطره افتاده است، از نظر اين الگوها اين فرايند در حقيقت فرآورده فرعي نظام همگن

هنگامي كه . اند زادي فرهنگي را به حداقل رساندهآني رشد، ميزان هاي كنو از نظر اين الگوها، استراتژي.  استينقل جهان
. بينند و نه در هيئت اصل آن مي» مهاجمان«يدگاه به اصطالح دگيرند، واقعيت را از  كشورها در معرض تهاجم فرهنگي قرار مي

اين . شود تر مي يش از پيش ضعيفهاي توسعه داخلي ب و به اين ترتيب است كه توان اين كشورها براي تعيين اهداف واستراتژي
بايد اين نكته درك شود كه اهميت فرهنگي . كند امر حتي هنگامي كه اين كشورها در كوران افزايش ثروت هم هستند، صدق مي

و اهداف جامعه در زمينه توسعه، صرفاً اقتصادي نيست، بلكه اقتصاد تنها يك مرحله است كه بايد توان بالقوه فرهنگي جامعه را 
  .بالفعل كند
اي از نويسندگان چه در كشورهاي توسعه يافته و چه در كشورهاي روبه توسعه كه تعداد آنان روبه افزايش است، نظام  عده

شناسي  كه اين نظام آموزشي به ايجاد رفتارهاي مبتني بر آسيباين تلقي نه به اين دليل . دانند آور مي كنوني آموزش را زيان
گيرد  به طرزي ارادي آن را به خدمت مي) گان ستم پيشه(ر به اين خاطر شكل گرفته است كه قدرت حاكم انجامد، بلكه بيشت مي

  73.در شرايط غيرانساني نگاه دارد) ستم ديدگان را(تا مردم را 
هاي  كه سپردهمثابه آوندهايي  نگرد ـ به مثابه شيئي مي  بهآموزان المللي است، به دانش ، كه يك پديده بين»نظام بانكي آموزش«

» نظام بانكي آموزشي«دهند ـ بنابراين، از نظر اين نويسندگان در  ارزشي و اطالعات معطوف به شيوه نگرش را در خود جاي مي
  74.جايي براي خالقيت نيست

» ردمساختار اجتماعي ـ فرهنگي م«را به » ساختار اجتماعي ـ فرهنگي نخبگان«شوند،  اطالعاتي را كه از اين طريق جذب مي
  .كنند تحميل مي

نيز در اين » ستم ديدگان«. شود براي تبديل شدن به انسان كامل سلب مي» ستم ديدگان«حق عمل از در نظام بانكي آموزش، 
، علي شريعتي و برخي »پائولو فريره«اي است كه  و اين همان نكته) اند آنها قرباني تلقي ايستاي خود از جامعه. (اند نظام، قرباني

كنند كه بر مبناي آن  هايي را ارائه مي حل بخش راه گرا ـ رهايي ورزند، الگوهاي وحدت ز نويسندگان بر آن تأكيد ميديگر ا
ر به زبان ارتباطات سخن بگوييم، اين نظام نوين بايد گا. شوند تبديل مي» فراگيرنده«هر دو به ) ستم ديدگان(ها  نخبگان و توده

ساختار «و زمينه را نيز ) محاوره(باشد، حاوي جريان واقعي دوسويه اطالعات باشد ) دهبه جاي فرستن(» گيرنده«معطوف به 
  .شود در اين نظام نه بر ابزارهاي ارتباطي كه خود ارتباط تأكيد مي. در نظر بگيرد) اجتماعي

با اين همه . تها اس ها و سرعت و كميت پيام انقالب ابزارهاي ارتباطي به مفهوم گسترش تكنولوژي، نوآوري در نظام
انقالب ارتباطات، انقالب ابزارهاي ارتباطي كه از دريچه سرعت و گسترش فني و . انقالب واقعي، انقالب ارتباطات است

به . دهد بخش انساني نشان مي انقالب ارتباطات، خود را در كنش متقابل و رضايت. شود، نيست نهادي به آن نگريسته مي
هاي سياسي، اقتصادي و فني اين قلمرو قرار  الشعاع جنبه المللي تحت  روابط انساني و بينهاي فرهنگي عبارت ديگر، مؤلفه

هاي  اند و اين مسئله باعث تأسف است، چرا كه توسعه نوين سياسي، شورش اجتماعي، بازخيزش مذهبي و جنبش گرفته
تر درك خواهند شد اگر به جاي يك انقالبي معاصر، چه در جوامع توسعه يافته صنعتي و چه در جوامع كمتر صنعتي به

به عنوان مثال از جنبه تحليل «زاويه صرفاً سياسي ـ اقتصادي و يا فني، از جنبه واكنش متقابل انساني به موضوع بنگريم 
  75».ارتباطي
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 76.ورزد تأكيد ميممنوع است، » ارتباط حقيقي«سويه ارتباطي كه در آن  و تك» عمودي«عمدتاً بر جريان » انتقال«ذهنيت مبتني بر 
. شوند كنند و دگرگون مي هم فرستنده و هم گيرنده از طريق تجربه رشد مي: ساز است و انسان» افقي«ارتباط و آموزش واقعي، 

اين به اصطالح . رسند اند، به آزادي نمي همراه نبوده» محاوره«ندارند و يا با » محاوره«هايي كه نياز به  شود كه انقالب گفته مي
تبديل » نقش«خودبيگانگي فزاينده فردي شده و افراد را به هاي پيشين اگر هيچ نكته منفي نداشته باشند، حداقل باعث از  بانقال
تماس . انگيز تكنولوژي ابزارهاي ارتباطي نيز اگر نه بيشتر حداقل به همان اندازه تضعيف كننده بوده است رشد حيرت. اند كرده

  77.به موازات يكديگر گسترش نيافته است) تمادهمگرايي و اع(و ارتباط واقعي 

كنند جهان را با  هايي كه تالش مي ها است، انسان محاوره، برخورد انسان. محاوره مستلزم اعتقاد به فرد و به خالقيت او است
 جهان از حق مساوي و به اين منظور، بايد جهان را به همين شيوه درك كنند، آنها در ناميدن و مخاطب قرار دادن. نام صدا كنند

آورد و جهان مسمي خود را به  وقتي يك گروه حق استفاده از واژگان را به انحصار خويش در مي. سخن گفتن برخوردارند
ممانعت در . گردد آغاز مي» تك گويي«سويه ارتباط در شكل  شود و جريان تك كند، محاوره متوقف مي ديگران تحميل مي

زند، تفاوت يك انقالب معتبر با كسب قدرت  سر مي» ستم پيشگان« حد اشياء است و اين عمل از ارتباطات، تنزل نقل افراد به
  .از طريق كودتا، در همين نكته است

در اين ديدگاه به جاي آنكه بر . بخش يك وحدت اجتماعي با شمول مطلق است گرا ـ رهايي توسعه در ديدگاه وحدت
شود و  تأكيد مي» جهان گرايي موحدانه«بر » ناسيوناليسم«به جاي . گيرد أكيد قرار ميمورد ت» جامعه«تأكيد شود، » دولت ـ ملت«
گرايش به توسعه . ورزد تأكيد مي» رهايي«اين ديدگاه به جاي از خود بيگانگي بر . رجحان دارد» گويي تك«بر » محاوره«

هاي گوناگون مذهبي در اروپا و ساير  ه جريانبخش در آمريكاي التين، گرايش ب اجتماعي در آفريقا، به جنبش الهيات رهايي
بيني خود  و جهان» امت اسالم«هاي جهان اسالم كه بر  شكارترين اين موارد، موج و نوين جنبش آكشورهاي صنعتي و باألخره

  78.بخش گرا ـ رهايي هاي وحدت ديدگاه: يندآ شمار مي ورزد، همه از نمودهاي مقوله سوم به تأكيد مي
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4  
  فرهنگ، جامعه و ارتباطات

  
، چندين مفهوم، موضوع و فرايند عمده توجهات را به خود 1980در دهه ويژه  ط جمعي و بهپردازان وسايل ارتبا در جهان نظريه

وار، وسايل  فرهنگ توده: دهد طور طبيعي اين عناوين را به خود اختصاص مي بخش وسيعي از ادبيات اين حوزه، به. جلب كرد
  .گرايي فرهنگي ارتباط جمعي و جامعه، تماميت فرهنگي، ارتباطات و سلطه فرهنگي و كثرت

شناسي و همچنين در قلمرو  شناسي، اقتصاد، علوم سياسي و انسان تر جامعه هاي گسترده طور همزمان در رشته ها به اين عنوان
اي  هاي بين رشته اند و لذا نگرش اي برخوردار شده اي و مطالعات مربوط به توسعه نيز از اهميت گسترده هاي منطقه پژوهش

هاي اجتماعي را پوشش   پيچيده بوده و طيف وسيعي از واقعيترهاي تحت بررسي بسيا از آنجايي كه پديده. اند اكنون رايج شده
طبعاً . ها، الزاماً از مرزهاي يك رشته مفروض فراتر خواهد رفت دهند، هرگونه تالش در راستاي تحليل جهاني اين پديده مي

اي را در برگفته و برخالف يك ديدگاه تخصصي و جزء نگر به  رشته مطالعه وسايل ارتباط جمعي و فرهنگ بايد مرزهاي بين
  . نگر برخوردار باشد علوم اجتماعي از ديدگاه كل

پس از بررسي دامنه و . در اين بخش از كتاب برمباني تحليلي و نظري وسايل ارتباط جمعي و فرهنگي تأكيد خواهد شد
ها يك  ها، مفاهيم و گذاره ها، نظريه ندي و ارزيابي منتقدانه نگرشب تعريف موضوع، سعي خواهد شد تا براي شناخت، طبقه

اي مبذول خواهد  اي توجه ويژه رشته هاي بين ها و مساعي همبستگي در اين راستا به مشكالت ادغام تحليل. شالوده فراهم شود
  .شود رهنگ ارائه ميشد و نهايتاً يك چهارچوب تحليل و يا يك نظريه همه جانبه براي وسايل ارتباط جمعي و ف

در . اي وجود دارد هاي عديده ها و همگاني سازي اي موجود در ارتباطات، نظريه در زمينه رابطه فرهنگ با وسايل ارتباط توده
اين سه نگرش اگرچه الزاماً صريح نيستند، اما . ميان نظرات موجود در قبال ارتباطات و توسعه سه موضع برجسته وجود دارد

هاي اين استدالل  در گيومه ارائه شد تا بيانگر آن باشد كه حكم» نظري«واژه . اند انگيز را مطرح كرده بحث» ظرين«چندين حكم 
دهي،   به دليل محبوبيت، انگيزهـاما با اين همه بايد اين مواضع نظري را ـ. است» نظريه«كنندگان فاقد تعاريف پيوسته و منسجم 

 به نقطه آغاز ـ همچنين به دليل رواج در ميان دانشجويان رشته وسايل ارتباط جمعي ـها و صراحت كالم هواداران اين نظريه
  .بحث وسايل ارتباط جمعي و فرهنگ تبديل كرد
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  گانه  تئوري سه

تشريح اين موضوع . است» وار جامعه توده«گيرد،  ترديد يكي از سه مكتب فكري كه در جهان غرب بيشتر مورد بحث قرار مي بي
وار،  انجاميده است ـ جامعه توده» گانه تئوري سه«حققان وسايل ارتباط جمعي و فرهنگ به ايجاد مثلث موسوم به از سوي م

  ).2شكل (وار ـ  اي و فرهنگ توده وسايل ارتباط توده
  وار     جامعه توده

  
  

  
  

  اي  وسايل ارتباط توده        وار  فرهنگ توده
  

هـا اشـاره دارد و       بر واكنش مقابل ميان افراد يا گـروه        يك نظام ارتباطي مبتني      به» جامعه «1.اجزاي اين نظريه مشخص است    
ن، جامعـه  يبنـابرا . كنـد  دهند، داللت مي ها و ساير نمادهايي كه رفتار فرد را شكل مي          ها، هنجارها، ايده   بر الگوي ارزش  » فرهنگ«

از آنجا كه تـوده مـردم در   .  به خود گرفته است    اي شكل توده كند كه در آن روابط ميان افراد         وار به نوعي از جامعه اشاره مي       توده
دهي به نهادهـا هـستند،       هاي ارزشي محوري كه در كار هدايت و مشروعيت         اند، لذا نهادهاي مركزي و نظام      يك جامعه گرد آمده   

اعـضاي آن را بيـشتر بـه    وار يك جامعه صنعتي است و تقسيم كـار،   افزون بر اين، جامعه توده   . اند مرزهاي خود را گسترش داده    
ند، روابط افراد نه رابطه ارگانيك كه رابطـه ناپايـدار و   ا رسوم م اخالقيات به طرزي پيوسته در جريان  . يكديگر وابسته كرده است   

تـري از   ويژه در ارتباطات و نـوع حكومـت ايـن جوامـع ـ طيـف وسـيع        هاي پياپي تكنولوژيك ـ به  پيشرفت. جزء به جزء است
بر طبق نظـرات طرفـداران ايـن        . ها باشد  لذا سطح عملكرد بايد هرچه بيشتر متوجه فصل مشترك ذائقه         . كند  مي مخاطب را طلب  

هنگامي كه فرد در اين جوامع يك حس ذاتي         . وار و يا فرهنگ عامه، يكي از نتايج اين فرايند است           استگاه فرهنگ توده  خنظريه،  
وجـوي عقايـد تـازه       ته و بنابراين براي آنكه تكيـه گـاهي بيابـد بـه جـست              اش افزايش ياف   دهد، نگراني  را از دست مي   » خويش«

  . پردازد مي
 بـا طليعـه صـنعتي شـدن و          2 .اي اسـت   وار و وسايل ارتباط تـوده      هاي متقابل جامعه توده    بيانگر وابستگي » وار فرهنگ توده «

حصول جامعه كوچـك و معطـوف بـه آن       در حالي كه فرهنگ عامه م     . شكند شهرگرايي، انحصار سنتي فرهنگ آريستوكراسي مي     
ها و منافع محكم آنهـا را   ها و افراد گوناگون كه ارزش  كه جامعه كوچك ـ يعني گروه كند وار هنگامي بروز مي بود، فرهنگ توده

» در بازارقابليت فروش «و » توليد انبوه«وار از طريق معيارهاي  بنابراين فرهنگ توده. به هم پيوند داده است ـ فرسوده شده باشد 
  . قابل شناسايي است

پيـشرو  «،  » فكر روشنفكر و كوته  «،  »فرهنگ عالي و فرهنگ عامه    «گانه غالباً به مقوالت مشخصي چون        فرهنگ در تئوري سه   
وار غالباً براي ايجاد تمايز ميان هنر معتبر پايـدار و فرهنـگ كـااليي برخاسـته از      اصطالح فرهنگ توده. شود تقسيم مي» و عاميانه 

  .گيرد هاي طوالني تلويزيوني مورد استفاده قرار مي ها نظير موسيقي پاپ و نمايش ودهت
شود، در نخستين روزهاي خـود       ناميده مي » فرهنگ كااليي «داري   وار و يا آنچه كه از منتقدان نظام سرمايه         رشد فرهنگ توده  

برخـي از   . ائقـه در غـرب صـنعتي منجـر شـد          هاي قوي مخالف، و تقاضاي وسيع براي ايجـاد تمـايز و حفـظ ذ               به بروز جنبش  
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 Friedrich) 4 فـردريش نيچـه  3 در انگلـيس (Mathew Aronld)نـد از مـاتيو ارنولـد   ا ترين منتقدان ايـن قلمـرو عبـارت    سرشناس

Nietzche)ــايم ــارل مانه ــادلر (Karl Mannhem) 5 و ك ــارل ب ــان، ش ــسه(Charles Baudlaire) در آلم ــا واي6 . در فران .  اورتگ
   8.در آمريكا (C. Wright Mills)رايت ميلز.  و سي7 در اسپانيا(Ortega Y. Gasset).گست

اي را محكوم كردند، بلكه تالش كردنـد   در پي انتقادهاي نخبگان نوبت به گروه ديگري رسيد كه نه تنها وسايل ارتباط توده            
از نظـر اخالقـي،     (هاي قابل توجهي     ان تفاوت در ميان اين نويسندگ   . هاي گوناگون را تشريح كنند     ها به موضوع   تا تقسيم فرهنگ  
ويژه از آمريكـا و انگلـيس هـستند، از جـوامعي كـه       داري غربي و به  وجود دارد، اما همه آنان از جوامع سرمايه       ) سياسي و عملي  

ذيـل حـضور    در ميان اين جمع افراد      . خوبي در آنها گسترش يافته است      اي به  وار و وسايل ارتباط توده     هاي جامعه توده   مشخصه
  : دارند

 David) 11ديويد رايزمن ،(Daniel Bell) 10دانيل بل ،(Ernest Vanden Haag) 9هايي نظير ارنست ون دن هاگ جامعه شناس

Reisman) 12، برنارد روزنبرگ (Bernard Rosenberg)، 13 ادوارد شيلز (Edward Shills) محققان علوم .  و بسياري از افراد ديگر
  ،(Leo Lowentaal) 15 لئولونتـال 14 ،(Theodor W. Adorno)ادورنـو  .  نظير تئودور دبليو»مكتب فرانكفورت«فه اجتماعي و فالس

و  (Max Horkheimer) 18و مـاكس هـورخيمر   (Herbert Marcuse) 17 مـاركوزه ت، هربـر (Walter Benjamin) 16والتـر بنيـامين  
، (Dwight Macdonald) 20، دوايـت مـك دونالـد   (T.S.Eliot) 19اليـوت .اس.ها نظير تي باألخره فرهنگ گرايان و منتقدان رسانه

ريمونـد   ،(Q.D. Leavis) 23ليـويس . دي.  كيـو  ،(Clement Greenbeag) 22 كلمنـت گرينبـرگ   ،(Irving Howe) 21اروينـگ هـاو  
  26 .و جمعي ديگر (Denys Thompson) 25، دنيس تامپسسون(Raymon Dilliams) 24ويليامز

و يا بحث درباره آنها، حاكي از نگراني درباره محروميت فرهنگي فرد است و              اي   وار و وسايل ارتباط توده     هنفي فرهنگ تود  
اي و نكات مثبت فرهنـگ       مشترك افرادي كه به نقش وسايل ارتباط توده        قطعاً تنها فصل  . ها تفاوت دارد   اين موضوع با نفي توده    

امـا  . ره نقش مهم هنرمندان و افراد در ارتباط با جامعه و فرهنگ اتفاق نظر دارنـد               پردازند، اين است كه همه آنها دربا       اي مي  توده
  .شود، نحوه تعريف اين رابطه و چگونگي شكل دادن به آن است آنچه در اينجا موجب اختالف نظر مي

ـ          اين مباحثه و جدل عمدتاً به دو مقوله وسيع نظري كه در پاره             : شـود  د، تقـسيم مـي    اي از موارد با يكديگر تداخل هـم دارن
هـا،   طبعـاً گمانـه   . اي كه بـه ايـن نكـات مثبـت اعتقـاد ندارنـد              بينند و عده    نكات مثبت مي   وار اي كه در تكوين فرهنگ توده      عده

هايي در اين عرصه وجود دارد و انتقادهاي هر دو طرف ممكن است به لحاظ ساختارهاي بينشي مـشابه                    ها و فرافكني   صالحيت
  . ندا گيري به طرزي بنيادين متفاوت  نتيجهباشند، اما در نحوه

  
  

  جبر تكنولوژي 
  ).3شكل (شود  ها در موضوع فرهنگ و وسايل ارتباط جمعي به جبر تكنولوژي مربوط مي دومين مجموعه گزاره

  
  )مدل جبر تكنولوژي(

  
  
  

  3شكل 

  

 فرهنگ
  

 تكنولوژي
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هاي فرهنگي و اجتماعي  ينه ماهيت دگرگونيهايي است كه در زم ترين ديدگاه ترين و رايج  اكنون يكي از محبوباين ديدگاه

ماشين بخار، ماشين چاپ، تلويزيون و اتومبيل اين شرايط تازه را           . تمدن نوين، تاريخ اختراعات نوين است     : پردازند   به بحث مي  
 اجتمـاعي و    پژوهش و توسعه كه زمينه را براي تكنولوژي نوين و در نتيجـه بـراي دگرگـوني                . اند براي انسان نوين فراهم آورده    

 كه يكي از حاميان هميشه مطرح اين موضوع است، معتقد           27هارولد انيس، . باشد اي خودزا مي   فرهنگي مناسب كرده است، مقوله    
ماشين چاپ عـصر مكانيـك   . اند هاي اساسي، به لحاظ تاريخي همواره ابتدا در فرايند ارتباط به كار رفته             بست شكني  است كه بن  

هـاي فرهنگـي، همـه       شكل سازمان اجتماعي، مراحل جامعـه و ويژگـي        . راف عصر الكترونيك را رقم زد     وجود آورد و تلگ    را به 
در حقيقت، توسعه تمدن غربي با توجه به رقابت براي اعمال سلطه بـر ابزارهـاي                . اند هاي دوران خود شكل گرفته     توسط رسانه 

  .ارتباطي، بهتر قابل درك و تحليل خواهد شد
» فـضا «و  » زمـان «به عنوان مثـال     .  سازمان اجتماعي را تحت تأثير قرار دهد       تواند فروض مي مر رسانه   انيس معتقد است كه ه    

تأكيـد حـال و آينـده بـر         » فـضا «تأكيد مقدس اخالقي بر مذهب و سلسله مراتب بود و           » زمان«. مفاهيم فرهنگي به خود گرفتند    
در . هاي فرهنگـي آن نهـاد بـود    د به مفهوم بيمه شدن ويژگيجانبداري يك رسانه از يك نها. دولت و توسعه فني و سكوالريسم     

در حـالي كـه فرهنـگ    . هـاي شـفاهي و مكتـوب ديـد     توان در ميان سنت اصلي را مياين تناقض » فضا«و » زمان«جنبه فرهنگي  
ترش اقتـدار  و در نتيجه حـامي گـس  » فضا گرا«، »فرهنگ كتبي«بود » مانز«شفاهي، با ظرفيت محدود براي رشد فني، معطوف به      

  .سياسي بود
هاي مربوط بـه فرهنـگ و وسـايل ارتبـاط جمعـي خـود را در آثـار                     در بحث  1960مكتب معتقد به جبر تكنولوژي در دهه        

. اين مكتب ابتدا در آمريكاي شمالي و سپس در اروپاي غربي سر بر آورد. نشان داد (Marshal Mc Luhan) 28لوهان مارشال مك
هـا   شوند، از خود واژه    ها بر روي آنان نوشته مي      وسايلي كه واژه  «چنين اظهارنظر كرد كه     » انيس«يم آثار   لوهان با تعم   مارشال مك 

اگرچـه لوهـان و انـيس هـر دو     . رسـانه همـان پيـام اسـت       : صراحت بخـشيد  » انيس«لوهان در حقيقت به نظريه      . »ندتر با ارزش 
ها بر افراد و فرهنگ اختالف       گذاري رسانه ريثاما در مورد چگونگي تأ    دهند،   هاي ارتباطي را در كانون نظرات خود قرار مي         رسانه

گذارند، لوهان بر اين بـاور بـود         هاي ارتباطي عمدتاً بر سازمان اجتماعي اثر مي        در حالي كه انيس معتقد بود كه رسانه       . نظر دارند 
 سـنگ امتـداد دسـت       .شـوند  ي ادامه انسان مي   بنابراين هنر و تكنولوژ   . است» سازمان حسي و فكري   «ها بر    كه تأثير اصلي رسانه   

همـه حـرف    . آينـد  شود، چرخ براي پا، عينك براي چشم، راديو به جاي صدا و گوش و پول براي ذخيره انرژي به ميدان مي                     مي
بر سـاير حـواس ارجـح    » بينايي«لوهان در آثارش اين است كه غرب ابتدا به سبب خط و سپس به سبب چاپ باعث شد تا                    مك

ها است ـ كه بـيش از    ديگر، مردم قبايل ـ منظور لوهان غيرغربي به عبارت . شود و همين امر به عدم تعادل غرب انجاميدشمرده 
هـا   كنند و لذا چون از حواس مختلف خود بيشتر از غربـي            تر زندگي مي    به كالم متكي هستند، در جهاني با روح        هرچيز ديگري، 

ها، راديو به يك رسانه گرم و تلفن به          بنابراين، در چهارچوب رسانه   . برند ادل به سر مي   كنند، با محيط خود در يك تع       استفاده مي 
تنهـا يكـي از حـواس را بـا          » رسانه گـرم  «. شود اي گرم و تلويزيون به يك رسانه سرد تبديل مي          يك رسانه سرد، سينما به رسانه     

  .ها مرحله اشباع شدن از داده: دهد وضوح تمام بسط مي
لوهان بـه    شناسي مك  ويژه نظرات و وسايل روش     ه جبر تكنولوژي در بحث فرهنگ وسايل ارتباط جمعي و به          مكتب معتقد ب  

هـاي   هـا نئـو ماركسيـست      پردازان غربي وسايل ارتباط جمعـي و از سـوي نئوماركسيـست            گرايان، نظريه  شدت از طرف فرهنگ   
  .غربي مورد حمله و انتقاد قرار گرفته استغير
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ايـن  . در مقايسه با ديدگاه معتقد به جبر محض تكنولوژي، يك ديدگاه كمتر جبرگرايانـه اسـت               » اي شانهتكنولوژي ن «ديدگاه  
مثابـه نـشانه     هـاي خـاص بـه      هاي اجتماعي، بر برخي از تكنولوژي      ديدگاه ضمن در نظر گرفتن ساير عوامل عليتي در دگرگوني         

تقد به جبر تكنولوژي بر اين باور است كه پژوهش و توسعه، جـز           اما اين ديدگاه هم مثل مكتب مع      . ورزد تغييرات ويژه تأكيد مي   
  .شود دمت كامل به كل نظام به كار برده ميخبا اين همه، اين حواشي هم در . اي خودگردان است در موارد حاشيه

نخـست  . بـرد  ، از دو ضعف دروني رنج مـي       شود نظريه جبر تكنولوژي تا آنجا كه فرهنگ و وسايل ارتباط جمعي مربوط مي            
بـه عبـارت   . دانـد  نگرد و آن را مشخصه اصلي و معـرف رسـانه مـي             مي ــ جنبه مادي و فني آن ـ      ـآنكه تنها به يك جنبه رسانه       

اي بـه    كند، بر اين نكته كه تكنولوژي حاكم ارتباطي به طرز فزاينده           طور منفرد تكيه مي    تر، اين نظريه فقط بر تكنولوژي به       خالصه
شود،  تر بگوييم، اين نظريه براي اين موضوع كه از رسانه چگونه و به چه منظوري استفاده مي                 اگر ساده يا  . دهد فرهنگ شكل مي  

ضعف دوم در اينجا است كه ديدگاه معتقد بـه جبـر تكنولـوژي فقـط بـر              . كند اهميتي قايل نيست و فقط به كاربرد آن توجه مي         
افزون بر اين، ديدگاه معتقد بـه جبرتكنولـوژي كـامالً بـر تجـارب           شواهد تاريخي متكي است و از خود هيچ نوع پويايي ندارد،            

  .شود آيد، با مشكل مواجه مي غربي استوار است و لذا همين كه در صدد گسترش برمي
  

  نظريه اقتصاد سياسي 
ساني ها، چپ جديد و ك     نئوماركسيست.  در قبال فرهنگ و وسايل ارتباط جمعي است        حرطنظريه اقتصاد سياسي سومين نظريه م     

طور كلي نظريه اقتصاد سياسي ذاتاً يك  به. دهند كه نسبت به جامعه ديدگاهي سوسياليستي دارند، حاميان اين نظريه را تشكيل مي
وار و پيروان مكتب جبر تكنولـوژي،       نويسندگان اين قلمرو نيز مانند پژوهشگران نظريه جامعه توده        . استراتژي سوسياليستي است  

  .افراد گوناگوني هستند
دهنـد،   وار يـك جريـان بـسته را تـشكيل مـي      اي و جامعه توده  وار، وسايل ارتباط توده    گانه، مثلث فرهنگ توده    در تئوري سه  

اي از مـتن     اي و وسايل ارتبـاط تـوده       وار فرزند ارتباطات توده    وارند، فرهنگ توده   اي، والدين فرهنگ توده    هاي ارتباط توده    رسانه
سازد كه   دهد و اين پنداشت را مطرح مي       ال قرار مي  ؤنظريه اقتصاد سياسي اين دايره بسته را مورد س        . ندا وار زاده شده   جامعه توده 

وار و ابزار شكل دادن به آن نيستند، آنها مجاري انتقال محتواي فرهنگـي   توده اي آنقدرها هم باعث فرهنگ  هاي ارتباط توده   رسانه
 » تـوده «هاي ساختار اجتماعي كه شكل        محتوايي كه قبالً سلول    ـكل گرفته است ـ   ها ش  ـ محتوايي كه مستقل از آن رسانه      ـهستند  

بـراي تبـديل   : نويـسد  لهستاني مـي   محقق (Zygmunt Baumann) 29گونه كه زيگمونت بامان آن. گرفته، پر كرده استرا به خود 
هاي خاص زندگي ابتدا بايد يكسان شوند        داث يك ايستگاه تلويزيوني كافي نيست، شرايط و موقعيت        حصرفاً ا » توده«فرهنگ به   

هـاي ذيـل در ايـن فراينـد      مؤلفـه . هاي يكسان وسايل ارتباط جمعي فراهم شـوند     تا تركيبات و شرايط صحيح براي پذيرش پيام       
  : حضور دارند

رض نفـوذ  جايگاه انسان در مسير گردش كاال در موقعيت اجتمـاعي كـالن، در معـ   . ، نخستين مؤلفه است»وابستگي به بازار «
اين وابستگي مطلقاً و بدون استثنا يك وابـستگي فـرا ـ شخـصي     . است» وابستگي به سازمان« مؤلفه دوم .ساز بازار است فرهنگ

گيـري و    اين وابستگي به اختالل در سمت     . دهد مؤلفه سوم را تشكيل مي    » وابستگي به تكنولوژي  «است تا غيرشخصي و باألخره      
وجـود آورده اسـت،      اي كه تكنولـوژي آن را بـه        تواند در جامعه مدرن پيچيده     طوري كه انسان نمي    شود، به  بروز نگراني منجر مي   

توان به جدايي افراد از آموزش اجتماعي و روند توليد كه به سـبب ايـن سـه مؤلفـه كـامالً       چگونه مي. تكنولوژي را كنار بگذارد  
علـت تفـاوت    . دهـد   نظريـه اقتـصاد سياسـي را تـشكيل مـي           پيچيده شده است، خاتمه داد؟ پاسخ به اين سئوال، هسته سياسـي           

  .گانه و معتقدين به جبر تكنولوژي نيز در همين نكته است هاي سوسياليستي با نظريه پردازان تئوري سه برداشت



  15875-6597: ، صندوق پستي 13 خيابان شهيد بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم  پالك ،تهران: ها العات و توسعه رسانهدفتر مط
  Email:info@rasanhe.org          www.rasaneh.org        88730477:  دورنگار88730413، 88735439: تلفن

74  

اقل از  حـد ) اگر نه تماماً از نگرش پروتـستاني بـه جامعـه          (كنند،   وار ارائه مي   پردازان توسعه از جامعه توده     تصويري كه نظريه  
هـاي خـود را از ديـدگاه         امـا نظريـه پـردازان اقتـصادي سياسـي اكثـر ديـدگاه             . گرفته شده است  » اقتصاد آزاد « اقتصادي   ندكتري

وي بـه شـيوه نظريـه منتقدانـه مكتـب           .  البته در ميان اين جمع يورگن هابرماس يك استثنا است          30.اند گرفته» توليد«ماركسيستي  
هاي مفهومي، تفكر نظام پردازانه، و بازسازي نقادانه نظـرات انديـشمنداني             اي از تحليل   طريق آميزه فرانكفورت با اين مقوالت از      

هـا شـكل گرفتـه     گانه كه بر پايه پاسخگويي به ذائقه توده    تئوري سه . كند مي برخورد» ادورنو«و  » دوركهيم«،  »وبر«،  »ماركس«چو  
پـردازان   نظريـه . شـود  ك نوع كنترل اجتماعي است كه از باال اعمـال مـي           است تا به طرزي مؤثر آنان را كنترل كند، در مجموع ي           

ها بتوانند از طريق بازفرست به ماشين سياسـي و اقتـصادي در توليـد و                 نگرند تا توده   نظريه اقتصاد سياسي از پايين به فرايند مي       
وار، بيـان از خودبيگـانگي، در        ه تـوده  در حالي كه نظريه به اصـطالح جامعـ        ). 4شكل  (هاي فرهنگي مشاركت جويند      توزيع پيام 

  .كند تري برخورد مي جامعه معاصر است، نظريه اقتصاد سياسي با اين فرايند از جنبه مثبت
  
  
  

  
  

انـد كـه او را بـه فـساد           اكثر هواداران اين مكتب فكري بر اين باورند كه انسان اساساً خوب است و اين نيروهاي اجتمـاعي                 
اگـر شـرايط مطلـوب      . يارهاي فرهنگي به ترديدآميز كه در حقيقـت پيامـد شـرايط اجتمـاعي هـستند               از اين ديدگاه مع   .كشند مي

 Erich) 31اريك فروم. وجود آيد، معيارهاي دلچسب فرهنگي شكوفا خواهند شد اجتماعي و نهادهاي سالم اقتصادي و سياسي به

Fromm) شود تـا انـسان      وار باعث مي   يط نامطلوب جامعه توده   پيشتاز اين مكتب معتقد است كه شرا      يكي از سخنگويان     عنوان به
در اين هنگام انسان اقتدار را خود در مصرف از دست          . وار مقاومت كند   آنقدر از خود بيگانه شود كه نتواند در برابر فرهنگ توده          

 32سط دوايت مك دونالـد     كه تو  ∗»قانون گريشام «دارد مصرف كند استعاره      شود تا هر آنچه را فرهنگ عرضه مي        داده و مجبور مي   
(Dwight Macdonald) ،دونالـد،   از نظـر مـك  . هاي معتقدين به اقتصاد سياسي است درخدمت حمايت از نظريه به كار برده شد

تقاضاي نـازل محـرك عرضـة نـازل اسـت و      . بازار يك تورم گريزنده است كه به دليل سقوط پياپي معيارها قابل ارزيابي نيست  
  . بالعكس

هـا و فرهنـگ را در چهـارچوب عـام جامعـه       هاي سياسـي ـ اقتـصادي از رسـانه     فورت يكي از نخستين تحليلمكتب فرانك
هاي تكنولوژيـك را     ط دروني پيشرفت  ب، كه روا  »والتر بنيامين «: تشكيل شده بود   اين گروه از اين افراد    . داري به عمل آورد    سرمايه

                                                 
هـا بـراي پرداخـت     ي در جريان هستند و اگر از اين پولا هاي نابرابر مبادله شرايطي كه در آن دو يا چند پول با ارزش (Gresham's Law) قانون گريشام *

  . مترجم.كند تري است، پول داراي ارزش باالتر را از جريان خارج مي استفاده شود، پولي كه داراي ارزش پايين
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. هاي مردمـي مبتنـي بـر سـوادآموزي را مـورد مطالعـه قـرار داد                 فرهنگلئولونتال كه   . هاي گوناگون فرهنگ بررسي كرد     با شكل 
اش دربـاره    ، كه در مورد موسيقي راديويي و موسيقي جاز مطلب نوشت و باألخره هربرت ماركوزه، كـه نظريـه                  »تئودور آدورنو «

ويژه چـپ    ل ارتباط جمعي، به   داري بر زبان و فرهنگ، به فرض اصلي بسياري از منتقدان فرهنگ و وساي              تأثير خردگرايي سرمايه  
بينانه و   هاي خوش  گانه، هم ديدگاه   در مكتب فرانكفورت هم مانند مقوله تئوري سه       .  تبديل شد  1970 و   1960هاي   جديد در دهه  

  .هاي بدبينانه وجود دارد هم ديدگاه
بـاطي و عـدم اسـتحاله زنـدگي      بر نبود يـك قـانون عـام ارت     (Henri Lefebure) 33به عنوان مثال، در حالي كه هنري لوفوبر

شوند،سـخن    از مالحظات تغييري كـه در آن اشـياء بـه عالئـم تبـديل مـي                 34ورزد و ژان بادريالرد    روزمره به يك الگو تأكيد مي     
گويد ابزارهاي نوين  وي مي. تري دارد بينانه ديدگاه خوش (Hans Magnus Enzenzberger) 35گويد، هانس ماگنوس انزنز برگر مي

  .توانند فرهنگ را دمكراتيزه كنند سم هنگامي كه از دست روشنفكران بورژوا خارج شوند، ميسوسيالي
پردازان وسايل ارتباط جمعي با اتخـاذ يـك ديـدگاه ديگـر اقتـصادي،                اي از نويسندگان و نظريه      جمع فزاينده  1980طي دهه   

 36نويـسندگاني نظيـر لودويكـو سـيلوا    . ل كردنـد هاي مستعمره و وابسته تجزيه و تحليـ   رشرايط خاص توليد فرهنگي را در كشو      
(Ludovico Silva)37، انتونيو پاسكوالي (Antonio Pasquali)38، اولينا داگنينو (Evelina Dagnino)39، ارماند ماتالرت (Armand 

Mattelart)   گرفتنـد، مفـاهيم    » وابـستگي «ئـوري   تپـردازان     و ديگران كه نظرات خود را عميقاً از مطالعات نظريه          40، هربرت شيلر
سازي فرهنگي   امپرياليسم فرهنگي و سلطه فرهنگي را مطرح ساختند تا نشان دهند كه چگونه وسايل ارتباط جمعي براي همگن                 

پـردازان اقتـصاد     براي آنكه مطلب را خالصه كنـيم بايـد گفـت، نظريـه            . و ايجاد ذهنيت متكي به بازار مورد استفاده قرار گرفتند         
دهند كه نظرات حـاكم بـر جامعـه، نظـرات طبقـه               از فرهنگ و وسايل ارتباط جمعي را بر اين پايه قرار مي            سياسي، تحليل خود  

بنـابراين،  . مثابه قدرت مادي حاكم بر جامعه حضور دارد، قدرت فرهنگي و معنـوي حـاكم نيـز هـست                   كه به اي   حاكمند و طبقه  
از نظر جبرگرايان نظريـه اقتـصاد سياسـي،    . كنند تصادي جامعه تأكيد ميهاي اق اي و بنيان پردازاني بر ساختارهاي پايه  نين نظريه چ

هاي كالن اجتماعي تبديل شده است، بر عواملي كه هنوز           دليل برتري فزاينده عوامل موجود در فرهنگ كل جامعه كه به همگاني           
  .هاي اقتصادي است هاي متنوع است، همين بنيان فرهنگ در معرض تبديل شدن به خرده

  
  هاي فرهنگي و فرانوگرايي شپژوه
انـد، از زاويـه ديگـري و بـا اسـتفاده از              اي از نويسندگان نئوماركسيست و نويسندگاني كه در زمينه اقتصاد سياسي، قلم زده             عده

  .اند شناسي زيبايي شناسي و نقد ادبي با مسئله برخورد كرده فرهنگي، علم كالسيك تشريح، نشانهشناسي  مفاهيمي مانند انسان
 Stavart) 42 و استوارت هـال 41هاي فرهنگي انگليس تعلق داردند، ريموند ويليامز مايندگان اين روش كه به مكتب پژوهشن

Hall) اند هاي پژوهش منتقدانه در هم آميخته اين دو نفر مطالعات فرهنگي را با جنبه. هستند .  
هـا و    اه بيرمنگام، معتقدند ارتباطات نه فرآورده رسانه      وابسته به دانشگ  »  فرهنگي معاصر  تمركز مطالعا «و همكارانش در     هال

ارتباطات از نظر اين عده مشتمل بر طيـف وسـيعي از نمودهـاي فرهنگـي و مظـاهر زنـدگي                . ها است  اي براي رسانه   نه فرآورده 
ويـژه بـر    ينه و بهتوجه خود را بر فرهنگ ديرپردازان  روزمره است ـ مانند آموزش، مذهب محاوره روزانه و ورزش ـ اين نظريه  

كنند، حال آنكه توجه اوليه نويسندگان مكتب منتقدانه، نظير ادورنو، هورخيمر و             متمركز مي ) توده(هاي فرهنگ طبقه كارگر      جنبه
اين نگرش به . متمركز است) برتر(اين نگرش به بروز بنيامين بر فرهنگ نخبگان       . متمركز است ) برتر(بنيامين بر فرهنگ نخبگان     

از ديدگاه  . شد ، بررسي مي  1970ويژه در دهه     اي به  هاي رسانه  ارچوبي انجاميد كه در آن نقش تكنولوژي ارتباطي و نظام         بروز چه 



  15875-6597: ، صندوق پستي 13 خيابان شهيد بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم  پالك ،تهران: ها العات و توسعه رسانهدفتر مط
  Email:info@rasanhe.org          www.rasaneh.org        88730477:  دورنگار88730413، 88735439: تلفن

76  

داري قـرن بيـستم بـراي حفـظ          ترين ابزارهـاي سـرمايه     وار، مهم  هال وسايل ارتباط جمعي ضمن ايجاد چهارچوب فرهنگ توده        
  . سركردگي عقيدتي نيز هست

توان در آثار يـورگن هابرمـاس فيلـسوف و           شناسي راديكال اروپا را مي     باطات و فرهنگ موجود در جامعه     هاي ارت  ساير جنبه 
 نويسنده ايتاليايي كه يك سياسـي اهـل عمـل نيـز     (Antonio Gramsc) 43شناس آلماني و همچنين در آثار انتونيو گرامشي  جامعه

باعث شد تـا خـود      » اين هماني «سلفه  لدر ف » شيئي«اي بازيافت   هابرماس معتقد است كه تالشي ماركس بر      . وجو كرد  بود، جست 
. بخـش دانـش شـد      هاي متقابـل اجتمـاعي و كيفيـت رهـايي          اين كاهش باعث تنزل كنش    . كاوي كيفيت ابزارين كار كاهش يابد     

  . هاي متقابل اجتماعي است هابرماس نيز مانند هورخيمر خواستار اصالح جنبه فرهنگي كنش
طور مشخص بر نقش زبان در نسبت دادن شرايط تاريخي  هاي متقابل اجتماعي به    رهنگي كنش فافت جنبه   در بازي » هابرماس«

بخـش را از     در مورد جامعه اين است كه كـنش متقابـل جـدلي، دانـش رهـايي               » هابرماس«اساس نظريه ارتباطي    . ورزد تأكيد مي 
انتقـاد  . رويـه ارتبـاطي و كـنش خـالق    : نـداز ا  عبـارت دو مؤلفه اين جـدل . طبيعت خارج سازدهاي دروني و بيروني     محدوديت

هابرماس معتقد است كه ماركس مفهوم ارتباط بين ذهني و كنش متقابل نمـادين را      . شود هابرماس از ماركس در اينجا روشن مي      
 مـاركس   »روسـاخت فرهنگـي   «و  » زيرسـاخت مـادي   «هابرماس براي هر دو جنبه      . آورد شمار مي   كار اجتماعي به   يدر ابزاروارگ 

هـاي كنـشي    نظام. كند بخش تركيب مي شود و نهايتاً هر دو جنبه را در كنش ارادي و منطقي منافع رهايي            اهميت مساوي قائل مي   
، »انسان ـ انـسان  «و كنش متقابل » انسان ـ طبيعت » «يا كنش متقابل«ن ي، ارتباطات كنش متقابل نماد»ابزارـ كار«نظير كنش متقابل 
  . ها منفك و يا كم كرد ها را از ساير نظام يك از اين نظام توان هيچ نمي. استدر ارتباط متقابل 

 گرامـشي نـه   »رويـه «فلـسفه  . اليسم هگل را با ماترياليسم ماركس تركيب كند كند تا ايده اما گرامشي از سوي ديگر تالش مي 
دهد، بلكه سركردگي عقيدتي ـ در   ليدي نشان ميداري و سلطه را با جنبه مادي ابزارهاي اقتصادي و روابط تو تنها قدرت سرمايه

طبق نظريه . وردآ كند، به نمايش در مي اهي طبقاتي تجزيه ميگل سياسي و اجتماعي تحليل ـ كه آگاهي جمعي را به آ آ سطح ايده
 در راسـتاي    سي، طبقه حاكم از سركردگي عقيدتي با استفاده از نهادهايي چون آموزش، مذهب، خانواده و سازمان صنعتي                شگرام

هـاي فرهنگـي     گرامشي بر تفكر جمعـي از نويـسندگان مكتـب پـژوهش           . كند برداري مي  مشروعيت بخشي به روابط قدرت بهره     
  .ويژه بر استوارت هال تأثير عميقي گذاشته است انگليس  به

 تـاريخ و نقـد ادبـي        نظريه موسوم به فرانوگرايي و يا فراساختارگرايي كه همچون يك همتاي برجسته در قلمروهاي فلـسفه               
. تـر اسـت    گانه، مكتب فكري معتقد به جبر تكنولوژي و الگوي اقتصاد سياسي، قـديمي             نسبت به تئوري سه   حضور داشته است،    

نظريـه  «شناسي ساختارگراي مربـوط بـه    هاي اگزيستانسياليسم، در افول پديده پيدايش انديشه فرانوگرايي در بازنگري محدوديت    
، مـيش   44اين تفكـر در آثـار منتقـداني چـون ژان بـادريالرد            . ريشه دارد » گرا تجربه«هاي آشكار كميتي     ديتو در محدو  » منتقدانه
  . ارائه شده است47 و گايلزدليوز و فليكس گواتاري46، ژان فرانسواليوتارد45فوكو

ان طبيعـي و از مـشكالت       كننـد، آنهـا نـه تنهـا از عقالنيـت جهـ             حمله مـي  » خرد«ختار گرايان به اقتدار     افرانوگرايان و فراس  
اسـتدالل آنـان حـول مـسئله     . برنـد  ال ميؤرا نيز زير س» زنده«مثابه  به» خود«كنند، بلكه مفهوم  شناسانه غلبه بر آن انتقاد مي  روش

را آنها به نيروهاي فعـال تـاريخي كـه سـاختارها            . آنها نگران مطالعه ساختارها، نظير قوانين و الگوها، نيستند        .زند دور مي » شدن«
ادبيان فرانوگرايي، كه عمدتاً يك سنت روشنفكري فرانسوي در علوم اجتماعي اسـت، بـه      . كنند، توجه دارند   تحميل و يا دفع مي    

فرانوگرايي هنگامي مورد قبول محققان مسائل اجتماعي در غرب قرار گرفـت و             . قلمرو باطني فلسفه، زبان و ادبيات متكي است       
. ها و رويدادهاي غيرموسوم ارتباطي معاصـر اسـت    شد كه به نظر رسيد درصدد تشريح موضوع       هنگامي توسط آنها به كار گرفته     
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تر با اموري كه روبه تجزيه  هاي خاص خود را براي اقتدار پديد آورد، فرانوگرايي نيز در پيوندي عميق          هنگامي كه نوگرايي شكل   
  . داشتند، به سوي هرج و مرج گرايش يافت

مثابـه ابـزار    گـرا، و بـه    چپافكار ماركسيستي و     به ارتباطات و فرهنگ، در واقع در پاسخ به بحران            فلسفه فرانوگرايي مربوط  
هـاي   اي هستند كه معتقدنـد در سياسـت        در اين چهارچوب عده   . هاي ديگر رقيب شكل گرفت     تبلور و مشروعيت دهي به گروه     

به تخريب نوگرايي و بـه مقاومـت     » فرانوگرايي«يك  : اردفرهنگي امروز يك مخالفت بنيادي در ميان دو نوع فرانوگرايي وجود د           
  .پردازد انديشد و فرانوگرايي ديگر ضمن ردنوگرايي به تجليل از وضع موجود مي در برابر وضع موجود مي

  
  جانبه و همگرا  سوي نظريه همه به

وار را يك نظـام اتـم گونـه          عه توده گانه وجود دارد اين فرض است كه جام        هاي تئوري سه   هايي كه در جانبداري    يكي از سفسطه  
طرفداران نظريه جبر تكنولوژي نيز     . شكل شده است   اي بي  كند و معتقد است كه روابط افراد در اين نظام به طرز فزاينده             تلقي مي 

ي را  نامنـد و ايـن ويژگـ       گرا و خطي مي    اي چاپ  شوند و آن هنگامي است كه آنها جامعه غربي را جامعه           در همين دام گرفتار مي    
با اين همه، گرايش به تماميـت فرهنگـي در اطـراف و اكنـاف جهـان و توسـعه سياسـي،                      . دانند براي جوامع غيرغربي منتفي مي    

تـرين نمودهـاي     ها در جوامع غربي و غيرغربي و همچنين در ساير مناطق جهان، صـرفاً تـازه                فرهنگ اجتماعي و اقتصادي خرده   
  .ها شكل گرفته است اي از همبستگي ـ طيف فزايندهـ از طريق تفكيك ساختاري ـ آن ـگرا است كه در اي از جوامع كثرت پاره

هاي مربوط به فرهنگ و وسايل ارتباط جمعي، كه در صفحات پيشين بررسـي شـد، بـه لحـاظ                     ها و بحث   تقريباً  اكثر نظريه   
بر آن است تا معيارهاي گذشته حفظ شوند، كـل  گانه از آنجايي كه تالش   به عنوان مثال، در تئوري سه     . تاريخي جانبدارانه بودند  

آنچه مورد نياز اسـت يـك الگـوي پويـاي برتـر اسـت كـه در آن متغيرهـاي                     . ت پياپي به اين معيارها همراه است      رابحث با اشا  
يز قايـل  هاي فرهنگي تما چنين الگويي بايد ميان توليد و توزيع پيام. اجتماعي، اقتصادي، سياسي و ساختاري در نظر گرفته شوند  

  . شود
هـا   ي پيـام  اهاي ارتباط جمعي الزم است از تأكيد صرف بـر منبـع و محتـو               ويژه تحليل نظام   هاي ارتباطي و به    در تحليل نظام  

هـا در   ترين شاخص نحوه توزيع قـدرت و ارزش       كنترل فرايند توزيع مهم    49 .پرهيز و اين تأكيد بر فرايند توزيع پيام متمركز شود         
 تهيه يـك    50 .تر فرهنگي باشد   است، خواه اين نظام يك جامعه جهاني، خواه يك كشور و يا واحدهاي كوچك             يك نظام ارتباطي    

يه كنندگان تالش بيشتري را طلب نخواهد كـرد         و ته برنامه مستند تلويزيوني كه بايد براي ده درصد افراد تهيه شود، از هنرمندان              
برقـرار  » كيفيـت «بـا   » سياست و اقتـصاد توزيـع     «ر حقيقت رابطه اصلي در ميان       د. اگر همان برنامه براي ده ميليون نفر تهيه شود        

  .»تكمي«با » سياست و اقتصاد توزيع«است، نه ميان 
هـا و عملكردهـاي آن در        در اينجا نظام وسايل ارتباط جمعي حكم يك نظـام پيچيـده اجتمـاعي را دارد، نظـامي كـه كـنش                     

عملكرد هيچ بخـشي    . گيرد كند، صورت مي   اي كه در آن عمل مي      و جامعه » محلياجتماعي  «چهارچوب شرايط اجتماعي بيروني     
خالصه بايد گفت هيچ بخشي از نظام     . شيوه عملكرد كل نظام درك كرد      ون توجه به  دتوان ب  از نظام وسايل ارتباط جمعي را نمي      

  .اند در رابطه» متوزيع پيا«رايندهاي و هم با ف) توليد(» گيري شكل«ها هم با  نيست، همه بخش» تنها«وسايل ارتباط جمعي 
مرزهـاي  . هاي اجتماعي تشخيص دهيم بايد واحـدهاي اصـلي آن را بـشناسيم      براي آنكه نظام ارتباط جمعي را از ساير نظام        

هـا در جامعـه      هايي دانست كه كم و بيش به طرزي مستقيم به توليد و توزيع پيام              توان شامل همه كنش    نظام ارتباط جمعي را مي    
» چه چيزي «زند و آگاهي همگاني موسوم به        اگرچه بافت فرهنگ عامه كه عوامل موجود را به يكديگر پيوند مي           . شود ربوط مي م

طـور كلـي يـك       اينك به ) چه چيزي مهم است، چه چيزي صحيح است، چه چيزي به چيز ديگر مربوط است              : (دهد را شكل مي  
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ه در زمينه ارتباط جمعي به عمل آمده، در زمينه كاربرد اصول و طرح مفاهيم               هايي ك  شود، اما پژوهش   تلقي مي » فرآوردة ساختي «
 مرحله توزيع وسايل ارتباط جمعي يكي از مراحـل اسـت            51 .تالش چنداني به خرج نداده است     » فرآوردة ساختي «اقتصادي اين   

هـاي   رحلـه توزيـع بـه يكـي از جنبـه          اما با اين همـه، همـين م       . هاي ارتباطي مورد توجه قرار نگرفته است       كه در حيطه پژوهش   
توجهي ايـن اسـت كـه         يكي از داليل اين بي     52 .انگيز در كل نظام وسايل ارتباط جمعي تبديل شده است          حساس، حياتي و بحث   

» دريافـت «و » توزيع«پرداخته شده و از حق » هاي دلخواه آنان مند كردن پيام نقانو«و  » توليد«ها در    همواره به حقوق افراد و گروه     
» كننـدگان  مـصرف «و  » توليدكنندگان«هاي ارتباطي نيز با تأكيد بر        چهارچوب مسلم فرض شده پژوهش    . ها غفلت شده است    پيام
ل، رشد تكنولوژي ارتباطي، گسترش بازار      ئرغم اين مسا   علي. آن، يكي ديگر از داليل اين غفلت است       » اثرات اجتماعي «ها و    پيام

ترين حلقـه در   هاي نهادي همه دست به دست يكديگر داده و مرحله توزيع را به مهم    سياست ن و المللي و ايجاد قواني    ملي و بين  
  .اند اي تبديل كرده زنجيره ارتباطات توده

از سـوي توليدكننـده     ) پيام(ارتباط جمعي در قاموس اقتصاد، شكلي از مبادله غيرمستقيم است كه مضمون آن انتقال فرآورده                
يـك  » انتقال«است، نظر به حجم و پيچيدگي ابزارهاي نوين ارتباط جمعي اين     » مصرف كننده نهايي  «وي  ، به س  »فايده«يا  » شكل«

  .كند اي از مواقع، همياري چندين كارگزار ميانجي را طلب مي فرايند بسيار پيچيده است كه در پاره
بـه نگـارش درآمـده      » كننـدگان  براي مـصرف  هاي ارتباط جمعي     توزيع پيام «هاي اخير آثار فراواني دربارة هزينه زياد         در سال 

نگاران كارگزارهايي خالقند، تقريباً آسان       درك اين نكته كه روزنامه     53.است، اين آثار عمدتاً از سوي اقتصاددانان ارائه شده است         
 و ـكند ـ  را مخابره مينگاران هاي كتبي روزنامه  كه پيامـاما دشوارتر آن است كه اين اعتبار را به ماشين ارتباطات دوربرد ـ           . است

 دليل اين امر كامالً روشن است زيـرا آنهـا           ــ فروشد، بدهيم  همچنين به توزيع كننده داخلي كه اين پيام را در پيشخوان خود مي            
  . ها نيستند خلق كنندگان پيام

 خواه ايـن توزيـع      ــسرعت در سهولت در دسترسي به خبر و روزنامه همان اندازه كه به خدمات توزيع كننده وابسته است                   
 و يا هر اداره (RCA) باشد و خواه مؤسسه راديويي آمريكا )(Intelsatالمللي اينتلست  كننده سازمان ماهواره ارتباطات دوربرد بين     

  .نگار نيز وابسته است هاي خالقانه روزنامه  به تالشـپست مفروض ديگر ـ
ها بايد در نظر گرفته شود ـ زيرا ايـن تغييـرات      ساختاري رسانهدر تجزيه و تحليل فرهنگ و وسايل ارتباط جمعي، تغييرات

ـ گـسترش محتـواي فرهنگـي و دسترسـي بخـش وسـيعي از جامعـه بـه آن، يكـي از                       ـانجامد   به گسترش، تفكيك و استيال مي     
كارترين ويژه در كشورهاي موسوم به جهان سوم، گسترش آمـوزش، آشـ            در جوامع جديد و به    . پيامدهاي مهم توسعه ملي است    

  .پيامد است
محتواي تفكيك  «اه كننده است زيرا هم باعث القاي        رگم» جمعي«اصطالح وسايل ارتباط    . ، دومين جنبه تغيير است    »تفكيك«
اگرچه قصد تعريف وسايل ارتباط جمعي را نداريم، اما الزم است بـر           . شود مي» مخاطب تفكيك نشده  «و هم باعث القاي     » نشده

توان، بدون معيار، يك رسانه نوين ارتباط جمعي را يافت كه بـر همـه مـردم متمركـز      ندرت مي كه امروزه بهاين نكته تأكيد كنيم  
هـاي منفـك مـردم متمركـز          بخش وسيعي از وسايل ارتباط جمعي بر بخش        زامرو. باشد و يا از سوي كل آنها به كا رگرفته شود          

 لـذا، بايـد   54. گرايش، به سوي نشريات تخصصي و طبقاتي اسـت در حقيقت، در جوامع بسيار صنعتي نظير اياالت متحده       . است
هاي توزيع، مجاري غيرشخصي  دوباره تعريف شود تا در چهارچوب محدوديت» وسايل ارتباط جمعي«در عبارت » جمعي«واژه 

  55 .ر برگيردوجود آمده و همچنين در دسترس آنان است، د  كه براي استفاده كنندگان از آنها بهـ و جديد ـ ـ قديميـرا 
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با تفكيك و تخصصي شدن، ظرفيت كاركردي، نظام ارتباطي بـا پيامـدهاي اسـتيال افـزايش                 . استيال، سومين جنبه تغيير است    
يعني . تواند به تغييرات محتوايي هم منجر شود       تواند بر رسانه ديگر استيال يابد، بلكه اين استيال مي          نه تنها يك رسانه مي    . يابد مي

  .سطح فرهنگي يك جامعه يا نظام، حاصل پيامد اين كنش متقابل است. تواند بر نظام ديگر استيال يابد يك نظام مييشيوه و محتوا
نـد  چ«و  » گرايـي فرهنگـي    كثـرت « اگـر مفـاهيم      56 .دهـد  جنبه ديگـر نظريـه همگـرا را تـشكيل مـي           » گرايي فرهنگي  كثرت«

، تغييـرات بـزرگ     1970 تـا دهـه      1950ها از دهه     توليد ملت . كنند شاره مي اي ا  اند، اما به پديده كهنه     مفاهيمي تازه » گرايي فرهنگ
اين روند همچنـين بـه يـك        . هاي جمعيتي يا اقتصادي نبود     اجتماعي، و دگرگوني ملل كهن صرفاً محصول تغييرات ژرف بخش         

. ي را كـاهش داده اسـت  پيشرفت در ابزارهاي ارتباطي و حمـل و نقـل، انزواطلبـي فرهنگـ         . كند تحول مهم فكري هم داللت مي     
ها، آگاهي فرهنگي آنـان را افـزايش داده          ها در قبال تمايزات خود با ساير گروه        هاي تكنولوژيك با افزايش آگاهي اقليت      پيشرفت

هاي قومي وابسته به خود و همچنين نسبت به كساني كه با او هويت مشتركي دارند، آگـاهي بيـشتري                     فرد نسبت به گروه   . است
گيري ملل، بلكه در تقويت آگاهي قـومي نيـز نقـش پرنفـوذي ايفـا                 تباطات نه تنها در تحرك اجتماعي و فرايند شكل        ار. يابد مي
  57 .كند مي

هـاي خـارج از      هـاي قـومي و همبـستگي       هاي پيشين مربوط به ارتباطات و فرهنگ از تشريح تحقـق تـاريخي دولـت               نظريه
). هاي ژرمن و جامعه سياسي قرون ميانه اروپاي غربي         نند تحقيق دولت  ما(چهارچوب نوگرايي اجتماعي و اقتصادي عاجز است        

انـد،   توانند مواردي را كه در آنها جوامع فاقد هويت مشخص قومي، از بطـن تجربـه نـوگرايي روييـده       ها همچنين نمي   اين نظريه 
گـي و بـه   نهـاي قـومي و فره   يژگـي اين هويت بـه تنـوع و   . توانند يك هويت دوگانه به خود بگيرند       اين جوامع نمي  . دتبيين كنن 

هر جا چنين تجانـسي وجـود داشـته         .  فيزيكي وابسته است   تچون زبان، مذهب، ميراث فرهنگي و به مجاور       هاي   تجانس مؤلفه 
ها، عدم تجانس وجود دارد،  به عكس وقتي ميان اين مؤلفه. باشد، يك هويت و الگوي خاص همبستگي نيز وجود خواهد داشت

وقتي آگاهي فرهنگي از آگـاهي     . طرف قومي و يك هويت سياسي فراگير خواهد بود         پي كسب يك هويت بي    فرد بسيج شده در     
، »حـق تعيـين سرنوشـت     «. جـويي وجـود دارد     شمارد، امكان بروز سـتيزه     اه مي گها را نيز آ    گيرد و ساير فرهنگ    سياسي پيشي مي  

  .اهي قومي از قدرت عاطفي برخوردار استگ زيرا آتلقي خواهد كرد،» دولت چند مليتي«تر از  را دشمن» همانندسازي«
تـر و بهتـر اسـت، بلكـه          هاي گوناگون  به اين ترتيب ايجاد تنوع چشمگير در وسايل ارتباط جمعي نه تنها مستلزم تكنولوژي             

 .John C) كـاولتي . جان سـي . كند نيز طلب مي» مخاطب«و » ابتكار«اي را در كاركردهاي فرهنگي و در الگوهاي نو  مفاهيم تازه

Cawelti)         هر چند تلويزيون ممكن است به ثبات و وحـدت اجتمـاعي در جامعـه               « از دانشگاه شيكاگو خاطر نشان ساخته است
وي پيـشنهاد    ».گرايي اين جامعه باشد    اي نيست كه چندان در خدمت تقويت كثرت        آمريكا كمك كند، اما تلويزيون تجاري رسانه      

هـاي   هاي تلويزيوني باشند، بايد سـنت      در جلب بيشتر مردم به برنامه     خود   آنكه به فكر موفقيت        ريزان به جاي   برنامه«كند كه    مي
كاولتي اگرچه با تـشريح مفهـوم رسـانه نـوين دو مؤلفـه را               » .ها را در نظر بگيرند و به آن اولويت دهند          مربوط به خرده فرهنگ   

هـاي   بيـانگر نـوع نظـام   (» هـاي قـراردادي   آيين«و ) رود كار مي ل بهبيانگر تكنولوژي يا صنعتي كه براي انتقا(» حامل«: مطرح كرد 
و ) كه معموالً همان فرستنده پيام اسـت (آغازگر : حال بر دو مؤلفه ديگر فرايند ارتباط تأكيد ورزيد      اما در عين  ) نمادين در فرايند  

  .مخاطب
هـاي مختلـف خـرده فرهنـگ ديگـر           اعـضاي گـروه   » مخاطـب «فرهنگ ويژه و     يك گروه خرده  » آغازگر«در اين رسانه،    

هـا،   خواهد يك خرده فرهنگ را قـادر سـازد تـا ارزش            يد كه مي  آ وجود مي  انواع اين رسانه در راستاي اين هدف به       .است
ها عرضه كند و يا به عكس اعضاي يك خرده فرهنگ خاص را قـادر سـازد تـا                  هاي خود را به ساير گروه      ها و سنت   شيوه

  58 .گران ببينندخود را از زاويه نگاه دي
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رايي فرهنگ و وسايل ارتباط جمعي مطرح است، نقش دولت است، با همان             مگو باألخره مسئله محوري ديگري كه در نظريه ه        
تـرين    و اين موضوع يكي از مهـم 59 .اي كه از خود دارد وبا همان نقشي كه به گمان خود بايد آن را ايفا كند            تلقي خاص و يگانه   

هاي مربـوط بـه جبرتكنولـوژي ناديـده        گانه و نظريه   در مقوله فرهنگ و وسايل ارتباط جمعي و درتئوري سه         هايي است كه     جنبه
نظام متمركز ارتباط جمعي بر جنبه كاركرد ابزاري وسايل ارتباط جمعي بيشتر از زاويـه فرهنگـي و هنـري آن                     . گرفته شده است  

كنـد   اه سوسياليستي، روابط ميان توليد و توزيع را تقويت و بازسازي مي           داري و خو   مايهراين نظام متمركز، خواه س    . كند تأكيد مي 
ترين وظيفه وسايل ارتبـاطي      وار، فرهنگ عامه و فرهنگ خلقي، مهم       هاي فرهنگ توده   ريزي براي ايدئولوژي در شكل     و لذا برنامه  

  .شود مي
كنـد، معتقـد اسـت كـه      هـاي هنـري كـار مـي      كه در راديو و تلويزيون شوروي در زمينه(Nicolai Shanin)نيكوالي شانين 

وي ادامـه   . آينـد  شمار مي  نگاري گرايش دارند و از نوع هنر مستند به         هاي روزنامه  هايي هستند كه به جنبه     هاي موفق، برنامه   برنامه
تند گـسترش   نگارانـه و مـس     هاي روزنامه  شود، هنري كه با جنبه     دهد كه اين ويژگي از طبيعت خاص هنر تلويزيوني ناشي مي           مي
  .شود منجر مي» واسطه احساس تجربه بي«يابد و به  مي

تـرين حامـل انتقـال وظـايفي اسـت كـه از جنبـه                كراتيكوبه سبب جذابيت تلويزيون براي مخاطب، هنر تلويزيوني دم        
قعـي  ترين ساعت شب، در زمـان اسـتراحت وا         هنر تلويزيوني در پربيننده   . ايدئولوژيك براي آن در نظر گرفته شده است       

  60 .شود هاي تلويزيون مي زحمتكشان وارد برنامه
  

ويـژه   داري و برخي از كشورهاي خاص سوسياليستي در زمينه نقش وسايل ارتباط جمعي، به              هاي كشورهاي سرمايه   تلقي شباهت
اي كـه    ز نقطـه  خـط جنـاح چـپ را ا       » انزنزبرگـر «. تلويزيون در برابر مردم و كارگران، از كانون توجه به دور نمانده است            نقش  
  .وار آن را رها كردند، دنبال كرده است پردازان جامعه توده نظريه

سـلب مالكيـت كـه از سـوي         . رود، كامل نيـست    انداز سوسياليستي كه از حمله به روابط موجود مالكيت فراتر نمي           آن چشم 
را بـه چـه كـسي بايـد         ) اط جمعـي  ارتب(هدف مطلوبي است، اما خوب است بدانيم كه وسايل           مطرح شد،  (Springer)اسپرينگر  

قطعـاً تـصادفي   . حـل عملـي نيـست    بينيم كه اين راه حل را در نظر بگيريم، مي      هاي اين راه   تحويل داد، به حزب؟ اگر همه تجربه      
هايي سوسياليـستي دارنـد، تحليلـي بـه عمـل       هاي ذهني در كشورهايي كه رژيم   هنوز از الگوي دخل و تصرف     » چپ«نيست كه   

  61 .نياورده است
  

اي از عوامل موجود در ضرورت دستيابي به يك ديدگاه همگرا در زمينه فرهنـگ و وسـايل ارتبـاط                     خالصه آيد، آنچه در پي مي   
  : جمعي است

  بروز فرهنگ جهاني مبتني بر علم و تكنولوژي. 1
  توسعه اقتصادي جهاني و تقسيم كار جديد. 2
  نگي احياي مذهب و بروز گرايش به هنجارهاي تازه فره. 3
  ظهور كارگزاران فراملي . 4
  ها در توسعه ملي  نقش دولت ـ ملت. 5
  رساني هاي ارتباطي و اطالع توسعه تكنولوژي. 6

  
  : اي در برگيرنده متغيرهاي عمده زير خواهد بود چنين نظريه
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  تكنولوژي. 1
  فرايند توليد. 2
  فرايند توزيع . 3
  پيام فرهنگي. 4
  نظام سياسي و اقتصادي . 5
  ظام فرهنگي و ارزشي ن. 6

  
 ـرا در نظام ملي ـ در صورت تشخيص ايـن تمـايز ــ    » هاي فرهنگي انتشار پيام«و » وسايل ارتباط جمعي و فرهنگ«رابطه ميان 

  . دهد، ترسيم كرد ها و فرهنگ را در عمل نشان مي طور ابتدايي در شكل شماره پنج كه دايره رسانه توان به مي

  
  

توليـد راديـو و تلويزيـون    . ها است افزارين رسانه دهد، هسته جنبه سخت  و تكنولوژي را نشان مي كه خطوط توليد Aمرحله
هـاي    قدرت توزيع نظام را برحسب ارتباطات دوربـرد و زيرسـاخت           Bاي از توليد تكنولوژي موجود در اين مرحله است           نمونه

كند   شده است، جنبه بازار ومديريت فرايند را ترسيم مي          كه از توزيع و محتواي فرهنگي تشكيل       Cمرحله  . دهد ارتباطي نشان مي  
هـاي   فراينـد توليـد و بازسـازي پيـام    . كنـد  ريزي و توليد واقعي برنامه است، اين دايره را كامـل مـي         كه بيانگر برنامه   Dو مرحله   

  :شود فرهنگي در هر چهار مرحله از سوي دو عامل كنترل مي
  هاي فرهنگي و ارزشي  نظام. 1
  هاي سياسي و اقتصادي  نظام. 2
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 پيـام   عتوليد و توزي  : اي است از   المللي عبارت از آميزه    گونه كه پيش از اين تشريح شد، كنش ارتباطي در سطوح ملي و بين              همان
، در يك نظام ارزشي با يك نيت خاص، با يك اقتصاد سياسي كه تـأثيرات خـود   )ها يا كانال(، در يك كانال )ها(، به گيرنده    )ها(
  . گذارد جا مي ه برا

قادر است در شكل دادن به محتواي فرهنگي نظام نقـش تعيـين             » مداخله خارجي «رد كه   كتوان مشاهده    خوبي مي  در اينجا به  
ـ به دست نظـام     ــ در يك مرحله و يا در هر چهار مرحله           ـدهد كه حاكميت     مداخله خارجي هنگامي رخ مي    . كننده داشته باشد  

هـاي ناشـي از محـور        ها كـه از ربـع دايـره        توان با رجوع به دايره فرهنگ و رسانه        ن جنبه وابستگي را مي    اي. خارجي افتاده باشد  
انواع تكنولوژهـاي ارتبـاطي كـه غالبـاً از سـوي كـشورهاي صـنعتي بـراي                  . تكنولوژي ارتباطي شكل گرفته است، در نظر آورد       

) A،B ،C مراحـل (گيـرد    بع دايره سمت راست پايين قرار مـي       هاي باال و ر    هاي غيرصنعتي ارسال شده است، در ربع دايره       ركشو

مالحظـات ايـن الگـوي تكنولـوژي انتقـال برنامـه            . گيرند هاي تلويزيوني و بازاريابي در اين قلمرو قرار مي         افزارها، برنامه  سخت
 كنترل مطلق بر اين نظام عملـي  ارتباطي بدانيم، هنگامي هاي كنترل در نظام ر مؤلفهشود كه نمودار پنج را بيانگ هنگامي روشن مي 

حتي اگر يكي از كارگزاران ذي مدخل در كنترل چهـار  . خواهد شد كه مالك بتواند هر چهار مؤلفه را در كنترل خود داشته باشد     
رل هاي بيشتري در قياس با ديگـران در كنتـ           كه مؤلفه  افتد هايي مي  مؤلفه، نقش خود را ايفا نكند، كنترل مؤثر نظام به دست مالك           

تـرين دانـش    پراكنـي و پيچيـده   ترين نظام قابل تصور را در سـخن  به عنوان نمونه، ممكن است كه يك كشور پيچيده  . خود دارند 
كند، كنترل كل فراينـد      هاي خود را توليد نمي     كاربردها را در انتشار پيام از طريق آن نظام داشته باشد؛ اما مادام كه اين كشور پيام                

  .اش به نظام خارجي افزايش خواهد يافت مل خارجي قرار خواهد گرفت و بنابراين وابستگيارتباط در اختيار عا
:  به خـوبي قابـل درك خواهـد شـد    گيرد، در ارتباط با شكل پنج آمريكايي كردن فرهنگ جهاني كه غالباً مورد بحث قرار مي      

پـسند   بنـابراين اگـر فرهنـگ عامـه       . و محتواي فرهنگي  هاي تكنولوژي    كنش متقابل نظام توليد و توزيع كننده پيام در برابر مؤلفه          
افزارين تكنولـوژي ارتبـاطي، نظيـر        جنبه نرم . شود به سبب همين فرايند دوراني است       آمريكايي در گوشه و كنار جهان موفق مي       

سـت ايـن فـرآورده    بازفر. شـود  پسند وارد يك نظام ملي مي هاي فرهنگي عامه ها و فيلم، به قصد نمايش گرايش  ها، نمايش  برنامه
  .كند پسند تلقي شده است، تقويت مي الً عامهبگردد و آنچه را كه ق نوبه خود به نظام باز مي به

روشن است كه در برخورد دو نظام فرهنگي پيوندها و مناسبات خارجي در شكل دادن به ساختار وسايل ارتبـاط جمعـي و                       
ها و همچنين بر فراينـد        طبعاً بر كاركرد و شكل نهايي اين وسايل و نظام          كند، نفوذي كه   هاي فرهنگي نفود عميقي اعمال مي      نظام

يونـدهاي خـارجي نبايـد باعـث شـوند كـه بـه نقـش سـاختارهاي                  پبا ايـن همـه، ايـن        . دگرگوني ساختاري نيز اثر گذار است     
  .تر دروني نظام كم بها دهيم  نيافته توسعه

هاي دروني بسياري از مناطق وابسته جهان        ، ضعف »زاد اطالعات آ جريان«در همين نقطه است كه فرضيه محض به اصطالح          
  . گر را داشته باشند هاي ارسالي از سوي نظام خارجي نقش خنثي ايي كه بايد در برابر بمباران پيامهساختار. گيرد را ناديده مي

ورزند كه حـذف همـه موانـع ـ از      با وجود اين، سوداگران، با برافراشتن پرچم سياست درهاي باز، بر اين موضوع اصرار مي
اگرچـه ايـن    . شود هاي درگيري منجر مي    ـ به توسعه فرهنگ جهاني و سود بردن همه طرف         ـسوي هر دو طرف ضعيف و قوي        

انگـارد،   رسد، اما چهار سـده تجربـه را ناديـده مـي            نظر مي  طور انتزاعي و مجرد، تحسين برانگيز و جذاب به         طرفانه، به  داوري بي 
بـه مـردم ضـعيف      » ريكـاردو «هـاي    مبتني بر نظريه  » تجارت آزاد «ي كه در خالل آن آيين جريان قدرتمند و تحميلي           ا چهار سده 
هاي مطلوب اقتصادي خـود، بـه    اين تحميل در حالي صورت گرفت كه حاميان تجارت آزاد در راستاي حفظ بخش   . تحميل شد 

  : خوبي اين طنز را دريافته است اددان است، بهكارلو كيپوال، كه يك مورخ و اقتص. نقض اصول خود پرداختند
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هندي به پا نخاست تا مردم انگليس را مجاب كند كه براساس قانون هزينـه               » ريكارد«انگليس خوش اقبال بود كه يك       
انگليس در مقابل بـه تـصويب       . نسبي، به نفع آنان است كه چوپان شوند و از هند همه منسوجات ضروري را وارد كنند                

    62.هم گرفت» نتايج خوبي«وجات هندي ممانعت كند و در اين راستا سمنهمت گماشت تا از ورود قوانيني 
  

  نتيجه 
المللـي،   در مناسبات ملي و بـين     » فرهنگ«ها، به خاطر آگاهي فزاينده در قابل اهميت          توسعه و رسانه  پردازان   ريزان و نظريه   برنامه

رابطه وسـايل ارتبـاط جمعـي و فرهنـگ، جايگـاه            . اختصاص دهند » يت فرهنگ ماه«اند وقت بيشتري را به موضوع        ناگزير شده 
:  ايـن موضـوع از دو جهـت اهميـت دارد           .ها به خود اختصاص داده اسـت       اي را در مناسبات درون و بين ملت        برجسته و عمده  

ه همه سونگر و همگـرا كـه        نظري. گي شايان توجه بحث و ناپيوستگي و عدم توازن اين پديده در برنامه فرهنگي كشورها               پيچيده
اميـد اسـت ايـن تكـاپو بتوانـد بـراي            . گي همين فرايند اسـت     در اينجا به آن خواهيم پرداخت، تالش در راستاي نمايش پيچيده          

  .گذار رهنمودهايي ارائه كند اندركاران وسايل ارتباط جمعي و فرهنگ و افزون بر اين براي مقامات سياست پژوهشگران و دست
هاي نظري كه در ايـن       اي از گزاره   كه پاره . شود  چهارچوب نوين مفهومي از اين شناخت صريح ناشي مي         ضرورت طرح يك  

نگري در مفاهيم به كار گرفته شـده، حكايـت    هاي تاريخي غرب متمركز بود و از يك كوته      عمدتاً بر تجربه   ـبخش بررسي شد ـ   
ها و نيازهاي سراسري توسعه، اشـاعه        مداري، گوناگوني هدف    قوم گيري ها، اوج   ملت ـهايي مانند گسترش دولت ـ     پديده. كرد مي

هاي ارزشي را معرفي كـرده و تـالش          وسيله كارگزاران ملي و فراملي و متغيرهايي چون فرهنگ و نظام           باورنكردني تكنولوژي به  
دهـد كـه چـرا كـشورهايي نظيـر          تواند توضيح    كوتاه سخن آنكه، نظريه همگرا مي     . كند تا اثر فرهنگ را بر رسانه بررسي كند         مي

رغم آنكه همـه از اسـتراتژي سوسياليـستي حـرف      اتحادجماهيرشوروي، جمهوري خلق چين، كوبا، يوگسالوي و تانزانيا ـ علي 
هـاي   هاي فرهنگي و كـدام نظـام   كدام سازه. كنند ال ميباي متفاوتي را دن هاي رسانه هاي فرهنگي، نظام زنند ـ به سبب تفاوت  مي

 هاي ارتبـاطي بـه بـروز انقـالب اسـالمي ايـران             هاي فرهنگي و كدام نظام     كدام سازه . كنند اي متفاوتي را دنبال مي     سانهارتباطي ر 
دهنـد؟ چگونـه    انجاميد؟ جوامع اسالمي در اطراف و اكناف جهان چگونه و چرا در برابر سلطه فرهنگي غرب واكنش نشان مـي                   

كننـد، بـه     هايي را كه رد جنگ داخلي و ساختار سياسي لبنان ايفاي نقش مـي              روههاي گ  توان در كشورهايي نظير لبنان تفاوت      مي
اي است؟ درباره كـشورهاي حـوزه        ها چه نوع رابطه    در هند با رشد و پذيرش رسانه      » كاست«حساب آورد؟ رابطه نظام مبتني بر       

كنتـرل  : دانند گانه آنها را متناقض مي     ي سه پردازان تئور  اسكانديناوي چه بايد گفت؟ در اين قلمرو دو اصل حاكم است كه نظريه            
  شديد اقتصادي و مقداري آزادي سياسي و خودمختاري؟ 

اما اتخـاذ  . االت شبيه به آن را پيدا كندؤها و پاسخ س سرعت پاسخ اين پرسش تواند به احتماالً يك نظام ارتباطي مفروض نمي  
ديدگاه همگرا . ها و چگونگي حل بهتر آنها تقويت شود ن پرسششود تا قدرت نظام در به حداقل رساند نگرش همگرا باعث مي

هاي خود را تعيين     تواند سياست  ها مي  يك نظام مفروض با درك همه مؤلفه      . كند دهد كه هيچ نظامي به تنهايي عمل نمي        نشان مي 
 دامنه، بـسيار محـدود اسـت و         گانه به لحاظ   در حالي كه تئوري سه    . هاي خود برسد   اش را افزايش دهد و به هدف       كند تا كارايي  

هاي جديد در عرصه جهـاني را        نظريه اقتصاد سياسي با ارائه تصويري خشك، اهميت متغيرهاي گوناگون فرهنگي و بروز پديده             
تري را  انداز وسيع هاي سطح خرد تحليل چشم كند تا ضمن پرهيز از ناديده گرفتن مؤلفه        انگارد، نظريه همگرا تالش مي     ناديده مي 

هـاي ارزشـي و كـنش ارتبـاطي در تكامـل       نظـام . شود كنش ارتباطي در چنين چهارچوبي در توليد و كار حل نمي      . ظر گيرد در ن 
كنند و كوتاه سخن آنكه، ارتباط و فرهنگ به جاي آنكه تابعي از نحوه توليد باشد، روساخت تلقي                   جامعه نقشي محوري ايفا مي    

  .شود مي
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5  
  ريزي براي توسعه  هاي ارتباطي و برنامه سياست

  
 كاربرد مؤثر ارتباطات در شتاب بخشي به توسعه و ةنحو. ارتباط، يك بخش اساسي و فراگير از نظام حيات بخش جامعه است

هاي  ريزي هها و برنام ها، استراتژي ن همه، قلمرو و سياستيبا ا. آيد شمار مي هاي آن نيز از مباحث اساسي به كاهش دشواري
ها هم  هاي مربوط به اجراي مؤثر اين سياست اما با اين وجود، هنوز پرسش. ارتباطي، هنوز يك قلمرو جديد پژوهشي است

هاي اجتماعي  نقش ارتباطات در توسعه، هنوز در بيشتر موارد جنبه اجرايي به خود نگرفته و در برنامه. پاسخ مانده است بي
هاي ارتباطي كشورهاي مختلف فراتر از چهارچوب اين اثر  ريزي ها و برنامه  بررسي سياستنقد و. ارتباطي حل نشده است

كند، در سه بخش ديگر كتاب بررسي  ها و مواردي را كه از تكنولوژي ارتباطي در خدمت توسعه حكايت مي است، اما پژوهش
ويژه كاربرد آنها در كشورهاي  هاي توسعه به ريزي ها و برنامه با وجود اين، بررسي وضعيت كنوني ادبيات، سياست. خواهيم كرد

  .روبه توسعه از اهميت برخوردار است
ريزي و  در حقيقت، استفاده از برنامه. ريزي توسعه از اهميت شاياني برخوردار شده است هاي اخير در زمينه برنامه تالش

طور  چند پژوهش موجود است كه به.  شده استحوزه نوظهور در مطالعات مربوط به توسعه تبديلمديريت در توسعه به يك 
اگرچه . طور مشخص به ارتباطات توسعه پرداخته است ها و به ها و استراتژي ريزي ها، برنامه خاص به نقش ارتباطات در پروژه

ه را به ها را مشخص كرده و خوانند ها و سازه عامل ها، ترين موضوع تواند يك بحث فراگير تلقي شود، اما مهم بحث ما نمي
افزون بر . دهد است، ارجاع مي گذاري كه عوامل اصلي پيشرفت در ارتباطات توسعه ريزي و سياست تر برنامه هاي جامع بحث

ايم و  گذاري ارتباطي مشخص كرده ريزي و سياست اين، ما چهارچوب نگرش همه سونگر و همگراي خود را به برنامه
  .اطي فرهنگي، سياسي و اقتصادي جامعه را يكپارچه كنداميدواريم چنين طرحي بتواند نهادهاي ارتب

  
  ريزي  پژوهش پيرامون سياست و برنامه

در بررسي هفت نشريه معروف » سيد رحيم«. پهنه نوظهور پژوهشي استگذاري ارتباطي، هنوز يك   ريزي و سياست پهنه برنامه
» استراتژي«و يا » ريزي برنامه«، »گذاري سياست«حاتي نظير برد كه اصطال به اين نكته پي) 1976 تا 1966هاي  در سال(ت اارتباط

  افزون بر اين، رحيم در پژوهش كتاب1.اند كار رفته هاي اصلي يا فرعي به عنوان عنوان ها به فقط در هفت درصد كل مقاله
ذ تكنولوژي براي توسعه ريزي عمدتاً در چهارچوب تنگ اتخا گذاري و برنامه  نشان داد كه سياست1976شناسانه خود در سال  
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اگرچه طي دهه قبل شاهد رشد . ها و مفاهيم جامع را در نظر گرفته است ها، نظريه گسترش يافته و اين گسترش، شيوه
ريزي  ايم، اما آثار مربوط به برنامه هاي ملي ارتباطي بوده گذاري و همچنين شاهد افزايش سياست هاي مربوط به سياست پژوهش

به جز . نگر، بوروكراتيك و دادستدگرا باقي مانده است شود، كماكان پراكنده، ساده جا كه به توسعه مربوط ميو استراتژي تا آن
دارد و غالباً تحت نظارت » دستورالعمل« اين وادي بيشتر جنبه تشماري تك پژوهي و مقاالت كامالً تحليلي، ادبيا تعداد انگشت

» حمايت ارتباطي«هاي  اندركار پروژه و يا دست» طات توسعهاارتب«اندركار  ه دستهايي انتشار يافته است ك ها و سازمان آژانس
البته طرح اين نكات ابداً به معني ناچيز انگاشتن اقدامات اين حيطه نيست، هدف ما آگاه كردن خواننده در قبال آثار . اند بوده

  . ي ارائه شده استريزي و استراتژي ارتباط مينه برنامهزاي است كه در  متنوع و پراكنده
هاي دوربرد ارتباطي نيز در كشورهاي روبه توسعه به همين اندازه پراكنده و  هاي مربوط به رسانه رسد كه سياست نظر مي به

اند كه  الذكر پذيرفته به استثناي چند كشور دورانديش مثل برزيل، هند و جمهوري خلق چين، ساير كشورهاي فوق. متشتت است
هاي  اما با وجود اين، هنوز در زمينه سياست.  براي توسعه و حاكميت، يك اصل بنيادين است،باطي و اطالعاتيكنترل منابع ارت
  2 .خورد هاي دوربرد كمبود به چشم مي ارتباطي رسانه

  
  گذاري ارتباطي  ريزي و سياست تعريف برنامه

هاي اجتماعي،  است، موضوعي كه غالباً در شكل كنشها، كاربردهاي تئوري در واقعيت  ريزي ها و برنامه ها، استراتژي سياست
كنش ارتباطي در ابتدا نيازمند يك سياست پيوسته و روشن و سپس مستلزم يك . سياسي، اقتصادي و فرهنگي نمود پيدا كند

گونه  سياست ارتباطي را اين) يونسكو(زشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل وسازمان آم. طرح و استراتژي كامالً تفصيلي است
 عام  اين تعريف3»اند وجود آمده هاي ارتباطي به اي از اصول و هنجارها كه براي راهبردي رفتار نظام مجموعه«: كند تعريف مي

در متن برداشت كلي جامع از «هايي كه  هاي ارتباطي باشد، هدف گيري درازمدت و كوتاه مدت هدف تواند مشتمل بر سمت مي
اصول :  به اين صورت تعريف خواهيم كرداهاي ارتباطي ر ن نگرش كلي را بپذيريم، سياستاگر اي. گيرد شكل مي» ارتباط

هاي قانوني و حقوقي و يا از طريق استنباط تاريخي  هايي كه از طريق مكانيزم سيستماتيك نهادينه شده، هنجارها و رفتارهاي
عالوه بر اين، . به انساني و تكنولوژيك را راهبري كندگيري، توزيع و كنترل ارتباطات در هر دو جن وجود آمده است تا شكل به

از . بيانگر رفتار حاكم فرهنگي، سياسي و اقتصادي يك نظام مفروض است) هايي يا فقدان چنين سياست(هاي ارتباطي  سياست
درازمدت سياست مدت و  هاي كوتاه ها و عملكردهاي خاص و عام مربوط به هدف ريزي ارتباطي بر استراتژي سوي ديگر، برنامه

  .كند مورد نظر، در راستاي اجرا و اتمام آن اهداف، داللت مي
در . گذاري ارتباطي در خالل ده سال گذشته رشد كرده است  و سياست ريزي هاي مربوط به برنامه گرايش نهادي به پژوهش

بانك جهاني نيز به . ر كرده استهاي ملي ارتباطي منتش هايي را درباره سياست المللي ، يونسكو مجموعه پژوهش سطح بين
ها را  اي از تك پژوهش ريزي براي حمايت ارتباطي هم مجموعه پرداخته و در زمينه برنامه» مطالعات گزينش تكنولوژي«هدايت 

برنامه توسعه  «4.اقتصادي و ارتباطات دوربرد هم يك كتاب منتشر كرده است بانك جهاني در مورد توسعه. منتشر ساخته است
 در زمينه تهيه (ITU)» المللي ارتباطات دوربرد اتحاديه بين«و » هاي فراملي سازمان ملل مركز شركت«، (UNDP)» ان مللسازم

. اند المللي و همچنين در زمينه پژوهش پيرامون اقتصاد ارتباطات، فعال بوده اي و بين برد منطقهرطرح براي ارتباطات دو
برنامه «هاي يونسكو و  ها و مشاوره ، بيانيه)برايد كميسيون مك(» الت ارتباطاتالمللي پژوهش درباره مشك كميسيون بين«

  .اند هاي ارتباطي شتاب بخشيده هاي سياست  به مسائل و دشواري(IPDC)» المللي براي توسعه ارتباطات بين
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» مان همكاري اقتصادي و توسعهساز«، (IIC)» هاي ارتباطي المللي رسانه انستيتو بين«، (IBU)» المللي انفومارتيك دفتر بين«
(OECD)اند هاي دوربرد ارتباطي به پژوهش پرداخته پراكني، كامپيوترها و كنش متقابل رسانه هاي ديگر در مورد سخن اي از سازمان  و پاره.  

ثير ح ملي در زمينه سياست دراز مدت ارتباطي و همچنين درباره تأطكشورهاي توسعه يافته و روبه توسعه، هر دو در س
هاي توسعه و همچنين بنيادهاي ملي  اندركار كمك تعدادي از نهادهاي دست. اند تكنولوژي نوين بر فرهنگ و جامعه تحقيق كرده

و روبه نهادهاي دولتي پژوهشي در كشورهاي توسعه يافته . كنند هاي پژوهشي خاص خود را در اين پهنه دنبال مي اكنون برنامه
اگر اين عده را نيز به فهرست خود اضافه كنيم، پي . ندا گذاري ارتباطي مشغول سياست ريزي و هتوسعه به بررسي مسائل برنام

اي و آكادميك  هاي حرفه هاي ارتباطي، طيف وسيعي از تالش ريزي ها و برنامه ها، استراتژي خواهيم برد كه حوزه نوظهور سياست
  .را در خود جاي داده است

  
  ها  ها و نگرش استراتژي

  : سازد گذاري ارتباطي برخوردهاي پژوهشي زير را مشخص مي ريزي و سياست اندركار برنامه ادبيات و نهادهاي دستبررسي 
  .تر قدرت ارتباطي در آينده جامعه ريزي دراز مدت با هدف توزيع عادالنه برنامه. 1
  .تر اجتماعي ـ سياسي جامعه دههاي نظام ارتباطي در چهارچوب گستر ريزي همه سونگر براي بررسي همه جنبه  برنامه.2
  .آميز آن نفع در يك پروژه و ضمانت اجراي موفقيت هاي ذي  ارتباطات حامي توسعه براي ترغيب مشاركت جريان.3
  .هاي كامپيوتري دوربرد اي، تلويزيون سيمي و شبكه هاي ارتباطات ماهواره ويژه نوآوري  ارزيابي و انتقال تكنولوژي، به.4
  .رات و پيامدهاي حقوقي و نهادي آن نظارت و مقر.5
هاي سياسي و فرهنگي مردم يك نقش  گرا كه در آنها مشي برنامه اطالعاتي در زمينه رشد ديدگاه هاي هنجاري و هدف  نگرش.6

  .شود هاي جايگزين ومنتقدانه علمي مي ها از طريق برنامه رشد ديدگاه. فعال است
  .رساني اقتصاد در رشد همه جانبه اقتصادي است طالع اقتصاد اطالعات و آن تعيين سهم بخش ا.7
  5.شناسي فراگير و يكپارچه نگرش همگرا به يك روش. 8

  
نخستين مشكل اين است كه درحالي كه . المللي مقابله كنند با مشكل عمده در سطوح نهادي، ملي و بينها بايد  اين استراتژي
هاي امنيت ملي و منافع تجاري و سياسي  پذير اجتماعي است، واقعيتر سطح هنجاري خود يك هدف بسيار دلدآزادي ارتباط 

دومين . گيرند هاي ارتباطي تأثير گذاشته يا حتي آنها را به كنترل مي ريزي ها و طرح گذاري ريزي بر سياست غالباً در سطح برنامه
وژي ارتباطي بدون در نظر گرفتن اثرات مشكل دوم، كاربرد تكنول. شود مشكل از همين فرايندي كه اكنون تشريح شد، ناشي مي

هاي ملي ارتباطي غالباً ناهماهنگ است،  گذاري ها و سياست ريزي ريشه مشكل در اينجاست كه نه تنها برنامه. آن بر مردم است
هيت پراكنده و  باألخره سومين مشكل، ما. كنند ها اعمال نفوذ مي ريزي نفع تجاري و سياسي نيز در اين برنامه هاي ذي بلكه گروه

هاي ارتباطي است كه غالباً بدون در نظر گرفتن ماهيت همگراي ارتباطات در همه قلمروهاي  گذاري ها و سياست ريزي برنامه
گيري متمركز  هاي محص نهادي و بر روند بوروكراتيك تصميم فعاليت اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي، فقط بر هدف

ت چرا كه يك نظام بايد براي سگذاري ارتباطي ا ريزي و سياست رين قلمروهاي اساسي برنامهت مشكل اخير يكي از اصلي. است
هاي متفاوت مردم و همچنين به  ها و ديدگاه ـ به ايدئولوژيـ در روند هماهنگي و همگرايي ـنظارت و اعمال نفوذ خود ـ

  .ها با سعه صدر در جوامع رسيدگي كند نگرش
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ـ به سمت ـ در چهارچوب پديده عام توسعه ـشين كتاب ديديم اكنون الگوهاي توسعه ـهاي پي گونه كه در بخش همان
حال،  اگرچه اين حركت يك پااليش ضروري در مفهوم توسعه است اما در عين. روند دربرگيري عوامل غيراقتصادي به پيش مي

ريزان  و برنامهپردازان  ده است تا نظريهايجاد يك چهارچوب عملي براي تحليل توسعه را دشوارتر ساخته و در نتيجه باعث ش
گذاري در ارتباطات در مقايسه با  به عنوان نمونه، سرمايه. هاي خود غفلت كنند توسعه از بررسي عوامل غيراقتصادي در ارزيابي

رتباطات در گذاري در ا هاي توليد فوالد و استخراج نفت، چندان مورد توجه نيست، زيرا منافع سرمايه گذاري در بخش سرمايه
  .آساني برآورد كرد توان اين منافع را به آيد و در عين حال نمي درازمدت به دست مي

شود  هاي استراتژيك كه غالباً در ادبيات اين حوزه از آنها نام برده مي گذاري ها و سياست هاي مربوط به گزينش ساير تصميم
سي كشورهاي روبه توسعه، اين كشورها را به ايجاد توزان در  جغرافيايي، اقتصادي، فرهنگي و سياهو براساس مختصات ويژ

  : ند از ا خواند، عبارت آنها فرا مي
  ابعاد تحول فردي در برابر جمعي . 1
  هاي مبتني بر انسان  هاي توسعه مبتني بر سرمايه در برابر طرح طرح. 2
  مدت هاي ارتباطي درازمدت در برابر كوتاه زيرساخت. 3
  هاي محلي در برابر ملي يرمتمركز در برابر متمركز و پروژهريزي غ برنامه. 4
  گزينش و ايجاد توازن ميان قلمروهاي روستايي و شهري . 5

  
گذاري ارتباطي بر اين محور است كه نقش تكنولوژي ارتباطي در توسعه ملي  ريزي و سياست تأكيد اكثر آثار مربوط به برنامه

 اما با اين همه، در اين مورد اتفاق نظر وجود دارد كه ارتباطات در . را تغيير دهدها و رفتارهاي مخاطب اين است كه نگرش
هاي رسمي و غيررسمي نقش  فرايند تماميت ملي، بسيج اجتماعي ـ اقتصادي، مشاركت سياسي و همچنين افزايش موقعيت

ين سياست مخاطب از طريق ارتباطات در ا. كنند را تأييد مي» سياست انعكاسي«اي هم هستند كه  عده. كند حساسي ايفا مي
.  چندان ساده نيستمان اين عده، دستيابي به اهداف سياست انعكاسي برخالف گ. بيند تعاملي و واكنشي آموزش مي

اين . گيرند هاي ارتباطي عمدتاً از محيط سياسي و اقتصادي و از نهادهايي كه تحت پوشش آنها هستند، تأثير مي سياست
  .پردازد حال آنكه اين روابط الزاماً به نفع كشور روبه توسعه نيست ه توجيه روابط موجود قدرت ميها بيشتر ب سياست

ترين اين عوامل عبارتند  عمده. گيرند اي از عوامل تأثير مي هاي توسعه ارتباطي عمدتاً از كنش متقابل پاره ها و استراتژي هدف
كشور به لحاظ منابع و كيفيت رهبري كه در يك محيط پوياي داخلي و ها و امكانات  نيازها و توقعات مردم، محدوديت: از

اي از  شمار، رهبري پاره به داليل بي. دهد المللي،  اين منابع محدود را به نيازها و تقاضاهاي نامحدود اختصاص مي بين
اند تا   به جاي آن تالش كردهكشورهاي روبه توسعه، نيازهاي مردم و يا امكانات كشور خود را براي توسعه در نظر نگرفته و

ها  شرط دهد كه اين پيش ها نشان مي كار گيرند و اين در حالي است كه برخي از پژوهش هاي جهاني صنعتي شدن را به شرط پيش
كند همه مشكالت و شرايط كشورهاي روبه توسعه را يكسان جلوه  يك گرايش وجود دارد كه سعي مي. وجود خارجي ندارند

طور دقيق  شود، به هاي توسعه مربوط مي توان تنوع اين كشورها و منافع فرهنگي آنان را كه به استراتژي ي كه ميدهند، در حال
  6.بررسي كرد

گذاري ارتباطي در كشورهاي روبه توسعه است،  ريزي و سياست هاي تازه كه ناشي از كاربرد برنامه ذكر برخي از برداشت
به اين ضرورت » المللي پژوهش درباره مشكالت ارتباطات كميسيون بين«به عنوان مثال، . تواند در حد خود با اهميت باشد مي

طبق نظرات . پيوند دهد» توسعه«را با كل » توسعه ارتباطي«هاي ملي ارتباطي،   بندي سياست رسيده است كه از طريق قاعده
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خارج از «ها و مخاطرات  ار باشد، بلكه بايد موقعيترشد از درون استو«ها نبايد صرفاً بر نگرش  برايد، اين سياست كميسيون مك
حال بايد ضمن توجه به جبرهاي جمعيتي در تكاپوي دستيابي به  ها در عين اين سياست. را نيز در نظر بگيرد» محيط ملي
  : به اين موارد بايد اولويت داد. هاي ارتباطي ويژه هر كشور نيز باشد زيرساخت

   ؛ي ارتباطيهاي غير عمود ايجاد جريان. 1
  ؛كراتيزه كردن آنهاواصالح ساختارهاي موجود و دم. 2

   ؛گزينش تكنولوژي و ابزارهاي فني نوين. 3
   ؛شود سازي نكات منفي كه از تحوالت تكنولوژ يك ناشي مي خنثي. 4
  7. ايجاد تسهيالت آموزش. 5

  
  هاي تكنولوژيك و نهادي  نگرش

گذاري ارتباطي وجود دارد، در دو قلمرو متمركز شده  ريزي و سياست كه درباره برنامههايي  ها و دستورالعمل پژوهشاكثر آثار، 
گيري، قلمروهايي اختصاص نبوده و آنان كه به ديدگاه  با اين همه، اين دو موضع. ميانجيگري تكنولوژي و ترتيبات نهادي: است

افزون بر اين، خود اين . كنند، نقاط مشترك فراواني دارند مييبات نهادي تكيه تاند با آنان كه عمدتاً بر تر تكنولوژيك كشيده شده
  . هاي خاص و عام خود، با يكديگر تداخل دارند رغم مميزه ها هم علي ديدگاه

.  ديد(Edwin B.Parker)پاركر . توان در آثار نويسندگاني چون ايتل دو سوالپول و ادوين بي گيري تكنولوژيك را مي سمت
در حالي كه . المللي براي پيشرفت كشورهاي روبه توسعه جنبه حياتي دارند اي ارتباطي دوربرد بينه رسانه» پول«از نظر 

كشورهاي كنند،  هاي بازيافت كامپيوتري منتقل مي ها به سيستم هاي مرجع خود را از كتابخانه كشورهاي پيشرفته به سرعت كتاب
ن مخازن اطالعات بپيوندند و يا اينكه به لحاظ ظرفيت اطالعاتي به يا به اي: اند روبه توسعه در برابر يك گزينش قرار گرفته

فرهنگي علمي و فني يك فرهنگ جهاني است، هر كشوري كه در اين امر خطير «از آنجايي كه » پول«طبق نظر . تر بروند عقب
و نهادهاي ارتباطي سطح باال  پاركر نيز بر تكنولوژي 8.»جهاني خود را از جريان دانش جدا كند، بهاي سنگيني خواهد پرداخت

هاي گوناگون  كند كه كشورهاي مختلف به آميزه اما با اين همه، وي اعتراف مي. كند هاي ارتباطي تأكيد مي ريزي در برنامه
هاي  اي از افراد و مكتب  عده9 .ايجاد كنند» توازن«هاي اطالعاتي بايد نوعي  تكنولوژي نياز دارند و به هنگام انتخاب سياست

اين عده معتقدند كه .اند هاي ارتباطي پافشاري كرده گذاري ها و سياست ريزي در برنامه» ترتيبات نهادي«كري گوناگون بر جنبه ف
گر بايد ديدگاه ارتباطي  از نظر اين گروه، تحليل. ريزي در زمينه ارتباطات و توسعه يك وظيفه دشوار است پژوهش و برنامه

حال بايد به  گر در عين ، تحليل»ترتيبات نهادي«از ديدگاه هواداران . تر توسعه اتخاذ كند  نظام بزرگمثابه جزئي از تري را به وسيع
كند از طريق ارائه  با وجود اين، ديدگاه مذكور تالش مي. هاي آن نيز توجه خاص داشته باشد خود نظام ارتباطي و روابط سازه

جمعي از . گيري، اين وظيفه را به انجام رساند زي و فراگردهاي تصميمري ريزي عملي براي پژوهش، ارزيابي، برنامه يك طرح
هاي آن و همچنين عواملي را كه بايد با آنها انطباق صورت گيرد،  ريزي، محدوديت اند تا عوامل برنامه نويسندگان نيز تالش كرده

لذا اين . شود رت تغيير، آغاز ميريزي ارتباطي در توسعه به سبب ضرو برداشت اصلي اين است كه برنامه. مشخص سازند
  .وجود آمده است گيران به ريزان و تصميم ها براي استفاده عملي برنامه چهارچوب

در اين كتاب ضمن تأكيد بر جبر تكنولوژي، » شرام«. يكي از آثار اوليه در اين زمينه است» ويلبر شرام«به عنوان مثال، كتاب 
  10 .توانند در روند توسعه انجام دهند، شرح دهد توانند و يا نمي معي ميكند آنچه را كه وسايل ارتباط ج سعي مي
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طور غيرمنتظره   چه بهـتواند ـ هايي را كه تكنولوژي ارتباطي مي  نيز اخيراً تعدادي از نقش(Robert Hornik)رابرت هورنيك 
ها را  هورنيك اين نقش. ام شبيه استاثر هورنيك تا حدودي به كار شر. طور طبيعي ـ ايفا كند، مشخص كرده است و چه به

مشروعيت «، »هكنند  و حفظهدهند سازمان«، » نهاديةدهند سازمان«، »بلندگوي ارزان«مثابه  ارتباطات به: شمارد مي براي ارتباطات بر
  11.»بخش و انگيزه دهنده

وجود آورد،  را به» ها سياست« و »ريزي برنامه«تري از  خواست قلمرو وسيع ، كه در ابتدا مي(Aian Hancock)آلن هنكوك 
عوامل كاربردي پژوهشي، «با » ريزي و اجرا برنامه«هاي مختلف در فرايند  چهارچوبي ارائه كرد كه در آن روابط گردشي كنش

سازي  ها در سطوح مختلف سازماني هم ريزي هنكوك به كنش شبكه برنامه. شده بودمشخص » گيري ريزي و تصميم برنامه
ريزي   را در برنامهـپراكني ـ  نظير سخنـاي ـ كه نقش نهادهاي رسانه» مجيد تهرانيان«اي از محققان از جمله   عده12.بخشيد مي

جمع . اند اي نهادي پرداخته هاي مقايسه گذاري ارتباطي به تحليل ريزي و سياست  در زمينه برنامه13براي توسعه ملي بررسي كرد،
هاي بسيار خاصي در مورد   با توصيه14 (Dan J.Wedemeyer)و دمير .  و دن جي(John Middelton)ديگري نظير جان ميدلتون 

  . اند ريزي، به مسائل توسعه ارتباطي پرداخته برنامه
سياست ارتباطي . هاي نظام است اند كه سياست ارتباطي كاربرد تئوري در پيشبرد هدف پژوهشگران اين موضوع را پذيرفته

كه در » ريزي شكل برنامه«: گويد  گونه كه آلن هنكوك مي آن. دهد هاي ارتباطي جهت مي و استراتژيها  ريزي مشخص به برنامه
عمدتاً با تعيين سياست و ترجمان آن با اهداف و » اجرايي«است و برخالف جنبه » استراتژيك«يم، ا نخستين گام با آن مواجه

  15 .ها سروكار دارد استراتژي
  : گويد م عقيده است، ميدلتون ميجان ميدلتون نيز با هنكوك ه

هاي  اما با اين همه، اكثر نظريه... ريزي است كاربرد تئوري براي راهبري استراتژي توسعه يك بخش اصلي برنامه
ريزان ارتباطي در  برنامه. كار گرفته شود ها به و خطاست كه براي همه فرهنگ... ارتباطي در فرهنگ غربي تكوين يافته 

  16 .ندا هاي اجتماعي خويش مواجه ها و الگوها در فرهنگ و انگاره يفه سنگين تهيه نظريهجهان سوم با وظ
  

يا با منابعي كه ) هاي وضع شده در سطح سازمان عمدتاً در ارتباط با سياست(توسعه بايد با منافع موجود كار كنند  ريزان برنامه
در اين حالت، قابليت استفاده از منابع . هاي مالي و زماني احيا كرد بينانه آنها را در چهارچوب محدوديت توان به طرزي واقع مي

ريزي  ارزيابي منابع يك مؤلفه حساس در فرايند برنامه. يابد ريزي ارتباطي اهميت مي به عنوان عاملي براي شكل دادن به برنامه
منابع ارتباطي . گيرد ين منابع را در برميتوزيع دوباره منابع و گسترش ااست كه عالوه بر شناخت و برآورد، ارزيابي توزيع، 

  : توان به سه مقوله تقسيم كرد موجود را مي
  رديفهاي متقابل بين  ارتباطات سنتي و كنش. 1
  وسايل ارتباط جمعي سنتي و ارتباطات دوربرد. 2
  تكنولوژي برتر و كاربردهاي فضايي آن . 3

  
گذاري ارتباطي در هر جامعه و كشوري از عوامل عيني محيط خود  ستريزي و سيا در هر حال، اصل مطلب اين است كه برنامه

وجود آمده  هاي متعددي هم به اي تقسيم كرد، شيوه هاي ويژه ها يا گام توان به آساني به مرحله اين فرايند را مي. پذيرد تأثير مي
 مرحله مقدماتي است كه در آن مشكالت گذاري يك سياست. و پويا به انجام رسانداست  تا اين وظيفه را در شرايط گوناگون 

گونه كه در آغاز اين بخش ذكر  همان. آيد هاي مشخص دولت در راستاي تعيين جهت به عمل مي شوند و تالش شناسايي مي
اگرچه ضرورت كنترل و وضع . اند شد، بسياري از كشورهاي جهان روبه توسعه دچار فقدان سياست پيوسته و منسجم ارتباطي
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رساني رسميت يافته است، اما در اكثر كشورها، درباره مباني فلسفي و سياسي  اي صنايع تكنولوژي ارتباطي و اطالعمقررات بر
ها  توافق ناچيزي وجود دارد طبعاً پيام چنين امري اين است كه يا سياست) در هر كشور مفروض(اتخاذ بهترين شيوه برخورد 

چين اهداف ويژه . جمهوري خلق چين يك استثناي شايان ذكر است. ستي در كار نيستتأثيرند و يا اينكه اصالً سيا پراكنده و بي
  . گذاري ملي كل چين ادغام كرده است ريزي و سياست ويژه اهداف مربوط به تكنولوژي را در برنامه ارتباطي خود، به

 هر چه از آن استفاده شود، تهي يد، منبعي كهآ ورها قدرتمندترين منبع به حساب ميشتكنولوژي اطالعات در بسياري از ك
گذاري در جهان  سياست.  در سازماندهي و تخصيص ساير منابع نقش كمك دهنده را داردعافزون بر اين، اين منب. نخواهد شد

نفوذ سياسي ـ اقتصادي و ديپلماتيك، يك نفوذ . سوم جبراً تحت تأثير نيروهايي است كه در خارج از سطح ملي قرار دارند
هاي غول آساي  اين شركت. تر است هاي دولت يك نفوذ مهم گيري هاي خصوصي بر روند تصميم ثير سازمانأت، اما تآشكار اس

حميد موالنا در جاي ديگري اين موضوع را . باشند هاي تكنولوژي و بدعت گزاري مي چند مليتي هستند كه در اكثرمواقع حامل
تري قرار  مليتي چنان است كه كشور ميزبان عمالً در موضع پايينهاي چند  موضع سوداگرانه شركت«ذكر كرده است كه 

 17.گيرد تر قرار مي دارد، عمالً در موضع قوي» دانش كاربرها«گيرد، چرا كه عرضه كننده تكنولوژي به سبب انحصاري كه بر  مي
المللي و  و ستدهاي بين عميق دادذاري رگدرخواست شود و اين به مفهوم تأثي» سياست«و » منبع«شود كه  غالباً نتيجه اين مي

  .تحميل دستور كار است، دستور كارهايي كه عمالً با آنچه كه مورد نياز كشورهاي روبه توسعه است، تفاوت دارد
دليل . راهبردي و اجرايي: ريزي دو مرحله وجود دارد براي برنامه. شود ريزي آغاز مي گذاري، مراحل برنامه پس از سياست

كنند،  آيند، سازماندهي مي ريزان گردهم مي شود اين است كه در اين مرحله برنامه هبردي به اين نام خوانده مياينكه مرحله را
ريزان در همين مرحله  سازند، برنامه هاي جايگزين را مطرح مي كنند و طيف وسيع اقدامات و هدف اطالعات را برآورد مي

گردآوري اطالعات در مرحله نخست اهميت قرار . م راهبردها را تعقيب كنندها را اجرا و كدا گيرند كه كدام برنامه تصميم مي
م هاطالعات بايد هم تحليلي و . هاي گوناگوني گردآوري شده باشد اطالعات بايد فراگير و دقيق بوده و با شيوه. دارد

تا اين تضمين را بدهد كه اطالعات غيرتحليلي باشد تا اين تضمين را بدهد كه اطالعات بايد هم تحليلي و هم غيرتحليلي باشد 
، »برآورد منابع«هاي تحليلي نظير  اگرچه شيوه. كند ، به لحاظ كمي و كيفي كفايت ميرهاگردآوري شده براي ارزيابي دشوا

كند، اما  درباره نيازهاي ويژه، اطالعات كمي و ملموس را فراهم مي» هزينه ـ سود«هاي مبتني بر  و تحليل» تحليل روند«
ل ئ درباره مفاهيم، نظرات و مسا(Delphi)و شيوه دلفي » مطالعات موردي«هاي مبتني بر  ، پژوهش»ذهن انگيزي«هايي نظير  هشيو

  18.كنند ي قادر به طرح آنها نيستند، اطالعات مهمي را گردآوري مياي كه برآوردهاي كميتّ پيچيده

آيد، اما  ريزي راهبردي به حساب مي  اوليه در مرحله برنامه سازماندهي و ارزيابي از مراحل مهماگرچه گردآوري اطالعات،
كند كه وجود يك  هنكوك بر اين نكته تأكيد مي. ريزي و اجرا ضرورت دارد گذاري، برنامه وجود اطالعات در كل فرايند سياست

ي سريع و همچنين ها گيري هاي صحيح و تصميم بانك اطالعاتي جامع كه خوب سازماندهي شده باشد، براي تضمين برداشت
  19 .هاي متقابل كامالً ضرورت دارد حل شناسايي طيف كامل راه

هاي مادي و طبيعي و همچنين تحوالت تكنولوژيك بايد  اجتماعي، سياسي، مذهبي و فرهنگي، زيرساختدرباره نهادهاي 
مانند آمار، ميزان رشد » هاي كمي ادهد«: شود هاي كمي و كيفي مي نوع اطالعات مورد نياز شامل داده. اي داشت اطالعات ويژه

توقعات، پيشينه تاريخي و هاي ارزشي،  مانند شناسايي هنجارهاي اجتماعي، نظام» هاي كيفي داده«و . تاريخي و اهداف كمي
ت در سرع اين مقدار قابل توجه اطالعات بايد به. اي و ساختار اجتماعي و سياسي نامه مواردي چون شرايط حقوقي، قوانين آيين

. مكمل اين اطالعات، ارزيابي جامع نيازها است. يك پايگاه اطاعاتي موجود سازماندهي شود و گرنه ارزشي نخواهد داشت
  .ريزي ارتباطي است ايجاد و استفاده از چنين بانك اطالعاتي، كليد مؤثر بودن اقدامات مربوط به برنامه
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هايي را كه بايد بررسي  هاي جايگزين و شيوه ف هدفيتوانند، ط ميريزان  دست آمد، برنامه هنگامي كه اطالعات كافي به
، »اجرايي تحليل«، »شناسي تحليل واكنش«، »نگاري ساده«. براي اين منظور چندين ابزار وجود دارد. شوند، فراهم كنند

تواند در  هايي است كه مي شيوههايي از  تنها نمونه» برآوردهاي علت و معلولي«و » تعيين سناريو«، »نمودارنگاري مراحل اجرايي«
. هر جايگزيني بايد كامالً بررسي و نكات مثبت و منفي آن مشخص شود. هاي پيشنهادي مورد استفاده قرار گيرد بررسي طرح

  .تصميمي و ركود مواجه نشويم كند تا سپس با بي ها در اين مرحله كمك مي ارزيابي دقيق و جامع جايگزين
شيوه، و كدام پروژه مشخص به اجرا  ريزي راهبردي اين است كه درباره اينكه كدام هدف، كدام مهآخرين گام در مرحله برنا

هايي كه  ها در دست باشد، پروژه اگر اطالعات به اندازه كافي گردآوري و تحليل عميقي از جايگزين. گيري شود درآيد، تصميم
در اغلب مواقع، . ها خواهند بود ذاري، سودمندترين پروژهگ ريزي و سياست ها برنامه براي اجرا انتخاب شده از نظر هدف

كار گرفته  ريزي به از فرايند برنامه در اين مقطع 20»واكنش شناسي«و تحليل جديد » نگاري ساده«، »فايده هزينه ـ«هاي  تحليل
كمترين ين بيشترين فايده را با ها از باالترين ظرفيت براي موفقيت برخوردارند، كدام جايگز دهد كدام جايگزين شود تا نشان مي

  . آورد بار مي هزينه مالي و انساني دارد و باألخره اينكه كدام جايگزين بيشترين نتايج مطلوب را به
طي . شوند ها سازماندهي، اجرا و هماهنگ مي اي كه در بين پروژه شوند، مرحله ريزان وارد مرحله اجرايي مي اكنون برنامه

رسد كه بخش اعظم اين  نظر مي  به21 .ها بوده است طور فزاينده برجنبه مديريت پروژه دبيات توسعه بهچند سال گذشته تأكيد ا
مديريت معطوف «و » نمودارنگاري مراحل اجرايي «مثل شيوه بررسي ارزيابي برنامه،(ادبيات، بر ابزارهاي نسبتاً عمومي مديريت 

رفتار «اين روند به كار محققان ارتباطات و . رود، متمركز است كار مي ههاي اجراي توسعه ب كه مشخصاً براي دشواري) »به هدف
 و همچنين به الگوهاي مبتني (Robert Kahn)از رابرت كاهن » ها شناسي اجتماعي سازمان روان«و » دانيل كاتز«، نظير » سازماني

 متعلق به هربرت سيمون ∗»نظريه تصميم«: شود ها نيز غالباً اسم برده مي از اين نظريه. اين دو تن شبيه است» نظام باز«بر 
(Herbert Simom)هاي مديريت  ، شيوهXو Y ) گريگور  هاي مك كه از نظريه) دهي و كنترل افراد در كار ـ مترجم شيوه جهت

(Mc Gregor) كلق به بليع مت∗∗»شبكه مديريت« است و نظريه (Blake) و موتون (Mouton)ميزه هاي مديريت را در آ ، كه شيوه
 ∗∗∗»بازفرست«اكثر اين محققان با تأكيد اوليه بر حلقه . كند متفاوت نگراني براي مردم و نگراني براي نحوه عمل شناسايي مي

  .بيشتر از يك نگرش اجرايي در مديريت توسعه برخوردارند
ريزي اجرايي   مرحله برنامهو برآورد براي ادغام تغييرات ناشي از كسب تجربه در ساير مراحل، گام نهايي را درارزيابي 
پس از پروژه، همه از ابزارهاي مفيد برآورد موفقيت » هزينه ـ فايده«و تحليل » زمينه پژوهي«، »مطالعات موردي«. دهد تشكيل مي

 ها را بايد براساس نسبت بيشترين پروژه. مهم است كه اين برآورد هم كيفي و هم كمي باشد. هاي بهبود آن هستند  و راههپروژ
بديهي است كه منظور ما در اينجا يك برآورد پولي نيست، بلكه به عكس بار معنايي . ارزش و كمترين هزينه برآورد كرد

كند كه در حقيقت ارزش يك منبع ارتباطي را به  هنكوك چنين استدالل مي. مقدمتاً و يا صرفاً مالي نيست» هزينه«و » ارزش«
 به دليل كمبود منابع توسعه، چه 22.در دسترس بودن و سطح مشاركت آن تعيين كردتوان برحسب كافي بودن،  بهترين شكل مي

هاي تا حد ممكن به يك مرحله هدفدار،  تر و سودمندتر اين است كه مرحله ارزيابي پروژه مالي، مادي و چه انساني، خردمندانه

                                                 
هدف نظريه تصميم پيدا كردن رويه . وندهاي مختلف كنش استهاي رياضي در جهت ايجاد مبناي منطقي براي انتخاب ميان ر  بررسي و كاربرد شيوه(Decision Theory)نظريه تصميم  ∗

  .ـ مترجم. عمل با كمترين مخاطرات است

شبكه مديريت پنج نوع ساختار سازماني را براساس دو متغير . آن را در آمريكا مطرح ساخت» بليك« شيوه آموزشي ارتقاي نحوه كنش است كه (Managerial Grid)شبكه مديريت  ∗∗
  .متغير نگراني براي مردم و متغير نگراني براي نحوه عمل ـ مترجم: كند شناسايي مي

ها درباره همان فرايند با  ريزي و يا تغيير آني و آتي تصميم ها در جهت كنترل، برنامه ها از يك فرايند يا موقعيت و استفاده از آن داده  استخراج داده(Feedback Loop)» حلقه بازفرست« ∗∗∗
  .مجر متـ .موقعيت
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ريزان توسعه از آن اطالعات  گذاران و برنامه تآگاهانه و دقيق تبديل شود و سپس نتايج اين ارزيابي بانك اطالعات كه سياس
  . گيرند، داده شود مي

مثابه سه مرحله مجزا از يكديگر مشخص  ريزي اجرايي را به ريزي راهبردي و برنامه گذاري، برنامه هاي سياست اگرچه مرحله
در . يابند كنند و با هم ارتباط مي داخل ميارتباطي اين سه مرحله با يكديگر ت كرديم، اما بايد بدانيم كه در فرايند پوياي توسعه

گذاري منسجم  ريزي غالباً در غياب سياست شود، اما در واقع برنامه گذاري مطرح مي ريزي پس از سياست آل، برنامه شرايط ايده
سياست «د بر توان ريزي هم مي  برنامه.گذارد تواند يكي از عواملي باشد كه بر سياست جديد اثر مي گيرد و لذا مي صورت مي

اثر بگذارد، چرا كه سياست موجود، غالباً به سبب عدم قطعيتي كه در ذات كاربرد سريع تكنولوژي نوين وجود دارد، » موجود
آيد بايد به طرزي آشكار بر  ريزي اجرايي به دست مي به غير از اين، تجاربي كه از ارزيابي در برنامه. كند پيوسته تغيير مي

در آنچه كه در حال تشريح آن هستيم يك . تر كند هاي عمل را پيشرفته ته باشد تا اشتباهات را جبران و شيوهاستراتژي تأثير داش
  .شود استفاده مي» بازفرست« است كه در آن براي اصالح كاركرد كل نظام از (Cybernetic)» سيبرنتيك«نظام 

شود، اين فرايندها تحت نفوذ و   نميقق متحأل در خريزي گذاري و برنامه با اين همه، بديهي است كه فرايندهاي سياست
ريزان توسعه از اهميت برخوردارند، شناسايي كرده   چهار مورد آنها را كه براي برنامه23گيرند كه ميدلتون تأثير چند عامل قرار مي

  : است
  انگاره اجتماعي. 1
  جنبه نظام . 2
  هاي ارتباطي  هدف. 3
  منابع ارتباطي . 4

  
اين چهار عامل . ريزي توسعه ارتباطي هم اثر گذارند گذاري و برنامه مل كه بر يكديگر تأثير متقابل دارند، بر سياستاين چهار عا

  .كنند ريزان را تعيين مي روي هم رفته چهارچوب برنامه
ين شرايط، به ا. شود با توجه به شرايط خاص سياسي و اقتصادي تعيين مي» سياست«گونه كه پيش از اين نيز گفته شد،  همان

عنوان مثال، ممكن است  به. دهند  حاكم اجتماعي را تشكيل ميهاي ارزشي، اساس انگاره همراه شرايط اجتماعي، فرهنگي و نظام
. بخش خاصي از جمعيت را از منافع توسعه محروم كند ـ مثالً فقراي بدون زمين اين گذاري به شكل صورت گيرد كه سياست

ن فقرا اصالً از نظر يآيد كه ا وجود مي تالش آگاهانه براي حذف اين فقرا، بلكه به اين خاطر بهاين محروميت نه به خاطر 
به همين دليل، برخي از منابع ارتباطي خاص نيز ممكن است به بهانه اينكه . اند فرهنگي و اجتماعي به رسميت شناخته نشده

ها را بررسي كرد، با آنها كاركرد و به  داري اي از اين جانب ن پارهتوا مي. كنند، كنار گذاشته شوند هنجارهاي فرهنگي را نقض مي
ها را بايد بخش غيرقابل تغيير انگاره حاكم اجتماعي تلقي  داري البته برخي از اين جانب. هاي توسعه بر آنها غلبه كرد نفع هدف

  .گذارد ريزي توسعه ارتباطي تأثير مي گذاري و برنامه كرد، بخشي كه بر شكل سياست
خواهند  اند كه نوع و اندازه نظامي را كه مي ريزان گذاران و برنامه گردد و اين سياست به نوع و اندازه نظام باز مي» جنبه نظام«

اين . قرار گيرند» كوچك و غيرمتمركز«تا » بزرگ و متمركز«اي از  توانند بر زنجيره ها مي نظام. كنند بيني مي در آن كار كنند، پيش
عنوان نمونه، در يك  به. كند ها و سطح به كارگيري منابع را تعيين مي  تعيين هدفحريزي، سط  است كه سطح برنامه»جنبه نظام«

اي و يا ملي، شانس كمي براي احداث شبكه تلويزيوني در  ريزي سطح منطقه ريزي سطح روستايي، در قياس با برنامه برنامه
وري دارند و در همين قلمرو آ هاي مورد استفاده، نقش حيرت نابع و شيوههاي ارتباطي در تعيين م هدف. روستا وجود دارد
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لسول . ترين پيوند ميان كنش ارتباطي و مفاهيم تئوريك طرح شده در اين زمينه بود توان شاهد مستحكم هاست كه مي هدف
(Lasswell) بندي كرد ن سه هدف صورتتوان در درون اي هاي ويژه را مي هدف. اند سه هدف عام را مشخص كرده» شرام« و :

امتناع، هدف  ارائه اطالعات، آموزش و.  نظارت شامل گردآوري و سازماندهي اطالعات است24.»هماهنگي«و » انتقال«، »نظارت«
  . انتقال است و هماهنگي در خدمت تسهيل مديريت است

محاوره يك تبادل و يا يك كنش متقابل . »سرگرمي«و » محاوره«: افزايد نيز دو هدف ديگر را به اين مجموعه مي» ميدلتون«
از نظر برخي از محققان، محاوره يك مقوله حساس در توسعه سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشورها و مردم به حساب . است
فريره معتقد است محاوره . طور مشخص از طرف پائولوفريره محقق اهل آمريكاي جنوبي مطرح شد به» محاوره«مفهوم . آيد مي

در » موالنا «25.اساس آن توانايي بالقوه خود را بارز كندروجود آورد كه جامعه ب تواند دركي را به يوند ارتباطي است و مييك پ
ارزشي كه مشخصه «: كند  و آن را چنين تعريف مي26خواند مي» كسب ارزش از طريق محاوره«جاي ديگر اين پيوند را 

طور ساده به تبادل ازاطالعات،  محاوره در يك چهارچوب كمتر نظري، به» .هاي انقالبي معاصر در سراسر جهان است جنبش
ريزان از  انجامد، اين بازفرست براي روز آمد كردن بانك اطالعات برنامه محاوره به بازفرست مي. كند آراء و مفاهيم داللت مي

ايجاد » سيبرنتيك« باألخره محاوره حلقه  وودشود تا كاركرد نظام، تنظيم و پااليش ش اي برخوردار است و باعث مي اهميت ويژه
  .كند مي

اگرچه استفاده از منابع و . هاي توسعه ارتباطي به رسميت شناخته شده است هم اخيراً به عنوان يكي از هدف» سرگرمي«
ايد براي موارد هاي با ارزش ارتباطي براي سرگرمي، باعث شده تا جمعي از كارشناسان توسعه كه معتقدند اين منابع ب زيرساخت
هاي كشاورزي به كار بود، دچار بهت و حيرت شوند، اما نقش مثبت آن را  تري چون آموزش، بهداشت و پروژه با ارزش

هاي  پراكني و سيستم هاي سخن هاي ارتباطي مثل شبكه تواند براي ايجاد زيرساخت نياز به سرگرمي مي. توان ناديده گرفت نمي
افزارهاي ارتباطي نظير  تواند انگيزه دستيابي به سخت  سطح فرديف نياز به سرگرمي همچنين ميدر. صوتي ايجاد انگيزه كند

دهنده بزرگ  سرگرمي يك انگيزه. هاي توسعه مورد نيازند  برنامهرافزارهايي كه د تلويزيون، راديو و تلفن را تقويت كند، سخت
كننده بودن پيام به اين معني نيست كه اگر پيامي  ، سرگرمافزون بر اين. دهند شوند، گوش مي است، وقتي مردم سرگرم مي

هايي همگرا  هاي ارتباطي، مقوله هاي هدف ر حقيقت، مقولهد. دهنده نيست كننده و آموزش كننده بود، اطالع دهنده و قانع سرگرم
هاي  ها و يا تمامي هدف از هدفطور مقدماتي حكم يك مقصد اوليه را داشته باشد تا برخي  تواند به هر هدفي مي. اند و متداخل

  .كار گيرد ديگر را در كاربردهاي علمي به
اندركاران  ريزي ارتباطي از اين جهت اهميت دارد كه دست اين عامل در برنامه. است» در دسترس بودن منابع«عامل چهارم، 

دسترسي ) وجود آيد هاي مالي ـ زماني به ديتگرايانه در محدو و يا به منابعي كه بايد به طرزي واقع(توسعه بايد به منابع موجود 
ريزي  هاي فرايند برنامه ترين مؤلفه گونه كه پيش از اين نشان داده شد، ارزيابي منابع ارتباطي يكي از حساس همان. داشته باشند

برخي از . شود انات مياين فرايند شامل شناسايي و ارزيابي منبع، ارزيابي توزيع و امكانات توزيع دوباره و يا گسترش امك. است
هاي توسعه  ريزي توان منابع را شناسايي و ارزيابي كرد و سپس آنها را در برنامه وسيله آنها مي ي و كيفي كه بههاي كم شيوه

را » كنندگان استفاده«شناسي كه نيازهاي  اما با وجود اين، هر نوع روش. ارتباطي گنجاند، پيش از اين مورد بحث قرار گرفت
  .ريزي در نظر نگيرد، مؤثر نخواهد بود به اولين رانندگان برنامهمثا به

گيرد، به سه  گذاران قرار مي ريزان و سياست توان منابع موجود براي توسعه را كه مورد استفاده برنامه در اين چهارچوب مي
وربرد، و باألخره كاربردهاي هاي متقابل بين فردي سنتي، وسايل ارتباط جمعي سنتي و ارتباطات د كنش«: دسته تقسيم كرد
طبعاً اين مقوالت با هم تداخل دارند و مؤثرترين شيوه استفاده از آنها، تركيب مكمل دو يا سه نوع منبع . تكنولوژي فضايي
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فردي   متقابل بينشكن(شود  ده مياهاي بومي بهداشتي استف هاي بهداشتي در آالسكا از كمك به عنوان نمونه، براي پروژه. است
طوري كه افرادي كه در امر مداواي  شود، به رساني با هدايت ماهواره انجام مي به دليل جمعيت پراكنده اين منطقه، كمك) تيسن

هم كه يك » مشاوره از راه دور«. پردازند اي به درمان سكنه اين مناطق مي هايي دارند، از طريق رهنمودهاي ماهواره مردم تجربه
  ).فردي و ارتباطات دوربرد  متقابل بينشكن(كند  همين تداخل منابع حكايت ميپديده نسبتاً جديد است، از 
وقتي . گيرند هاي جهاني در اين زمينه است، مورد بررسي قرار مي هاي توسعه ارتباطي كه بيانگر تالش در بخش ششم، پروژه

ها از نظر منابع اوليه مورد استفاده  پروژه. م ديدها را به تفصيل ارزيابي كنيم، تداخل منابع را به طرز آشكارتري خواهي اين پروژه
هاي عملي  هر چه تالش. شوند، اما منابع ثانويه را نيز به عنوان منابع كليدي بايد در نظر گرفت بندي مي سادگي طبقه خود به
ت يك پروژه توسعه، به بريم كه موفقي گذاري را بررسي كنيم، بيشتر به اين موضوع پي مي ريزي و سياست اندركاران برنامه دست
. وبيش دشوار شود  اين حقيقت موجب شده است تا فرايند مورد بحث كم.اي از عوامل و نه به يك عامل وابسته است آميزه

زيرا توقف يك عامل به توقف كل پروژه (آيد  كمتر دشوار چون وقتي موفقيت به چند عامل وابسته است، آسان به دست مي
تر از  ريزي و هماهنگي مؤثر براي اجراي يك پروژه چند وجهي، بسيار مشكل دشوار، زيرا برنامهو بيشتر ) شود منجر نمي

  .هاي تك وجهي است پروژه
ريزي براي توسعه ارتباطي  هاي معما گونه برنامه گذاري، يكي از جنبه ريزي و سياست از عوامل مؤثر بر برنامه» ميدلتون«تلقي 

گونه  توسعه، آن. حل مانده است گذاران و محققان بررسي شده، اما بدون راه معي از سياستاين جنبه توسط ج. دهد را نشان مي
. گذاري است ريزي و ترجيحاً سياست توسعه نيازمند برنامه. كه در اين قرن تعريف شده، بدون هماهنگي  ميسر نيست

  . كم دو مشخصه مشترك دارند گذاري دست ريزي و سياست برنامه
  .ها هستند دهي و عمل از سوي افراد و گروه د برونهر دو نيازمن. 1
  .گذار، اعطا شود ريز و سياست هاي برنامه هر دو نيازمند اين امرند كه قدرت به افراد و گروه. 2

  
هاي  اندازها و هدف هاي اجتماعي، چشم وجود دارد، بر انگارهگذاري  ريزي و سياست ترديد، قدرتي كه در كاركردهاي برنامه بي
بانان را كنترل  شوند كه دروازه سازاني تبديل مي گذاران به دورازه ريزان و سياست برنامه. گذارد ريزان توسعه ارتباطي اثر مي مهبرنا
ريزانند كه  افزون بر اين، از آنجايي كه اين برنامه. كنند ها را كنترل مي گيري و توزيع پيام باناني كه فرايندهاي شكل كنند، دروازه مي

هايي كه براساس انگاره اجتماعي و  برنامه(كنند،  هاي توسعه ارتباطي انتخاب مي رتباطي مورد نياز را براي اجراي برنامهمنابع ا
طور جدي  همواره به» توزيع«و » قدرت«، »مالكيت منبع«هاي هميشگي درباره  پرسش) گيرد ريزان شكل مي نظرات شخصي برنامه

تقويت « حال  شود و در عين مانع شمول توسعه مي» عدم ظرفيت مديريت«ست كه خالصه آنكه معما اين ا. شود مطرح مي
گردد، حال آنكه اقدامات مربوط به توسعه عمالً در  منجر مي» هاي شخصي و سياسي ظرفيت»به عدم استفاده از » مديريت

عالم داشت كه پيشرفت برايد يونسكو ا كميسيون مك. باشد» هاي شخصي و سياسي ظرفيت«درازمدت بايد بر دوش همين 
هاي اوليه در قبال اين  ، پژوهش1960در اواخر دهه . گذاري در كشورهاي روبه توسعه يك اصالح اساسي است سياست

ها به قلمرو ارتباطات و توسعه گام  ، اين پژوهش1980 و 1970هاي  در دهه. گذاري ملي آغاز شد ابتكارات و اصالحات سياست
  . نهادند

رابرت . ريزي و مديريت در حوزه ارتباطات و توسعه افزايش يافته است هاي مربوط به برنامه ر نيز پژوهشحتي در اين اواخ
 وي چهار 27 .، بر فقدان مديريت در توسعه جوامع روستايي تأكيد كرد1970 در اوايل دهه (Robert Chambers)چمبرز 

  : خواند» بهانه« و آنها را هاي توسعه را بررسي كرد موجود درباره علل شكست تالش» تشخيص«
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  .فقدان نيروي انساني ورزيده. 1
  .نگرش ضعيف شهروندان مورد استفاده. 2
  فقدان همگرايي و هماهنگي. 3
  .هاي نامناسب زيرساخت. 4

  
عنوان تنها نسخه معتبر معرفي  خود را به» تشخيص«چمبرز مديريت ضعيف را عامل اصلي شكست توسعه روستايي خواند و 

تدوين طرح، تخصيص : ريزي پرداخت هاي برنامه چمبرز به معرفي مراحل موجود در روش. هاي مديريت بود روشبه: كرد
در گزاره چمبرز كه مستلزم تدوين طرح » حلقه سيرنتيك«ذكر . ريزي، اجرا، نظارت، ارزيابي و تدوين دوباره طرح بودجه، برنامه

  .براساس ارزيابي است، قابل توجه است
هاي الزم را براي  دهد و نهايتاً شكل ريزي خود توضيحات كافي را ارائه مي ه هر مرحله از فرايند برنامهچمبرز دربار

ريزي و نحوه ارزيابي اين  هاي برنامه او حتي در مورد چگونگي تشكيل جلسه. كند گذاري ترسيم مي ريزي و سياست برنامه
اصولي  كند، ريزي و مديريت مورد قبول غرب را مطرح مي برنامهچمبرز اصول . كند ها هم دستورات خاصي را مطرح مي نشست
ركت اعضاي زير دست در تعيين امش«و » گزارش پيشرفت كار «،»مديريت معطوف به هدف«، ∗»شيوه مسير بحراني«: مانند
  .»ها هدف

كند و  است، تأكيد مي»  به پاييناز باال«كه در نقطه مقابل تحميل » پايين به باال«چمبرز بر مشاركت داخلي و ارائه ابتكار از 
توان توسعه را  نمي» چمبرز«از نظر . كند حمايت مي» ها از نگرش نظام«باألخره وي با اين نظر كه توسعه يك فرايند پويا است، 

  .به طرزي ايستا از ساير فرايندهاي اجتماعي جدا كرد
هاي توسعه كمك شايان توجهي  هاي عملي پروژه خشريزي، اجرا وبر آورد نتايج توسعه، به ب اين نوع نگرش به برنامه

چمبرز از مرحله . كند، پيوند زدن تئوري و سياست به اين جنبه عملي معادله است آنچه چمبرز در انجام آن كوتاهي مي. كند مي
اند و  گ شدهبيني هماهن هاي ملي از پيش با ايدئولوژي ملي جهان اولويتو كند كه سياست  كند و گمان مي اجرايي آغاز مي

هايي را كه جامعه  هاي اعتقادي و اولويت ها، نظام بيني، ارزش توسعه اگر جهان: ماند بنابراين از مشكل اصلي مشاركت جدا مي
  .بهره خواهد ماند براي متحول شدن برگزيده است، ناديده انگارد، از مشاركت بي

هاي مديريت توسعه به يك شكل   هر دو در بيان شيوه(Louise White)  و لوئيز وايت(Coralie Bryant)كورالي برايانت 
به مسئله، در تعريف دوباره از توسعه، آن را هاي تاريخي  پس از بررسي نگرش» وايت«و » برايانت« 28.شوند خطامي دچار

 تمديري«ادبيات آنها با استناد به . كنند ها قلمداد مي هاي اداري را عامل اصلي شكست برنامه خوانند و ضعف ساز مي ظرفيت
نظريه روابط «، »نظريه تصميم«قلمرو اين ادبيات بر . كنند پيشنهادهاي اجرايي مؤثري ارائه مي) و ارتباطات سازماني(» اداري
ه كشب«هاي مديريت و  گريگور در مورد شيوه   مكY وXهاي  ، تئوري](Hawthorn)» هارثون«هاي  ناشي از پژوهش[» انسان

هاي ثبت  شيوه«، »نمودار درختي«هاي پيشرفته مديريت نظير  برايانت و وايت شيوه. ورزد ن تأكيد مي، بليك و موتو»مديريت
گيرند، اما معيار اصلي آنها  آنها همچنين اهميت ارزيابي را هم در نظر مي. كنند را پيشنهاد مي» تحليل هزينه ـ فايده«و » پيشرفت

  .ايدئولوژي ملي است يا خيرو ها درست و در سنخيت با مشي  يا اين هدفشان مهم نيست كه ا ها است و براي رسيدن به هدف

                                                 
ريزي  برنامه: شود هاي شبكه متمايز مي هاي تحليل شبكه است كه با دو ويژگي از ساير تحليل  يكي از شيوه(Critical Path Method)» شيوه مسير بحران« ∗

  . مترجمـ .بيند كند، زمان و هزينه را در ارتباط با يكديگر مي بندي جا مي را از زمان
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طور يقين، محققان و  را دارند، مهم نيست و به» دغدغه پايان كار«طبعاً اين سنگ پايه نظري براي كساني كه فقط 
اند، اما با اين همه، با  ن دادههاي آن نشا اندركاران توسعه هر دو قابليت خود را در مديريت مؤثر پروژه و دستيابي به هدف دست

بيني تاريخي ـ اخالقي او، صرف دستيابي به اهداف پروژه، به ايجاد ظرفيت، تقويت  در نظر گرفتن اهميت انگاره فرد و جهان
د اهداف توسعه، ممكن است مادي و غيرمادي باشد و احتماالً نسبت به نظام اعتقادي فر. انجامد س و به رهايي نميفاعتماد به ن
كه چه چيزي  ها هاي غربي مديريت توسعه با اين اصل غربي ارزيابي موفقيت شيوه. تفاوت و يا تهاجمي داشته باشند حالتي بي

  .مدار است اين ديدگاه، قوم. خوب و الزم است، حاكي از نوعي مغايرت است
م آنقدر قوي باشند كه بتوانند به ريز ه ساز و برنامه تواند تضمين اين موضوع باشد كه نهادهاي سياست حل مي يك راه

حل كه مشاركت   اين راه29 .افزايش مشاركت منجر شوند و هم آنقدر پاسخگو باشند كه بتوانند حسابرسي به امور را پاسخ دهند
حل مستلزم آن است كه رهبران  اين راه. گذارد كند، بار را بر دوش همه مردم جامعه روبه توسعه مي و حسابرسي را طلب مي

پذير نيست، اما  گوييم اين سناريو امكان ما نمي. جريان حتي به قيمت از دست دادن منافع شخصي، خود را وقف آن كنندم
  .احتمال آن ضعيف است

كرد كه نفع متقابل دارند و به اين ترتيب، به جاي آنكه  هايي را شناسايي مي شد كه هدف اين سناريو در صورتي عملي مي
توسعه ارتباطي قلمروي است كه در آن غالباً چنين . شدند  تقويت مي، و صرف كشمكش داخلي شوندثمرات توسعه، پراكنده

هاي نخستين اين كتاب گفته شد، اقدامات ارتباطي غالباً در خدمت ساير  گونه كه در بخش همان. گيرند هايي مدنظر قرار مي هدف
آيند كه نيازها را در سطوح داخلي،  شمار مي هاي توسعه به ز تالشگيرند و در هر صورت نوعي ا هاي توسعه قرار مي انواع پروژه

هاي ملي خود  هاي ارتباطي براي حمايت از هدف ها از ارتباطات و زيرساخت دولت. سازند اي، ملي و جهاني برآورده مي منطقه
هايي كه به توسعه منابع   پروژهدر همين حال. ندا گرايي و اشاعه پيام هايي كه مشتمل بر تقويت ملي كنند، هدف استفاده مي
طور  دولت به. انجامد، بيشتر به اين مسئله گرايش دارند كه اين منابع را در دسترس سريع شهروندان قرار دهند ارتباطي مي

هاي دوربرد ارتباطي منافع حساسي دارد، اين منافع در ارتباط با، مالكيت، كنترل و  ها و رسانه مشخص در توسعه زيرساخت
  .ريزي، بيشتر درازمدت و متمركز است در چنين حالتي برنامه. هاست ات مربوط به رسانهمقرر
ها  هاي توسعه موفق خواهند شد كه برنامه گذاران ارتباطات در صورتي در نيل به هدف ريزان و سياست طور خالصه برنامه به

ريزان و  ي متكي سازند، افزون بر اين، برنامهريزي همه جانبه راهبردي و اجراي را بر اطالعات سازمان يافته و برنامه
توانند  آنها مي. ال قرار دارند هاي توسعه ارتباطي در جهت رفع نيازها، در موقعيتي ايده گذاران براي همگرا كردن پروژه سياست

  .ها را دست يافتني و مشاركت را تقويت كنند اين پروژه
  

  باطي ريزي ارت گذاري و برنامه نگرش همگرا به سياست
هاي مبتني بر تكنولوژي و نهاد، در قلمرو  ريزي ارتباطي در مقايسه با چهارچوب گذاري و برنامه نگرش همگرا  به سياست

شود كه يك نظام ارتباطي تا جايي كه به فرايندهاي  جا آشكار مي نياز به اين چهارچوب مفهومي از اين. كند تري عمل مي سيعو
اي كه  هاي آن در بستر شرايط اجتماعي داخلي و خارجي جامعه  اجتماعي پيچيده است كه كنششود، يك نظام توسعه مربوط مي
توان بدون در نظر گرفتن نحوه عمل در كل نظام، كاركرد يك بخش از اين نظام  نمي. پيوندد كند، به وقوع مي در آن عمل مي

تواند  ح كنيم، بايد بگوييم كه هيچ بخش نظام ارتباطي نميتر مطر اگر بخواهيم اين موضوع را فشرده. فرايند پيچيده را درك كرد
) اشاعه و استفاده از آن(و هم به فرايند توزيع پيام ) توليد(گيري  هر بخش نظام ارتباطي هم به فرايند شكل. به تنهايي عمل كند

رود و اين كاربرد با  كار مي بهدر اينجا در بستر كلي همگرايي اجتماعي، ملي و اجتماع محلي » همگرايي«واژه . وابسته است
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گذاري  هاي مربوطه به سياست اي از پژوهش افزارهاي گوناگون ارتباطي كه در پاره ها و سخت استفاده از ادغام شونده تكنولوژي
رتباطي، ريزي ا گذاري و برنامه بنابراين ديدگاه همگرايانه به مسايل سياست. شود، متفاوت است ريزي از آن نام برده مي و برنامه

اين » موالنا«بر طبق نظر . كند توجه خود را به روابط نهادهاي اقتصادي، سياسي و همچنين فرهنگي و ارتباطي جامعه معطوف مي
  : ديدگاه حاوي نكات زير است

سيم نوبه خود به دو مرحله تق هر يك از اين مراحل هم به. شود فرايند ارتباط به دو مرحله ويژه توليد و توزيع تقسيم مي
وجود  هاي اطالعات را به ها، افرد و ساير مجاري، جريان در مرحله توليد، منبع يا منابعي كه از طريق نهادها، گروه. شوند مي
ها از سطح كنوني تحليل به سطح كارگزاران سياسي،  در اين مرحله، فرايند و ايجاد پيام. شوند آورند، تجزيه و تحليل مي مي

ريزان  گذاران و برنامه در مراحل توزيع، سياستشود،  كنند منتقل مي دمات اطالعات را فراهم مياقتصادي و فرهنگي، كه مق
البته جريان اطالعات فراتر از صرف ارسال پيام به مخاطب است، بايد . ارتباطي بايد جريان اطالعات را در نظر بگيرند

بنابراين يك پژوهش همه . امعه مفروض را نيز در نظر گرفتدر هر ج» ها نحوه و كاربرد پيام«، »بومي شدن«، »جذب«فرايندهاي 
فرايند . منبع، ب. الف: هاي موجود در هر چهار روند را هدف قرار دهد سونگر ارتباطي و اطالعاتي بايد بررسي دقيق سازه

ني بر دولت ـ ملت و رشد هاي مبت به سبب توسعه تكنولوژي نوين ارتباطي نقش نظام. فرايند كاربرد. فرايند توزيع، د. توليد، ج
گذاري و  هاي سياست ترين بخش نفع، فرايندهاي توزيع و كاربرد به مهم هاي ملي ذي فزاينده كارگزاران فراملي و افراد و گروه

  .ريزي ارتباطي تبديل شده است برنامه
  : شده استهشت عامل يا متغير گسترده در هر مرحله توليد و توزيع مشخص  
گرا و در  وجوي مفاهيم غيرفرهنگ گيري و توزيع در يك نظام ارتباطي مفروض، در جست هر مرحله شكل. انواع مالكيت. 1

تر براي  وجو براي تعاريف اجرايي، به سه قلمرو بزرگ عمومي، خصوصي و مختلط كه حاوي مقوالت مناسب جست
  .شود هاست، تقسيم مي گردآوري داده

گي و ارزيابي آن،  وزيع پيام در هر نظام ارتباطي مفروض، جنبه كنترل از نظر پيچيدهگيري و ت  در مراحل شكل.انواع كنترل. 2
كنترل، هم از درون ساختار : شود هاي گوناگون ظاهر مي كنترل يك نظام در شكل. آيد شمار مي ترين متغيرها به يكي از مهم

كنترل در اينجا به (» اند ادراكي«واقعي و برخي ها  برخي از كنترل. گيرد نظام ارتباطي مفروض و هم از بيرون آن صورت مي
كي طي چهار سده گذشته، سازمان ااگرچه كنترل ادر). مفهوم حذف و يا محدود كردن محتوا و توزيع رسانه ارتباطي است

ظام ارتباطي نه اين نوع كنترل ن. عنوان كنترل غيررسمي در همه جوامع وجود داشته است كار رفته، اما به تر به تر و آگاهانه يافته
ي و سازماني نيز اعمال دهاي استبدادي، حقوقي و يا اقتصادي، بلكه از سوي فرايندهاي فكري فر وسيله محدوديت تنها به

شناسانه، ايده  طبعاً در تحليل روان. هاي فكري جوامع هم در شكل دادن به كنترل ادراكي نقش دارند ها و نظام ارزش. شود مي
محدود » توجه آگاهان«كند كه شعور حاكم، پذيرش برخي از موضوعات خاص را براي  شد ميكنترل فكري هنگامي ر

هاي خاص فرد نيز  شود، اما به شيوه ها، در تحول فردي، از فرهنگ عمومي آموخته مي اگرچه معيارها و ارزش. سازد مي
  . يابد پرورش مي

به عنوان مثال، يك گزارشگر . كنند ار و خطرناك را رد ميهاي ناسازگ اين معيارها كه در ضمير آگاه حضور دارند، موضوع
پراكني، با در نظر گرفتن معيارهاي كارفرما، سازمان و يا فرهنگ، مالحظات خود  روزنامه و يا فرستاده يك سازمان سخن

د را محدود كرده آنكه خود بداند، مالحظات خو كند و پس از مدتي بي ببيند و يا بنويسد، محدود مي» آنچه كه بايد«را به 
در . حال مخربي دارد ر رابطه با نظام اجتماعي و يا مردم، جنبه فراگير و در عينداين كنترل غيررسمي و يا ادراكي .است
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مراتب  بسيار از جوامع، كنترل ادراكي در مقايسه با كنترل رسمي از طرف حاكم و يا از سوي سلسله مراتب حاكم، به
  : توان چهار نوع كنترل قائل شد  هر نظام ارتباطي ميبنابراين، براي. مؤثرتر است

اي، قوانين داخلي و  هاي حرفه ش، ويژگيزاي نظير آمو  اين كنترل مشتمل بر قوانين و مقررات ويژه.كنترل واقعي داخلي .الف
لزم به تبعيت از آنها طور رسمي از سوي نظام ارتباطي ايجاد و نهادينه شده و اعضاي نظام ارتباطي م سلسله مراتب است كه به

  .هستند
باني ادراكي، قوانين  هاي فشار رقيب، كاركردهاي دروازه  كنترل اجتماعي در نظام ارتباطي، گروه.كنترل ادراكي داخلي .ب

اين قوانين مشتمل بر كليه . هستند» قوانين بازي«اينها . اند سازماني نامكتوب اما قابل درك همه از نمودهاي كنترل ادراكي
  .كند اند، تعيين مي يباتي است كه نحوه رفتار اعضاي نظام ارتباطي را در مرزهاي نهادي واحدي كه در آن به كار مشغولترت

اي  سانسور مستقيم، صدور پروانه، عوامل نهادينه شده خارجي و هر نوع عامل خارجي حقوقي، حرفه .كنترل واقعي خارجي. ج
هاي قانوني،  به قلمروهايي مانند بخش» كنترل واقعي خارجي«براي تقسيم . دده و دولتي، بافت اين مقوله را تشكيل مي

  .هاي فرعي ديگري نيز استفاده كرد توان از مقوله حقوقي، اقتصادي و سياسي مي
نخبگان «و » ساختار اجتماعي«، »شخصيتي«، »فرهنگي«هاي  هايي نظير نظام اي نظام  در هر جامعه.كنترل ادراكي خارجي .د

تواند  ها مي يابند، هر يك از اين نظام در فرايند تقاضاهايي كه به نظام ارتباطي راه مي. وجود دارند» و اقتصاديسياسي 
كننده، در نظام نهادي ارتباطات  ها و عوامل نفوذ البته جايگاه همه درخواست. وجود آورد مجموعه بزرگي از متغيرها را به

ها و قوانين نامكتوب محيط سرچشمه  حل توليد و توزيع نقش دارد از محدوديتعوامل مهمي كه در تعيين نتايج مرا. نيست
هاي شخصي،  هاي سياسي ادراكي و ويژگي هاي خوانندگان و مخاطبان، واكنش در برابر اولويت ها و خواسته گرايش. گيرد مي

توان براي اين نوع  هستند كه ميهايي  ها به جامعه از جمله مثال و همچنين فشارهاي تحميلي واز سوي نخبگان و سازمان
  .كنترل برشمرد

نظام «كه عمدتاً يك شاخص وابستگي نظام ارتباطي به سرمايه و درآمد است، در ارتباط با اندازه اين متغير. منابع اجرا. 3
صوصي عنوان مثال مقوالت فروش، آگهي، سوبسيد عمومي، سوبسيد خ به. ، نسبت معكوس دارد»مثابه كل  بهضارتباطي مفرو

  .هاي گوناگون وفق دهد ها و نظام تواند خود را با طيفي از منابع درآمد در رسانه و صدور پروانه مي
گذاري درآمد و سرمايه تأثير  هاي خرج و سرمايه  مالي كه براي راههاي ها و اولويت  سياست.گرايش درآمد و سرمايه. 4

هاي  ها و هزينه رقابت شديد رسانه. آيند امل تأثيرگذار به حساب ميگذارند، در هر دو مرحله توليد و توزيع پيام از عو مي
  .كند گذاري در جهت ارتقاي پيوسته محصول را جبري مي آور تكنولوژي و كار، سرمايه سرسام

 در كه) غيرموروثي(سابي تهاي اك توان سلسله مراتب موقعيت  نظام ارتباطي را ميكراسيوبور. ها گي بوركراسي رسانه پيچيده. 5
هايي كه وابستگي به دولت زيادتر است، بررسي بوروكراسي، پيش شرط  در سازمان. معرض قدرت اجرايي است، تعريف كرد

دو مقوله فرعي نيز در اينجا از اهميت . ارزيابي صحيح از خودمختاري و اعتبار سازمان در گردآوري پيام و توزيع است
  .انحصار و دگرگوني: برخوردارند

هاي همزاد، نمودار تشكيالتي و تمركز  ثابه كل و به شعبات، مراكز فرعي، سازمانم به شبكه يا سازمان به» انحصار« 
 به ظرفيت نظام براي تطبيق با شرايط داخلي و كند؛ شاره ميبه ظرفيت نظام ا» دگرگوني«اما : كند مالكيت آن داللت مي

تقا دهنده، حركت اطالعات در درون خود نظام و زيرساخت هاي ار تحرك شغلي، ميزان مانور، سياست. خارجي
  .كنند ها را تضمين مي بوروكراسي همه عوامل مهمي هستند كه بازده به هنگام و كافي مراحل توليد و توزيع پيام
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 وسـايل   پراكني و يا هر نظام      و در اقتصادهاي مختلف، هر روزنامه و هر ايستگاه سخن           در كشورهاي گوناگون   .هدف ادراكي . 6
در اينجا مـا بـا هـدف ادراكـي     . مثابه يك كل، ممكن است نقش و و هدف خود را به طرز متفاوتي درك كند              ارتباط جمعي به  
ه، سود، آموزش و بسيج همه      هقدرت، وج . تر در دو مرحله توليد و توزيع سروكار داريم         مثابه يك واحد بزرگ    نظام ارتباطي به  

بـه هرحـال    . كننـد  اي از مواقع نيز بـا يكـديگر تـداخل مـي            اند و در پاره     از مواقع اغوا كننده    اي ها در پاره   توانند جزو هدف   مي
 .توان غلبه يك يا دو مورد از موارد فوق را در كاركرد نظام نديده گرفت نمي

ه توليـد بـا تعـداد       اي مرحلـ   عنـوان واحـدهاي رسـانه      بـه . كند ها اشاره مي   ها در نظام تحت بررسي به تعداد رسانه        پيام. ها پيام. 7
در مرحله توزيـع، تنهـا ميـزان ارائـه پيـام،            . پراكني و تلويزيوني برابر است     هاي سخن  ها، مطبوعات نوشتاري، ايستگاه    روزنامه

گـر در    پژوهش. ايم گيري پيام با مسئله تكرار مواجه      در مراحل شكل  . سرعت توزيع و تكرار پيام در طي زمان، مورد نظر است          
هـا   به گـردآوري داده » مخاطب«و » خوانندگان«، »گروه خواني«، »همساني«ها نظير  نهاواند درباره جوانبي از رس  ت اين مرحله مي  

ريزي ارتباطي به ايجاد يك شاخص مقايـسه فرهنگـي و    گذاري و برنامه  ريز مايل است در مدار مشترك سياست       برنامه. بپردازد
بـديهي  . هـا و مجـالت سـرگرم شـود      و يا با آمارهاي مربوط به تيراژ روزنامه     را بررسي كند  » خوانندگان«ملي بپردازد تا با آن      

بـه غيـر از     . تواند در مورد كشورهايي كه در آنها گروه خوانندگان يكسان است كاربرد داشته باشـد               است كه اين شاخص نمي    
د تا مشترك نـشريات خاصـي   نا اين، اين شاخص همچنين براي كشورهايي كه مردم آنها تحت فشار مقامات و يا حزب حاكم         

  .شوند، باز هم مورد استفاده نخواهد بود
هـاي فرهنگـي، سياسـي و اقتـصادي و همچنـين از سـوي                شكار است كه از سـوي نظـام       آاين مقوله يك متغير     . انواع محتوا . 8

  .شود هاي توسعه تعيين مي هدف
  

 جـدا نـشده     ، بومي كه در فرهنگ و جامعـه ريـشه دارد          متكي به تكنولوژي، از مجاري ارتباطي سنتي و        مجاري نوين ارتباطي     
اند، اما بسياري از كـشورها   جمعي و تكنولوژي نوين ارتباطي    هاي ارتباطي سنتي، مكمل وسايل ارتباط      اگرچه زيرساخت . است

هاي مدرن  مدانند كه ضمن انجام وظايف ويژه خود، قادرند بسياري از كاركردهاي نظا  ها را يك نظام مستقل مي      اين زيرساخت 
ها و نهادهاي ارتباطي سـنتي كـه بـا توسـعه تكنولـوژي نـوين قابـل                   به اين ترتيب، زيرساخت   . را نيز برعهده بگيرند   ارتباطي  
آيد، بهترين مبنا را براي تحقق اهـداف توسـعه           وجود مي  اي كه به   نظر از آميزه   به لحاظ روابط همگرا هستند و صرف      اند   انطباق

  .سازند فراهم مي
گذاري ارتباطي تأكيد    ريزي و سياست    يك كل همگرا، تفكر معتقد به جبر تكنولوژي را كه بر برنامه            ثابهم ش به ارتباطات به   نگر 

واند، با اين همه، اين ديدگاه با توجه به اهداف توسعه و نيازهاي ارتباطي، و با توجـه بـه توزيـع                      خ ورزد، به چالش فرا مي     مي
خالصه آن كـه، از زاويـه نگـرش همگـرا، رابطـه             . كند يت نوآوري تكنولوژي نوين تأكيد مي     منافع سياسي و اقتصادي، بر اهم     

به اين ترتيـب،  . هاي مختلف با تكنولوژي ارتباطي به جاي آنكه يك رابطه مستقيم باشد، پراكنده است           جوامع، كشورها و نظام   
هـاي   نظام«هاي متفاوتي را از آميزه  يژگيا كشور مفروض، چه در سطح فردي و چه در سطح ملي، ممكن است و             ييك جامعه   

به معرض نمايش بگذارد كه برخي از آنها در هر زمان و در هر سطحي ممكن اسـت نـسبت بـه                      » ارتباطي سنتي و تكنولوژي   
تر و مقتدرتر باشند و البته اين مسئله به شرايط مختلف اجتماعي، فرهنگي، سياسـي و اقتـصادي وابـسته        ها مسلط  ساير ويژگي 

كيـد  تأريـزان مـورد     از سوي جمعي از محققان و برنامه     1980گذاري از دهه     ريزي و سياست   نگرش همگرايانه به برنامه   . است
  .قرار گرفت
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6  
  هاي ارتباطي و توسعه تكنولوژي

  
  ور؟ براي چه كسي، به چه منظ

اي   هاي سنتي از وسايل ارتباط جمعي و وسايل ارتباطي دوربرد در توسعه و دگرگوني كشورها به هيچ وجه پديـده تـازه                       استفاده
به عنوان مثال، در دهه     .  براي آموزش و سرگرمي مورد استفاده قرار گرفته است         1920راديو از هنگام ظهور خود در دهه        . نيست
ريزي و تا كانادا و هند گسترش يافت، به پخش اطالعات مربوط بـه كـشاورزي بـه                    ر انگليس پي  كه د » برنامه كشاورزي  «1930

. مريكا تبديل شـد   آهاي خارجي     هاي كمك    راديو به يك بخش اصلي برنامه      1960ه  در ده   1.آموزش كشاورزان اختصاص داشت   
شد، بر پايه ارتباطـات و اطالعـات           توسعه، ارائه مي   ، دهه موسوم به   1950هاي توسعه كه در دهه        افزون بر اين، بسياري از برنامه     

  . بود
 1950رغم تعهـد يونـسكو كـه در دهـه            با وجود اين، الگوهاي نظري عمالً در كشورهاي روبه توسعه ناموفق ماندند و علي             

رها و  رغـم مـساعي سـاير كـشو         بخش عظيمي از منابع خود را به وسايل ارتباط جمعي و توسعه اختصاص داد و همچنين علـي                 
ها، اطالعات مربوط به كاربرد تكنولوژي نوين در توسعه، ناقص ماند و اگر چه انتقاد از الگوي نوگرايي بسيار زياد است،        سازمان

توان ماهيـت موضـع    هاي قبلي در زمينه توسعه، بهتر مي       اكنون با توجه به ارزيابي تالش     . اما تجارب اين دوران باز هم مهم است       
 و  1960هـاي      دهـه  رهاي اوليه و محلي  كـه در اواخـ            پژوهش 2. صورت گرفت  1980قير روستايي در دهه     بخش ف . را درك كرد  

 صورت گرفت، در مورد هزينه تكنولـوژي و اسـتفاده از آن در آمـوزش، بهداشـت، تغذيـه، كـشاورزي، تنظـيم خـانواده،           1980
بردند كه اطالعات يك منبع اسـت        ران به اين نكته پي    پژوهشگ. هايي را برانگيخت    ريزي توسعه و اقتصاد روستايي، پرسش       برنامه

شود كه به لحاظ اجتماعي و اقتـصادي در وضـعيت سـودآوري قـرار       طور نابرابر و بيشتر در ميان كساني توزيع مي          و اين منبع به   
كي از تثبيـت    المللي اطالعـات خبرهـا بـه الگوهـايي اشـاره كـرد كـه حـا                  هاي مربوط به جريان بين       هنگامي كه پژوهش   3 .دارند

ها غالباً در مرحله      شاخص تحليل . هاي اقتصادي بود، اين روايت كه اطالعات همان تعادل بخش بزرگ  است، پا گرفت                نابرابري
تـر از ايـن، پژوهـشگران و     مهـم . پرداخـت  تري چون نقش و تـأثير آنهـا نمـي    شد و به موارد عميق     متوقف مي » ها  حضور رسانه «

انـد    توانـسته   آنها نمي . وي غربي نوگرايي را كنار گذاشته باشند، اما از تفكر غربي دست برنداشته بودند             ريزن ممكن بود الگ     برنامه
آگاهانـه  (هاي غيرغربي قرار دهند و بنابراين در تطبيق اقدامات توسعه براي دستيابي             هاي فكري و فرهنگ     خود را در چهارچوب   

  .اند فرهنگي اين طيف ناكام ماندهبه نيازها و معيارهاي اجتماعي و ) و يا ناآگاهانه
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هاي ارتباطي در توسعه اين است كه نقش اطالعات در فرايند             ها، مطالعات آزمايشي و پروژه      ترين نتيجه پژوهش    احتماالً مهم 
هاي بسياري براي آمـوختن وجـود دارد، هنـوز بايـد از كـاربرد                  هنوز درس  .شد  تر از حدي است كه گمان مي        دگرگوني، پيچيده 

. هاي توسعه در دهه قبل، چيزهاي زيادي آموخـت          ها و پروژه     وسايل ارتباط جمعي و تكنولوژي ارتباطي دوربرد در برنامه         عملي
  نتيجه گرفت، ارتباطات يك منبع عمده توسعه و برابري           4»المللي پژوهش براي مشكالت ارتباطات      كميسيون بين «گونه كه     همان

ترين و سودمندترين كاربردهـاي آن را كـشف           هاي اطالعات افزايش دهيم و مناسب       است، بايد درك خود را نسبت به پيچيدگي       
  .كنيم

  
  

  هاي سطح كالن و خرد  گيري پروژه سمت
هـاي سـطح    توان به دو مقوله متمايز اما مرتبط به يكديگر تقسيم كـرد، برنامـه         بر ابزارهاي ارتباطي را مي    هاي توسعه مبتني      پروژه

ها كه عموماً از نظـر   اين برنامه. گيرد اي از سوي دولت مركزي و يا مقامات محلي شكل مي           و يا منطقه  كالن توسعه بر منباي ملي      
هـاي    به همين دليل، پروژه   . آيند  ند، پس از ارائه، در سطح خرد به اجرا در مي          ا هاي سراسري توسعه متكي     حجم وسيع و بر هدف    

گيرند،  اين بخش مورد بررسي قرار ميهايي كه در  اكثر پروژه. ارندتوسعه در سطح محلي و داخلي از يك ماهيت تجربي برخورد
ريـزي    سطح خرد به اجرا در آمده و به سـبب تـداخل بـا سـطح كـالن، بهتـر در برنامـه                      هايي كه در     پروژه. اند هاي تجربي  پروژه

شوند و به اين طور       سعه بررسي مي  ها در اين است كه غالباً در بستر ارتباطات و تو            ويژگي همه اين پروژه   . اند  سراسري حل شده  
  .كلي كاربردهاي موضعي دارند

. و يـا تعيـين حـوزه پـروژه اسـت          گيري    آميز پروژه توسعه، تعيين سطح سمت       ريزي موفقيت   يكي از عوامل اصلي در برنامه     
سـازماندهي كـشاورزان    اي براي     شود تا يك نظام ملي سخن پراكني ماهواره         كار گرفته مي    هاي مختلف و منابع گوناگوني به       شيوه

ريزي وجـود دارد كـه تعيـين گـروه            عوامل گوناگوني در برنامه   . يك روستا در راستاي مبارزه با يك آفت محصول، تشكيل شود          
طور وسـيعي بـه       به ديگر سخن، شيوه برخورد به     . حوه تأمين مالي از جمله آنهاست     نهاي مورد استفاده و       مخاطب، تعيين سازمان  

  . وابسته استسطح دامنه و پروژه
هاي سراسري، پول و تجهيزات فراوان، با نيروي متعدد و بـا مـشاركت                هايي هستند كه با طرح      هاي سطح كالن پروژه     پروژه

طور كه در مطالعات موردي بعدي خواهيم ديد، تعهدات ملي، دولتي يا سياسي، كليد موفقيت توسعه          همان. داخلي سروكار دارند  
هاي گونـاگون    هاي بسياري با هدف     ارتباطات سازماني و كنش متقابل، در اين مرحله كه سازمان         . هدد  را در اين سطح تشكيل مي     

ه در روند   ومثابه يك مشكل بالق     شوند و اين در حالي است كه بوروكراسي هم به           شوند، به منبع نگراني تبديل مي       درگير ماجرا مي  
وجـود   هايي را در سـطح ملـي بـه    ها شبكه ي زيرساختي دارند، اين پروژه    هاي سطح كالن غالباً ماهيت      پروژه. آورد  اجرايي سربر مي  

  . هاي سطح خرد توسعه از اهميت برخوردارند آورند كه براي موفقيت پروژه مي
ورهاي سوسياليـست نظيـر چـين و كوبـا و يـا در              هاي سطح كالن ارتباطات و توسعه در كش         در قلمرو كشورها، اكثر پروژه    

هاي داخلي اقتصادي، سياسي و اجتماعي به خـوبي   هايي كه در آنها اولويت   دار، يعني در نظام      شده، و برنامه   هاي كامالً بسيج    نظام
ـ از نوعي كـه ارتباطـات       ـهاي سطح كالن      در كشورهاي غيرسوسياليست روبه توسعه، پروژه     . اند  مشخص شده، به اجرا در آمده     

طي و توسـعه در خـارج از جهـان          هـاي ارتبـا     هـا و تجربـه      اري از پژوهش  بسي. ـ بسيار كم است   ـكند    در آن نقش حياتي ايفا مي     
انـد، بـه ايـن        اي صورت گرفته    در سطح منطقه  سوسياليست و چند كشور جهان سوم، در سطوح محلي و داخلي و بيشتر از همه                

هـاي خيريـه و كمـك     مشخصه اين پـروژه ايـن اسـت كـه بـا كمـك      . ريزي ملي استفاده شود اميد كه از بازفرست آنها در برنامه 
  .آيد به اجرا در مي» بانك جهاني«و » المللي آژانس آمريكا براي توسعه بين«هايي چون  آژانس
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ايـن  . دهـد  ويژه در مناطق روستايي هدف قرار مي تري از مردم را به     هاي كوچك   طور مشخص گروه    هاي سطح خرد به     پروژه
هاي سطح  خرد با تكيه بر مشاركت داخلي، بر كنش متقابل كارگر               پروژه. رندت  هاي سطح كالن كم هزينه      ها قاعدتاً از پروژه     پروژه

) با مـردم  (وگو    به داوطلبين بومي براي برگزاري جلسات گفت      . كنند  تأكيد مي » خودياري«ـ مشاركت كننده و همچنين بر مفهوم        
. نها تشويق مشاركت داخلي و تعهد اسـت       مأموريت آ . هستند» كارگزاران دگرگوني «شود و اين افراد در حقيقت         آموزش داده مي  

ها استفاده كرد، اما بـا وجـود ايـن، ايـن             توان در اين پروژه     مي» مشاوره از راه دور   «هاي ارتباطي راديو تلويزيوني و يا از          از شبكه 
هاي فردي را  ابليتكنند رفتارهاي فردي را تغيير دهند و ق     هاي روبه توسعه متكي نبوده و ترجيحاً سعي مي          ها بر زيرساخت    پروژه

» توسـعه يكپـارچگي روسـتايي     «. گوينـد   نيـز مـي   » خوديـار «و  » ظرفيـت سـازي   «ها    به همين دليل به اين پروژه     . دگرگون سازند 
ايـن اصـطالح هنگـامي كـه        . سـازي اسـت     هاي موجود در قبـال ظرفيـت         ريشه دارد، يكي از نگرش     1960اصطالحي كه د دهه     

برد كه براي دسـتيابي       هاي اوليه به اين نكته پي       تحليل. مي شد، پا به عرصه وجود گذاشت      تر، الزا   ضرورت اتخاذ يك نگرش كلي    
. طور همزمان صورت گيرد     هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي به        به حتي يك هدف توسعه، ضروري است كه دگرگوني        

و به اين ترتيب بـود كـه ارائـه          . شد  ده مي تر از حدي است كه حدس ز        اين نكته هم مشخص شد كه فرايند توسعه بسيار پيچيده         
هـاي كـشاورزي، اجتمـاعي و     طور همزمان بتـوان بخـش   ريزان آغاز شد تا به هاي توسعه يكپارچه روستايي از سوي برنامه      پروژه

آمـوزش  «ها تبـديل شـد        سازماندر حقيقت، توسعه يكپارچه روستايي به سياست رسمي بسياري از           . ختآموزشي را متحول سا   
 دهنده بومي به عنـوان رهبـر گـروه      در اين پروژه يك آموزش     5.در اتيوپي يكي از نمودهاي اوليه اين روند بود        » رچه خانواده يكپا

هـدف ايـن پـروژه تقويـت منـابع انـساني داخلـي              . كار گرفته شد    و در بسياري از موارد به عنوان مترجم به        ) وگو و بحث    گفت(
ن اين پروژه گنجانده شده بود و لـذا         وخوشبختانه ارزيابي در در   .  و آموزش بود   هاي مشخص توسعه    وهمچنين دستيابي به هدف   

هـاي    احـداث توالـت   . 2)  درصد 89تا  (ميزان سوادآموزي   . 1: هاي پيش و پس از پروژه در اين مقوالت افزايش نشان داد             آزمون
 همه اين دستاوردها در حالي حاصل شـد كـه           ر اين، افزون ب . هاي خودياري   مشاركت در پروژه  . 4واكسيناسيون افراد   . 3اي    حفره

  .انداز شد ها پس ينهزتوجهي از ه نظر به مشاركت بومي، مبالغ قابل
هـاي   هـا و آژانـس   دولـت . شـود   كالن پروژه مربوط مـي     هاي خرد و    مداخله سازماني در ارتباطات و توسعه عموماً به بخش        

از طرف ديگر،   . شوند  عمل مي  ها در كشورهاي روبه توسعه وارد       ارتخانهالمللي معموالً در سطح كالن و در كنش متقابل با وز            بين
  . تمايل دارند هاي سطح خرد هاي خصوصي به شركت در پروژه سازمان

منطقـي  . گنجانيـد   هاي كمك بـه توسـعه مـي         هاي ارتباطي را نيز در برنامه       تعدادي از كشورهاي جهان صنعتي، توسعه رسانه      
هاي ارتبـاطي در سـطح بـااليي قـرار      ر صنايع رسانهظورهايي در اين روند باشيم كه خود از ن        است كه شاهد شركت گسترده كش     

اياالت متحده آمريكا، جمهوري فدرال آلمان، فرانـسه، انگلـيس، ژاپـن و كـشورهاي حـوزه اسـكانديناوي از ايـن                      . داشته باشند 
هـاي ارتبـاطي روبـه توسـعه در           افزار بـه بخـش      ه سخت گاه در زمين    به  برخي از كشورهاي عربي نظير كويت و قطر گاه        . اند  جمله

آژانـس كانـادا بـراي توسـعه        «و» المللي پژوهش براي توسـعه      مركز بين «كانادا نيز از طريق     . اند  كشورهاي جهان سوم كمك كرده    
هـاي    سـازمان افـزون بـر ايـن تعـدادي از          . كنـد   هاي ارتباطي حمايـت مـي       المللي رسانه   به طرز وسيعي از توسعه بين     » المللي  بين
هـاي خـاص      هاي ارتباطي، سياست    در حمايت از توسعه رسانه    » المللي ارتباطات دوربرد    اتحاديه بين «المللي مانند يونسكو و       بين

  . خود را دارند
: شـوند   هاي ارتباطي از طريق سه آژانس دولتي هماهنگ مي          هاي مربوط به توسعه رسانه      در اياالت متحده آمريكا كليه تالش     

آژانـش آمريكـا   «اخيـراً فعاليـت   » بانك صادرات ـ واردات «و » آژانس اطالعات آمريكا«، »المللي آمريكا براي توسعه بينآژانس «
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اندركار توسعه ارتباطي است،    بيشتر به پروژه تمايل داشته و به با نفوذترين آژانس دولتي آمريكا كه دست» المللي براي توسعه بين
  . تبديل شده است

اي خالصـه     هاي رسـانه    اش به دو ميليون دالر محدود شده، در آموزش مهارت           انس اطالعات آمريكا كه بودجه    هاي آژ   تالش
انـدركار جنبـه    ــ واردات دسـت   امـا بانـك صـادرات   . اين آژانش يك برنامه بازديد هم دارد صرفاً جنبه نمايشي دارد          . شده است 

 ديگـر از    ييكـ » هـاي ارتبـاطي     كميـسيون فـدرال رسـانه     «. باطي اسـت  هاي دوربرد ارت    لي مالي نظام  ئافزار ارتباطات و مسا     سخت
 تـا   30آموزش خصوصي ساليانه    . هاي توسعه وسايل ارتباطي به فعاليت مشغول است         اي دولتي آمريكاست كه در پروژه     ه  آژانس

چهارچوب عضويت  اين آموزش در آمريكا و در     . وسايل ارتباطي جهان سوم برعهده اين كميسيون است        تن از كادرهاي فني      40
انـدركار   اي دسـت  هاي ديگري هم وجود دارد كه به طرز گسترده   آژانس. گيرد  المللي ارتباطات دوربرد صورت مي      در اتحاديه بين  

طور پراكنده باري  هاي جهان صنعتي به با وجود اين، كمك. اند ارسال تكنولوژي وسايل ارتباطي فضايي به كشورهاي روبه توسعه
هـا ضـمن آنكـه بيـشتر بـر تكنولـوژي        اين كمـك . شود و عمدتاً سياسي و تكاملي ـ رفورميستي است  رائه ميمواقع اضطراري ا

ربـط   ها را ناكافي و بي كنند و به همين دليل است كه كشورهاي روبه توسعه اين كمك            متمركزند، شرايط موجود را هم تثبيت مي      
  .دانند مي

طوري كه اولي حكـم پـيش آزمـون يـو يـا             اند، به   ه يكديگر وابسته  بكامالً  كالن  و سطح   هاي سطح خرد      از آنجايي كه پروژه   
در حقيقـت بـا يـك    . هاي هريك را از ديگـري جـدا سـاخت    ها و هدف   دشوار است كه نقش    ـحكم زمينه را براي دومي دارد ـ      

د نـه و نـوع كـاربر   تفـاوت فقـط در دام  . هـاي مـشابهي برخوردارنـد    شود كه هر دو نوع پروژه از نقش  بررسي دقيق مشخص مي   
طور خالصه به هفت نقش يا منظور توسعه و ارتباطات بپردازيم و آنها را به هر دو  اجازه بدهيد در اينجا به. ها وجود دارد درسانه

  . سطح خرد و كالن پيوند دهيم
 تماميـت   مچنـين اقتصادي، سياسـي و فرهنگـي و ه       هاي ملي     ارتباطات و توسعه در سطح كالن به عنوان تسهيل كننده هدف          . 1

چـشم  ) محلي(تر اجتماعي   ارتباطات و توسعه در سطح خرد به اهداف مشابه اما در سطح كوچك            . شوند  اجتماعي شناخته مي  
  .اند دوخته

هـا در سـطوح    ديـده پبا اين همه، اين  . آيد  از بسيج، همانند سازي و مشاركت نيز برحسب ساختارهاي ملي سخن به ميان مي             . 2
  .تر و مؤثرترند قابل مديريتر، ت داخلي، اساسي

يان و  يكاربرد فزاينده ارتباطـات در سـطح خـرد، روسـتا          . شود  ريزي ملي نگريسته مي     به رشد اقتصادي معموالً از زوايه برنامه      . 3
  .ريزي رشد اقتصادي فردي و محلي مستعدند كند كه براي برنامه كشاورزان هوشياري را مطرح مي

ويژه گسترش زيرساخت در سطح ملي، پيش شرط اقتدار و امنيت است چنين قـابليتي اتكـا بـه                     هاي ارتباطي به    توسعه رسانه . 4
همين احـساس در سـطح      . كند  ل دفاع ملي، احساس امنيت را، چه صوري و چه واقعي، تقويت مي            ئخود را تضمين و در مسا     

شوند تا جامعـه      كند و باعث مي     ا پيدا مي  هاي ارتباطي حكم رابط مردم ر       شود و آن هنگامي است كه رسانه        روستا نيز ظاهر مي   
  .به خود تكيه كند

ـ اين دو مقوله    . مشاركت فرهنگي و خودمختاري از نتايج ديگر ارتباطات و توسعه  است           . 5 ت متنـوع   بافـ ا همكـاري در يـك       ي
ي را بـه    هـاي ارتبـاط     هايي كـه تكنولـوژي و شـيوه         اما مشاركت فرهنگي از طريق پروژه     . فرهنگي يك پديده سطح خرد است     

  .شود گيرند، تسهيل مي خدمت مي
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در . هـاي منـافع آشـكاري در بـردارد     هاي دولتي و همچنين براي پـروژه       زيرساخت ارتباطي براي بوروكراسي و اداره سازمان      . 6
هايي كه براي نيل به نيازهـاي سـطح خـرد اتخـاذ               هاي توسعه با همان شيوه      همين حال، اداره داخلي دولت و هم اداره پروژه        

  .گردد شود، تسهيل مي مي
ي و رفاهي، چه در سطح كالن وچه در سـطح خـرد از              تهاي آموزشي، بهداش    ريزي اجتماعي و اجرايي پروژه      و باألخره برنامه  . 7

  .شود  تسهيل ميطريق ارتباط
اگـر چنـين   . شـود  ها به تقويت رابطه ارتباطات و توسعه كه پيش از اين بررسي شد، منجر مي ها و هدف   اين دوگانگي نقش  

هـا در     اين پـروژه  . گذاشت  ريزي ملي مي    هاي آزمايشي در سطح محلي تأثير ناچيزي بر برنامه          اي وجود نداشت پروژه       مسئله
ريزي براي توسعه ملي و در اجراي پـروژه از   كند و اين امور در برنامه      حقيقت، بازفرست و پيش آزمون و سازمان ايجاد مي        

  6.نقش با ارزشي برخوردار است

  
  اربردهاي توسعه كهاي ارتباطي و مطالعات موردي منتخب در زمينه  رسانه

در ايـن چهـارچوب،     . پـردازيم   مـي ) ملي(اكنون با اين برداشت همگرا به بررسي مطالعات موردي در سطوح محلي و سراسري               
ها بـر   ز آن است كه اكثر تالش  هاي مربوط به كاربردهاي ارتباطي حاكي ا        شود پرژوهش   بندي برحسب نوع رسانه انجام مي       مقوله
 پـروژه را بررسـي كـرد، تمـامي ايـن            85» آكادمي توسعه آموزشي   «1982در سال   . مبتني بوده است  » اي  چند رسانه «هاي    نگرش
پردازند، انتخـاب   چندين رسانه به اشاعه و تقويت اطالعات مي   . ها بيش از يك رسانه را به عنوان منبع انتخاب كرده بودند             پروژه
بـه  . شود بايد با پيام، مخاطب و جامعه در ارتباط باشـد            اي كه انتخاب مي     رسانه. ه مناسب، يك انتخاب مهم و اساسي است       رسان

عنوان مثال، يك برنامه راديويي و يا تلويزيوني ممكن است با نوارهاي ديداري و شنيداري، پوستر و مطالب چاپي و يا با ديـدار     
هـاي ارتبـاطي و از مزايـاي     چنين كاربردهايي از انعطـاف رسـانه  . ام اصلي همراه باشدحضوري براي تقويت و حتي گسترش پي  

  .كند اي حكايت مي كاربردهاي مختلف يك رسانه خاص در راستاي حمايت و تقويت ساير كاربردهاي رسانه
مـدارس راديـويي    بـه عنـوان نمونـه،       . توانـد مـؤثر باشـد       با اين همه، مادامي كه پيام براي مخاطب خاص نشده است، نمي           

هـاي    موقعيت» تاراهومارا« در مكزيك به اين منظور ايجاد شد تا ضمن تقويت هويت فرهنگي بوميان               (Tarahumara)تاراهومارا  
بـراي  سـپانيايي  شد به زبان ا حمايت مالي و اجرا مي» يسوعيون« اين پروژه كه از طرف 7.اجتماعي و اشتغال آنان را افزايش دهد    

بنـابراين پـروژه   . كردند كرد و اين در حالي بود كه تعداد اندكي از اين بوميان به زبان اسپانيايي تكلم مي                  مي مدارس برنامه پخش  
  .هايي اسپانيايي زبان در منطقه كمك كرد، اما آنها كه هدف پروژه بودند، نفعي از آن نبردند مذكور به بچه

 اجرايـي و    هـاي  دشـواري . شود  اعث موفقيت محدود آنها مي    ها و يا ب     داليل ديگري نيز وجود دارد كه باعث شكست پروژه        
مطالب چاپي ضروري ممكن است با تأخير ارائه شـود و يـا اينكـه               . فني مثل عدم تجهيزات و يا فقدان امكانات نيز مطرح است          

ها بـه سـبب    اي پيامهاي ساختاري مانند فقدان سرمايه براي اجراي پروژه، ناتواني براي اجر محدوديت. اصالً وجود نداشته باشد  
تـوان همـه مـسايل و مـشكالت را حـل كـرد، امـا بـا          البتـه نمـي  . نبودن ساير منابع مثل زمين، نيز ممكن است مانع اقدام شـود   

هاي مناسب و بـه تـدارك         توان از بسياري از مشكالت پرهيز كرد و درعين حال با پژوهش مقدمات به پيام                ريزي دقيق مي    برنامه
  .تمواد ضروري دست ياف

نخـست آنكـه مطالعـه مـوردي غالبـاً بـا            . هاي ارتبـاطي از دو جهـت اهميـت دارد           مطالعات موردي در زمينه كاربرد رسانه     
اطالعات عملي بعدي بـه  . رود هاي مورد قبول و يا فرضي كه براساس شرايط تجربه شده است، به پيش مي  اي از گمانه    مجموعه

دوم آنكه موارد   . شود  اي براي تعيين نقش تازه براي رسانه ارتباطي تبديل مي           ا به پايه  پايه بهبود نقش كاربردي رسانه ارتباطي و ي       
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ها و مشكالتي كـه       از سوي ديگر، شكست   . توانند حكم الگو را داشته باشند، تا از آن الگو در شرايط مشابه استفاده شود                فوق مي 
بنابراين بررسي نقادانـه،  . هاي آتي باشند ريزي اي برنامهتوانند در خدمت كسب تجربه بر   شوند، مي   از مطالعه موردي مشخص مي    

اگرچه انتقادهاي كساني كه در كوران عملي كار نيستند غالباً بـه طـرز              . نه تنها از جنبه نظري بلكه از حيث علمي هم مفيد است           
  . اندركاران را حقير جلوه دهند خواهند دست ناموجهي تند است، اما حسن نيت دارند و نمي

ايـن بررسـي نـشان داد كـه         . بنـدي شـد     هاي ارتباطي در توسعه، مباحث برحسب نوع رسانه مقوله          رسي كاربرد رسانه  در بر 
هـا بـه خـدمت        ها را در فراسـوي ايـن مقولـه          اي از رسانه    هاي توسعه، آميزه    مقوالت مورد بحث جنبه اختصاصي ندارد و پروژه       

سـپس  . پـردازيم   هاي خبـري مـي      هاي چاپي مشتمل بر رسانه       ابتدا به رسانه   .شود  ها بررسي مي    در اينجا طيفي از رسانه    . گيرند  مي
ما به ايـن    . گيرد  هاي قومي مورد بررسي قرار مي       تكنولوژي وابسته به تلفن، كامپيوتر، نوارهاي ديداري و شنيداري، فيلم و رسانه           

پراكنـي، راديـو و       هاي سنتي سـخن     كه رسانه در حالي   . نقطه مشترك دارند  » تحرك«نگريم كه همة آنان در        طيف از اين جنبه مي    
كنـيم، بـه طـرزي        هايي كه ابتدا در مورد آنها بحث مي         كنند، رسانه   طور كلي زيرساخت و تمركز بيشتري را طلب مي          تلويزيون به 

  .كنند غيرقابل انكار به ارتقاي مشاركت داخلي و كاربرد آنها كمك مي
  

  هاي چاپي  نگاري و رسانه روزنامه
. هاي مربوط به ارتباطات و توسعه به طرز عميقي به مطالب چـاپي متكـي اسـت                  اكثر تالش .  گرافيگ و مطالب چاپي    ها،  جزوه

هـاي    شود، عمدتاً براي تقويت پيام      هاي پشتيبان و يا مكمل اطالق مي        مطالب چاپي كه در الگوهاي ارتباطي توسعه به آنان رسانه         
وگـو مـورد    هاي بحث و گفت  هاي مسئوالن گروه     در منطقه و يا براي تقويت پيام       هاي كارشناسان حاضر    پراكني، پيام   مراكز سخن 

خـارج نـاچيزي    مشوند، بـا      ها چسبانده مي    هايي كه بر روي اتومبيل      ها، بروشورها و حتي برچسب      اعالميه. گيرند  استفاده قرار مي  
به عنوان مثـال در تانزانيـا، برنامـه         .  را دارند  هاي مختصر   براي جمع وسيعي از مردم در مناطق گسترده جغرافيايي حكم يادآوري          

هـا و   مـردم را بـا هـدف    » يادآورنـده ديـداري   «پوسترها به عنوان يك     . از پوسترها استفاده كرد   » انسان بهداشت است  «موسوم به   
  .هاي نيل به اهداف برنامه آشنا كرد وهيش

هاي سني خاص بـود،       ه ناشي از شيوع اسهال در گروه       نيز براي مقابله با مرگ و مير وسيع اطفال و كودكان ك            در هندوراس 
يك مبارزه بهداشتي از طريق وسايل ارتباط جمعي آغـاز شـد در حـالي كـه در ايـن مبـارزه از مطالـب چـاپي و از كـارگزاران                           

كـارگزاران  به ايـن  . شد و پخش مييهاي برنامه نيز از طريق راد شد، اهداف و رسالت هاي بهداشتي در دهكده استفاده مي  مراقبت
اين كارگزاران به مادران    .  به درمان اسهال بپردازند    (O.R.T)» تي.ار.او«آموزش داده شده بود تا با مخلوط كردن و توزيع نمك            

در فاصـله يكـسان در منـاطق تحـت پوشـش       . شد  ها تقويت مي    دادند و اين عملكرد آموزشي از سوي رسانه         دهكده آموزش مي  
افزون بر اين، ارزيابي نشان داد كـه هـم معالجـه و هـم               . كاهش پيدا كرد   درصد   25 درصد به    5/47پروژه، مرگ و مير اطفال از       

خـوبي از   ويژه اين نكته شايان ذكر است كه تقريباً همه مـادران بـه             به.  اسهال افزايش داشته است    سطح اطالعات در قبال بيماري    
وسـيلة     برزيل از پوستر، عكس و تابلو اعالنات استفاده شـد تـا بـه               در يك برنامه تجربي تغذيه در      9.كردند  استفاده مي » يت.ار.او«

از ميان ده خانواده انتخـاب شـد تـا در امـور اضـطراري               يك مسئول    10.هاي اجتماعي سازماندهي شود     تشويق به محاوره، كنش   
ساس همگرايـي انجاميـد و ايـن        در تأييد اظهارات پائولوفريره مبني بر مؤثر بودن محاوره، اين پروژه به اح            . ايجاد كند هماهنگي  

ايـن نتيجـه بـراي      . كردند درمانده و اسير تقديرند، از نظر روحي متحول شوند           احساس را ايجاد كرد كه روستايياني كه گمان مي        
  .ريزاني كه قصد ايجاد كنش متقابل اجتماعي و ايجاد اتكا به نفس را دارند، بسيار مهم است برنامه
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هاي ديگري كه     هاي ديداري از پيام      پيام 11.گيرد  اي صورت مي    القوه براساس نگرش چند رسانه    طور ب   همه اقدامات توسعه به   
هـاي ديـداري و       ريزان توسعه با درك همين حقيقت، طيـف وسـيعي از كمـك              برنامه. ها هستند، بسيار مؤثرترند     فاقد اين محرك  

ها يك امـر عـادي بـه حـساب      ي وگرافيك تقريباً در همه پروژه     استفاده مؤثر از مطالب چاپ    . اند  كار گرفته       مبتني بر مشاركت را به    
شيوه كم هزينه اشاعه پيام براي جمعيـت         يك» ديدارييادآوري كنندگان   «توان انكار كرد كه استفاده از         در عين حال نمي   . آيد  مي

خـوبي در نقـش       هـا غالبـاً بـه       اگرچه اين رسانه  . افزون بر اين، مطالب چاپي هميشه اعتبار دهنده است        .ناهمگون و پراكنده است   
  .كنند شوند، اما در هرحال در موقعيت توسعه نقش اساسي ايفا مي حمايت كننده قرار داده مي

توجه اوليه به ارتباطات به دليل نياز به ارائه اطالعات و اقناع مردم بود، اما با وجود اين، اشاعه اطالعات                    . هاي خبري   رسانه
ويژه در اياالت متحده آمريكا سنت بر اين است  در جهان غرب به. رسد نظر مي خش خبرها مترداف بهنگاري و پ    تقريباً با روزنامه  

هاي خبري و ارتباطـات   به همين خاطر، توسعه رسانه. نگاري را وسيله اشاعه خبر و پوشش رويدادهاي جاري بدانند   كه روزنامه 
. انبه مورد حمايت قرار نگرفته اسـت ج دو ها و مجاري كمك انساي در كشورهاي روبه توسعه جهان، عموماً از سوي آژ          روزنامه

  .هاي توسعه نگريسته نشده است اي به عنوان يك مؤلفه الينفك پروژه افزون بر اين، به ارتباطات روزنامه
 سـاير   اين موضوع، به غير از    . هاي ارتباطي است    ها و سازمان     توسعه در اين زمينه ناشي از توجه خاص آژانس         اكثر اقدامات 

. هـا منجـر شـده اسـت         پراكني براي آموزش كاركنان رسـانه       اي و نهادهاي سخن     هاي خبري منطقه    گيري سرويس    موارد، به شكل  
هـا و   ريزان رسانه ها، بيانگر اين نكته است كه ميان برنامه هاي چاپي از توسعه در ساير بخش        پراكني و رسانه    جدايي توسعه سخن  

ها كه حرفه آنهـا      اندركاران توسعه به جاي تكيه بر كارگزاران رسانه         دست. ي و همكاري وجود ندارد    هنگاريزان توسعه، هم    برنامه
هـا و     هـاي ارتبـاطي برنامـه       كنند كه خود وارد سازماندهي و ايجـاد جنبـه           همانندسازي، توليد و توزيع اطالعات است، سعي مي       

العات، طهاي دولتي در امر اشاعه ا       از آنجايي كه وزارتخانه   ). زيونهاي آموزشي راديو و تلوي      مثل برنامه (هاي توسعه شوند      پروژه
ها، به لحـاظ كيفيـت    هاي ارتباط جمعي باشند، لذا پروژه فاقد افراد متخصص و ماهري هستند كه در سطح افراد شاغل در رسانه       
  .گيرند ارتباطي كه يك مقوله اساسي توسعه است، غالباً در سطح پايين قرار مي

هـايي در سـطح        چنين پروژه  12.ها بوده است    اندركاران رسانه   ها و رشد دادن به دست       ها، توسعه رسانه    ژهوز پر هدف برخي ا  
ـ   « تحت نظر يونسكو و اخيراً تحت نظـر          1960المللي از دهه      اي و بين    منطقه قـرار  » المللـي بـراي توسـعه ارتباطـات          ينبرنامـه ب
  .اند داشته

ترين مشكل افزايش خدمات تلفني در كشورهاي روبه توسعه ايجاد زيرساخت             بزرگ .هاي وابسته به آن     تلفن و تكنولوژي  
افزون بر اين، تقاضا براي اين نوع خدمات، به         . گير است   اي پرهزينه و وقت      ايجاد و حفظ خطوط انتقال زميني مقوله       .بوده است 

» زيرساخت«گونه كه قبالً گفته شد،  همان. يافته استكه تكنولوژي بتواند خود را با آن انطباق دهد، افزايش          تر از آن    مراتب سريع 
تـر،   اي، خدمات تلفنـي پيچيـده   عمدتاً و ضرورتاً در مناطق شهري متمركز شده است، اما با اين همه، با ظهور تكنولوژي ماهواره 

  .وبه گسترش استسرعت ر تر و قابل اتكاتر شده است و اين در حالي است كه اين خدمات در سطوح روستايي نيز به گسترده
هاي مربوط به توسعه و تكنولوژي ارتباطي مورد غفلت قرار گرفتـه،               تلفن اگرچه در پروژه    .تلفن و تكنولوژي باند محدود    

كنـد، باعـث ايجـاد        از آنجايي كه تلفن محـاوره را تـسهيل مـي          . خود اختصاص داده است    را به » كننده اجتماعي   بسيج«اما صفت   
ويژه   اين موضوع به. هاي توسعه استفاده شده است  عنوان يك ابزار در پروژه     هاي متمادي به    ن طي دهه   از تلف  13.شود  دگرگوني مي 

كشورهاي روبه توسعه در . كند  بوده، بيشتر صدق مي1950هاي دهه   در قلمرو توسعه اقتصادي كه هدف اصلي بسياري از پروژه         
عي ييش و بهبود خدمات تلفني در مناطق روستايي، در سـطح وسـ             براي ايجاد زيرساخت و افزا     1970 و اوايل    1960اواخر دهه   

  .گذاري كردند سرمايه
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طور مشخص در راستاي سياست خود داير بر ارتقـاي توسـعه اجتمـاعي و اقتـصادي در ميـان                      بانك توسعه اينترآمريكن به   
 شـروع بـه   1976يـن بانـك در سـال     ا14.بسيار فعال بـود   » هاي متمركز به زيرساخت     پروژه«هاي كم درآمد، در حمايت از         گروه

هـاي ارتبـاطي      اگرچه تأكيد اينترآمريكن به داليل مـالي عمـدتاً بـر رسـانه            . هاي تلفن براي روستاها كرد      گذاري در پروژه    سرمايه
هاي ارتباطي دوربرد براي روستاها در سراسر آمريكاي التـين نيـز حمايـت مـالي                  دوربرد شهري بوده، اما در عين حال از پروژه        

 بـراي   1984 ميليون دالر وام به آرژانتين در سـال          52: نترآمريكن مشتمل بر اين موارد بوده است      يهاي بانك ا    فعاليت. رده است ك
 سيـستم   28 مركـز نظـارت،      32 براي ساخت    1979 ميليون دالري به پاناما در سال        7/13وام  . ها در شهرهاي كوچك     تغيير تلفن 

 بـراي   1977 ميليون دالري به كاسـتاريكا در سـال          2/12يك وام   . ي مناطق روستايي   تلفن عمومي برا   210چينگ خطوط و    يسوئ
 ميليون دالر وام    18 تلفن عمومي در جوامع روستايي و باألخره اخيراً          1300 مركز نظارت خطوط و      56پشتيباني مالي از ساخت     
هـم  » دورااكو«و » كلمبيا«هاي مربوط به روستاها  در پروژه» اينترآمريكن«.  تلفن در مناطق روستايي    7600به گواتماال براي نصب     

   15.شركت داشته است
ميـان  » مـايكرويو «ارتبـاط    از طريق صندوق حمايت اقتصادي خود براي ايجاد يك        » المللي  آژانس آمريكا براي توسعه بين    «

 سـاله در     نـس طـي يـك دوره پـنج        اين آژا . نيجريه و چاد و احداث يك كارخانه تلفن در ليبريا، امتيازات و اعتباراتي داده است              
  16. ميليون دالر به لبنان داد7/11 ميليون دالر به مصر و براي بازسازي يك كارخانه تلفن 400زمينه تجهيزات تلفني 

 و  1968هـاي     ريكاي التين در فاصـله سـال      مريقا و آ  ها در آسيا، آف     هاي مشابه ديگر، ميزان تلفن      در اثر اين اقدامات و تالش     
 با اين همه هنوز توجـه بيـشتر بـه           17. ميليون رسيد، اين رشد كماكان ادامه دارد       78 ميليون به    8/33ش از دو برابر، از       به پي  1976

دهد كه جمعيت شـهري كـشورهاي          نشان مي  1980تا در سال    سمقايسه آماري توزيع تلفن ميان شهر و رو       . شهر محسوس است  
 9/14كنند، حال آنكه جمعيـت شـهري           درصد تلفن استفاده مي    2/51از      دهند   درصد كل جمعيت را تشكيل مي      8/39صنعتي كه   

آرژانتـين  :  كشورهاي جهان سوم نيز نابرابر وجـود دارد        18 .كنند  ها استفاده مي     درصد تلفن  4/70درصد كشورهاي روبه توسعه از      
  هـر صـد نفـر سـكنه خـود           در همـان زمـان بـراي      » ولتاي عليا « تلفن داست و     1/8 براي هر صد نفر سكنه خود        1982در سال   
  19.  تلفن داشت 3درصد

اي ديگـر بـه توسـعه كمـك           تواند به طرزي مؤثر و به شيوه        آيد، مي   وجود مي   زيرساختي كه براي گسترش خدمات تلفني به      
هـاي تلفـن بـراي مخـابره          توانـد از زيـر سـاخت        است كـه مـي    » باند محدود «عنوان مثال، فاكس مايل يك تكنولوژي          به 20 .كند
چنـين  . تواند بـراي مخـابره الكترونيـك مطالـب چـاپي اسـتفاده كنـد                هايي مي   چنين شيوه . ترونيك مطالب چاپي استفاده كند    الك

هـاي توسـعه و    تواند با ارسال سريع اطالعات ضـروري مكتـوب بـه منـاطق دور دسـت بـراي كمـك بـه پـروژه                هايي مي   شيوه
ايـن  . اش بحث شد، نمونه ديگري براي اين مقوله اسـت           كه قبالً درباره  » ورمشاوره از راه د   «. ها مفيد باشد    اندركاران پروژه   دست

هايي تا چنـدي      اما چنين طرح  . تواند در مناطق روبه توسعه نقش مؤثري داشته باشد          رسانه فراگير، به لحاظ توان بالقوه خود، مي       
كـي  تهايي بايـد م      بوده است كه چنين پروژه     اين سياست اكثر نهادهاي مالي و توسعه      . پيش از اهميت الزم برخوردار نبوده است      

  .كنند هاي توسعه درك نمي ها و پروژه ها را با ساير تالش به خود باشد و اين امر مؤيد آن است كه آنها تأثير عميق اين پروژه
هـاي    نهشركت ملي رسا  «و  » المللي  آژانس آمريكا براي توسعه بين    «كه تحت نظارت مشترك      (Entel)» انتل«پروژه آزمايشي   

ويژه تلفن  هاي ارتباطي دوربرد و به تأسيس شبكه بود، به اين منظور طراحي شد تا مطلوبيت و عملي بودن) پرو(» ارتباطي دوبرد
هـاي ارضـي،      هـاي مـالي و  سـاير محـدويت            به دليل موانع جغرافيايي، محدوديت     21 .را در مناطق محروم روستايي بررسي كند      

اي بـراي     هـاي راديـويي، يـك سيـستم مـاهواره           هاي ارتباط تلفني از طريق كانال       يل فقدان سيستم  و به دل  » مايكرويو«محدوديت  
گـزارش داد كـه يـك سيـستم زمينـي            چنين» فني  تحليل«اي پرو موسم به       طرح پروژه ماهواره  . (اجراي پروژه در نظر گرفته شد     
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هاي   ل است، افزون بر اين، ارتباط تلفني از طريق كانال         هاي گيرنده در هر سي ماي       كشي سراسر منطقه و استقرار برج       مستلزم سيم 
تـر    هاي زميني بـسيار مطلـوب       اي از سيستم    سيستم ماهواره ). شود  ناطق كوهستاني با مشكل مواجه  مي      مراديويي به سبب وجود     

 آن از كـار   هـاي   يك شبكه، ساير شبكه   » ايست«كند و به سبب       است و در قبال مسافت حساس نيست، ظرفيت وسيعي ايجاد مي          
  . تر است ماند، به وضعيت جغرافيايي و جوي نسبت به ساير امكانات، كمتر حساس است و واقعاً مقرون به صرفه باز نمي

ايـن  . هاي تلفن موجود را براي مناطق روسـتايي افـزايش دهـد             به اين منظور طراحي شد تا سيستم      » انتل«اي    شبكه ماهواره 
عات مربوط به ارتعاشات زمين، يك شبكه تبادل خبر در سطح جامعه و يك امكان مـشاوره                 پروژه همچنين يك كانال ارائه اطال     

اين سيستم در بخش كشاورزي بر تحول تداركات و تجهيزات نظارت           . هاي آموزشي دولت فراهم ساخت      از دور را براي برنامه    
هـدف ايـن سيـستم در       . كـرد   ه آموزش استفاده مي   براي تباديل اطالعات و ارائ    » مشاوره از دور  «داشت و افزون بر اين از امكان        

بخش بهداشتي بيشترين دستاوردها را  . بخش آموزش، ارائه برنامه هماهنگ درسي، آموزش بهتر معلمان و اداره بهتر مدارس بود             
يل  شـهري عمـالً بـه يـك شـبكه تبـد            هاي مناطق   ادارات و مراكز بهداشتي روستايي با پزشكان، متخصصان و بيمارستان         : داشت

هـاي آزاد و همچنـين بـه          نيز به محـاوره و بحـث      » مشاوره از دور  «. شدند و اين امر در بهبود وضعيت بهداشتي بسيار مؤثر بود          
  .كرد هاي بهداشت عمومي كمك مي اي و به بحث آموزش حرفه

المللـي،    سـعه بـين   آژانـس آمريكـا بـراي تو      : شود  مذكور روبه پيشرفت است و از سوي اين محافل دنبال مي          ارزيابي پروژه   
  .»مديريت منابع انساني«در دانشگاه فلوريدا و سازمان خصوصي » هاي آموزشي انستيتو نظام«، »انتل«

اسـتفاده شخـصي و يـا       ) براي كشاورزي، آموزش و بهداشت    (استفاده عمومي   : شود  به دو طريق ارزيابي مي    » كاربرد«مقوله  
ميـزان اسـتفاده،    . 3كـنش نظـام،     . 2ام،  ظـ د ن ركـارب . 1:  صورت گرفته است   هايي  تالش» اربردك«در مورد   . تجاري و يا خصوصي   

  22 .نتايج استفاده را تعيين كند. 6جايگزين استفاده از نظام و . 5، )استفاده كننده(هاي كاربر  ويژگي  .4
در اداره امـور مـانع      طور همزمان با اجراي پروژه صورت گيرد، اما عدم درك مسئوليت و استراتژي                قرار بود اين ارزيابي به    
دسـت آمـده      اما با اين همه، برخي از نتايج به       . عمل آمده چندان قابل اتكا و روشنگر از آب در نيامد            اين امر شد و لذا ارزيابي به      

  .هاي مشابه مفيد واقع شود وساير پروژه» انتل«تواند براي آينده پروژه  مي
يي شد، زيرا تكنولوژي شكننده آن در محطي كامالً غير مساعد انبار شد             ها  افزار دچار دشواري    اين پروژه در ارتباط با سخت     

هـاي آموزشـي و بهداشـتي بـه           و سپس هم در تحول و هم در نصب با تأخير در برنامه مواجه بود، اما با اين وجـود در بخـش                      
بـه سـطح    » ره از راه دور   مـشاو «انـد و جلـسات آموزشـي          پزشكان پيوسته با بيماران خود در ارتباط بـوده        . موفقيت دست يافت  

  .استاندارد خود رسيده است
. انـد و گـردهم آوردن آنهـا مـشكل اسـت             در كشاورزي ناموفق ماند، زيرا كشاورزان در سطح پراكنده        » مشاوره از راه دور   «
ـ       مردمي كه براي رسيدن به نزديك     . رغم اين موضوع، سيستم تلفن با اقبال مواجه شده است           علي د چهـار تـا     ترين باجه تلفن، باي

ماندند و سـپس تـا روز بعـد هـم بـراي اتوبـوس        بودند، مدتي نيز براي تلفن زدن در انتظار مي  پنج ساعت با اتوبوس در راه مي      
  .كردند، اكنون با اين مشكالت دست به گريبان نيستند بازگشت صبر مي

هـا و خـراب شـدن     ا برخـي از هزينـه     اگرچه تغييرات مثبتي به وجـود آمـده، امـ         . نتايج ارزيابي حاوي نكات متفاوت است     
اما سيستم هم در برخورد با اين مشكالت انعطاف و انطباق الزم را از خود               . وجود آورده است    غيرمترقبه تجهيزات، مشكالتي به   

وجـود آورده كـه باعـث مـشاركت آنـان در              اين نظام ارتباطي دوربرد براي مردم و روستاهاي پرو امكاني را به           . نشان داده است  
  .وسعه متعلق به خود آنها شده استت
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مناطق دوردست و روبه توسعه را به شيوه مستند گردآوري   برخي از كاربردهاي تلفن در(Heather Hudson)هيتر هودسن 
از ارتباطـات دوربـرد در     . شود كه حمل و نقـل در آنهـا دشـوار اسـت               از ارتباطات دوربرد در مناطقي استفاده مي       23 .كرده است 

ونقـل را افـزايش دهـد و در واقـع             شود تا كارايي حمل     ظير حوزه جنوبي اقيانوس آرام و در منطقه آالسكال استفاده مي          مناطقي ن 
اسـتفاده  . شود  ها و كاالها استفاده مي      هاي حركت كشتي    ، از ارتباطات دوربرد براي هماهنگي در برنامه       دونقل شو  حمل جايگزين
تـر از رفـت و آمـدهاي      بسيار مقـرون بـه صـرفه   (South pacific)اه ساوت پاسيفيك براي دانشگ» مشاوره از راه دور«از روش 

. گرفـت   اي و ايجـاد همـاهنگي انجـام مـي           پرهزينه و وقت گير قبلي است، رفت و آمدهايي كه براي برگزاري جلـسات منطقـه               
» مـشاوره از دور شـنيداري  «ين ابزارها براي  در آالسكا از ا   . اند  هاي ارتباطي دوربرد در آالسكا هم مورد استفاده قرار گرفته           رسانه

جـويي در مخـارج حمـل و نقـل             صـرفه  ثاسـتفاده از ايـن شـيوه باعـ        . شـود   هاي بهداشتي استفاده مي     در زمينه صنعت مراقبت   
 هاي قانونگـذاري بـه     در همين منطقه، مشاوره در زمينه     . ها نيز كمك كرده است      بيمارستاني شده و به عالوه به نجات جان انسان        

 باعث بهبـود وضـعيت اداره مـدارس    (A.T.S-1)» اس ـ يك .تي.اي«مشاركت مردم در امور حكومتي انجاميده و كاربرد ماهواره 
  .منطقه شده است
انـد تحـوالت      ريـزي جايگـاه خـود را يافتـه          ويژه در نقش ابزار مـديريت و برنامـه           كامپيوترها نيز در توسعه، به     .كامپيوترها

بـه  . اند به اندازه كافي يكايك آنها را بررسي كنند    گذاران نتوانسته    بوده است كه سياست    ع به قدري سري   تكنولوژيك در اين زمينه   
 يك سيستم بازيافت خانگي است كه در آن دريافت، انتقال و پردازش كامپيوتري يك (Video Text)» ويدئوتكست«عنوان مثال 

طـور مـستمر مخـابره        گيـرد، بـه     ي كه پخش تلويزيوني صورت نمـي      در فواصل »  ويدئوتكست «24 .دهد  حلقه كامل را تشكيل مي    
طور متقابل    شود تا اطالعات دلخواه را دريافت كند يا اين كه ارتباط به           » كد«طرفه وارد     تواند يك   طوري كه گيرنده مي     شود، به   مي

وسـيله كابـل يـا تلفـن بـه يـك بانـك         به» كاربر« در ارتباط متقابل، پايانه كامپيوتر  هطرفه و چ    چه در ارتباط يك   . نيز برقرار شود  
ها، آن را به يك ابزار قدرتمند بالقوه در مساعي توسـعه              گسترش تجارت بازيافت الكترونيك داده    . مركزي اطالعات مرتبط است   

  .تبديل كرده است
ـ   توسـعه مـي    هـاي سـنتي و      ي، مـا را بـه فراسـوي رسـانه         طهاي ارتبا   وتر و تكنولوژي  يهاي مداوم كامپ    پيشرفت اگرچـه  . ردب

در بخش هفتم به تفصيل بررسي شده است، اما با اين همه ذكـر مـواردي                » دورسنجي« تكنولوژي فضايي و تكنيك      هاي  نوآوري
  . در توسعه مفيد است» ميكرو كامپيوتر«چند از 

 از اين ابزارهـا     .اند  هاي دستي به ابزارهاي پيش پا افتاده متخصصان امور توسعه تبديل شده             ميكرو كامپيوتر و ماشين حساب    
 25 .شـود   هـاي گونـاگون توسـعه اسـتفاده مـي           و در بخـش    ريزي و ارزيابي تا فرامين كـامپيوتري          هاي مختلف از برنامه     به شيوه 

در . بيني تحوالت و كنترل آفت و همچنين در مديريت امور كشاورزي از كامپيوتر اسـتفاده كننـد                  توانند براي پيش    كشاورزان مي 
 در بوليـوي  26 .اند با ابداع يك شيوه اتوماتيك پشم گوسفندان را بدون آنكه به آنها آسيبي برسد، بچينند        توانستهاستراليا مهندسان   

دهد، و در كنيا از كامپيوتر براي ضدعفوني  معرض ديد قرار مي ها را در گاه كه مزارع و گلهااز يك سيستم اتوماتيك مديريت چر 
  .كنند ها استفاده مي كردن گله

پزشـكان و مهندسـان از كـامپيوتر بـراي     .  كامپيوترها در جامعه تجاري به يقين بيشترين حد موفقيت را داشته اسـت          كاربرد
ها، صورت اموال، پست الكترونيـك و طراحـي اسـتفاده         ريزي، پردازش واژه، صورت حساب      ها، نمودارها، برنامه    انباشت پرونده 

هـاي اقتـصادي كـشور        ي خلق چين به منظـور افـزايش تـوان پـردازش داده            در جمهور ) پكن(مركز اطالعات كامپيوتر    . كنند  مي
   27 .تأسيس شد
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اين مركز كامپيوتري توانست بـراي كمپـاني لـوازم يـدكي            : اين مركز نتايج مثبتي به بار آورد كه مورد زير از جمله آنهاست            
مديريت كامپيوتري بر امـوال مانـده در انبـار          همين نظام با تشكيل     . اتومبيل پكن يك نظام اطالعاتي مديريت تجاري فراهم كند        

ريز و كاربر نيز طي يك پـروژه پـنج سـاله آمـوزش                سه هزار برنامه  .  ميليون دالر كاهش داد    6كمپاني، سطح كاالهاي مانده را تا       
  .ديدند

اي از    آمريكـا پـاره   دفتر آمـار    . هاي توسعه است    هاي مهم در پروژه     استفاده از انباشت آماري، محاسبه و تحليل يكي از جنبه         
 بـه عنـوان مثـال، از كـامپيوتر بـراي       28 .اين كاربردها را در سراسر جهان مشتمل بر آفريقا و آمريكاي التين گزارش كرده اسـت               

و در بررسـي    » پورتوريكو«در سرشماري اقتصادي    . در مصر استفاده شده است    » كار«هاي مربوط به بررسي مسائل        پردازش داده 
ادي بنگالدش نيز كامپيوتر نقش اساسي ايفا كرده و در بررسي وضعيت كشاورزي كشورهايي چون جامائيكا، جامعه اوضاع اقتص  

سازمان ملل نيز آمارهاي ممكن و يـا جمعيـت          . مراكش، تونس، سيرالئون، فيليپين، ليبريا و سودان از كامپيوتر استفاده شده است           
خوبي نقش عظيم كـامپيوتر را در پـژوهش و توسـعه نـشان      ها همچنين بهاين آمار . مربوط به مناطق ويژه را پردازش كرده است       

حلقه ضعيف موضوع را تـشكيل      » ارزيابي«و  » پژوهش«دهد،    هاي مربوط به توسعه نشان مي       گونه كه اكثر پژوهش     همان. دهد  مي
 و به طرزي مؤثر اجرا خواهنـد  هاي توسعه به حركت درآمده خوبي استفاده شود، پروژه به» پژوهش و ارزيابي«اگر از . داده است 

راحـي  طريـزي و   كـامپيوتر هـم در قلمـرو برنامـه    . اند اما اين دو مقوله غالباً حضوري ضعيف داشته و يا ابداً حضور نداشته  . شد
اي   نقش بـسيار ارزنـده  ]قه مورد پژوهش ـ مترجم طحضور در من[هاي ميداني  ريزي الگوهاي آزمايشگاهي و هم در قلمرو برنامه

با اين همه، شايان ذكر است كه نقش اساسي مردم و ارتباطات بين فردي را . ها ايفا كرده است انباشت، پردازش و تحليل دادهدر 
ريزان توسعه است، امـا فقـط يـك ابـزار و بخـشي از                نهايت با ارزش براي برنامه      ها يكي ابزار بي     گردآوري داده . نبايد از ياد برد   

  . فتي كه انسان معطوف به انسان استها، پثشر پيشرفت به سوي هدف
پاسيفيك باعث شد تا      شرايط اجرايي در دانشگاه ساوت    . كمك آموزشي كامپيوتر نيز به يك موضوع عادي تبديل شده است          

اكنون از كامپيوتر در اين دانشگاه براي پست الكترونيك مطالب و براي           . استفاده از كامپيوتر به صورت يك ضرورت مطرح شود        
هاي خاصي براي آموزش رياضي، زبان و همچنين سـاير مطالـب تـدارك ديـده شـده        برنامه29 .شود و تعليم استفاده مي  آموزش  

ايـن وسـيله كـه يـك        . نـام دارد  » بگو هجي كـن   «اي است كه      وسيله» ابزارهاي تكزاس «هاي شركت     يكي از اسباب بازي   . است
در (هـاي شـفاهي       تواند در تمرينات سـاده و پاسـخ         كرو كامپيوتر مي  دهد كه چگونگي مي     خوبي نشان مي    به. وتر است يميكروكامپ

اين اسباب بازي به سادگي بـا شـرايط مختلـف آموزشـي از سـطوح ابتـدايي تـا آمـوزش                      . مفيد واقع شود  ) قلمرو زبان آموزي  
  30.بزرگساالن قابل انطباق است

هـاي بهداشـتي      مراقبـت . صارف شخصي كاربرد دارند   ها نيز نظير مهندسي، امور دولتي، صنعت وم         كامپيوترها در ساير زمينه   
ايـن  .  براي بيست كلينك بهداشتي كشور چاد ميكرو كامپيوتر فراهم شـد           1985در سال   . است يكي ديگر از اين قلمروهاي مهم     

ات كنند، بخشي از نظـام نوپـاي ارائـه خـدم            ميكرو كامپيوترها كه پس از بروز عالئم بيماري به تشخيص و مداوي آن كمك مي              
هاي جديد درمـان را   هوهاي بهداشتي، شي اندركاران مراقبت  دست31 .بهداشتي وابسته به مركز جهاني انفورماتيك در پاريس است   

  .گيرند فرا مي از طريق همين كامپيوترها
فاده هـاي كلينيكـي و زايـشگاهي اسـت          هـاي آزمـايش     در تونس، اندونزي و تايلند از كامپيوتر براي پردازش و انباشـت داده            

 به كودكاني كه در سنين ما قبل دبـستان در اثـر             (A) هاي رساندن ويتامين آ     عالوه بر اين، كامپيوترها براي بررسي شيوه      . شود  مي
 بديهي است كه تحوالت نوين تكنولوژيك اگرچه هنـوز كـامالً   32 .اند شوند، مورد استفاده قرار گرفته كمبود اين ويتامين نابينا مي 

  .اند اي داشته هاي توسعه تأثير بالقوه ريزي، اجرا و ارزيابي پروژه د، در برنامهان گسترش نيافته
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  هاي متحرك شنيداري ـ ديداري  رسانه
نظير فيلم و كاست، به دليل چند منظوره بودن، متحرك بـودن وقابليـت انطبـاق بـه طـرز      ديداري هاي تحرك شنيداري ـ   رسانه
شـود، ايـن      تـر مـي     افزون بر اين، هر چه تكنولـوژي پيچيـده و پيچيـده           .  گرفته شده است   هاي توسعه به كار     اي در پروژه    فزاينده
هـا   ايـن رسـانه  . كـار گرفـت   هاي داخلي به خوبي در موقعيت توان به   هاي متحرك را مي     رسانه. شوند  تر مي   ها ارزان و ارزان     رسانه

وگو نيز بـسيار مفيدنـد،    هاي بحث و گفت كه براي گروههاي متحرك شنيداري ـ ديداري   شوند رسانه آساني تكثير و توزيع مي به
هاي الكترونيك و هم از جاذبه و روح ارتباط شـفاهي             توانند مورد استفاده قرار گيرند هم از اعتبار رسانه          عالوه بر اينكه بارها مي    

د توليد و توسط همـين مخاطبـان        وسيله مخاطبان خو    توان به   هايي مشاركتي هستند، مي      چنين رسانه   افزون بر اين   33 .برخوردارند
  .مصرف شوند

  
  نوارهاي ديداري و شنيداري

هاي ديداري و شنيداري نيـز عموميـت يافتـه             كاست دگيرد كاربر   در حالي كه انقالب الكترونيك مصرفي سراسر جهان را فرا مي          
هـاي   سـالن . شـود   خت هند استفاده مي   عنوان مثال در حال حاضر در هند از نيم ميليون دستگاه ويدئو وارداتي و نيز سا                 به. است
خاطر   به1982اين صنعت هنگامي در هند شكوفا شد كه طي سال           . آيد  جمعي تماشاي ويدئو، از مناظر عادي به حساب مي          دسته
) بـا خريـد ويـدئو     (هاي آسياسي، هزينه گمرك كاهش يافت، دليل اين كاهش هزينه اين بود كه دوستداران ورزش بتوانند                   بازي

اخيراً فروش ويدئو بار ديگـر      . هاي بعدي به تماشاي آن بنشينند       هاي مورد عالقه ورزشي خود را ضبط كنند و در فرصت          رويداد
اندازه محبوب شده است و اين درحالي است كه اين وسيله هنوز براي مصرف شخصي و كاربرد تجـاري نـسبتاً                       باال گرفته و بي   

  .گران است
هـاي    در تانزانيا براي آمـوزش مهـارت      . ك براي اهداف توسعه كماكان مورد عالقه است       هاي متحر   استفاده از اين تكنولوژي   

 ايـن شـيوه     34 .هاي شنيداري ايجـاد شـده اسـت         اي براي شنيدن كاست     ضروري زندگي خانوادگي به زنان، مجامع عمومي ويژه       
. سواد را تغيير داده اسـت        و بي  د با سوا  شود، به طرز بسيار مؤثري نگرش شركت كنندگان         آموزشي كه بر پايه بحث آزاد اجرا مي       

پروژه پيش  .  درصد بوده است   63 درصد و در گروه ديگري       73افزون بر اين ارزيابي نشان داد كه درصد مشاركت در يك گروه             
  .از آنكه بتواند كارگران را كه هدف پروژه بودند پوشش دهد، ساير اقشار مردم را پوشش داد

 (Campensions)» كارگران مـزارع  «راس در زمينه آمزوش، بهداشت و تنظيم خانواده كه براي           پروژه يكپارچه روستايي هندو   
در ايـن   . آموزي و تنظـيم خـانواده بهـره گرفـت           هاي شنيداري در راستاي سواد      طراحي شده بود، به طرز كامالً خالقي از كاست        

هـا، مـشاركت      داد، در ايـن گـروه       ث را تـشكيل مـي     هاي بح   كرد، گروه   پروژه يك كارگر آموزش ديده كه خود در مزارع كار مي          
هـاي    هـا، داسـتان     كننـدگان در گـروه      شـركت . پرداختند  گيري مي   دادند وسپس به نتيجه     كنندگان به يك داستان نمايشي گوش مي      

مثبـت،  ارزيابي پروژه حـاكي از تغييـرات رفتـاري          . كردند  هاي ديگر معاوضه مي     مربوط به خود را ضبط و سپس آنها را با گروه          
  .مشتمل بر افزايش سوادآموزي كاركردي و كنش اجتماعي اصالح وضع موجودبود

هـاي     از كاسـت   (Kipsigis)ها، موسوم به برنامـه مـزارع كيـپ سـي جـيس                در كنيا در برنامه مديريت ضدعفوني كردن گله       
از . وباره به آنهـا اسـتفاده شـد   شنيداري براي گردآوي تاريخ شفاهي مزارع منطقه و ضبط جلسات كشاورزان براي گوش دادن د              

عـالوه بـر روايـت بـومي از زيرنـويس           . شد  هاي مربوط به اساليدها به زبان بومي استفاده مي          ها براي تعريف روايت     اين كاست 
  .شد كه زبان رسمي ملي كنيا است، نيز استفاده مي» سواحيلي«
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، برنامـه آموزشـي     »سـنگال «در  . اسـتفاده شـده اسـت     هاي شنيداري براي حذف موانع زباني         ها از كاست    در برخي از پروژه   
ايـن برنامـه بـا      . شـود    پخش مـي   (Malinke)و مالينك    (Peul)، پيول  (Wolof)راديويي بزرگساالن به چند زبان بومي مثل ولوف       

ن محصول تري قيمت بادام زميني كه عمده. هاي دولت را تغيير داده است واكنش مثبت كشاورزان همراه بود و بسياري از سياست     
  .خاطر اين برنامه به يك قيمت واحد رسيده است سنگال است، به

هاي كوتاه تجاري و ورزشي و سپس پخـش آنـان از طريـق راديـو و                   هاي ديداري و شنيداري غالباً براي ضبط برنامه         كاست
هاي شـنيداري از      اين برنامه، كاست  در  . در بوليوي تالش شد تا دانه سويا را معرفي كنند         . گيرند  تلويزيون، مورد استفاده قرار مي    

ها تهيـه و اسـتفاده       اين گروه  35 .كار گرفته شدند    هاي نمايش با فيلم و اساليد به        هاي ديداري از طرف گروه      سوي راديو و كاست   
ذاي ويـژه در دسـتور غـ         بـه  (Cochabama)يان ايالت كوچاباما    يعنوان يك غذاي پروتئيني در دستور غذاي روستا         را به » سويا«از  

پروژه پس از چندي مورد ارزيابي قرار گرفت و بـا  . اطفال، كودكان، زنان باردار و مادراني كه طفل شيرخواره داشتند، قرار دادند 
سپس پروژه براي دومين بار به      . ها كم كرد و فقط بر سه نوع پخت سويا تأكيد كرد             تغييرات ضروري از ميزان دستورالعمل     ايجاد

 سومين مرحله هم بعد از ايجاد تغييراتي در نحوه اعالن راديويي، كه با هدف تمركز بر مخاطبـان اصـلي                     .مورد اجرا گذاشته شد   
د در  نـ هـر چ  .  برابر افزايش داشته اسـت     10ارزيابي نشان داد كه فروش سويا طي مدت اجراي پروژه           . ت گرفت، آغاز شد   رصو

 درصد مردم سـويا را      8/9 اما در پايان اجراي پروژه فقط        شناسند،   درصد مردم سويا را نمي     81يك بررسي مشخص شده بود كه       
  36 . درصد آنان را خورده بودند7/62شناختند و  نمي

شد، تالش خود را بر روابط بين فردي و نـوار ويـدئو    در پرو آموزش پروژه توسعه روستايي، كه در آن از ويدئو استفاده مي          
اين . ش كشاورزان را براي اصالحات ارضي در دستور كار خود قرار دادند           هاي چاپي هم آموز     از سوي ديگر رسانه   . متمركز كرد 

شـد، در سـال         پشتيباني مالي مـي     )(FAO و سازمان خواربار و كشاورزي       (Undp)» برنامه توسعه سازمان ملل   «پروژه كه توسط    
 همـت گماشـت تـا از طريـق ايـن      اي و پنج مركز توليد منطقـه     ) پايتخت پرو (» ليما« به تأسيس يك مركز توليد ويدئو در         1974

هـا    ايـن گـروه   . هاي توليد آموزش داده شـود       هدف اوليه اين بود كه به گروه      . مراكز، نيازهاي ويژه مناطق گوناگون را تأمين كند       
همـه روزه   . هـا بـود     كردند و باألخره ارزيابي برنامه كار نيز با همـين گـروه             نوشتند، ضبط و ويراستاري مي      كردند، مي   تحقيق مي 
شود، سپس بحـث آغـاز و مطالـب تكميلـي نيـز در پـي آن بررسـي         اي در يك مركز تكثير داخلي آماده مي    دقيقه 18ويدئوهاي  

  .اي برخوردار است انجامد و بازفرست آن از اهميت ويژه ها دو ساعت به طول مي جلسه. شود مي
گيـرد، امـا    مشورت با كارگران مزارع صورت مياگر چه انتقاداتي در اين زمينه وجود داشت، كه گزينش مطالب بومي بدون        

 مورد توليد از طريق ويدئو را       140اي تهيه كرده بود،        دقيقه 18 درس ويدئويي    600بيش از    «1981رغم آن، پروژه در نوامبر        علي
ها حـاكي از آن       ي ارزياب 37». كارگز مزرعه را، كه به مراكز ويدئويي دسترسي داشتند، آموزش داده بود            10200آموزش داده بود و     

آموزش . كند را كه در اكثر مناطق روستايي وجود دارد، حذف مي» سوادي مانع بي«ـ شنيداري اين رسانه  است كه ماهيت ديداري  
خاطر موفقيت ايـن پـروژه، در مكزيـك،     به. آورد توليد از طريق ويدئو، مشاركت داخلي ورود به موضوع مورد نظر را در پي مي           

 آغاز شده و همچنـين مـديران توسـعه آمريكـاي            ـتر ـ   ـ اما در مقياس كوچك    ـهاي مشابهي     ه و برزيل تالش   هندوراس، پاراگوئ 
اند تا شيوه آموزشي ارتقاي كـشاورزي از طريـق مراكـز ويـدئويي را                 التين نيز از سازمان خواربار و كشاورزي درخواست كرده        

  38.كار گيرد به

مثابه يك رسـانه پـشتيبان        هاي ديداري و مراكز توليد ويدئو به        آموزي به كاست  هاي آموزشي و سواد     اگرچه تعدادي از پروژه   
تجربه سوادآموزي بزرگـساالن در برزيـل موسـوم بـه مـوبرال      . كند اي ايفا نمي    نگرند، اما اين رسانه در كل پروژه نقش عمده          مي

(Mobral)       شـبيه  برنامـه آمـوزش از دور كاسـتاريكا    . استاز نمودهاي اين امر     كاستاريكا  دانشگاهي در    و برنامه آموزش از دور
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 شهرت دانشگاه ساوت پاسيفيك به اين دليـل         39 .اي است كه دانشگاه ساوت پاسيفيك در فيجي آن را به كار گرفت              همان برنامه 
ـ هاي ارتباطي دوربرد براي ارائه خدمات آموزشـي بـه جزا   است كه پيشتاز استفاده خالق از ماهواره و از رسانه   نـده بـوده   ر پراكئ

  .اين دانشگاه داراي يك مركز توليد ويدئو است و هر مركز تكثير آن يك دستگاه ضبط و مانيتور ويدئويي دارد. است
 ايـن شـبكه، كـه بـه ابتكـار           40اي است كه كامالً در مرحلـه توسـعه قـرار دارد             هاي تازه   يكي از پروژه  » شبكه ويدئو دهكده  «

وجود آمده است،  به» دانشگاه سازمان ملل« مشترك و با سرپرستي (Martha Stuart)» وارتهاي ارتباطي دوربرد مارتا است رسانه«
گوا، چـين، هنـد، جامائيكـا،         يك سازمان غيرانتفاعي است كه مشتمل بر چند كشور روبه توسعه نظير مالزي، زيمباوه، مصر، انتي               

  .هاي آن شركت دارند  نيز در فعاليتملل سرخپوست آمريكايي. نيجريه، گويان، ژاپن، اندونزي و گامبيا است
اين شبكه ضمن تقبل حمايت مالي،      . دهد  با خريد تجهيزات توليد ويدئو، كاربرد آن را نيز آموزش مي          » شبكه ويدئو دهكده  «

اگرچه مطالب ويـدئويي در داخـل خـود كـشورها و در     . كند در زمينه توليد مواد ويدئويي الزم براي اهداف توسعه مشورت مي     
زنـان  . كنـد   ها را تسهيل مي     شود، اما اين سازمان بين كشوري تبادل آراء و فرهنگ           ط با اهداف توسعه اين كشورها توليد مي       ارتبا

نظير اتحاديه مستقل   ( هاي زنان نيز    جمعيت. اند و بيشترين نفع نيز متوجه همين مخاطبان است          يكي از مخاطبان اصلي اين شبكه     
  .هاي جمعي و تبادل نظرهاي ناشي از فعاليت شبكه مذكورند كين فعال فعاليتدر زمره مشار) زنان احمدآباد هند

هاي توسـعه     هايي كه نقش زنان را در فعاليت        وژي ويدئو در مقايسه با ارزيابي     لگونه مشاركت در توليد و استفاده از تكنو         اين
است كه زنان كـشورهاي روبـه    اي گونه   جهاني به  تقسيم كار    41 .دهد، اميدوار كننده است     به طرزي باور نكردني انفعالي نشان مي      

  .اند هاي فراگير استفاده از تكنولوژي توسعه محروم مانده  ولي غالباً از موقعيتتوسعه، اگر نه كامالً
هـاي توسـعه      هاي ديداري در پروژه     ور مؤثرتري از كاست   ط  هاي شنيداري به دليل كوچكي و ارزاني به         رسد كاست   نظر مي   به

ويژه در آموزش و تدريس استفاده        هاي ديداري نيز تا حدودي، به        از كاست  )هاي مورد بحث قبلي     در پروژه (اگرچه  . اند  حل شده 
ها هنوز در اكثـر كـشورها         ها هنوز در اكثر كشورها آموزش و تدريس استفاده شده است، اما اين رسانه               شده است، اما اين رسانه    

ا با اين همه، حضور اين رسانه در سراسر جهان قابليت بالقوه دسترسي به آن را نشان      ام 42حكم يك ابزار سرگرم كننده را دارند،      
اين رسانه به يك ابزار آشنا و مورد قبول تبديل شده و همين برداشت مثبت از آن، توان بـالقوه آن را بـراي كـاربرد در                           . دهد  مي

  .دهد توسعه افزايش مي
فيلم اگر چـه    . ند، برخوردار است  ا  پراكني به تنهايي فاقد آن      هاي سخن    كه رسانه  پذيري   فيلم از مزاياي تحرك و انعطاف     . فيلم

آوري داخلـي   طور مستقل در گردهم تواند به شود، اما مي پراكني، نظير تلويزيون به كار برده مي     غالباً در ارتباط با تكنولوژي سخن     
يقت، ضرورت گرد آوردن افراد براي تماشاي فـيلم يكـي از            در حق . كار برده شود    هاي آموزشي توسعه به     و يا در ارتباط با هدف     

آورد،   وجود مـي    شود و همچنين استحكام نابي كه به        هايي كه به دنبال ديدن فيلم مطرح مي         بحث. بهترين مزاياي اين رسانه است    
تـوان از فـيلم اسـتفاده     يز ميعالوه بر اين در اهداف آموزشي ن. هاي توسعه از ارزش بااليي برخوردار است  در دستيابي به هدف   

  .كرد
تسليم كرده، جنبه آموزشي آن روبـه       » نياز به سرگرمي  « كه از آنجايي كه فيلم عمدتاً خود را به           اند  اي نگران اين موضوع     عده

به عنوان مثال، اين مسئله در هند تعجب برانگيز نيست كه مردم براي ديدن يك فـيلم چنـدين مايـل مـسافرت                       . افول رفته است  
كند و بـه      هاي غربي است، پيروي مي      هايي كه برگردان فيلم     هاي تجاري در كشورهاي روبه توسعه غالباً از فيلم           صنايع فيلم  .كنند

هاي ساخت هند اگرچه اخيراً به مسائل اجتماعي نظير خشونت پلـيس و               فيلم. كشد  هاي غربي را به تصوير مي       اين ترتيب ارزش  
  .هستند» رو دنباله«ماً پردازند، عمو مي» جهيزيه دادن«نظام 
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هـاي    بچـه «: انـد   ضوع را اثبات كرده   ودو پروژه جداگانه اين م    . كننده بودن فيلم، يك مشكل نيست       با اين همه، صرف سرگرم    
ها و    استفاده شده است و هنرپيشه    » سرگرمي« در اين دو پروژه از جنبه        43. در فيليپين  (Batingaw)در نيجريه و باتينكا     » برادر من 
هاي مهـم اجتمـاعي سـاخته         اي با هداف القاي پيام      هاي مستند و سرگرم كننده      اند تا فيلم    ان محبوب به خدمت گرفته شده     بازيگر

  .شوند مي
اگرچـه  . شـد   هاي بحث آغاز مـي      شد و سپس به دنبال آن جلسه        در مراكز تنظيم خانواده نمايش داده مي      » هاي برادر من    بچه«

اي از  ها و فرهنگ نيجريه غفلت كرده بود و بنابراين شـكل تحريـف شـده    لي بود، اما از سنت   فيلم به لحاظ نحوه توليد بسيار عا      
داد و چون فيلم از واقعيت فاصله گرفته بود، پيـام اجتمـاعي آن بـه آسـاني مـورد پـذيرش قـرار                          زندگي در نيجريه را نشان مي     

  .گرفت نمي
، مانند يك فيلم تجاري توزيع شد و در معرض ديد و نقد عمـوم       ساخته شده بود  » پيش آزمون «و  » پژوهش«اما باتينگا كه با     

ارزيابي رسمي نشان داد كه اكثر مخاطبـان نـه تنهـا مـضمون فـيلم دايـر بـر تنظـيم خـانواده را درك كـرده، بلكـه                              . قرار گرفت 
  .اند هاي اجتماعي مربوط به موضوع بود، درك كرده هاي جنبي را هم، كه حاوي ساير پيام مضمون

ـ  تري در چگونگي اجراي توسعه بهره مي        هايي كه از فيلم به طرز صريح        ژهدر پرو  ه گيرند، اين رسانه نقش حمايت آميزتري ب
در حقيقـت برخـي از      . ها بايد به تدارك تسهيالت ضروري براي توسعه، توجه خاصي اعمـال كـرد               در اين پروژه  . گيرد  خود مي   

در هنـد، بـه دليـل فقـدان زيرسـاخت الكتريكـي              (Poshak)» پوشاك«ن و پروژه    در پاكستا  (Barani) »باراني«ها مثل پروژه     پرژه
اي كه  شوند، از مراكز محلي و يا منطقه       هايي كه در مناطق بدون زيرساخت گسترده اجرا مي         پروژه. نتوانستند از فيلم استفاده كنند    

  .كنند به امكانات نمايش فيلم مجهز است، استفاده مي
 44.وري كـارگران مـزارع را افـزايش دهـد           در مكزيك به اين منظور طراحي شد تا بهره         (Puebla)وبال  به عنوان مثال پروژه پ    

كار گرفته شد، اما در سال سوم پروژه، كارگران مـزارع           اگرچه چندين رسانه مشتمل بر پوستر، آگهي و راديو در سراسر پروژه به            
هـاي افـزايش محـصول ذرت، اعتبـار      اين سه فيلم به موضـوع . دندبه عنوان هنرپيشه براي بازي در سه فيلم به خدمت گرفته ش  

» ارزيـابي و بازفرسـت    «. اين نوع مشاركت يكي از عوامل موفقيت پروژه است        . شد انداز مربوط مي   هاي پس  سابحكشاورزي و   
مل ديگـر موفقيـت پـروژه بـه     ها را به مؤثرترين شكل تغيير دهند ـ عوا  پروژهريزان،  شود برنامه مثابه مؤلفه الينفك ـ باعث مي  به

تـر پـروژه    ها و تكنولوژي نوين كشاورزي افزايش يافت، اما نتيجـه ملمـوس        اگرچه سطح آگاهي نسبت به رويه     . آيند حساب مي 
اتكـا  » كـاربر «هاي  اين پروژه كه به رويه  .  درصد افزايش در محصول ذرت، بهبود درآمد و ارتقاي شرايط زيستي بود            33،  »بوبال«

  45 . پرو، كلمبيا و هندوراس هم دنبال شده استكند، در مي
هاي سوادآموزي و تقويت بنيـه علمـي را    كالس«در اتيوپي به منظور ترغيب اتكا به خود،     » آموزش يكپارچه خانواده  «پروژه  

ي آمـوزش    يك فرد باسواد از ميان جمع برا       46».با آموزش علمي بهداشت، كشاورزي، تعليمات مدني و تنظيم خانواده ادغام كرد           
هـاي ديـداري نظيـر فـيلم         اين فرد سـپس از رسـانه      . گرفت و دو هفته تحت آموزش قرار مي      ) رهبر گروه (شد   گروه انتخاب مي  

هـايي كـه پـس از        ارزيـابي . هاي توسعه را اشاعه دهد     هاي مربوط به تغذيه، تنظيم خانواده و ساير موضوع         كرد تا پيام   استفاده مي 
هـاي    هـا و بهبـود در وضـع رويـه     هاي سوادآموزي و تقويت بنيه علمـي، تغييـر نگـرش    بي به هدفپروژه به عمل آمد، از دستيا     

 درصـد   89طوري كه در سه مركز، سـوادآموزي         ها بسيار زياد بود، به     افزايش سطح مهارت  . كرد و بهداشتي حكايت مي   اجتماعي  
اطالعات مربوط بـه    . كنندگان پيشرفت كرده بودند    در يك مورد ديگر در يكي از مراكز تقريباً صددرصد شركت          . پيشرفت داشت 

  .اي رشد كرد العاده هاي تنظيم خانواده نيز درحد فوق شيوه
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اين رسـانه نـه فقـط بـه سـبب ميـزان             . كنند، بسيار زيادند   هايي كه از فيلم استفاده مي      گونه كه خاطر نشان رشد، پروژه      همان
  .اي برخوردار است وهتحرك، بلكه به دليل نقش مشاركتي آن از توان بالق

  
  هاي سنتي و قومي  رسانه

هـاي سـنتي و    از آنجايي كه آگاهي در قبال اهميت و حساسيت ساختارهاي فرهنگي و سنتي رشد كرده، توجه بـه نقـش رسـانه             
لـب  انقالب اسالمي در ايران توجه جهان را به پيوند مجاري ارتباطي سنتي بـا تكنولـوژي ج                . قومي در توسعه، بيشتر شده است     

هاي سـنتي در كـشورهاي روبـه         آميز ساختارهاي سنتي نظير مسجد و بازار توجه همگان را به قدرت رسانه             كاربرد موفقيت . كرد
هـاي سـنتي ارتباطـاتي اجتمـاعي را در      آميزي نظام  به طرز موفقيت1979 جمهوري اسالمي ايران از سال     47 .توسعه معطوف كرد  

  . كار برده است به) كاال(ويژه در بسيج اجتماعي و به عنوان يك نظام تحويل  ي، بههاي توسعه مل جامعه خود و در پروژه
ويـژه   هاي ضـبط صـوت در مـصر، بـه          دستگاه. يما  هاي سنتي مواجه    در مصر نيز با مورد ديگري از تلفيق تكنولوژي با رسانه          

ها  مراسم سنتي، اعياد و گردهمايي    . رخوردارندهاي ائمه جماعات، از محبوبيت ب      خاطر گوش دادن به صداي قاريان و سخنراني        به
انـدركاران   در اين پروژه، دست   . اند  ادغام شده  (Danfa)» الدنفا«نيز در پروژه جامع بهداشت روستايي و تنظيم خانواده موسوم به            

موفقيـت ايـن پـروژه      . شـود  ها آموزش داده مـي     هاي جديد وضع حمل به قابله      اند و شيوه    شده  كار گرفته  محلي امور بهداشتي به   
از » اوجامـا «گونه كه در ابتدا ذكر شد، تعهد ملـي و سـنت              و همان . هاي محلي است   عمدتاً به دليل در نظر گرفتن رسوم و سنت        

 (Mtu Ni Afya)» انسان بهداشت اسـت «پروژه .  بود1973تانزانيا در سال » اي چند رسانه«عوامل عمده موفقيت برنامه بهداشت 
هاي اجتماعي در آموزش بهداشت، كنترل   فعاليتهاي مكمل، براي بسيج      هاي كوچك بحث و رسانه     اديويي، گروه هاي ر  از برنامه 

هاي بحث نيز    داد و گروه    ميليون نفر را پوشش مي     5/1هاي راديويي قريب به      برنامه. بيماري ماالريا و ساختن توالت استفاده كرد      
جمهور تانزانيا از اين پـروژه حمايـت     رئيس (Julius Nyerere) ژوليوس نايرره.شدند  رهبر آموزش ديده اداره مي7500از سوي 

هاي مخصوص آموزش بزرگساالن تـشكيل       كالس. هاي سياسي روستاها را داد تا مردم را بسيج كنند          كرد و دستور ايجاد سازمان    
 پـروژه در كـاهش چـشمگير بيمـاري     اين. زا خشك و پاكسازي شدند و هفتصد و پنجاه هزار توالت ساخته شد     شد، مناطق پشه  

  . دالر هزينه برداشت275000ماالريا موفق بود و 
هـاي   وجود آمـد از مـصاديق خوديـاري سـنتي در برنامـه             به» جنبش دهكده نوين  «كه زير نظر    » مادران اهل كره  «هاي   كلوب

اين تعهد سراسـري،    . سعه ملي ارائه شد   مثابه بخشي از طرح تو     ه سطح كالن، به   ياين برنامه بر پا   . تعاوني سطح خرد توسعه است    
  .شدند، تضمين كرد ها را، كه در سطح روستا سازماندهي و اداره مي هاي متقابل اين كلوب كنش

با پيـشرفت ايـن برنامـه    . وجود آورد را در مناطق روستايي به» كلوب مادران «12000» فدراسيون والدين كره   «1968در سال   
ايجاد يـك جنـبش مردمـي و    . 1: ها از اين قرار بود  اهداف اوليه كلوب48 .ه دو برابر افزايش يافت ب ها  تعداد كلوب  1974تا سال   

ترغيـب  . 2. فردي براي اشاعه اطالعات و مـواد الزم بـراي توسـعه            منظور ترغيب تنظيم خانواده و ايجاد مجاري بين        داوطلبانه به 
هـاي توسـعه اجتمـاعي، كـشاورزي و آموزشـي را از طريـق        ههـاي خوديـاري، پـروژ     اين كلـوب  . مشاركت در توسعه اجتماعي   

هـاي   هاي اعتباري و بانـك   ها، اتحاديه  آنها به ايجاد تعاوني   . كردند اندازهاي خود تضمين مي    آوري شده و يا پس     هاي جمع  سرمايه
سازمان ملـي زنـان     . ارندهاي تعاوني توسعه نقش فعالي د      ريزي و اجراي پروژه    زنان روستايي در برنامه   . انداز همت گماشتند   پس

  .ترين مجله كره را دارد كند كه داعيه پرخواننده اكنون يك مجله مربوط به زنان را منتشر مي
. هاي سنتي مردم عادي در امر توسعه اسـت  ، آخرين مثال در مورد تالش1960سوادي در كوبا در دهه  و باألخره مبارزه با بي   

 9اين مبـارزه    . جنبش بود، جنبشي كه به يك جنبش فرهنگي انقالبي فراگير تبديل شد            شعار اين    49»مردم به مردم آموزش دهند    «
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مايـة همگـاني سـاختن مبـارزه را فـراهم            شاعران، هنرمندان و آهنگسازان دسـت     . ماه طول كشيد و همه جمعيت كوبا بسيج شد        
هـايي كـه بـا ربـع         ها پرداختند، كـالس     كالس نام در  آوردند و از ديگر سو داوطلبان يا به تدريس و يا به تشويق مردم براي ثبت               

خوانـدن و  ( در دوراني كه ضـريب سـواد   50 .شدند هاي پارافيني اداره مي ميليون مرد، زن و كودك، با سه ميليون كتاب و با چراغ 
  . درصد فراتر رفت96 درصد بود، سطح سواد در كوبا از سطح 70اكثر كشورهاي آمريكاي التين كمتر از ) نوشتن
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7 
 ارتباطات دوربرد و نقش آن

  
)  شدرامون آن بحثيش پيو در بخش پ(ر است ي متغهاي رسانهرقابل انكار ي غياي از مزاي كه تحرك و كاربرد داخلگونه همان

 اگرچه. كند يفا مي اي نقش مطلوبيپراكن ت و مؤثر بودن سخنيز در كمك به موفقي نيپراكن  سخنهاي رسانه زيرساخت
 هم يپراكن  سخنهاي رسانه، اما ترند مناسب بهتر و يتي جمعهاي گروهها و   استفاده در مناطق، دهكدهيتر برا  متحركهاي رسانه
 يوند، مشاركت داخلش ي متر گسترده مستقر و ها زيرساخت و ها نظامن، هر قدر يافزون بر ا. ت انتشار دوربرد برخوردارندياز مز

 از انحاء، ي بالقوه به نحوطور به مربوط به توسعه هاي اقدامقت همه يدر حق. شود مي تر يكز به قلمرو امكان نزدي نيزي و برنامه
 به عمل يمطالعات مورد. گيرند مي بهره يا داخلي و يا ، منطقهي، ملي در سطح جهانيپراكن  سخنهاي رسانه هاي زيرساختاز 

 اگرچه.  دوربرد استفاده شده استي سنتهاي رسانه است كه در آنها از ي توسعه، سرشار از مواردهاي پروژهآمده در قبال 
 نقش ها رسانهن ين همه، ايه ار داده است، اما بيي را تغها رسانهن نوع يت كاربرد ايكننده ماه نيي تعي به طرزيي فضايتكنولوژ

  .فا خواهند كردينده ارتباطات و توسعه اي و غالب را در آياساس
  

  راديو
ن رسانه ارزان و با يهنوز ا. و آغاز شديند توسعه، ابتدا با استفاده از رادي در فراي ارتباطي مربوط به استفاده از تكنولوژهاي تالش

ن يتر ن و پراكندهيرتري هم رفته، متغيو، رويراد. رديگ ي توسعه مورد استفاده قرار مهاي هپروژ در ها رسانهر يشتر از سايانعطاف، ب
 ها رسانهر يشتر از سايار بي روبه توسعه، بسي هر صد نفر در كشورهايو براي از آن است كه تعداد راديآمارها حاك. رسانه است

 .است

 از ي برخ1.م دارندي مستقي دسترسييوي راديپراكن  سخنبه توسعه به  روي سكنه كشورها4/3ك پژوهش نشان داد كه ي
ن يدر ا. ن به كار گرفته شده استي خلق چيستم در جمهورين سياستفاده كنند، ا» گو بلند«ستم يز ممكن است از سيجوامع ن

ا و مهم يانه پون رسيان را در معرض ايي و همه روستاشود مي همه دهكده پخش يگو برا ق بلندي از طريافتيستم، برنامه دريس
ار كمتر است، اما در ي بسيونيزيسه با مخارج تلويو در مقايد و پخش راديد اضافه كرد كه مخارج توليبا. دهد يتوسعه قرار م

 توان ميله ين وسين چهارچوب استفاده كرد، از اي در چندتوان ميو ين، از راديافزون برا. ون را هم دارديزي تلوياي مزاحال عين
برنامه .  سود جستي اقناعهاي پيامارائة   يا براي به مردم و دهي سرويسمدت  ا كوتاهيمدت و   نسبتاً بلنديزي ر  برنامهيبرا

اكوادور اجرا  ن ويپيلي در ف1978 تا 1975 هاي ساله بود و در ي تغذي برايك برنامه داد و ستد اجتماعي كه (Manoff)مانوف 
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، مثل ييوينه و كوتاه راديهز  كمهاي پيام يشي و كاربرد آزمايبا طراح» مانوف «يغاتيآژانس تبل.  بودچهارچوبن يشد، در هم
 كوتاه هاي نامه نمايش غالباً از ها پيام 2 . اسهال كودكان پرداختيماري، به مقابله با ب» كندي بدن مقابله مي با كم آبيع مغذيما«

 بهبود ي كوتاه براهاي پيامنه كاربرد يگر قابل ذكر در زمينه دنمو. ل شده بوديشد، تشك ي كه قبالً ضبط و بارها پخش مييويراد
نه بهداشت ي الزم را در زمهاي پيام» ميحك« به نام اي افسانهك پزشك ين پروژه يدر ا.  بود كه در تونس اجرا شديا ه، پروژهيتغذ

  . كرد يه مطرح ميو تغذ
 آنها 3.اند د كردهي جهان سوم تأكي در كشورهاي ملييگراختن همي برانگيو برايسندگان بر استفاده از رادي از نوياريبس

 ي رسمهاي بيانيه ي حاوين، خبرهايهمزمان است و عالوه بر ا» رله «يك شبكه سراسري مستلزم ي مؤثر ملييند همگرايگو يم
ك ضرورت مهم يز ي ني زبان ملي ارتقاحال عينتر بدهند و در  ينيتر و ع  نقادانهي ملي خود را به خبرهايد جايو امسال آن با

).  آوردوجود به را هايي دشواري زبان و لهجه دارد، 1600زبان ممكن است در جوامع بزرگ و متنوع مثل هند كه (گر است يد
 يقي موسي كه حاوهايي برنامهك و ي المپهاي بازيك كشور در ير شركت ي، نظي ملي ورزشيدادهاي مثال پوشش روعنوان به

 . كنند يت مي را تقويت ملي هوها برنامهن يرا اي، زآيند مي شمار به يي مقتدر همگرايروهاين است از ي و سنتيفرهنگ

 آموزش و اشاعه ي توسعه در راستاي اجتماعهاي پروژه از اي پاره در اي منطقه و ي در سطوح ملييوي راديپراكن يسخن
ك آنها را يكاي توان مي توسعه، نهاي پروژه در ييوي راديپراكن يع سخنيبه خاطر كاربرد وس. كار گرفته شده است اطالعات به

   4.ستندير ني، فقط حكم نمونه را دارند و فراگشوند مي ينجا بررسي كه در اهايي پروژهن ي كرد، بنابرايبررس
 كه يي از آنجا5.دهد مين توان همگراساز آن را نشان ين رسانه و همچنيه قدرت مانور ايجري در نييوي راديپراكن تكامل سخن

له يك وسين رسانه اكنون يافت، اين كشور توسعه ي آمد و سپس همانند خود اوجود به 1940ل دهه ي در اواييوي راديپراكن سخن
ك ي، يك برنامه خارجي، اي منطقهستگاه يچهار ا  )FRCN(» هيجريو فدرال نيشركت راد«اكنون . ع شده استيآشنا و كامالً توز

الت به ارائه خدمات يرا، كه در هر ا) ستگاهي ا19در مجموع  (ي دولتهاي ايستگاه و يحي تفر، دو برنامه سبكيبرنامه آموزش
 است كه ي داخليزي ر ك پروژه برنامهي است، يكه برنامه مخصوص مردم عاد» 2ه يجريو نيراد«. كند يپردازند، كنترل م ي ميدولت

 ي جاريدادهاي، اخبار و روي سنتيقي مشتمل بر موسيطالب بوم ميآور  به جمعها ايستگاه. كند ي استفاده مي بوميها از زبان
 درصد اقدامات دولت 20 ي جاريدادهاي در صد خبرها و رو25، يقي درصد موس45 ي عمالً حاوها برنامهن ي ا6 .پردازند يم

ر كل و ي و مد باشديد به زبان محلي درصد زمان پخش با9ن، يافزون بر ا.  درصد ورزش است5 درصد گفت وگو و 5فدرال، 
 ي بومهاي سنتنان حاصل شود كه دانش فرهنگ و ي تا اطمشوند مي انتخاب يستگاه از افراد بوميه برنامه هر اي درصد كادر ته80

  . را دارند
» يج كننده اجتماعيبس«ك يو كه به ين راديكند ا يد مي تأكها فرهنگها و   سنتيام وحدت و هماننديه بر پيجريو فدرال نيراد

ه يو در مبارزه علين راديا. كند يغ ميرا تبل» انقالب سبز«ر شركت در ي نظي توسعه ملهاي برنامه شده است، مشاركت در ليتبد
و ين راديا. ك ابزار مؤثر بوده استي ي پزشكهاي مراقبتم ي و تعليط، آموزش اجتماعي محي بهسازي، در تالش براسوادي بي

استمداران يبه رسانه مورد عالقه س» يگذار ريت و تأثيوفور، عمق، فور«ل يد و به دلخوان ي فرا مي مدنيها تيمردم را به فعال
   7 .ل شده استيتبد

ن بود كه ضمن آموزش ي در گواتماال اجرا شد، ا1978 تا 1973 هاي سالكه در » آموزش دهكده «ييهدف پروژه مبنا
 در كار خود بپردازند و مثال از بذر اصالح شده ذرت يوآورب كند تا به نيش ترغيان، كشاورزان را در مناطق مورد آزماييروستا

 ي ارائه اطالعات فني پروژه مذكور برا8 . استفاده كنندي مقتضطور بها از كود و مواد آفت زدا به موقع و ياستفاده كنند و 
  .و كمك گرفتي مورد عالقه مردم، از رادهاي برنامهق ي از طريكشاورز
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در . شد ي و مباحثه پخش مگو و گفتها  ان گروهي در مي هفتگطور بهشد و  ي كاست ضبط ميا نوارهي بر روي فنهاي پيام
  .شد ي مورد استفاده واقع ميثرترؤ نوارها به طرز ميك كشاورز، محتوايز با حضور ي از مناطق نيبرخ

ها،  ها، موضوع تيندگان، اولو كردند تا مشاركت كني پروژه، خود دو سال مطالعه و بررسياندركاران پروژه قبل از اجرا دست
ن ي دوميبرا. ت پروژه ضرورت داشتي موفقيش آزمون گسترده، براين پيا.  كننديي را شناساها برنامهنقاط نگران كننده و 

 همراه يك عنصر اضافين منطقه با يسوم. شدند ي هم اعزام مگو و گفت هاي گروه، رهبران ييوي راديمنطقه، عالوه بر سخن پراكن
افت ي مباحثه را داشت، اما از درهاي گروه رهبران اگرچه منطقه چهارم باألخره آن اعزام متناوب كارشناسان بود و بود و
  . محروم بودييوي راديپراكن سخن
 كه غالباً (گو و گفت هاي گروهو و رهبران يزه راديدا صورت گرفت، نشان داد كه آمي دانشگاه فلوري پروژه كه از سويابيارز
ش محصول ذرت داشته ين نقش را در افزايشتريب) شدند ي بحث انتخاب مهاي گروه ي رهبرين كشاورزان دهكده برايتر موفق
ق يتر را از طر رات مهميي بودند كه تغگو و گفت هاي گروهن رهبران يشد، اما ا ير رفتار منجر ميي به تغييوي راديپراكن سخن. است

 يها وهي بود كه در اتخاذ نظرات و شيگريز عامل دي ني به متخصص كشاورزيدسترس. آوردند ي موجود به گو و گفتبحث و 
ت برخوردار است، ي، كه از اهمي رفتارين دگرگونيجاد اي اين، الزم است مدت زمان الزم برايافزون بر ا. ثر بودؤتازه پروژه م

 هاي سالش داده و يرش را افزاي و پذي شده، سال دوم آگاهي نشان داد كه سال اول با كسب اطالعات سپريابيارز. ذكر شود
  .اند  استفاده و كاربرد بودههاي سالسوم و چهارم 

 مقابله ي، كه در راستاييوي استماع راديها ل جلسهي تشكي براگو و گفت بحث و هاي گروه از خود يا در پروژه بهداشتيتانزان
ها كه  ير تالش هندي نظــ يي روستاييوي رادهاي برنامه يدر اجرا ها پروژهر يت ساي با توجه به موفق9 . بود، استفاه كرديماريبا ب
 سوادي بيه يا مثل مبارزه علي بحث داشت و هاي گروه در يكننده رسم  درصد شركت65 و ي درصد شركت كننده اسم80 تا 70

 را ييوي پژوهش رادهاي گروه ،ايس جمهور تانزاني رئ،»ررهيوس نايژول «ــ 10شه كن كردين كشور را ري در اسوادي بيدر كوبا كه 
 مطالعه و هاي گروهن يا. ش براننديز به پي را ني و آموزش جمعييسم، توسعه روستاياليل گذرا به سوسيل داد تا ضمن تسهيتشك

ق نكات ين طريو گوش دهند و از اي به رادي دسته جمعطور به را دادند كه در آنها مردم ي طرح احداث اماكنتاًيپژوهش نها
  . متحقق شد1973ن امر در سال يا. رندي را فراگيبهداشت

 ي اقدامات بهداشتيبررس.  به دست چاپ سپرده شدي پژوهش تحث آموزش قرار گرفتند و مطالب آموزشهاي گروهرهبران 
 ر احداثي نظيت كرده و به اقداماتي حماي از اقدامات طرح شده بهداشتي در پروژه به نوعنكنندگا نشان داد كه اكثر شركت

 كه در يري اخهايي تالش. اند  از ورود حشرات تن دادهيري جلوگي و نصب تور در پشت پنجره ها برايا  حفرهيها توالت
 25زان سواد از سطح ي كه مطوري به استفاده كرده است، سوادي بي مبارزه با يوه توسعه براين شيعمل آمده، از هم ا بهيتانزان

دنبال شد، مردم به »  استيغذا، زندگ«گر كه با نام يك برنامه ديدر . ده استيصد رس در80 تا 75 يدرصد به سطح باورنكردن
  11 .ق شدنديها تشو  در باغين به درختكاري و همچنيه در محدوده محلي تغذي برايزي ر برنامه
 در ييكفال به خودين برنامه به منظور نيا.  كردييك برنامه روستاي شروع به پخش 1973ز در ساليو بنگالدش نيراد
  12 . صورت گرفت تا ارز حاصله صرف توسعه شوديت صادرات كشاورزين با هدف تقوي و همچنيكشاورز

از نظر زمان پخش ) قهي دق100روزانه  (اي منطقهو ) قهي دق55روزانه ( ي در سطح ملييوين برنامه رادياز آن هنگام به بعد ا
رد ي به خود گيتر يو جنبه داخلين رادي تا باز هم خدمات اگيرد ميرت  صوهايي تالشن حال هنوز يدر هم. تر شده است يطوالن
   13 .ابديش ي افزاي بوميازهاي ني برايد برنامه داخليزان تولين مي و همچني است كه تعداد گزارشگران بومين معنين امر به ايو ا
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 ييها را شناسا حل ، مشكالت و راهودش مي پخش ي كشاورزيها زه كردن روشي كه با هدف مدرني سراسريا قهي دق30برنامه 
 هاي برنامهخواهد تا با  يسازد، از كشاورزان م ي متقابل را مطرح مي همكاريكند، تقاضا يق مي را تشوي تعاونيها  كند، روشيم

در . دهد ميها هشدار  ها و واسطه استفاده داللؤ به كشاورزان در قبال سباألخره و اوضاع بازار هماهنگ عمل كنند و ييويراد
 شنوندگان را در قبال پرورش و ي تا آگاهشود مي پخش يوانات اهلي در مورد احشام و حيا بار برنامه كي، هر دو هفته حال عين

ه ي تغذؤ آموزش مردم و كاهش عواقب سيبار برا كيز هر دو هفته يه نيك برنامه تغذي.  استفاده از احشام باال ببرديچگونگ
 دهكده، در ي دفاعيروهاي و ني سوادآموزهاي برنامهر ي اقدامات توسعه نظيز برايرنامه روزانه نك بين يهمچن. شود ميپخش 

 ياه  موضوعي مذهبهاي ارزش، داد و ستد و يكشاورزان تعاون.  گنجانده شده استيي روستايپراكن  سخنهاي برنامهمجموعه 
 وضع هوا و ينيب شيز پي ني صبحگاهيي روستاي خبربرنامه. دهند مي به خود اختصاص ي سراسريپراكن  را در سخنيشگيهم

 بنگالدش در نظر گرفته شده ي كالج كشاورزان و دانشگاه كشاورزي هم براهايي برنامه. كند يبرنامه روزانه كشاورزان را پخش م
  . شود مي ماهانه پخش طور بهكه 
قه برنامه يروزانه ده دق. كند يخود ارتباط برقرار م با مخاطبان اي منطقهز در سطح ي نيپراكن  سخنيا قهيست دقيك برنامه بي
ن زنان ياكثر ا. شود مي، پخش دهند ميل ي كار را تشكيروي از نيت و بخش فعالي درصد جمع50 زنان بنگالدش، كه يبرا
امه هم به ك برني 14 . ببخشديشتري خود مفهوم بيآموزد كه چگونه به زندگ ي به آنها ميپراكن  سخنهاي برنامهسوادند و  يب

 و بحث قرار يمورد بررس» ييخود اتكا«، موضوع اي منطقه يپراكن  از برنامه سخنين در بخشيجوانان اختصاص دارد و همچن
  . گيرد مي

 ي كلوب كشاورزيتعداد معدود.  معطوف شديي روستاهاي برنامه يابي به ارزين اواخر بود كه توجه سراسريتنها هم
 يآكادم. ماند ي مي باقيابين بازفرست بدون ارزيجاد كند، اما ايا» بازفرست «ييوي رادهاي اهايستگ يل شده است تا برايتشك
 ي كند و براي را بررسييوي رادهاي برنامهر يافته است تا تأثيت يمورأو بنگالرش مي رادي در داكا از سوي مليپراكن سخن

 از ضرورت ها برنامه به يده  شكلي برايابين ارزي اي اجرا.ل دهدي پرونده تشكها برنامهشنوندگان، موانع، ارتباط و اعتبار 
  . ن كندي پراكنده را تأمحال عيننده و در ي مخاطبان فزايازهايد ني باها برنامهآنكه ويژه  بهبرخوردار است 

د بودند كه كشاورزان معتق. اند  بودهي و كشاورزان ناراضي راضها برنامهه نشان داد كه مسئوالن مناطق از ي اولياه يبررس
 برخوردار ي بومي از حال و هواباألخره است و يكننده و فن ، كسلدهد ميحل ن ، راهشود ميار زود پخش ي روزانه بسهاي برنامه

 يبودند ول يان مي روستائيد مخاطب اصليدادند، حال آنكه با يل ميها را تشك ها اكثر مخاطب نين، شهر نشيافزون بر ا. ستين
   15 .داد يش نمبرنامه آنها را پوش

 ي روزانه دو برنامه مل16 .كند ي استفاده ماي منطقه و ي مشابه ملهاي برنامه توسعه هم از يها ر بخشيو بنگالدش در سايراد
ز روزانه به يها ن  به بچهيژه سوادآموزيك برنامه وي. شود ميت پخش يدرباره كنترل جمع) قهي دق115 (اي منطقهو ) قهي دق70(

 وجود دارد كه چهار روز در هفته يي ابتداي سوادآموزي هم برايتر يبرنامه كل. شود مي پخش يدر سطح سراسرقه ي دق40مدت 
 كشور ير بهداشت و مشاركت در سازندگي توسعه نظي به مسائل اجتماعها برنامهر يسا. شود ميپخش ) قهي دق30هر روز (
 ي مشخص براطور به ها برنامهن ي كه ادهد ميت، نشان يترل جمع كنييوي رادهاي برنامه از يماتد مقيابيك ارزيپردازند  يم
   17 . شده استيط خود باشند، طراحي محهايي تالشكننده  تيند آغازگر هر اقدام و هداتوان مي كه ي بر رهبران فكريگذار ريتأث

 ها برنامهن يكند كه ا يز پخش مي نيحي تفري عادهاي برنامه، ي مربوط به توسعه اجتماعهاي برنامهر از يو بنگالدش به غيراد
ام ي با پيحيك برنامه كامالً تفري يوقت«معتقد است  )M.N. Mustafa(» يمصطف. ان. ام«.  توسعه ندارندهاي پيام با يچ ارتباطيه

  18». بكشديك پرده مفهومي در برابر آن دهد ميح ي، شنونده ترجشود ميخته ي آمياجتماع
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ن ي افراد بالغ بسوادي بين كشور درصد ي در ا19 .كند يفا مي اي توسعه نقش مهميها ه بخشرالئون، در هميو در سي  راد    
ن ي و همچنيي خودكفاي برايت كشاورزيتقو. كنند ي امرار معاش ميشتي معي درصد است و مردم از راه كشاورز80 تا 75

 يها يي مبارزه با نارساين برايچن آموزش كشاورزان و هميو برايراد. رالئون استي سي اصلهاي اولويتصادرات از 
جاد يو ا» يماري از بيريجلوگ«شان   كه هدفييوي رادي داخلهاي برنامه. آل است دهيك رسانه اي ي اجتماعيافتگين توسعه

 درام و هاي نامه نمايشق يم خانواده از طري تنظهاي پيام. ج كنندي بسي كنش جمعيلند تا مردم را برايشتر ماياست ب» ياريخود«
كند كه  ي را ارائه مهايي برنامه يي روستايپراكن يسخن. شود مي هماهنگ و پخش ي اجتماعهاي برنامهق ي از طري بهداشتهاي طرح

 هاي تالشهمه «. شود مي يه بر كارگران مازاد عملي با تكين اقدامات جمعيا. شود مي يجمع موجب بازفرست و اقدامات دسته
 20».ردي توسعه صورت پذهاي برنامهق ين طريابد و از ايم ي روزانه تعمي زندگيها همه جنبهو به ين جهت است تا نقش راديدر ا

 مردم يازهاين ني تأمي براي بهترهاي برنامه شنوندگان است تا هاي اولويتنه مشاركت و ي شامل پژوهش در زمها برنامهن يا
  . ديفراهم آ

ت ارائه خبرها و گزارش وضع هوا و يه شد تا مسئولين منظور تهين به ايپيلي در ف)Cotobatongayan(» انيكوتا باتو نا«پروژه 
 21 .رديعهده گ  كنند، بهي مي كه در مناطق بدون تلفن زندگي را به كشاورزانيعيع طبيفه هشدار دادن نسبت به فجاين وظيهمچن

ن يا. كنند ي، ضبط مشود ميخش  ساعت پ5/1چهار نفر با استفاده از ضبط صوت، خبرها و اطالعات روزانه را كه به مدت 
چهارچوب كار سازمان . اند گرفته فرايف خود را به خوبياندركار آن وظا است و افراد دست» بانيخود پشت«ك طرح يپروژه 

  . سازد يار ندارند، برآورده مي در اختيگري ديچ ابزار ارتباطي را كه هي شنوندگانيازهايست، اما نيافته ني
و به ين رادي ايبرنامه خبر. كند يه مي تهي مشابههاي برنامه مردم منطقه يازهاي رفع نيبرا» اكوادور«ر ز دين» يباها«و يراد

ز به نام ي نيك برنامه ساعتين يافزون بر ا. پردازد ي مي اجتماعي كارهاي طرحر وضع هوا، احشام گم شده و ي نظيمسائل بوم
موضوع . شود مي شنونده فراهم آورده يدر آن مصاحبه و اطالعات برا كه شود مي پخش )Tarpacpacyuyay( يايويتارپاك پاك 

 و ين در امور كشاورزي نوين منطقه از تكنولوژيجه، اكنون كشاورزان ايدر نت. ها درباره مسائل مورد توجه منطقه است مصاحبه
و ين راديز گرفت، اما مخاطبان اير را نگي دييويستگاه رادي ا30 توان مياگرچه . كنند يها استفاده م يماري بي چون مداوايموارد

  22 .كنند يرا گوش م» يباها«و يفقط راد
و استفاده ي خود از رادي آموزشهاي پروژه آن، اكثر كشورها در ييدر سطوح ابتدا ويژه به و يدر قلمرو آموزش رسم

 برنامه 1974سوتر در سال . گنجانده يي مدارس ابتدايو را در برنامه درسي استفاده از راد1970ك در سال ي مكز23 .كنند يم
. ب داديابند، ترتي حضور ي سنتيها ستند در كالستوان مي مختلف، كه نيآموزان دوره ها  دانشي را براييويآموزش از دور راد

 پخش كرد تا يي روستاهاي برنامه شنونده خود، هاي گروه يونسكو شكل گرفت، سنگال هم براي يك برنامه كه با سرپرستيدر 
  . ب كندي ترغيتر كشاورز شرفتي پيها هيشاورزان را به كاربرد روك

و كه ين راديا). 1973-1980(و استفاده كرده است ي از راديي در مدارس ابتداياضيشرفت آموزش ري پيكاراگوئه هم براين
 معلمان در هاي تالشاز ت يه كند كه قادر به حماي تههايي برنامه معلمان ي كرد تا با همكارينام داشت سع» ياضيو ريراد«

 يها ني و تمري، بازيقيد كه در آن موسي انجاميقه اي دق30 ييويك برنامه راديجاد ين موضوع به اي ا24 . درس باشديها كالس
آموزان با  پس از پخش برنامه، معلمان و دانش. آموزان بود ن برنامه جلب توجه دانشيهدف ا. پرسش و پاسخ گنجانده شده بود

  . كردند يگر كار ميكدي بود، با ييويل آموزش رادي تكميگر، كه در راستاي ديا قهي دقيك جلسه سي
 يابيارز.  كل كشور به آن متعهد بودندين بود كه نهادهايشد ا» ياضيو ريراد«ت ي كه باعث موفقي مهميها  از علتيكي

 ي اما به شكل سنتين مواد درسي كه از هميآموزان سه با دانشي در مقاييوين برنامه راديآموزان تحت پوشش ا نشان داد كه دانش
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 يها آموزان حاضر در كالس سه با دانشين پروژه در مقايزان شركت در ايم. اند ش نمره داشتهي درصد افزا20كردند،  ياستفاده م
 ين پروژه راضياز از يافت و معلمان ني درصد كاهش 50 تا ين، سطح مردوديافزون بر ا. داد يش نشان مي درصد افزا60، يسنت

ط ي بود كه در شراين در حاليس كنند و ايوه آنان را قادر ساخته است تا مطالب خود را تدرين شيآنها معتقد بودند كه ا. بودند
  . ندين كار برآيستند از عهده اتوان مي، نيگر، به سبب فقدان آموزش مكفيد

ها  يابيچرا كه ارز.  آمدوجود بهكاراگوئه ين» ياضيو ريراد«از ا بعد يدر كن  )RLAP(»  زبانيپروژه هنرها« موسوم به يويراد
ا در سه سال يآموزان كن  دانش25 .ر استيپذ ز امكانيها ن نهير زمي كاربرد در سايبرا» ياضيو ريراد«ت ي از آن بود كه موفقيحاك

 است كه ين در حالي و اشود مي  از سال چهارم آغازيسيآموزش زبان انگل. ننديب ي آموزش ميل خود به زبان بومياول تحص
ه ي كه شهري هنگام1973در سال .  شركت كننديسيت زبان انگليد در آزمون صالحيرستان باي ثبت نام در دبيآموزان برا دانش

الت و معلمان ي، تسهينه، مطالب درسين زميه در ايجريدر ن. افتيش ي افزايينام در مدارس ابتدا  ثبتيحذف شد، تقاضا برا
، گوش دادن، حرف زدن، خواندن ي زبانهاي مهارتل يبه منظور تكم»  زبان يپروژه هنرها«اما . در سطح باال وجود داردده يورز

كاراگوئه مستلزم شركت ين» ياضيو ريراد«ر پروژه ي نظها رسانهق يآموزش از طر.  شدي طراحي زبانهاي مهارتر يو نوشتن و سا
 به يريادگيت روند ي تا معلم بتواند عالوه بر تقوشود مي در حضور معلم انجام ن مشاركت و واكنشيفعال و واكنش است كه ا

 يالت و موادياز تسه. شود ميت ي هم توسط معلم هداي بعديها تيفعال. ز بدهديشنهاد ني پحال عينح آن بپردازد و در يتصح
  . را كاهش دهديمطالب درسع ي توزهاي دشواريها و  نهي كه هزشود مين منظور استفاده ياه به ايچون تخته س

 يها تينه فعاليبه معلمان در زم. شود ميد يكاراگوئه، بر نقش معلم تأكين» ياضيو ريراد«ز مانند ي زبان نيدر پروژه هنرها
 خاص يازهايمات را با توجه به نين تعليفه دارند كه اي وظحال عيناما آنها در . شود ميم داده ي آموزش، تعليريمربوط به فراگ

ن يدر هم. گذارد ير ميآموز تأث رش دانشي بر پذيقيس به طرز عمينحوه برخورد با معلم با برنامة تدر. ر دهندييآموزان تغ شدان
ن خدمت به معلمان مدارس ي آمده كه هدف آن ارائه آموزش حوجود به» يا آموزش مكاتبه«گر به نام ي دييويك برنامه راديحال 
   26 .شود مي اجرا ي مكاتبه اي و مطالب آموزشييوي راديپراكن  سخنقين برنامه از طريا.  استييابتدا

 يفي آموزش كيق كرد تا نوعي تلفييوي را با شبكه موجود رادي آموزشي كره، امكانات داخلييهوا  و پستيا رستان مكاتبهيدب
 واكنش متقابل يق نوعين طريتا از ا شود مي شنبه اجرا ي توسط معلمان در روزهااگرچهن برنامه يا.  سازدينه را عمليهز اما كم
ن برنامه از امكانات موجود ي كه ايياز آنجا. استوار است» يخود پژوه«ه ي آورد، اما اساساً بر پاوجود بهآموز را هم  دانش ـ معلم

 كه يا هيشهر. اند نهيهز كند، كم ي كه ارائه مي، خدماتدهد مي از معلم را به خود اختصاص ي كند و وقت اندكياستفاده م
ج يج پروژه، نتاي نتااگرچه. كند ي را جبران ميها و مواد آموزش  كتابيها نهيپردازند، هز ين خدمات ميكنندگان بابت ا استفاده
  . اند رستان شدهيپلم از دبيآموزان موفق به اخذ د  از دانشي بوده است، اما برخيمتفاوت

و ي رادهاي پژوهشج يا كامالً از آن غفلت شده است، ذكر نتاي شده و كم گرفته  غالباً دستيابي كه پژوهش و ارزيدر حوزه ا
ا ي بخش گامبچهارروستا در بيست  با زنان ي مصاحبه فرد798 مشتمل بر ها پژوهشن ي از ايكي 27 .ستي از لطف نيا خاليگامب
 مربوط به بهبود ييويمه راد چند برناين بررسي و همچنها رسانهر يو و سايهدف پژوهش، نحوه استفاده زنان از راد. است
  .  بوده استي و آموزشيت بهداشتيوضع

ص داده ي و مناسب تشخي كافييوي رادهاي برنامه درصد 90 داشته و عملكرد يو دسترسيبه راد)  درصد98(باً همه زنان يتقر
ن زنان هر روز ي از ايميش از نيب. دن را داشته استي بود و ارزش خريك موضوع عاديو هم ي رادي برايد باتريخر. شده است

و ين رادي را كه به اينكه كسانيا از ايو گامبيراد. اند ن كار پرداختهي به اي درصد هم در ساعات خاص25اند و  و گوش دادهيبه راد
 درصد 62در ضمن، .  آنها وفق دهديازهايرا ناچار خواهد شد كه خود را با ني كند، نگران است، زيابي، ارزدهند ميگوش ن
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ن يافزون بر ا. اند و گوش دادهين راديها به ا  درصد در غروب96ل بعدازظهر و ي درصد اوا59ها،  دگان عمدتاً صبحشنون
ب مواجه يا با رقيو گامبيراد. دانند يد و قابل استفاده ميند و آن را مفا ي راضها برنامه يا از مدت و محتوايو گامبيشنوندگان راد

 يديترد. اند ا، گوش سپردهيو گامبيب رادين رقيتر كيو سنگال، نزديآنان مصاحبه شده به راد كه با ي درصد زنان6ست و فقط ين
 .ك ابزار قدرتمند و بالقوه توسعه استيك رسانه محبوب و يا يو گامبيست كه رادين

  
  
  

  :  شود قدرت مانور راديو از كاربردهاي آن معلوم مي
صندوق كودكان سازمان (سف يونير نظر يا كه زيو كني رادي كمدهاي برنامهر يكننده مربوط به توسعه، نظ  سرگرمهاي برنامه. 1

  . ه متمركز بودياجرا شد و بر بهداشت و تغذ) ملل
كا مورد يم خانواده جامائي كه در پروژه تنظهايي برنامهر ي كوتاه مورد عالقه مردم نظهاي برنامها يو ي رادي تجارتيها يآگاه. 2

 . استفاده قرار گرفت

 . لنديها در تا ه  خانواديران و براي جوانان در اي براي اجتماعيزي ر ر برنامهي نظي موضوعيتر آموزش ي طوالنهاي برنامه. 3

ن يپيليك در في كاتوليساي و كلي جمعهاي رسانه ير آنچه توسط اداره ملي نظي معطوف بر توسعه اجتماعي مذهبريزي برنامه. 4
 . اجرا شد

 ييوين مدرسه راديا كه درباره آنها بحث شد و همچنيكاراگوئه و كني مثل ني آموزشي رسمهاي وژهپر و ييويمدارس راد. 5
 . كنيني دوميآموزش خانواده در جمهور

 يو سراسريژه كه قبالً درباره آنها بحث شد، مانند برنامه راديل مجامع در اماكن ويشكت و ي و اطالع رساني خبرهاي برنامه. 6
اد يار زيو بسي گوناگون رادهاي نقشها و  تيقابل. دهد مين رسانه را نشان ني ايها ي توانمندةها هم قولهن مي قطعاً ا28هند،

 . دهد مي خالق قرار ين رسانه را در معرض كاربردهاياست و ا

  
  تلويزيون

ون هم در يزيتلو. استكار برده شده   بهيدر آموزش، بهداشت و توسعه اجتماع ويژه به توسعه، هاي پروژهراً در يون اخيزيتلو
ر ي متمركز و غيها ريزي برنامه به خدمت يون به خوبيزيچرا كه تلو. رود يكار م  كالن بههاي پروژه خرد و هم در هاي پروژه

 هم ي بزرگ كه از تنوع زبانيدر كشورها. تر است جيرمتمركز راي غهاي برنامهون در يزيشركت تلو. ديآ يمتمركز در م
 تكلم يسيت به زبان انگلي درصد جمع3مثالً در هند . آورد ي موجود به يا دهي متمركز مشكالت عدريزي برنامهبرخوردارند، 

الت ي به سبب فقدان تسهگيرد مي صورت ي در سطح ملي خبرريزي برنامهن همه، يبا ا.  درصد هندو زبانند40كنند و  يم
، كه بعد )Kadur(» كادور«ر پروژه يرمتمركز نظي غيزير همه برناتجرب. شود مي پخش يا هندي يسي انگليها ، فقط به زباناي منطقه

  . افته استيت مواجه شده اما گسترش نيم كرد، با موفقيدر مورد آن بحث خواه
و ي رادياي از مزايون برخيزيتلو.  هم در كالس و هم در خارج از آن استفاده شده استي مقاصد آموزشيون برايزياز تلو

ز ين»  بودنيعمل «يژگيك ويون از يزين، تلوي افزون بر ا29 .ع مخاطب بدون در نظر گرفتن سواد را دارديت پوشش وسير قابلينظ
ها باشد و  دادها و مكاني رويقيقح يها د در خدمت تظاهرات، صحنهتوان ميون يزيتلو. و فاقد آن استيبرخوردار است كه راد

 يش دهد كه به مراحل طوالني را نماييندهايدادها و فراين قادر است رويون همچنيزيتلو.  عبور كنديب از موانع زبانين ترتيبه ا
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، مانند يشرفت تكنولوژيپ.  آن استهاي زيرساختد و مخارج حفظ ينه توليون هزيزين مشكل تلويتر بزرگ. از دارندي نيزبان
نه يج هزيتدر همردم و مناطق، ب از يعيت پوشش جمع وسين قابليك و همچنيشرفت قلمرو الكترونيم، پي پخش مستقيها ماهواره
  . ن رسانه را كاهش خواهد دادي متنوع و مؤثر اهاي نقش

شه در جهان سوم مطرح است، فقط ي، كه همي غربهاي برنامهانتقاد از . ون همواره مورد بحث بوده استيزي تلوينقش آموزش
 يكمپان«و » ابان سه سميخ«ر برنامه ي كودكان نظيلالمل   ني بي آموزشهاي برنامهپخش . شود مي محدود نيحي تفرهاي برنامهبه 

 به يحي و تفري آموزشهاي برنامهد ي توليها نهين همه هزي با ا30 .ر سؤال رفته استي زي فرهنگيرياز جنبه كاربرد پذ» كيالكتر
  . از غرب استها برنامهن ينه وارد كردن ايشتر از هريمراتب ب
 در اگرچه. دهد ميل يها را تشك يگر از نگراني ديكيز، يآم جاد رفتار خشونتياويژه  بها و  بر رفتارهيونيزي تلوهاي برنامهر يتأث

 خشن يز و رفتارهايآم  خشونتهاي برنامهان ي رابطه مي از وجود نوعيج، حاكين هزار پژوهش وجود دارد، و نتاين مورد چنديا
 يچ مدركيه. ن استي عجيافته توسعه ي و كشورهايسيان انگل در دو مقوله زبي جانبداري غالباً با نوعها پژوهشن ياست، اما ا
چ يد گفت، هيتر با قيعبارت دق  به31 . روبه توسعه باشدي در كشورهاي پژوهشهاي يافتهن يد كاربرد ايست كه مؤيموجود ن

  .  از اعراب نداردي روبه توسعه محلين دست در كشورهاي از ايپژوهش. ستي نيمدرك
 هاي پروژهون در يزي تلويت سوددهيع و محدوديد، توزي تول32ون را شناختيزيد توان بالقوه تلوين، هنوز بايبا وجود ا

ها و عامل گشودن قفل توان  تين محدوديد غلبه بر ايك كلي تكنولوژيها شرفتياما پ.  روبه توسعه آشكار شده استيكشورها
 ينيب شيپ.  كاهش داده استيتوجه ع را تا حد قابلي توزهاي واريدش، يا  ماهوارهي مثال، تكنولوژعنوان به. ن رسانه استيبالقوه ا

ز ين) ميس(» كابل« اكنون 33 .ل خواهند شدي تبديري حاكم در مخابره تصوي به تكنولوژ1980ها در دهه  شده بود كه ماهواره
امكان مخابره و خط را از ) Video Text(» دئو تكستيو«ا ي) Tele Text(» تله تكست«.  بالقوه خود را بارز ساخته استييتوانا
 توان مي را يعالئم ارسال. ر ساخته استيپذ ، امكانشود مي فرستاده ي عموديها  كه به شكل فاصلهيق عالئم متناوب مخابراتيطر
. كرد موضوع مستقل از آنها استفاده عنوان بها ي و ي آتينكه همراه با عالئم ارساليا اي كرد و يگاني باي بعديها  استفادهيبرا
  ). ا هشدار در قبال وضع هواي، ي مثال موضوعات فرععنوان به(

ر يي تازه، تغها هدف ي توسعه را براهاي پروژه تا گيرند مي به خود ي، جنبه عمليك قبلي تكنولوژي تجربيها شرفتيهرقدر پ
ون پاكستان يزيمثالً تلو. زان نهفته استير  برنامهيت و كاردانيامكانات كاربرد در خالق. شود ميشتر بارز يدهند، توان بالقوه آنها ب

ون در پاكستان يزي تلوقبالً.  داشته استيا ، نقش همگرا كنندهي و زبانيت ناهمگون و متنوع از نظر فرهنگيك جمعيدر برابر 
 از ي برخاگرچه 34 .ل كنديتبد» ها ابزار آموزش توده«ه قرار گرفت كه آن را به ين پاياست دولت بر اي داشت، اما سيجنبه تجمل

 ساعت 10 پاكستان در هفته يون مليزي نشده است، اما تلوي، عمليون آموزشيزيها در مورد تلو ياهداف بلند پروازانه پاكستان
دهندگان   و فقدان آموزشيت ماليرفته شده است كه در صورت محدودين اصل پذين همه، ايبا ا. كند ي پخش ميبرنامه آموزش

  . پوشش دهديد مخاطب خود را با آموزش رسمتوان مي نيمجرب، برنامه آموزش
ان ييدر تحت پوشش قرار دادن كشاورزان و روستا» يجمع  دستهيتماشا«ا ي» ش دوربردي نمايها كلوب«، ها پروژهر يدر سا

اورزان  كوچك و بزرگ كشهاي گروهان ي مي نشان داد كه شكاف اطالعاتي كشاورزان هنديپخش برنامه برا. اند موفق عمل كرده
 يا ن عده، هفتهي ايبرا. م شدنديگر مباحثه كردند، تقسيكدي گروه تماشاگرد كه با 10 زن در 500 در سنگال 35 .پر شده است

ن پروژه نشان داد كه زنان به يج اينتا.  بوديماريه و درمان بي كردن، تغذينه عفوني در زمها برنامهشد،  يدوبار برنامه پخش م
  36 .اند ها و دوستان خود منتقل كرده افته و آنها را به خانوادهي دست يدار ارزشمنياطالعات بس
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ها با استفاده از  ن كلوبي ا37 .را تجربه كرد» يجمع  دستهي تماشايها كلوب «ييون روستايزيك پروژه تلويسودان هم در 
 خواربار و ي و سازمان جهانيآلمان غرب. س شده بود، شكل گرفتيسأ موجود كه قبال در سطح دهكده تي اجتماعيها كلوب

الت الزم يز تسهيها ن ها و ژنراتورها را آماده ساختند و كلوب ونيزي خود تلوي فنيها با كمك) وابسته به سازمان ملل (يكشاورز
ظر ن نايا. زات بوديل تجهئوون انتخاب كرد كه مسيزيك ناظر تلوين، هر كلوب، يافزون بر ا .زات فراهم كردندين تجهي ايرا برا
 و ي جويها ي دشواراگرچه.  سوق دهديان را به طرف موضوعات ضرورييست روستاتوان ميها  ت بحثين ضمن هدايهمچن

ت عملكردها، ي و تقوي بعديها يابيد، اما ارزيايرفت، موفق از آب در ن يد مين برنامه چنان كه اميزات باعث شد تا اينصب تجه
ون در توسعه سودان را يزي بود كه نقش بالقوه تلويك برنامه تجربين پروژه يا. دي توسعه را بهبود بخشيها  به هدفيابيدست

  .شد، روشن كرد ي رفع مي بعدهايي تالشد در ي را كه باين مشكالتين برنامه همچنيا. آشكار ساخت
استفاده » ياضيو ريدرا«كاراوگوئه از نقش يكند كه ن ي استفاده ميا گونه ون در توسعه بهيزي تلويالسالوادور از نقش آموزش

 داد، ي اول تا نهم را پوشش ميها د و كالسي به طول انجام1980ل دهه ي تا اوا1960 كه از اواخر دهه يا  در پروژه38 .كرد يم
 را ي آموزشيها تيمعلم فعال. شد ي، پخش ميعي و طبياجتماع ،ياضي دروس ري برايسي و انگليياي اسپانيها  به زبانها برنامه

. پرداخت يها م ت دادهيشد، به تقو ي برگزار ميونيزي تلوهاي برنامه كه به دنبال يكرد و با جلسات يت ميهدا در كالس و
 يآموزان  نشان داد كه دانشيابيارز. كردند يل مي و معلم را تكميونيزين خود كار آموزش تلوي تمريها آموزان هم در كتاب دانش

 درصد از نظر مهارت برتر 25 تا 15 ي سنتيها آموزان حاضر در كالس سه با دانشيادند،  در مقيون آموزش ديزيق تلويكه از طر
   39 .بودند
  

  ها ماهواره
. اند  دوربرد عمدتاً در شهرها متمركز بودهي ارتباطهاي رسانهگر زبان خدمات ي، شهرها در كانون توجه بود و به د1980در دهه 
 مانند يل عمليز به داليها در شهرها و ن هي مردم و سرمايخاطر تمركز مواز هن بي و همچني و اقتصادياسيل آشكار سيبه دال
 با 40 . روبه توسعه غفلت كرده استيان كشورهايي از روستاي حمل و نقل، خدمات دور برد ارتباطهاي  زيرساخترو ويفقدان ن

اگرچه .  شده استيي مناطق روستا و گسترش خدمات درها زيرساخت متوجه توسعه ها تالش از اي پاره ين همه، به تازگيا
نجا ي، اما در اگيرد مي مورد بحث قرار يل در بخش بعدي در توسعه، به تفصيي فضايتكنولوژ  ويا كاربرد ارتباطات ماهواره

 باعث شده است كه يا  ماهوارهيتكنولوژ.  اشاره كردي دوربرد سنتين بر خدمات ارتباطي نوين تكنولوژي به اثرات اتوان مي
 از مشكالت يا پخش ماهواره. ل شوديتر تبد ي، مؤثرتر و اقتصادتر مناسب يا وهي به شيي مناطق روستاي برايونيزيتلوپخش 

 ي را برايو ارتباط تلفن» مشاوره از راه دور«كاهد و  ي ميش خدمات ارتباطين مانع افزايجه از وحشت اي و در نتيرساختيز
  . كند يل ميروستاها تسه

» يا  ارتباطات دوربرد ماهوارهيالملل نيسازمان ب« جهان سوم از يونيزيزان استفاده تلوي كه مدهد ميشان سه تازه نيك مقاي
افت، ي، از نظر مخابره و در دريا كننده نييطرز تع ن سازمان بهيس اي تأسهاي سالن ينسبت به نخست) Intelsat(نتلست يموسوم به ا

 روبه توسعه فاقد ي كشورهايجاد شد و براي اي ارائه خدمات تلفني عمدتاً برا»نتلستيا« كه يي از آنجا41افته استيش يافزا
ن يدر ا. نه بودي آن محدود و پرهزيونيزيك ابزار جبران كننده را داشت، نقش خدمات تلوي حكم يني زمزيرساختي يها شبكه

االت ي و اي غربي متعلق به اروپايواقع منفعل بودند و تنها ارتباط دوجانبه ي روبه توسعه عمدتاً مشتركانيمرحله، كشورها
  . شباهت داشت» ي وابستگيالگو« به يونيزيان پخش تلوين جري ا1969در سال . كا بوديمرآمتحده 
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ك ي تراف1982در سال . ن نسل بودي خود و در آستانه ورود به ششميا ن نسل ماهوارهي در پنجم1982در سال  نتلستيا
 درصد كل درآمد 6 تا 5ن همه، هنوز فقط يبا ا.  ساعت بالغ شد21708 به ساالنه  ساعت40 از هر سال يونيزيپخش تلو

ك ي به ينه ارتباط تلفنيهز.  جنبه غالب را داشتي دوربرد سنتيشد و خدمات ارتباط ي مي آن ناشيونيزياز پخش تلو» نتلستيا«
 هنوز 1982ك در سال ي تكنولوژيها شرفتين همه به سبب سرعت پيبا ا) با ارزش ثابت(افت ي كاهش 1965درصد آن در سال 

  . كار گرفته شده بود  موجود بهي درصد مدارها68
ار يهنوز بس) ها شهرت دارند ين رفتنيكه به از ب (ي ورزشينتلست به جز استفاده از اخبار و خبرهاي با ايونيزيارتباط تلو

 درصد كل زمان پخش را به خود اختصاص داده 93، 1982ه ي تا ژوئ1981 از نوامبر ي ورزشيدادهاياخبار و رو. نه استيپرهز
  . ها شود دئو كاستي وي سنتييجا هن جابيگزيد جاتوان مي نيا پخش ماهواره. اند افت شدهيو در
ك يتالنتآك ينتلست حفظ كرده است و ترافي غرب سلطه خود را در استفاده از ااگرچه نشان داد كه يقين پژوهش تحقيا
نتلست را در فاصله يز استفاده از ايقا نين و افري التيكايمرآ، ي عربيا، كشورهايك است، اما آسين ترافيرت ني كماكان سنگيشمال
 جهان در اروپا مستقر و ي خبريها سي كه اكثر سرويياز آنجا. اند  درصد رسانده30 درصد به 12 از 1982 تا 1969 هاي سال
 كانون عنوان بهكا يمرآگاه ي خاص خود را دارد، اروپا جايا  ماهوارهيها تيلكا هم قابيمرآاالت متحده يل كه اين دلين به ايهمچن
 هم يونيزي پخش تلويها انيل شده، جرينتلست تبدي تازه ايژگي به واي منطقه نيع بياكنون كه توز. ر داده استييك را تغيتراف
 141 به 1982ن رقم در سال ي حال آنكه انتلست بودند،ي كشور و قلمرو عضو ا25 فقط 1969در سال . اند رمتمركزتر شدهيغ

نتلست را به خود ي درصد كل استفاده از ا6 كردند، ينتلست استفاده مي از ا1969 كه در سال ي عربيكشورها. ديكشور رس
  . اختصاص دادند
 31خش به  درصد كل پ12آن است كه از » يا نقطه پخش چند«، »نتلستيا «يونيزيت تلوير در ماهيين تغيتر احتماالً مهم

 يا افت چند نقطهين حجم دريشتريب)  درصد كل زمان ارسال49 تا 19افت و ي درصد كل زمان در84 تا 39(ده است يدرصد رس
  . عمدتاً در انحصار مناطق ثروتمند جهان است» نقطه«به » نقطه«، حال آنكه مخابره گيرد مي صورت يافته توسعهدر مناطق كمتر 

ن سازمان را داشته باشند، اما يد ايگر، تأئي ديا  ماهوارهيستم هايا كاربرد سيجاد و يد قبل از ايبا» نتلستيا «ي اعضااگرچه
ر يل، كانادا، ژاپن، هند، اتحاد جماهيا، برزيفرانسه، استرال.  رشد كرده استيا العاده  به نحو خارقي و ملاي منطقه يها ستميس

» پاالپا«، )Arabsat(» عرب ست«.  خاص خود را دارندي داخليا واره ماهيها ستميكا، همه سيمرآاالت متحده ي و ايشورو
)Palapa( ،»يشورو» شنرياست )Staionar( وتلستي« و«)Eutelsat (روبه » يكابل «يها ستميطور كه س همان. اند ن جملهياز ا
 موسوم به يها با ظهور كابل. ابنديسترش ز گي كه از آنان نام برده شد، نيا  ماهوارهيها ستمين نوع سيرود ا يند، انتظار ما يشفرا ا
 به يابيق دستين طري اضافه شوند تا از اي قبليها ز به مجموعهي نيانوسي تازه فرااقيها ن است تا كابليم بر ايتصم» يبر نوريف«
  42. ابديتحقق » ار مؤثر دو گانهي بسيها شبكه«

 با 1959ون هند از سال يزيتلو. ده از ماهواره بوده است استفا])Doord Arshan(دوردارشان [ون هند يزيه توسعه تلويپا
  43 :هاست يژگين وي ايك ساعت، اكنون داراي هر دو هفته يشيس آزمايسرو

  . دهد ميت را پوشش ي درصد جمع70باً ي فرستنده كه تقر183  
 .  فرستنده رله استي مركز آن دارا5 كه يپراكن  مركز سخن11 

 )Site(» )تيسا (يونيزي آموزش تلوي تجربماهواره« مركز تداوم  4 

  )Inset(» نستيا«ستگاه ي ا6  
 )فرستنده ـ رندهيگ( نو ي اتصال با دهل157  
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 )1985آمار سال (ون در كشور يزيون تلويلي م75/6ب به يقر 

  
ك ي مثابه به) Krishi Darshan(» دارشانيشيكر«ن يو همچن» ش دوربردي نمايها كلوب«معروف به » ي محليها تماشاخانه«

 چون يغالباً به موضوعات»  دارشانيشيكر«. است) دوردارشان(ون هند يزي مهم تلويژگي، دو ويشي نمايشگيمشخصه هم
  . پردازد ي ميم خانواده و آموزش اجتماعي، تنظي، آموزش، نظافت فرديدار  مزرعهيها روش

 آموزش يماهواره تجرب «يشي پروژه آزما1975سال  خود در يونيزي تلويها تيك فعاليستماتيهند به منظور توسعه س
 ماهواره 1983ز در سال يكا نيآمر» چلنجر «يمايفضا پ. ، آغاز كردشود ميخوانده ) Site(» تيسا«را كه به اختصار » يونيزيتلو

 در ينيرنده زميه گ دستگا200از آن هنگام به بعد .  شده بود، در مدار قرار داديها طراح ي را، كه توسط هند)Insat(» نستيا«
 از يونيزي تلوياكنون برنامه پخش سراسر. جاد شدي دوربرد جهان سوم است، اين پروژه ارتباطيتر  كه بلند پروازانهيا برنامه
 يدادهايكند، خبرها و رو ي، كه با اتصال موج كوتاه كار م»نستيا«ماهواره . شود مي» رله« همزمان طور بهن مركز مختلف يچند

ك ي يني زميون دالريليستم تريك سيسه با ي در مقايون دالريلي م130ماهواره . دهد ميار خوانندگان قرار ي را در اختيالملل نيب
 كه شود ميك محسوب يك رشد تكنولوژي و فرسوده هند يمي قديها ستمير سيين، تغيعالوه بر ا. نه استيهز ار كمياقدام بس

:  آوردوجود بهن امكانات را يا» نستيا«ماهواره . عه را هم فراهم كرده است توسهاي پروژهر ي ساي براي ضرورهاي زيرساخت
 ي، هتلداري، ارتباط ادارات دولتيعيع طبير فجايل و ساي سينيب شير وضع هوا، پيي خط تلفن، اطالع مداوم از تغ8000
 ي برايونيزيتدارك آموزش تلو» نستيا«ه ين همه، هدف اوليبا ا. سميونقل و تور  حملي برايوتريارتباطات كامپو  يوتريكامپ

» نستيا«از ماهواره .  نشان دهدي اجتماعهاي برنامه ي برايونيزي بود تا هند تعهد خود را نسبت به كاربرد تلوييمناطق روستا
 در ر آنچهي، نظيا ك دانشكده مكاتبهي هم در دست است تا هايي برنامه. شود مي كودكان و آموزش بزرگساالن هم استفاده يبرا

  . ز استفاده شده استي آموزش معلمان نيبرا» نستيا«از . جاد شودين وجود دارد، اي خلق چيجمهور
 از ي برخيكانال دو برا. د محدود شده استياه و سفي سهاي برنامهكند و  ي استفاده ميراً از پخش رنگياخ» دوردارشان«

، )1982 (يياي آسهاي بازين دوره ي چون نهمهايي برنامهع يسپخش و. ق كندي را تشوي داخلريزي برنامهمناطق اضافه شده تا 
 1985 و انتخابات پارلمان سال 1984 سال ي، نشست سران بازار مشترك، انتخابات سراسر1983رمتعهدها در سال ياجالس غ

كار  ك فرستنده بهيروز ان همان سال هند هر ي تا پا1984ه يقت كه از ژوئين حقيا. افزوده است» دوردارشان «ييبه اعتبار و كارآ
   44 .ن كشور استي ايونيزيگرفته بود، شاخص رشد نظام تلو

 به يابي دستيدر راستا» دوردارشان«.  استي توسعه مليها استيها و س ت از طرحيحما» دوردارشان «يهنوز هدف اصل
 ي نفر100ك گروه تماشاگر ي. كند ي ميباني پشتها رسانهاندركاران   دستين خدمت و آموزش نهادي خود، از آموزش حها هدف

 و تبادل ي دوجانبه فرهنگيها توافق. كنند ي ميابي را ارزها برنامه، روزانه يتي و جمعيمشتمل بر افراد گوناگون از نظر اجتماع
 ياجتماع از محققان ي گروهيدارا» د برنامهيهر مركز تول«نكه يتر از همه ا گر منعقد شده است و مهمي ديبا كشورها زيبرنامه ن

كنند  ي ميد كنندگان همكاريك با توليها از نزد ن گروهيا. پردازند  يدهنده م  همه سونگر و شكلهاي پژوهشوسته به ياست كه پ
   45 .ك قلمرو خاص خود مبدل سازنديتر و آن را به  ي ارتباط از دور را غنهاي برنامهتا 

ن يهم. سوادند ي سه نفر بيد از هر چهار هنديگو يت ميسا ه و مسئول پروژير علم و تكنولوژي وز)Yash pal(اش پال ي
اد يت زين، با در نظر گرفتن جمعيافزون بر ا. كنند يل مي ترك تحصيا قبل از دوازده سالگيروند و  يا به مدرسه نميز يتعداد ن

ها در مدارس ساخته   بچهي آموزش به مردم و نگهداريك مدرسه برايد يقه باين با توجه به رشد آن، هر پنج دقيهند و همچن
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 يك مقوله تجملي«ارتباطات دوربرد در هند ويژه  به كه ارتباطات و دهد ميپال ادامه . هند با كمبود كتاب هم مواجه است. شود
   46». توسعه استفاده كردهاي برنامهد از آن در همه يست و باين

 و يساز  صرف معمان، صرف ساختمانيونيزيماهواره تلونه يمعتقدند بهتر آن بود كه هز» نستيا«ن وجود، مخالفان يبا ا
به » نستيا«مخالفان پروژه . رنده استير امكانات گيي و تعميگر، نگهداري از مشكالت ديكي. شد يالت ميجاد تسهيخرج ا
 ي در كشاورزير و نوآوير وام، امكانات پزشكي نظيد با منابع مادي بايونيزي كه برنامه آموزش تلودهند ميزان تذكر ير برنامه

ن كنش يكننده ا ليست؛ توسعه مستلزم كنش متقابل است و ارتباطات تسهيك نگرش منتزع به توسعه نيدنبال شود، ارتباطات 
  .است» ر خودگردانييتغ«ن است كه ارتباطات شرط يده بر اين همه عقيبا ا. است
 ي برايونيزيدر جهت پخش تلو» نستيا«از ك پروژه سطح خرد است كه در آن ي» دوردارشان«نده ي آهاي طرح از يكي
 از يكين يكنند و ا يت ميرمتمركز حماي غريزي برنامهاز » كادور«زان پروژه ير  برنامه47 .شود مي استفاده )Kadur(ه كادوريناح
 يل اساسك اصي يل داخليرمتمركز در حل مساي غريزي برنامهزان، ير ن برنامهياز نظر ا. است» تيسا« از تجربة يج ناشينتا
 ريزي برنامهز با ي ني داخلريزي برنامه و شود ميه ي تهي بهداشت، زبان و كشاورزي در ارتباط با وزراها برنامه. رود يشمار م هب

، هدف ي حاصله از بازفرست مردمي بوميازهاي به نيي پاسخگوي براي داخلريزي برنامهن همه، يبا ا. شود ميل ي تكميسراسر
ن پروژه هنوز با ي ااگرچه.  استي عدد آن شخص2000ون وجود دارد كه يزي تلو2500»كادور«نطقه در م.  پروژه استياصل
 از سه يت آن را ناشياندركاران پروژه، موفق دست. افته استي دست يادي زيها تيافته اما به موفقيط خود انطباق كامل نيمح

 .  به مردم، جذب مخاطبين مخاطب، دسترسييتع: دانند يعامل م

  
  ميت آموزش، پژوهش و ارزيابياه

 در ي سنتهاي رسانهم و بالقوه ي از توان عظي هفتم و هشتم مورد بحث قرار گرفت، حاكيها  كه در بخشهايي پروژه يگوناگون
دار  ك و هدفيستماتي سيها يابيآموزد، اما ارز ي را ميادي زيها  درسي مطالعات موردي بازنگراگرچه.  توسعه استهاي تالش
 را در نظر يابيم كه ارزي كني را بررسهايي پروژه مشخص تالش شد تا طور بههر چند . كند ي را ارائه ميشتري بيستاوردهاآنها، د
  . اند  غفلت كردهيابي از جنبه ارزها پروژهن ي، اما اكثر ااند گرفته
نفك ي را به جزء اليابيارزد آموزش، پژوهش و ي مستمر مؤثر باشند، بايطرز ه و بي توسعه، واقعهاي پروژه آنكه يبرا
  . ل كردي و اجرا تبدريزي برنامه

 متمركز سازد و نقش ها رسانه مشخص بر توسعه طور بهن نكته، خود را ي توانسته اند با درك اها پروژه از يفقط برخ
 هاي رسانهاربرد ك نمونه برجسته در آموزش و پژوهش كه به كي. اد كندي توسعه زهايي تالش را در ها رسانهاندركاران  دست
ن پروژه تحت نظارت يا. افتيق يب تحقين و حوزه كارائي التيكاي توجه داشت، در آمريرسان  آموزش و اطالعي برايهمگان

 آغاز شد، با توجه به 1979ن پروژه، كه در سال ي ا48 . انجام شد)Nederland(» ندرلند«ويونسكو و توسط مركز آموزش رادي
 مورد نظر آزاد هاي ايستگاه بالقوه توسعه را در يافت و آن چنان توانست انرژي دست يت مهميوفقآموزش و پژوهش به چنان م

ن رهگذر، يده بود تا از اي برگزهاي ايستگاههدف مرحله دوم، گسترش در  . و اجرا شديز طراحين بار ني دوميكند كه برا
جاد ي توسعه و ايها وهيها ش ن گروهين بود كه به اي اي بعدهدف. ابنديوند ي مربوط پي اجتماعهاي گروه با ي آموزشهاي برنامه

  . توسعه آموزش داده شودي برنامه برايد و اجراين نحوه توليه مشاركت و همچنيارتباط بر پا
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الوز « پرو به نامه يويراددر ونزوئال  )Occidente(» دنتهيو اكسيراد«، »و اكوادوريراد«ن برنامه را با يمركز آموزش ندرلند ا
نجا مورد يپرو در ا»  جنگليو صدايراد«رات يثأها و ت يدگرگون. اجرا كرد )Lavoz Delaselva()  جنگليو صدايراد(» دال سلوا

  49 .گيرد مي قرار يبررس
خود «ها كه از نظر  ن مدليا. ن بودي التيكاي توسعه آمري برااي منطقه ييويستگاه راديجاد سه مدل اين پروژه ايهدف ا

ستگاه يك اي»  جنگليصدا« .گيرند مي بر مشاركت قرار يطه ارتباطات مبتنيمستقل بودند، در ح» ي ماليخود گردان«و » يتيريمد
 توسط 1960ستگاه در آغاز دهه ين دو ايا.  آمدوجود بهستگاه مجزا ي از ادغام دو ا1972 است كه در سال ي فرهنگييويراد

ن مدارس ي همچنها ايستگاهن يا.  آمده بودوجود به پراكنده در منطقه يها تير از مأموي ارتباطيباني پشتي براي مذهبيها سازمان
  .  آورده بودندوجود به يي آموزش ابتداي ارتقاي را براييويراد

زات فرستنده، يلذا با دادن تجه.  جنگل را وارد پروژه خود كنديو صدايم گرفت تا رادي تصم1980در سال » و ندرلنديراد«
، با در ييويدو استيزات فنين، با ارائه تجهيلووات رساند و عالوه بر ايلووات به شش تا ده كيك كيا از ن دستگاه ريتوان ا
ن ياندركاران به ا  دستي براي آموزشينارهايشنهاد سمي خبرنگاران و پيه ضبط صوت براي، تهيار گذاشتن تجارب نوسازياخت
 كه يراتيي فقط به تغي و مالي فنيها ن ارائه كمكير نبوده و همچنيير تغمبتك» و ندرلنديراد« نشان داد يابيارز. و كمك كرديراد

 ياست مشاركتي در چهارچوب سي آموزشينارهايكه هنوز به اداره سم» و ندرلنديراد«ان بوده، كمك كرده است ياز قبل در جر
 باعث يم متخصص خارجي تيها يياها و راهنم آموزش. ز به عهده گرفته استي را نيت مسئوالن داخلي، هدادهد ميخود ادامه 

 ي جاريدادهاي، عالقه به خبرها و روي، نظافت، مشاركت مردمي بهسازيها نهي در زميرسان  اطالعهاي تالششده است تا 
.  مردم موفق بوده استيازهايرات مناسب با نييجاد تغي اين پروژه در كمك به رسانه موجود برايا. ق شودي تشويآموزش

   50 :ت بوده استي مزي و گسترش اقدامات توسعه از چند نظر دارايآموزش پرسنل بوم
  .ن كرده استي و مردم را تأمي اجتماعيها ، سازمانيستگاه، مقامات داخلي ايهمكار 
  .  شده استيباعث مشاركت مردم 
  .ن كرده استي را تضمي و آموزش اجتماعيآگاه 
  .  كمك كرده استي كنش جمعي برازهيجاد انگيگر و به ايكديم با يبه ارتباط مفاه 
  . ن كرده استيها و فرهنگ موجود را تضم احترام به سنت 

  

به حساب »  پروژهي همزمان با اجرايابيارز«ك نمونه ي قرار دارد )Malawi( يكه در ماالو» يابيمطالعه كنش و ارز«واحد 
 ي برايا  رسانههاي برنامهه ي به ته1970 از سال يو مااليعي و منابع طبيها در وزارت كشاورز  بخش گسترش كمك51 .ديآ يم

، به درخواست شود ميبار منتشر  كيك مجله، كه هر دو ماه يد عالوه بر انتشار ين واحد توليا. توسعه روستاها پرداخته است
 يلم و اجرايش في نماي براييخود به مناطق روستا» لندرور «يها پي جعزامن واحد ضمن ايا. كند يه منتشر ميوزارتخانه نشر

 و به يابيد رسانه به دنبال ارزيواحد تول.  كندي را پخش مي منظمهاي برنامهز يو ني راديق شبكه سراسري، از طريش عروسكينما
 را يت رسانه و اثرات مبارزه شخصيفيك نگرش تازه اتخاذ كرد تا كي، ي سنتيها  از كاربرد روشي نامطلوب ناشيجيدن نتايد

  . يابيه كنش و ارزمطالع: ارتقا دهد
 و ها رسانه يابيش و ارزين واحد رسانه، آزمايفه ايوظ. كند ي ميد رسانه همكاري، با واحد توليابيواحد مطالعه كنش و ارز

 ها رسانه يذارگيركند تا از تأث  ي خود تالش ميها شيها و آزما ش آزمونين واحد با پيا. ند توسعه استي آن در فرايمحتوا
  :  داندي مي مؤثر بودن ارتباطات ضرورير را برايموارد ز» يابيمطالعه كنش و ارز«واحد . ندنان حاصل كياطم
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  . د در ارتباط با مخاطب باشندي باها پيام  
 . ق و معتبر باشنديط خاص، دقيد در ارتباط با شراي باها  پيام

 ).  امر مورد نظري الزم برايها حركالت و ميتسه( همراه باشد ي مادي ضروريبانيد با پشتي باي مقتضهاي  پيام

 . ر گذار باشنديد با نفوظ و تأثي باشوند مي كه ارائه هايي  پيام

  
  : كنديفا مي نقش خود را در دو مرحله ايابيواحد مطالعه كنش و ارز

اطالعات از . كند ي ميژه برنامه را طراحيام ويكند و سپس پ ي ميك رسانه گردآوري انتخاب يابتدا اطالعات الزم را برا
. شود مي يآور مدخل جمع ي و از كشاورزان و افراد ذي قبلهاي پروژه مربوط به موضوع، از كارشناسان، از يشنهادهاياسناد، پ

تا حد ممكن از .  پردازدي مخاطب مي بحث به بررسهاي گروهنامه و  ق مصاحبه، پرسشي از طريابيواحد مطالعه كنش و ارز
ن پژوهش ي از ايهمه اطالعات ناش. دا شودي پين واكنش دسترسيتر حي تا به صحشود مياستفاده » ي اتفاقيبردار نمونه«روش 

 يش آزمون واقعيك پين مرحله با ي در دوميابيواحد مطالعه كنش و ارز. ن شودييام و رسانه تعي تا پگيرد ميل قرار يمورد تحل
  . ابدي روند اصالح كار را بيها  متقابل و راهيها حل ق راهين طريپردازد تا از ا يام ميبه مطالعه رسانه و پ

 ي مسريماريك بير بروز ي، نظيد در مواقع اضطراريتر است و با نهي پرهزيابي ارزيسه با روش سنتين روند در مقاي ااگرچه
 مبارزه يرياگ پروژه و فرينان از اثربخشي ثابت كرده است كه اطمي مقدماتيابي حذف شود، اما ارزيا حتي، خالصه و يناگهان
  . ارزش است ين مواقع بي در اها رسانهد ين كاربرد منابع تولينان از بهترين اطمي و همچنيا رسانه

 را در يابي كه آموزش، پژوهش و ارزهايي پروژه روبه توسعه همواره مدنظر باشند، ي مردم و كشورهايازهاياگر الزامات و ن
 كه باعث رشد و يانيپا ي بيندهايابند، بلكه به فراي ي اهداف توسعه دست مازها وي، نه تنها با سرعت به نگيرند مينظر 

 انسان نقش مثبت ي و معنوي، اجتماعي مادي كه در دگرگونييندهاي رسانند، به فراي، كمك مشود مي مثبت افراد يدگرگون
د يند توسعه غافل شد، نبايات حساس فريد از ماهي مربوط به توسعه نباهاي تالش و ي مطالعات مورديدر بازنگر. دارند

 ي آتي از اشتباهات فردا را اصالح كند و در مساعيم، ممكن است برخيآموز ي امروز مهايي تالشفراموش كرد كه آنچه از 
  . داشته باشديكاربرد مؤثر
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8 
  كاربرد تكنولوژي نوين فضايي در توسعه اجتماعي و اقتصادي

  
 از ياري در بسي زندگيل مولد سطح باالن نظام عاميت است و ايري، معرف نظام مديك در تمدن كنوني تكنولوژيها شرفتيپ

ن ي همچنيتكنولوژ. كند ي تبادل اطالعات فراهم مي را براي استفاده از انرژيها وهيع، شي در سطح وسيتكنولوژ. كشورهاست
 از آن ها ملت را كه همه ي ذهنيد قواتوان مي يتكنولوژ. دهد ميط شكل ي به محي و معنوي ماديازهاي به نيابيدر جهت دست

 يتوجه ، به طرز قابلي دوربرد ارتباطهاي رسانهن است كه ي از اير، حاكي اخهاي پژوهش مثال، عنوان به. برخوردارند، بارز سازد
 ي ضامن توسعه اقتصادييتنها هند بتوان مي دوربرد نيل ارتباطين همه وساي با ا1.كنند ي كمك مي اقتصادـ يبه توسعه اجتماع

ا، ين مزاييمنظور تع ن پژوهش بهيا. ك ضرورت استي و سازنده ي توسعه، پژوهش مقدماتي براريزي برنامه يدر فضا. باشند
ش از يكشورها پ. گيرد ميحل مشكالت صورت  دا كردن راهيمنظور پ ن بهينه، همچنيبرآورد مخاطرات قابل قبول در مورد هز

  .  را انجام دهندياري بسيها شيد آزمايك، باي تكنولوژيها شرفتينه پيورود به مرحلة پرهز
ن يدر ا.  روبه توسعه دامن زده استي را در كشورهايشمار ي بيها ، بحثيل دوربرد ارتباطين سطح مطلوب توسعه وساييتع
د محدود يل باين دالي به اينه تكنولوژي در زميگذار هين باورند كه سرماي بر ايا  نخست آنكه عده2:دگاه وجود داردينه سه ديزم

ك يجاد ي به ا.3. كند يد مي را تشدياسي و سي اجتماعيثبات ي ب.2.  نامحسوس استي اقتصاديابين در ارز اثرات آ.1: شود
ش دادن سطح مهاجرت به يل افزاين به دليبرند و همچن ي نخبگان از آن سود مهاي گروهانجامد كه فقط  ي ميرساخت شهريز

 بازار كاربرد خواهد ي در واكنش به تقاضايك هنگاميكنولوژگروه دوم معتقدند توسعه ت. شود مي يشهرها، مانع توسعه بوم
ن يا.  استيي فضايرسان ، اطالعي دوربرد ارتباطيع تكنولوژيدگاه سوم معتقد به گسترش سريد. داشت كه مقرون به صرفه باشد

ص ين موجب تخصي بنابراكند و يل مينه روند انتقال دانش را تسهين زمي در ايع تكنولوژين باور است كه رشد سريدگاه بر ايد
ك ي توسعه، هاي برنامهت از ي، به منظور حماي توسعه تكنولوژيانتخاب سطح مناسب برا. شود مي به جهان سوم يمنابع كاف

ده بروز ين صورت با پدير ايرا در غياستفاده كنند زؤد از منابع خود سين سطح نباين اييكشورها در تع. موضوع مهم است
  . ش استين مرحله مستلزم پژوهش و آزماين، ايبنابرا.  مواجه خواهند شديرضروريز و غسا  مشكلهاي زيرساخت
 يگزارش تازه جهان. اند گرفته مورد مطالعه قرار ي و اجتماعي، تجاري، اقتصادياسي سي در بسترهاي ارتباطيها ماهواره
 يالملل نيان بي جريها  است كه همه جنبهيليك گزارش تفصيه شد، يونسكو تهي ي اطالعات، كه برايالملل نيان بيدرباره جر

 يها ان دادهي، جري ارتباطيها ر ماهوارهي نظيي فضاي تكنولوژي ارتباطيها ن گزارش، جنبهيدر ا. كند ي مياطالعات را بررس
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ونسكو، خالصه ين گزارش ي هدف ا3. شده استيبررس» سنجش از دور«ك يو تكن) ترانسپوندرها(يي فضايها تكرار كننده
  .  اطالعات بوديان جهاني جريل مالحظات الگوهايه و تحلين تجري و همچن1980 1970 دو دهه هاي پژوهشج يدن نتاكر

ن بخش از كتاب ين نقش ارتباطات در آن، هدف اي در توسعه و همچنيي فضاي تكنولوژي و تجربي علميها تمركز بر جنبه
، ي، بهداشتي، كشاورزي، فرهنگي، آموزشي خدمات اجتماعيها  كه جنبهگيرد مي صورت يشتر بر مواردين تمركز بيا. است
 در ها پژوهشش و يج آزمايما به نتا.  در آن مطرح بوده استي علميها شرفتي وضع هوا و پينيب شيم خانواده، پيتنظ

، ي مليها مان نهادها و سازياه  گزارشحال عينم و در يپرداز يم» سنجش از دور«و » ميماهواره پخش مستق«ر ي نظييقلمروها
 طور به كه يها ين، به كاربرد تكنولوژيافزون بر ا. ميكن يب مياند، ترك ز، كه درباره توسعه كار كردهي را نيالملل ني و باي منطقه
 يا ژهيشتر است، توجه ويق بي كه مستلزم تحقين به مواردي و همچنشود مي روبه توسعه مربوط ي به كشورهايم و عمليمستق

ز مناطق ي روبه توسعه و ني كشورهاهاي پروژه از ي، مشتمل بر برخگيرد مي كه مورد بحث قرار ييكاربردها. كردم يمبذول خواه
ن يا. يرشورويكا و اتحاد جماهيمرآاالت متحده ي مثل ژاپن، ايي است، كشورهايافته توسعه ي از كشورهايدورافتاده برخ

كنند، در  ي در مناطق روبه توسعه ارائه ميي فضاينه استفاده از تكنولوژي زم كه درييد و قابل اتكاي به خاطر اطالعات مفها پروژه
  .گيرند مينجا مورد بحث قرار يا

 از يع و متنوعيف وسي و توسعه، طيي فضايل نسبتاً جامع از تكنولوژي و تحليك بازنگرين است تا در ي تالش بر ااگرچه
با توجه به .  كردير تلقي را كامالً جامع و فراگين بررسي اتوان مي نلحا عينك پوشش داده شود، اما در ي تكنولوژيكاربردها

 ي قلمروهاين بخش از كتاب عمدتاً بررسي، هدف اي تكنولوژيع و باورنكردنين با توجه به رشد سري محدود و همچنيفضا
افت ي دري در راستايليكمت خواننده به منابع تين هداي و مورد توجه و همچني خاص كاربرديها ن عرصهييت، تعيعمده فعال

  . شتر استيب
 ياجتماع ـ ي توسعه اقتصاديها  را در عرصهيي فضاي كوتاه، نقش بالقوه تكنولوژيخيك چهارچوب تاريپس از طرح 

 در ين بررسيا. ميپرداز ين ميشي پيها  و تجربهها پژوهشج يب نتايص و تركين مرحله به تلخيم كرد و پس از ايح خواهيتشر
، مطالعات ييدر بخش نها.  صورت خواهد گرفتيت مليت منابع و تمامي، مدريت گسترده توسعه و عمران محلمحدوده مقوال

ها   سازمانيها تيفعال. شود مي ي مفصل بررسطور به ي از كشورها و مناطق تا حدوداي پاره ي تجربي در مورد كاربردهايمورد
 . گيرد ميز مورد بحث قرار ي در توسعه نيين فضاي نوياندركار استفاده از تكنولوژ  دستيو نهادها

  
  توسعه تاريخي

باً همه روزه دگرگون و ي تقريل دوربرد ارتباطي وساين ماهواره را پرتاب كرد، تكنولوژي اولي كه شوروي هنگام1957از سال 
ان ي آغاز و تا پا1950ه مرحله اول كه از اواسط ده.  استيينه قابل شناساين زميسه مرحله توسعه در ا. تر شده است شرفتهيپ

 و توجه خاص ي دوربرد ارتباطي به نقش بالقوه تكنولوژيتوجه كل.  استيابد، دوران رشد فشرده تكنولوژي ي ادامه م1960دهه 
 ي مربوط به كاربرد تكنولوژهاي پروژه از ياريبس. ن دوران، تازه آغاز شده بودي اي در توسعه، در طيي فضايبه نقش تكنولوژ

 است، ين دوران كنوني كه هم1980 دهه يعنين مرحله يسوم.  به كار گرفته شد1970 در دهه ي تجربطور به توسعه  درييفضا
.  داشتنديشي كه قبالً جنبه آزماهايي پروژه است، اي منطقه و ي ملهاي پروژهشتر ي شدن هر چه بي شدن و صنعتيمرحله عمل

 دوربرد هاي رسانه يها ي استفاده از نوآوري در راستايالملل ني و باي قهمنط يها ي همكاريزه برايجاد انگين مرحله ايهدف ا
  .  دراز مدت توسعه استيها ريزي برنامه در يي فضاي و تكنولوژيارتباط
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  نقش كاربرد تكنولوژي فضايي در توسعه 

 يها  و ماهوارهيي فضايوژند كه تكنولا  روبه توسعه، همگان معترفيدر كشورها ويژه به توسعه يازهايبا در نظر گرفتن ن
  : ر كاربرد دارندي زيژه خود، در قلمروهايت ويل ماهي به دليارتباط

  .ج و جذبي بسي مشتمل بر روندهايت مليتمام. 1
 . يتيري و مدي، سازمانييمؤثر بودن از جنبه اجرا. 2

 .  شامل آموزش معلمانيررسمي و غيارائه آموزش رسم. 3

 . يم خدمات كشاورزيتعم. 4

 .م خانوادهي تنظهاي  برنامه.5

 . ي و بهداشتيارائه خدمات پزشك. 6

 . ي و انتشار اطالعات تجارتي، بانكداريابيبازار. 7

 . ي و فرهنگي خبريرسان  اطالعريزي برنامه. 8

 . ي اجتماعييگرا  و كثرتياسيمشاركت س. 9

 . طي و كنترل محيانوردي، دريهواشناس. 10

 . يئه خدمات در مواقع اضطرارع و اراي از فجايريجلوگ. 11

 .»سنجش از دور«ك يت منابع با تكنيريمد. 12

 . يمبادله اطالعات علم. 13

  
 كاربرد ي بالقوه برايها  كانونمثابه بهن قلمروها ينكه به ايا اي صورت گرفته و ييها شين قلمروها آزمايا در اي 1980 دهه يط

 كه شود ميها انباشته شده است و گفته  ها و داده  از گزارشيفيمروها طن قلي از ايدر برخ. سته شده استي نگريتكنولوژ
تر  نهيهز  كميني موجود زميها ستمي از سياريند از بستوان مي شوند، ي عملاي منطقه و ي از كاربردها اگر در سطح ملياريبس

  . باشند
ست ي نيها در حد ن توان انتقال دادهي همچن ويتيري و مدي، فنيرساختي زهاي مهارت رو به توسعه، ي از كشورهاياريدر بس

 مشخص يها وهي روبه توسعه شين، چون اكثر كشورهاياما با وجود ا. ابدي انطباق يين فضاي نويكه بتواند با كاربرد تكنولوژ
 نظر  خود هستند، ازي و پرورشي آموزشي توسعه عملهاي برنامه ي براين در حال قاعده سازياند و همچن  خود را داشتهيفن

   4. قرار دارنديمانند يگاه بي در جايي فضايز كاربرد تكنولوژي و نيطراح
  

  تكنولوژي و زيرساخت
 زيرساختوجود . رساختيز. 2 مناسب يكنولوژ. 1: ند ازا  توسعه عبارتي برايي فضايها ي در كاربرد نوآوريدي كليها سازه
.  خواهد بوديجاد صرف خدمات تلفني آن فراتر از اي اقتصادياه ك ضرورت است، اما بهرهي ي دوربرد ارتباطهاي رسانه يبرا
شرفته مربوط به هماهنگ ي پيها وهيد و شيها، محصوالت جد يان اطالعات مربوط به نوآوري انتقال جريرساخت ارتباطيرا زيز

  . كند يل مي كالن توسعه را تسههاي پروژهكردن 
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اد ينه زيهز. كند يفا مي اي و ملاي منطقهت ي در تمامي نقش مهميوتريو كامپك ي، الكترونيا  ماهوارهي مثال، تكنولوژعنوان به
 يا ن همه، پخش ماهوارهياما با ا. اند  در روستاها بودهيل ارتباطيت همواره دو عامل مؤثر در عدم توسعه وساي جمعيو پراكندگ

ابنده ي كاهش يها نهين، هزيافزون بر ا. ستيگاه و فركانس آن ني آن وابسته به جايها نهيستم با انعطاف است كه هزيك سي
 دوربرد را ي ارتباطهاي رسانه تر گسترده زيرساختد، استقرار يست هزار دالر رسي به ب1980انه دهه ي كه در ميني زمهاي ايستگاه

.  شوند برخورداريند از تكنولوژتوان ميتر هم   كوچكي كشورها5 .ل كرده استيانه در توسعه تبديگرا ك هدف واقعيبه 
ر ي خود، نظي ماهواره ايستم هايجاد سيا اي توسعه و يتر در راستا  كوچكي تا كشورهاشود مي سبب اي منطقه يها يهمكار

 . ا، موفق شونديدر استرال) AUSSAT(» اوست«ا ي و يدر اندونز» پاالپا «يا ستم ماهوارهيس

  
  سويه ارتباطات متقابل در برابر ارتباط تك

 مناطق يبه سو)  منبعمثابه به (يه بوده و از مناطق شهري همواره تك سوــ در چهارچوب توسعه ــربرد  دويمخابره ارتباط
ن ي و همچنيي روستاهاي ايستگاهل شروع مخابره از يراً به دلياخ. ان داشته استي، بدون بازفرست، جر)رندهي گمثابه به (ييروستا
. شود ميز گفته ين» ارتباط متقابل«ر، يبه شكل اخ. ه به خود گرفته استيسوان شكل دوين جرين مناطق، ايل بازفرست از ايبه دل

  .  كنديار مؤثرتر عمل مي توسعه بسهاي برنامهارتباط متقابل، در 
 توسعه سودمند هاي تالش يوه ارتباط متقابل است، كه برايك شيقت ينام دارد در حق» مخابره از دور«ن روش كه يسوم

د در تجارت، ي كامالً جدين نوآوريا.  كنديجاد ميان چند منطقه ارتباط متقابل اي همزمان مطور هب» مشاوره از دور«. است
  .  توسعه، كاربرد داردي اصليها  از بخشاي پاره و در ي بهداشتهاي مراقبتآموزش و پرورش، 

ك مورد استفاده از پخش ير  جهان و ديياي در مناطق گوناگون جغرافيا  ماهوارهي ارتباطيها شيش، انجام آزمايدر دهه پ
نه يرا در زم» مشاوره از دور«د بودن ي، مفي و فرهنگي ملي انتقال مهارت و دانش در مرزهاي برايا زنده متقابل ماهواره

  6. به اثبات رساندي و پزشكي آموزشيها مشورت
ط دشوار، ي با شراييارويه و روي تغذؤس را در مقابله به ي تكنولوژي كاربرد عملي بهداشتهاي مراقبتنه يارتباط متقابل در زم

 امور بهداشت در ي كارگزاران بومهاي تالشت از ي خود را در حماين، ارتباط متقابل، سودمندير از ايبه غ. ثابت كرده است
مردم ضرورت استفاده از ) تيسا( هند يا ه در پروژه ماهوارهي تغذيبرنامه آموزش. ز به اثبات رسانده استيمناطق دورافتاده ن

 هم وجود دارد يگري ديها شيآزما. ه آن بوديرماي، خمي كه رسوم و عادات بومهايي طرحها نشان داد ،  طرحي را در اجرايبوم
ن ي از آن است كه كاربرد ايها حاك شين آزمايا. دهد مير قلمروها نشان يطه بهداشت و سايت ارتباط متقابل را در حيكه مز
 در قلمرو توسعه، يي فضاياستفاده از تكنولوژ. افتيش خواهد يشمار آن، افزا ي بيايو مزا يريپذ  به خاطر انعطافينوآور
ت ي تمام.3ت منابع، يري مد.2، ي توسعه و عمران محل.1: شود مي عمده خالصه ي كه گفته شد در سه قلمرو كاركردگونه همان

 كه طوري بهز هست، ي ني اثرات تداخلي در توسعه دارايي فضايز گفته شد، كاربرد تكنولوژيش ني كه در پگونه همانالبته . يمل
 طور بهن قلمروها را ين، بهتر است ايبا وجود ا.  كنديجاد ميان آنان رابطه متقابل ايگر متداخل و ميكدي را با يمقوالت كاركرد

  . م كه آنها از رابطه متقابل برخوردارندي به خاطر داشته باشحال عينم و در ي كنيمنفرد بررس
  

  توسعه و عمران محلي
بهداشت، گسترش :  مشخصطور به كه شود مي از توسعه اطالق هايي پروژه است كه غالباً به يعنوان» يتوسعه و عمران محل «

ن نوع از ي در ايي فضاياستفاده از تكنولوژ. دهد مي را هدف قرار يم خانواده، آموزش و رفاه جمعي، تنظيخدمات كشاورز



  15875-6597: ، صندوق پستي 13 خيابان شهيد بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم  پالك ،تهران: ها العات و توسعه رسانهدفتر مط
  Email:info@rasanhe.org          www.rasaneh.org        88730477:  دورنگار88730413، 88735439: تلفن

141  

 1970 و 1960در اواخر دو دهه . ييش و انجام خدمات اجراي توان بالقوه، آزماييشناسا: دهد ميمرحله رخ توسعه، غالباً در سه 
»  اسيت آ« نسل يها ماهواره.  استفاده كردنديي در توسعه و عمران روستايا  از مناطق و كشورها از خدمات ماهوارهياريبس
)ATS (كا يمرآ يي و فضاي مليمتعلق به اداره هوانورد)(»  اسي تيس«ستم مشترك ين سيو همچن) ناساCTS ( متعلق به
  .  فراهم ساختنديشي آزماهاي برنامه ي را برايشمار ي گوناگون و بهاي موقعيتكا و كانادا، يمرآ

را، كه از هند به ) ATS6(» 6 اس يآ ت«ماهواره » يالملل ني توسعه بيكا برايمرآآژانس «در ارتباط با » ناسا «1976در سال 
ارتباط « كوچك هاي برنامهست و هفت كشور در يب.  روبه توسعه قرار داديار همه كشورهايگشت، در اخت يكا بازميمرا

ش يك آزماي، در )West Indies(» زينديوست ا«دانشگاه . شركت كردند» يي و مناطق روستاي مركزين شهرهاي بيا ماهواره
 ين خدمت براين اقدام در جهت آموزش حيا. گر ارتباط داديكديبا »  دورمشاوره از«ق ي خود را از طريتر، مراكز عمل يطوالن
   7.، بهداشت و آموزش صورت گرفتياندركاران امور توسعه كشاورز دست

 در توسعه و عمران يا  ماهوارهيزان خدمات ارتباطي درباره نقش و ميري آغاز و تداب1980ش در دهه يگذار از مرحله آزما
ه ي، سنگ پا»6 اس يآ ت«، در مورد ماهواره »يالملل ني توسعه بيكا برايآژانس آمر«و » ناسا «يشي آزماتجربه.  اتخاذ شديمحل

 يا برنامه ماهواره«. بود، گذاشت» يالملل ني توسعه بيكا برايمرآآژانس «را كه متعلق به ) RSP(» يي روستايا برنامه ماهواره«
د با تالش ين برنامه بايدگاه ايكند، از د يه مي موجود را توصيها از ماهوارهكه هم اكنون در حال اجرا است استفاده » ييروستا
 به بزرگساالن و آموزش ي، سوادآموزي، بهبود كشاورزي مراقبت بهداشتيها نهي در زمي عمران محلهاي برنامه از يجمع
نتلست را اجاره كرده است، به مناطق يك پروژه در كشور پرو با استفاده از شركت تلفن پرو كه ماهواره ايدر .  كرديبانيپشت

 يبرا) ياندونز(» پاالپا«اند تا از ماهواره   به عمل آوردهيها هم مذاكرات ينيپيليف. شود مي داده ييوي و رادي ارتباط تلفنييروستا
  .، آموزش معلمان و اداره امور مناطق دورافتاده استفاده كننديگسترش خدمات كشاورز

هند، در امر آموزش بر » تيسا«استفاده كردند، مانند پروژه » 6 اس يآ ت «يها  ماهوارهي از سرها كه شي از آزماياريبس
  : ر بودي از كاربردها در موارد زيفي از طيها حاك شين آزماياند ا ه كردهيارتباط دوربرد تك

ق ي از طري دانشگاهي درسهاي برنامه و گسترش دامنه ييت آموزش ابتدايفيش مهارت آموزش دهندگان، بهبود كيافزا
مشاوره از دور «منظور  به (ATS1)» 1 اس يا ت«ك از ماهواره يفيت پاسو دانشگاه سا1971در سال . ها ان دانشگاهي ميهمكار

 در آموزش، جلسات ها برنامهن ياز ا. ست ساعت برنامه داشتي بيا انه هفتهي، ده پا1979تا سال . بهره گرفت» يداريشن
   8 .شد ي استفاده مي بهداشتهاي مراقبتن در ي و همچنها هبرنام يگو، اجراو گفت

  اما استفاده از9 آموزش است،ي دوربرد براين رسانه ارتباطيتر ، مهميپراكن ن است كه سخني بر اي باور همگاناگرچه
ن در يشيدر بخش پ (ون در توسعه مواجه استيزير استفاده از تلوير مشكل استفاده نظي نظهايي دشواري آموزش، با يماهواره برا

 ندارد، همواره ي جاذبه تجاري آموزشهاي برنامه، همگرا است و چون يا  ماهوارهيها ستميكاركرد اكثر س). ن مورد بحث شديا
 آموزش از دور مقاومت يوه هايز غالباً در برابر شين، خود آموزگاران نيافزون بر ا. گيرد ميها قرار  تي فهرست اولويدر انتها

   10 .ن مشكالت مؤثر باشدي از ااي پاره هم ارائه شده است كه ممكن است در غلبه بر ييشنهادهاين، پيبا وجود ا. كنند يم
 ينه آن را بر اساس نرخ ارزهاي پردازند كه هزي مي آموزشهاي برنامهسرعت به مخابره   بهي در صورتيا  ماهوارهيها ستميس
 مشخص ها هدفد در خدمت ين نوع ارتباط بايا. ندي ارائه نمايگريا با خدمات د رها برنامهن ينكه ايا ايافت كنند و ي دريجار

.  شوديباني پشتيپراكن كنندگان از امكانات سخن  مصرفيگذار هي را هدف قرار دهد تا با سرمايباشد و سطوح گوناگون اقتصاد
 يبرا.  كمك كندياقتصاد ها از نظر وارهد به ماهتوان ميز ي پخش مجدد ني در اوقات فراغت و ضبط برنامه برايپراكن يسخن
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 شود مي كه از آنها استفاده نييها ا از ماهوارهي شده است و ي آنها سپري كه عمر تجارييها  به ماهوارهتوان مي آموزش هاي برنامه
  .  و خدمات خود را بهبود بخشند استفاد كرديخواهند تكنولوژ ي كه مييها ن از ماهوارهيا همچنيو 

، ي آموزشيها ف در بخشين طيا. كار گرفته شده است  بهي در توسعه و عمران محليا  از ارتباطات ماهوارهيف كامليط
رغم  يعل.  به اهداف مختلف، موفق عمل كرده استيابي در ارتباط با دستي و خدمات عمومي، سرگرمي، كشاورزيبهداشت
. آورد ي موجود بهه اجرا را ي است كه مشكالت اوليهاد نيها يي نامشخص و نارساها هدفن ي، اي فنيها تي از محدوديبرخ

 ـ ـ استي از مشكالت اقتصادي كه ناشــ  به روستاهاي ارائه خدمات عمومي دوربرد براي ارتباطهاي رسانهل بخش يعدم تما
شترك متحد شده ستم ميك سيد در يل دهند ، باي عمده بازار را تشكيروي آنكه بتوانند نيبرا» كاربران«. گر استيك مشكل دي

  . ك واحد، عمل كنندي مثابه بهو 
زان ي، ميي فضايق استفاده از تكنولوژي است كه از طريژه توسعه و عمران محلي ويگر از قلمروهاي ديكي يمراقبت بهداشت

 يرها ، در اكثر كشويده در پزشكي به سبب فقدان پرسنل آموزش ديبخش مراقبت بهداشت.  خود را نشان داده استير قويتأث
  11 :شود ميل يا چهار سطح تشكيروبه توسعه از سه 

ق ي از طري پزشكهاي مراقبتن سطح، خدمات يدر ا. شود ميده ي هم نامي است كه سطح داخليي ابتدايسطح اول، سطح
. اند دهي هم ديكندو آموزش اندين افراد از مردم بوميا. شود ميكنند، ارائه  ي خدمت ميا ، كه در آنها افراد شبه حرفهييها كينيكل

ت يفعال. كنند ي و معالجات ساده كار مي، مددرسانيريشگي پيها نهيشتر در زمي، بي پزشكهاي مراقبت ييكارگزاران سطح ابتدا
هر .  جراحات استي و مداوايي اطفال، مامايل مادران در نگهداريع، مساي شايها يماريه بي اوليص و مداوايآنها در تشخ

ز ي را نهايي برنامه، ي بهداشتهاي مراقبته يكارگزاران سطح اول. شود ميالت مربوط يبه سطوح باالتر تسهر يتر، ناگز يمورد جد
ند توان مين يآنها همچن. دهند مي انجام يت آب و بهسازيفي كردن، كيه، ضدعفونيم خانواده، تغذيت، تنظينه مصونيدر زم

  .  كنندي را گردآوريهداشت و بيتي جمعيها  و دادهييردار را شناساي واگيها يماريب
 و يك منطقه كوچك مشتمل بر مراكز بهداشتيا يك بخش و يالت ي، غالباً تسهي بهداشتهاي مراقبتن سطح يدوم

 ي آخر پزشكهاي سالان يها، دانشجو نيسي پرستاران، تكنين سطح، خدمات از سويدر ا. گيرد مي تر را در بر  بزرگيها مارستانيب
  .شود ميئه  از پزشكان ارايو برخ

ن خدمات غالباً در يا. گيرد مي  از پرسنل و خدمات را  در بريتر عيف وسيتر است و ط دهيچي پيسطح سوم از نظر تكنولوژ
در . كنند، متمركز است ي ارائه مي و تخصصي كه پزشكان در آن خدمات عموميا و اماكنه مارستاني در بيتر شهر مناطق بزرگ

تر  ي تخصصيها مارستاني پزشكان و بي سطح چهارم از سوي پزشكهاي مراقبت. هم وجود دارد از كشورها، سطح چهارم يبرخ
ل ئر مسايجذام و سا. پردازند يژه مي ويها يماري فقط به بي تخصصطور به هم وجود دارند كه ييها مارستاني و بشود ميارائه 
  . گيرد مي قرار ين خدمات تخصصي در اي و جسمي، ذهنيبهداشت

 را از يز موسوم است، نظام مراقبت پزشكين» طبابت از دور« كه به ي پزشكهاي مراقبت دوربرد در ي ارتباطهاي سانهركاربرد 
. كند يق آموزش مستمر حفظ مين از طري و همچنيفي كيي اجراهاي برنامهل ي، تسهي، مشاوره دائميق ارائه خدمات اضطراريطر

 كه دهد مير مناطق صورت گرفته است، نشان ي ساهاي برنامهن يآالسكا و همچن كانادا و هاي برنامه كه درباره ييها مطالعه
ه يك ارتباط دوسوين بوده و يينه طرح پاي است كه هزين در حاليافته است و اي بهبود يار مؤثري به طرز بسيمراقبت بهداشت

ها نقش  يماريرمان امراض و ب كه در شناخت و ديك طرف و متخصصاني از ي بهداشتي محليها كينياران و كليان دستيم
ع يا در صورت بروز فجاي و ياند تا در موارد فرد  ساعته اورژانس آماده24خطوط .  آمده استوجود بهگر ي ديدارند، از سو

ان را به كارگزاران يي شد، بلكه اعتماد روستاي بهداشتهاي مراقبتنه تنها باعث بهبود » مشاوره از دور«.  وارد عمل شونديعيطب
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ك ي، باعث بروز يالت داخلي از تسهيور زان بهرهيش مين ، افزايافزون بر ا. ده استي بخشي فزونيي روستاي بهداشتهاي اقبتمر
  . ك ضرورت را داردي حكم ي كه در معالجات پزشكينگرش مثبت شده است، نگرش

  
  مديريت منابع

ن مقوله شامل يا. ت منابع استيرينقش دارد، مقوله مد در آن ي و توسعه به لحاظ كاركرديي فضاي كه تكنولوژيا ن مقولهيدوم
 و يارتباط تلفن.  استيع، سنجش از دور و مبادله اطالعات علمي از فجايريشگيط، پي، كنترل و حفظ محيانوردي، دريهواشناس

 از ي به نحو مؤثرينارتباط تلف.  حمل ونقل نشان داده استييش كاراي و افزايها نقش ارزشمند خود را در حفظ انرژ تبادل داده
 ي علميها  سنجش از دور كه دادهيها ن، ماهوارهيافزون بر ا. ده استي به كاهش سفرها انجامها تالشق هماهنگ كردن يطر

ن منابع و ي را در اداره و توسعه ايمند كنند، نقش ارزش ي و مخابره ميآور  را گرديني و منابع زميرات جوييمربوط به تغ
  . كنند يفا مي ايعيع طبي از فجاي ناشيها بين در كاهش تخريهمچن

 و يني كنترل منابع زمي برايا شرفت باعث شد تا از مالحظات ماهوارهين پيك بود، ايشرفت تكنولوژي دوران پ1970دهه 
 در يخشدبينه اميشي پ)www(» يرات جويي تغينيب شينظارت و پ«ر برنامه ي نظيالملل ني بي تعاونهاي برنامه استفاده شود يطيمح

  .  به جا گذاشتي و جهاناي منطقه يها ق شبكهي روبه توسعه از طريارائه اطالعات و خدمات به كشورها
ها و  ق ماهوارهين از طري به زمي ارساليها زان دادهي، گسترش م1960 در دهه يرين تجربه سنجش از دور تصوياز هنگام اول

ن را در ينك بخش اعظم زميكا، اياالت متحده آمري ا)Landsat(» ندستل«شبكه . العاده بوده است ، خارقيي فضايگرها سنجش
 مستقر در يني زمهاي ايستگاها از يكا و يع آمري از مركز توزضي و بدون تبعيها در سطح عموم داده. دهد مي پوشش يسطح جهان

» لب ياسكا«ر ي مستقر در مدار نظيها گاه شين، آزمايافزون بر ا. گيرد ميدر دسترس قرار » ناسا«مناطق گوناگون با توافق 
)Skylab(وتيسال«كا و يمرآاالت متحده ي ا «)Salyut(باسكارا« و ير شوروي اتحاد جماه «)Bhaskara(ارائه يريز تصاوي هند ن 
ر يست و روبه توسعه نظيالي سوسي از كشورهايبرخ.  استي هواشناسيها ر كامالً واضح ماهوارهيكنند كه مكمل تصاو يم

  . كنند يافت مي، دريق توافق دوجانبه با شوروياز طر» وتي سا ـوزيسا «يها تي را از مأموريري تصويها  آنگوال، دادهمراكش و
 بالقوه آن را يها تين و هم قابلي زميد هم كاربرد فعليزان باير ن استفاده كرد، برنامهين وضع از زمي آنكه بتوان به بهتريبرا
كه به » سنج مساحت «يها ه نقشهي تهيبرا» لندست«ر ي با استفاده از تصاويوي در بول1972 مثال در سال عنوان به. بشناسد
 يي، شناسا»نگار مكان «يها سه آنها با نقشهيق مقايكرد از طر ي كمك مي مسكونيه آمار واحدهايت و به تهيزان جمعير برنامه

 خاك و يها ه نقشهيتر، به ته عيمطالعات وس. شد يل مي كار تسهــي ا انساني و يعي از عوامل طبيناشـ ـ نيرات سطح زمييتغ
  . كمك كردي و مناطق معدنيز كشاورزي مناطق حاصلخيياه و شناساين و گي استفاده از زميها ها، نقشه هيناح

زان ي برآورد ميها نهيد در زمتوان مير اطالعات مربوط به آن، ي و سايني زميها ر سنجش از دور به همراه مالحظهيتصاو
 قادر يا نظارت ماهواره.  الزم را فراهم كنديها  در خاك، دادهي، آفت، رطوبت خاك و فقدان مواد معدنيصوالت كشاورزمح

ن اطالعات يهمچن.  كمك كندياري آبي براريزي برنامهن در ي محصول و همچنيآور است در انتخاب زمان كاشت و جمع
ك يدر . فا كندي اي واردات و صادرات نقش اساسريزي برنامهن در يمچن و هييره موادغذايد در انتقال و ذختوان مي يكشاورز

 يبير، مراكش، تونس و لي الجزاي در كشورها1976 و خواربار  در سال يكشاورز )FAO( سازمان ي كه از سويشيپژوهش آزما
ها تطابق داشته  هجوم ملخ در مورد يني زميها  با مالحظهيعيبه طرز وس» سنجش از دور«ر  يبه عمل آمد، مشخص شد كه تصاو

  . است
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 ي و فشردگيق پراكندگيوانات و مكان تجمع آنها، از طريزان حيها و برآورد م  نظارت بر چراگاهي برايا ر ماهوارهياز تصاو
  . شود مياهان استفاده يگ

ن ييزان آتش را تعين و م تا زماشود ميها استفاده  خاطر كنترل گسترش نباتات، از ماهواره ها، به در مورد سوزاندن چراگاه
  . ديافزا يرقابل دسترس، ميدر مناطق دورافتاده و غويژه  بهن، يت زميري مديها  روشيين اقدامات به كارآيا. كنند

ها در آن   ماهوارهيري تصويها  است كه دادهيگري مهم ديز از قلمروهايها ن ت جنگليريها و مد  جنگلي براريزي برنامه
 و يسازمان كشاورز «يكه از سو» توگو«و » كامرون«، »نيبن«گر در ي ديشيك پروژه آزمايدر . كند يفا مي ايا نقش برجسته

 قرار يا ر تحت پوشش ماهوارهي مناطق گرمسيها  آن جنگليانجام شد و ط» ست سازمان ملليط زيبرنامه مح«و » خواربار
 يز براير قلمروها ني در سايا ر ماهوارهياز تصاو. شداهان استفاده ين نوع و تراكم گيي تعيبرا» لندست«ر يگرفت، از تصاو

 استفاده ي نگهدارهاي پروژهن در ي قطع آنان و همچني براريزي برنامه درختان و يت مكاني موقعيص ارزش اقتصاديتشخ
  . شود مي

 يا  ماهوارهيها هداد. است» موجود بودن آب«و » از به آبين«نه ي مستلزم داشتن اطالعات در هر دو زميت منابع آبيريمد
 كه در ين منطقه و تعداد مردمييل و تعي سيها ين خرابير، تخميره، تبخي، ذخيارينان از بارش باران، آبي چون اطمي موارديبرا

ل مربوط به ئل رسوب و مسايص نحوه تشكين در تشخي همچنيا  ماهوارهيها داده. د استي، مفگيرند ميل قرار يمعرض س
  . رد كاربرد داياهان آبزيگ

رات عمده در سطح يي كه تغطوري به آورده است، وجود به يا ن، امكانات تازهي ساختار زمي بررسي برايا ر ماهوارهيتصاو
ن هم استفاده يپيليز فيخ  مناطق زلزلهيابي ارزيبرا» لندست «يها از داده.  شده استيابي و قابل ارزيين اكنون قابل شناسايزم

نه يهز  كميها ن مواد به منظور احداث جادهيين تعيل و همچنير قلع در برزين ذخايي تعين براي از زميربرداريتصو. شده است
  . نه استين زمي مطرح در اير كاربردهاياز جمله سا» بوتسوانا«در 

شرفت يج روبه پيتدر هها ب انوسي چندان از سطح آب عبور كند، سنجش از دور اقتوان ميس نيچون اشعه الكترومغناط
 1978 نام داشت در سال )Seasat(» ست يس«ن ماهواره كه يا. كا بودينگار متعلق به آمر انوسين ماهواره اقياول. ستگذاشته ا

و بعد . انوس، موفق عمل كندي سطح اقيد در افت دماتوان مي» سنجش از دور« مشخص شد كه يزود سپس به. پرتاب شد
ر ي تأثيط جوير دما بر شرايين تغين، ايد و افزون بر ايآ ي موجود بهت ن افت حراري در اثر ايانوسي اقيها معلوم شد كه گرداب

 ي آبيها اني جريابيعمل آمد، توان رد  بهيا اب ماهوارهي رديگرها  شناور و سنجشيها چهي كه با گوييها شيآزما. گذارد يم
ت يها آن چنان با موفق شين آزمايا. ش گذاشتي را به نماي جويها انين جريها و همچن ي ماهي، محل و حركت گروهيانوسياق

  . ها را دامن زده است  شناور و ماهوارهيها چهي متشكل از گويستم دائميك سيجاد يهمراه بوده كه طرح ا
ن، يافزون بر ا.  فراهم آورده استيا اطالعات جالبي كشش سطح دريها يقاعدگ يدرباره اثرات حركت آب و ب» ست يس«
 يها از داده.  وابسته استيا  از آب به اطالعات ماهوارهي اكنون در ارتباط با ارتفاع امواج ناشيانوردي و دريرانيات كشتيعمل

 ي سوددهي در بررسي مناطق ساحليها  و از كنترل رنگيريگي ماهي مناطق با ارزش تجاريينه شناسايمربوط به دما در زم
 ي نفتيك سكويك كه از انفجار يج مكزير مورد خليت، نظافتن نشت نفي به يا ر ماهوارهيتصاو. شود مي يبردار  بهرهييايدر
 يرات جوييتر از تغ  دراز مدتيز به برآوردهايانوس ني اقيها خي حركت يابيد اضافه كرد كه رديبا. كند ي شد، كمك ميناش

  . كند يكمك م
از هنگام .  استيا رهك سنجش از دور ماهواي تكنين كاربردهاين و قابل دركتريتر ت هوا از شناخته شدهي وضعيبررس
از .  مورد استفاده قرار گرفتيات هواشناسي در عمليا  ماهوارهيها ، داده1960 مربوط به ابرها در دهه يها ن عكسيظهور اول
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. شود مي وضع هوا استفاده ينيب شي و پي جويص فراگردهاي در تشخي ـفي كطور به و چه ي چه به لحاظ كميا  ماهوارهيها داده
  . گيرد ميشتر مورد استفاده قرار يسازد، ب يها را ناممكن م وهير شي، ساي و ماليباني كه موانع پشتيدر مناطقويژه  بها ه ن دادهيا

ك ي آن را توان ميسازد،  ير ميپذ د را امكاني شديها لرزه نيها و زم  طوفانينيب شير سنجش از دور، پي كه تصاويياز آنجا
ط ير شرايي عمده كه باعث تغيها فشان آتش بروز.  كردي تلقي امدادهاي برنامه يو اجراع ي فجاينيش بيابزار با ارزش در پ

ن موضوع يتر از ا ده ، مهميجاد ارتباط با مناطق فاجعه ديت ايقطعاً قابل.  استيز قابل مطالعه و بررسي، نشود مي ي جويجهان
جاد ارتباط ين در ارتباط است، باعث اي مدار ثابت زميتباط اريها  كه با ماهوارهينيونقل زم  قابل حمليها انهيستم پايس. است

» ناواستار«، )Tranet(» ترانت «يها ر ماهوارهي نظيانوردي مربوط به دريها ماهواره. شود ميده ين مناطق فاجعه ديدر داخل و ب
)Navastar( ،»ستيمار «)Marisat( يياي ماهواره دريالملل نيسازمان ب«و كايرآ«)Inmarsat( )هاي پيامها  ي كشتيبرا) نمارستيا 

ام برقرار ي مبادله پي ارتباط با ساحل را براين در مواقع اضطراريكنند و عالوه بر ا يع ، قابل اتكا و واضح مخابره ميسر
 )Cospas(» كاسپاس« و ماهواره )Sarsat(» سارست «يالملل نير ماهواره بيجو و نجات نظو  جستيها ماهواره. سازند يم

ن يا و همچني در دريا موارد اضطراري ين محل خشكيي و تعييقابل انطباق است، در شناسا» سارست«ستم يكه با س، يشورو
 .كنند ي ميرسان ط بروز فاجعه كمكي در شراي امداديها مي تي رسانياريج و ي بسي در راستايده ارتباط

   
  تماميت ملي

، يرسان ، اطالعياسي، مشاركت سييات اجرايسطح كالن مشتمل بر عملا ي بزرگ هاي پروژه توسعه، عمدتاً به يين مقوله نهايا
 و ها پروژه يا اجرايت و يري مدين چهارچوب برايارتباطات دوربرد در ا. كند  ي اشاره مي فرهنگريزي برنامه و يخبررسان
 ي بر عملكرد ادارات خصوصيا هفتگيها تا نظارت روزانه و  ي نوآورين و ارتقاي نويها وهيجاد شيرود و از ا يكار م  بهها برنامه
 و ياسيت سيجاد مشروعين پس از سقوط باند چهار نفره، به منظور اي خلق چي مثال، جمهورعنوان به. گيرد مي را در بريو دولت
 با يي فضايبرد و تكنولوژو دي ارتباطهاي رسانه. وه بهره گرفتين شي توسعه از اهاي طرح مربوط به يها استي كردن سيمردم
ن عامل يتر ياصل ن حوزه،يبازفرست ا. كنند ي كمك ميت مليند تماميك به فرايبرنتي سهاي نظام توسعه به هاي برنامهل يتبد
ل به ي ني كماكان در راستاهاي تالشن امر كه ينان از اير به منظور كسب اطمييم و تغين تنظيا. ست هاي تالشر ييم و تغيتنظ

ز ي نيع مالي و صناي در تجارت، بازرگانيي فضاي، از تكنولوژين مقوله كاركرديدر ا. گيرد مي است، صورت يتوسعه سراسر
 ي و اگر در مورد بازارها و بهاشود ميده ي كشيي، به مناطق روستايد كشاورزيش تولي، در جهت افزاينوآور. شود مياستفاده 

ها و تقاضاها  متيب مستمر قيتعق. اهد داشت نخوي محصول چندان مفهوميآور  در دست نباشد، جمعيا كاالها اطالعات تازه
ن ين مكان به بازار عرضه كنند و همچنيتر ستهين زمان و شاي خود را در بهتريها ندگان بتوانند فرآوردهدكي تا تولشود ميباعث 
 دوربرد ي ارتباطايه رسانهن، يافزون بر ا. ع كننديا آنها را توزين نحو ممكن از محصوالت استفاده و يها بتوانند به بهتر دولت
ها در دسترس جهان   كه مدتي را هم ارائه كنند، خدماتيگري دي كمك كرده و خدمات ماليند به نقل و انتقاالت بانكتوان مي

 ي ماليها تي روستاها به خاطر محدوديران اقتصادي جهان روبه توسعه بوده اما از تجار و مدي و مراكز شهريافته توسعه
  .  به دور مانده استي مال و مالحظاتييايجغراف

 مانند يعي ،كه غالباً با موانع طبيياي و مناطق گسترده، اما متنوع جغرافيكوتاه سخن آنكه به سبب بافت ناهمگون اجتماع
، ي از كشورها به لحاظ مخارج گزاف احداث جاده، راه آهن و خطوط تلفنياريها همراه است ،بس ها و كوهستان رها، جنگليكو

.  قرار دارنديزيآم ضي تبعهاي موقعيت است، در ي و جامعه همگون ضروريكپارچه ارتباطيك شبكه يل يك تشيكه برا
حل  ك راهي هايي موقعيتن ي، در چني داخليا  ماهوارهي مخابراتيها ستمي ثابت كرد كه س1980 و 1970 دو دهه يها شيآزما
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، كانادا، آالسكا و ژاپن اشاره ي اندونزي ارتباطيها جسته ماهواره به تجارب برتوان مين قلمرو يدر ا. مقرون به صرفه بوده است
  . كرد

 دورافتاده يها  و شهركييت كانادا در مناطق روستايك چهارم كل جمعيا يون نفر، يليب به شش مي كه قرييدر كانادا، جا
 واقعاً ي ها به خدمات ارتباطييناداكسان كاي ين دسترسي نشان داد كه در تأميا  ماهوارهي ارتباطيها ستميس. كنند ي ميزندگ

 كه ي، در مناطقيق ارائه خدمات در مناطق شمالي از طريت ملي و تماميي فضايقت در تكنولوژيكانادا در حق. مؤثر بوده است
  . شتاز بوده استي پشود مي مختل يني زمييوي ارتباط رادي جويها يبه سبب دگرگون

 به يره كشور كه در مساحتي جز14000كار كرده است، به   آغاز به1976 كه از سال ،يدر اندونز» پاالپا «يا ستم ماهوارهيس
 يا ستم ماهوارهين جنبه سيتر مهم. دهد مي يونيزي و تلوييوي، رادي، تلگرافياند، خدمات تلفن ل پراكندهيطول سه هزار ما

ع و متنوع يجه مناطق وسيست و در نت را بارز ساخته ايي به مناطق روستاين است كه توان دولت در دسترسي اياندونز
 ي و فرهنگي اجتماعهاي برنامهر ي، آموزش توسعه و ساي دولتيرسان ، اطالعيونيزي و تلوييويق اخبار رادي از طرييايجغراف

ن ي وجود دارد كه ايون در اندونزيزيون تلويلي م2/1حدود ) 1983(در حال حاضر «ك گزارش يبر طبق . كپارچه شده استي
 روستا، استفاده از ي براييوي رادينيستم زميانه متحرك به همراه سي پا75 ي برايش است، طرح كنونيسرعت رو به افزا هبزان يم
با صد » پاالپا«ستم يحاضر س در حال12»سازد ي مي عملي را در جهت پوشش كامل سراسريا  ماهوارهيپراكن ستم سخنيك سي
انوس آرام ي اقتصاد حوزه اقيرسان  اطالعيها د كه عمدتاً به بخشيك پژوهش جدي .ر ارتباط داردي در سراسر جزاينيستگاه زميا

ده يچيار پي بسي بر تكنولوژي، كه مبتنيرسان  در بخش اطالعي مهم اندونزيگذار هي كه سرماگيرد ميجه ين نتيپرداخته است، چن
نه ي در زميك طرح سراسري افكندن يه در پده، بلكي كار انجاميروهايان ني مهارت در ميريگ بوده است، نه تنها به شكل

 جنوب يايه آسي اتحادي به اعضايپراكن از نظر ارائه خدمات سخن» پاالپا«ستم ي س13 . مؤثر بوده استيپژوهش و تكنولوژ
اند تا از  را اجاره كرده» پاالپا« ماهواره يي فضايها ن قبالً تكراد كنندهيپيلي و فيلند، مالزيتا. د واقع شده استيز مفي نيشرق

ح خواهد ين بخش تشري اي كه در قسمت بعدگونه همان، يا ارتباط ماهواره.  دوربرد آن استفاده كنندي ارتباطيخدمات داخل
 از موارد به خاطر نقش ي و در برخيياي غلبه بر موانع جغرافيل، براين و برزيپيليلند، فين، ژاپن، تاي چون چييشد، در كشورها

 اعالم كرد كه كاربرد توان مي موجود يها شيقت، با توجه به آزمايدر حق. اند  به كار گرفته شدهيبرد سنت دوري ارتباطيها شبكه
 در امر توسعه بوده يين فضاي نوي استفاده از تكنولوژي براهاي تالشن يتر  از مطلوبيكين قلمرو ي در ايي فضايتكنولوژ
 . است

  
  هاي كاربردهاي تجربي پژوهي تك

د در توان مي انجام گرفت كه يشمار ي بهاي پروژهان است، ي، كه اكنون روبه پايش و پژوهش مقدماتيدر مرحله آزما
ن ي از ااي پارهك يستماتي سين بخش به بررسيدر ا. فا كندي ايد ماهواره در توسعه نقش مهمي، اجرا و حفظ فواريزي برنامه

 يد براتوان مي را، كه ي فعليها يابي ارزحال عينم و در يكن يح ميشرز تيج آن را نياهداف، كاربردها و نتا. ميپرداز ي مها پژوهش
 جامع را در يك بررسيد جنبه توان مين بخش نيا. م دادي قرار خواهيد باشد، مورد بررسي توسعه مفريزي برنامهر مقوالت يسا

ه اطالعات يد حكم پاتوان مي كه شود ميكز  متمرهايي پروژه داشته باشد و لذا عمدتاً بر يي فضايقبال استفاده كشورها از تكنولوژ
 .  را داشته باشدي كاربرديها و داده

  
  مريكا و كاناداآهاي اياالت متحده  آزمايش
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ها استفاده  ت پراكنده، و ساكن در مناطق دوردست، از ماهوارهي به جمعي دسترسيل گوناگون برايكا به دالياالت متحده آمريا
 در مدارس متوسطه، آموزش يمنظور آموزش كار به )ATS6(» 6 اس يات«از ماهواره » يراك «يها  در مناطق كوه14 .كرده است

ر ي نظيع مواد آموزشي آموزش بزرگساالن و توزيها ، كالس)نامه مجدد به آنانين دادن گواهي و همچني كاريارتقا(معلمان 
آموزان مناطق دور  ان دانشي ميا جاد ارتباط ماهوارهيز به اي ن)WAMI(» يوام«پروژه . دئو و نمودار استفاده شده استيلم، ويف

از ين شين پروژه، مواد پيدر ا.  دانشگاه واشنگتن پرداختيو دانشكده پزشك» داهويآ«، »مونتانا«، »آالسكا«، »واشنگتن«دست 
ارتباط . دشو مياالت مذكور ارائه ي در اي پزشكهاي گروه به ي پزشكين آموزش مستمر و مشاوره دائمي و همچنيپزشك

  :گردد ميل متحقق يق آن موارد ذيكند كه از طر يدا مي را پير قلمروها حكم ابزاري در سايا ماهواره
ماران، مشاوره يه بي و تخلي اضطراري، اعزام واحدهاي آموزش پزشكياندركاران نهادها  دستيبرا» مشاوره از دور«انجام 

  . يرسان  اطالعهاي برنامه و ي مورديها يها، بررس مارستانين بيب
 يم معلمان را در مناطق كوهستاني و تعلي، آموزش1971ش در سال ياز هنگام شروع آزما» ايپاالچ «يشبكه خدمات اجتماع

ن برنامه در سال  يا. عهده گرفته است  در تنگنا است، بهيكا، كه به لحاظ اقتصادياالت متحده آمريدر شرق ا» ايپاالچ«دوردست 
 از يا زهي ارائه آمي خود را در راستاهاي برنامهو .  منتقل شد)RCA - SATCOM(»  آستكوميار س«به » 6 اسيت آ« از 1971

 يها  دورهين برنامه حاوير داد، ايي تغن از مخاطبايفي به طي و خدمات همگانيرسان ، اطالعيمي، تعليخدمات آموزش
   15 .ز بودي نيدانشگاه شيپ

كا، پروژه معروف آالسكا است، كه از يمرآاالت متحده ي توسعه در اي برايي فضايوژ تكنولي كاربرد گسترده داخليها نمونه
 يينك شكل خدمات اجراي ايشين خدمات آزمايا.  استفاده كرديشي و آزماي بهداشتيها نهي در زميشي آزمايها ماهواره

 باعث يژگين ويا. السكا است، مشخصه آيجو ط سختي و شراين كوهستانياد، زميوسعت ز.  را به خود گرفته استيشگيهم
ز با تداخل در ي ن∗»ونوسفري «يها هي از الياغتشاشات ناش. ردي صورت پذي به سختي كه مسافرت و ارتباط سنتشود مي
 ي ارائه خدمات ارتباطيها برا لذا ضرورت كاربرد ماهواره.  آوردي موجود به يشتري اشكاالت بيني زمي ارتباطيها ستميس

 هر ي برايا  ماهوارهياكنون خدمات ارتباط.  درك شديون، آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعيزيلفن، تلودوربرد مشتمل بر ت
 هاي مراقبت ي، بر بخش اصليشرفته تلفني پيجاد خدمات همگانيا ي در پ16 .شود ميشتر از آن ارائه يا بي و ي نفر25جمع 
 ييدئويق ارتباط وي دوردست از طري بهداشت در روستاهاياندركاران بوم ل دستيش مساين آزمايدر ا. د شدي تأكيبهداشت

 شده ي طراحيستم به نحوين سيا. شد ي مخابره ميتر پزشك  كوچك و مراكز بزرگيها مارستاني پزشكان و متخصصان بيبرا
ك نظام ي ني ضربان را مخابره كند و عالوه بر اين نوار قلب و صداي و همچنيداريشن ،يداريست اطالعات دتوان ميبود كه 

ن يا. شد ي ضبط موجود آورده بود كه در آن سوابق كامل بيمار و ساير اطالعات ضروري در مورد آن نيز به ياطالعات بهداشت
سرعت منتقل كند و  هماران را بي مؤثر بود، توانسته بود بيماريص بي و تشخي مشورتيها نكه در ارائه كمكيستم عالوه بر ايس

 ين، برايافزون بر ا.  آوردوجود به دارند، ي و عاطفي كه مشكالت ذهني افراديز براي نيك خط اضطراري حال عيندر 
زات از قبل انتخاب شده يهمه تجه. ل شده استي تشكي آموزشيها ستم، دورهين سيق ايز از طري نياندركاران امور پزشك دست
نه يش، كه در زمين آزمايا.  شده بوديوشن طراح ريها هيت اتكا و داشتن روينه بودن، قابلي، كم هزيي كارايستم برايو س

 در مداوا و مراقبت از يد به نحو مؤثرتوان ميع يوس» باند« با يا  تجربه شد، نشان داد كه ارتباط ماهوارهي بهداشتهاي مراقبت
   17.د واقع شوديماران در مناطق دورافتاده مفيب

                                                 
∗ IONOSPHERIC :هاي مختلف  در فصل» يونوسفر«هاي  اليه. آورد وجود مي در انتشار امواج راديويي به» يونوسفر«هاي مختلف  ههايي كه الي اغتشاش

  . مترجم ـ .شود كند و همين تغييرها باعث اغتشاش مي هاي خاصي از روز تغيير مي سال و در ساعت
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 يها تين قابلينشان داد و همچن» طبابت از دور« را در ين تجرباندركارا ن نقش بالقوه پرستاران و دستين تجربه همچنيا
 يك شبكه مرتبط به پرسنل امور بهداشتي ي داشتياين شبكه مزايا .ز آشكار ساختي را ني امور بهداشتيا كارگزاران شبه حرفه

  . ت كردي ارائه خدمات آموزش، تقويرا، در راستا
ن ي در چندي مدارس همگاني به پخش برنامه برا)STD(» ي ماهواره ايونيزيوش تلينما«نه آموزش، پروژه يدر آالسكا در زم

جاد شد تا معلمان دوردست بتوانند مواد مورد نظر يا» كالس درس منبع«ك ين پروژه يدر ا. ه با مدارس مستقل پرداختيناح
 يها تي محدود18 :ا روشن ساختن موارد رين پروژه به عمل آمد اي كه از اييها يابيارز.  را از آن انتخاب كننديآموزش
 از يتر عيف وسيها، به ط ستمين سي استفاده از ايزات قابل اتكا، ضرورت آموزش معلم برايت تجهيه، اهميسو كي يپراكن سخن

ل ي پاسخ دادند، مايابي كه به ارزيآموزان ن و دانشي، همه معلمان، والدحال عيندر . ياز به سطوح باالتر درسي و نيمواد آموزش
 مشاوره يك شبكه كشوري، يونيزي تلوي آموزشيها  كانالي دارايا ستم ارتباط ماهوارهياكنون س. ابدين پروژه ادامه يبودند كه ا

  . است» يآموز خود «ي برايوتريك شبكه كامپي و يداريشن
ن ين بر آموزش حو تمركز آ» مشاوره از دور«، ي دانشگاهيها ن دورهييتع: ن موارد استي شامل اي آموزشريزي برنامه

 و كار را با توجه به شكار و يريگي ماههاي برنامهن يستم همچنين سيا. ها برنامه يخدمت معلمان، استمرار آموزش و اجرا
  . سازد ي دور افتاده فراهم مي در روستاهايريگيماه

ستم يل شد كه از سيد تبين كشوري را پرتاب كرد و به اول)ANIK A-1(» كي ـك آيآن« ماهواره 1972كانادا در سال 
 و ي اجتماعيها تي همان محدودا كانادا بييمناطق روستا.  استفاده كردي ارتباطات داخلين براي مستقر در مدار زميا ماهواره
 يا ستم ماهوارهي با استفاده از س1976 كانادا در سال ــ توسعه كه در جهان روبه توسعه وجود دارد، مواجه است ياقتصاد

. ها را آغاز كرد شي از آزمايا  به خود گرفت، مجموعهيكا جنبه عمليمرآك اقدام مشترك به ي، كه در )Hermes(» هرمس«
 و ي كاربردهاي برنامهمخابره دوربرد  «يها هوي با استفاده از شي آموزشيها شي نمونه آزمامثابه به )Quebec(دانشگاه كبك 

وزارت . پژوهان مناطق دورافتاده فراهم ساخت  دانشي را برايپژوهش و ي آموزشهاي موقعيت» آموزش از راه دور«و » يياجرا
 ي نهاد آموزش20ش از يان بي را در مي از دور دسته جمعيكت برنامه آموزشي )British Columbia(ا يش كلمبيتيآموزش در بر

 هاي برنامهنارها، ي، سمي جمعي عملهاي پژوهش به ارائه يعموم  و روابطيا  از مباحث حرفهيعيف وسيهماهنگ كرد و در ط
تجربه ارتباط . شد، پرداخت ي پخش نميپراكن ي كه سخني ساعاتر دي جمعي عملهاي پژوهشلم، مباحثه و ي، فيارتباط تلفن

 مبادله هاي برنامهگر، مشخصه ياالت دي اكيك جامعه كوچك فرانسه زبان در يفرانسه زبان و » كبك«ان ي ميداريه ديدوسو
كا يمرآ» استانفورد«كانادا و » كارلتون «يها ان دانشگاهي ميك دوره مهندسي تبادل يبرا» هرمس«ن، از يبر اعالوه .  بوديفرهنگ

الت ي را به تسهيي، كه مناطق روستا»هرمس «ي دوربرد بهداشتهاي مراقبتق ي نه تنها از طري دولتيها وزارتخانه. استفاده شد
ل به بوته آزمون ي ذينه هايز در زميه توان ارائه خدمات به مناطق دوردست را نساخت، استفاده كردند، بلك ي مرتبط ميمارستانيب

 و ي دولتيها ، مشورتي موارد درماني افراد براييجا ه، جابيشگي هميها ها، كنفرانس  در جنگليكنترل آتش سوز: گذاشتند
  . ي علمهاي پژوهش مربوط به يها مشاوره
 يا  ماهوارهيستم ارتباطيت اتكا و انعطاف سيد از قابلتوان مي ي خدمات عموم نشان داد كه19»هرمس «يها شيج آزماينتا

ن ي با كمترير فني از آن بود كه افراد غيها حاك شيآزما. ردي مربوط به مناطق دوردست بهره گيت مؤثر از مساعي حمايبرا
ند در توان مي عالقه دارند، ي مختلفهاي برنامهك به ي كه هر ها برنامهكنندگان از  ها را اداره كنند و استفاده انهيآموزش قادرند پا

د در يستم بايكنندگان از س ز رقم زد كه استفادهين ضرورت را نيها ا شيج آزماين، نتايافزون بر ا. م باشنديالت سهيارائه تسه
 پخش هاي برنامهكنندگان، از  استفاده:  محرز ساخت كهيتجربه عمل. ز قابل انعطاف باشنديها ن ابند و طرحيها حضور  ريزي برنامه
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 منبع ي، و نه فقط از سوها ايستگاهاندركاران همه   دستي از سوها برنامهلند تا يكنند، ما يشتر استقبال مي بر واكنش متقابل بيمبتن
 يد فقط بخشيا بيا ت دارد، مطالب ماهوارهي ارجحي طوالنيها و نوارها لمي كوتاه بر فيها  و بحثها پيام. ه شوديارسال كننده، ته

زه كرده و يجاد انگيب اي رقهاي ايستگاهان يد در ميها با نكه بحثي اباألخرهل دهد و ي به آموزش را تشكيا از نگرش چند رسانه
 . ستگاه منبع محدود نشودياندركاران ا فقط در حد كنش متقابل با دست

  
  هاي آسيا ها و تجربه آزمايش

 وضع هوا، سنجش از ينيش بي، پ)يپراكن يدر سخنويژه  به (ي ارتباطهاي رسانهت يو ژاپن، تقيياست فضاي هدف اعالم شده س
ن يبا ا. كند يد ميتأك» ناسا«با ويژه  به يالملل ني بياست بر همكارين سيا.  كشور استيها  از بخشياريت ارتباط بسيدور، و تقو

 )SAKURA(»ساكورا« پرتاب نكرده بود، يا  ماهوارهچي ه1970ن كشور كه تا سال يا. ر آغاز كردينه دين زميهمه، ژاپن در ا
   20 . پرتاب كرد1977 خود را در سال ين ماهواره ارتباطات داخلينخست

ن ينخست. ل كندي را تحميد خدمات ارائه كنند، قصد ندارند توسعه بومي خود، اگرچه بايپراكن  سخنيها ژاپن در ماهواره
ن كشور جهان، كه يش قرار گرفت و ژاپن را به اولي مورد آزما1984در ماه مه  )BS ـ 2(» 2 ـ اس يب«ماهواره از دور ماهواره 

 يپراكن ياندركار سخن  دستيك مقام ژاپني بر طبق اظهارات 21 .ل كردي شد، تبديا م ماهوارهيستم پخش مستقيمجهز به س
. جاد كندي ايت همگاني جذابيا خش ماهواره پي شد تا براين منظور طراحيبه ا» 2 ـ اس يب» «يونيزيپخش دوربرد تلو «يهمگان

 يونيزي پخش تلويگر براي منحصر به فرد ديايجاد مزايق ايا از طري) يني زمهاي ايستگاهزودتر از (ق پخش برنامه ين كار از طريا
ق ماهواره يطر همزمان از طور بها يز ي نيني زمهاي ايستگاه ي آموزشهاي برنامهن، پخش يافزون بر ا.  صورت گرفتيا ماهواره
، (BS-2B)» ي ب2 ـ  اسيب«ماهواره .  شديق ماهواره ارائه ميگر مجدداً از طري دي در زمانها برنامهنكه همان يا ايشد و  يمخابره م

 و يا و كاربرد پخش ماهواره...  پرتاب شود، نقاط كور ماهواره اول را حذف خواهد كرد1985 پس از اگوست يد كميكه با
   22 .ش خواهد دادي سراسر كشور افزاافت آن را دريدر

 يبان دهي ديها انوس آرام كه كانونيدر اقويژه  بهن كشور، ي ايانوردي و دري هواشناسيها  ژاپن در مالحظهيماهواره هواشناس
 را ها داده» ناسا«متعلق به » 4 -لندست « از )NADSA(» ژاپنيي توسعه فضايآژانس مل«. كند يفا مي اياتيمحدود است، نقش ح

 يام د«خود موسوم به » سنجش از دور«ژاپن ماهواره . دهد ميار كاربران قرار يافت و پردازش كرده و سپس آنها را در اختيدر
   23 . پرتاب كرد1986را در سال  )MDS-1(» كي ـاس 

: داند يم» ييگرا رنوچها« به يابي توسعه خود قرار داده و آن را عامل دستيه اصلي را پايي فضاين، تكنولوژي خلق چيجمهور
 1980ان دهة يده است كه تا پاي را تدارك ديا د ماهوارهيستم جدين كشور سه سيا. يژو، دفاع و علم تكنوليصنعت، كشاورز

د ي شده و باين طراحيها در سراسر چ  و انتقال دادهي بهبود ارتباط تلفنيستم براين سي اول24 . به خود خواهد گرفتيجنبه علم
 هاي برنامه ي است، عمدتاً برايا م ماهوارهيك نظام پخش مستقيستم كه ين سيدوم.  اجاره كنديي ماهواره فضا»نتلستيا«از 

 ينيت منابع زميري مدي سنجش از دور است كه برايا ستم ماهوارهيك سيستم ين سي شده و سومي طراحيونيزي تلويآموزش
  .  شده استيطراح

ن ينظارت كرده و ا» نتلستيا «يا  اجارهيي فضايها ه از خدمات تكرار كنندهوزارت پست و ارتباطات دوربرد بر استفاد
در جهت » نتلستيا «يا وزارت پست از خدمات ماهواره. كند يها هماهنگ م ر وزارتخانهي وزارت پست و سايخدمات را برا

امكان . ر شهرها، استفاده خواهد كرديو ساان مناطق دورافتاده با پكن يجاد ارتباط مي ايدر راستاويژه  به، يبهبود ارتباطات كشور
ن يوزارت نفت هم از ا.  فراهم خواهد شدي اختصاصي ارتباطيها جاد اتصاليق ايز از طريها ن ع دادهيالعاده سر انتقال فوق
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» سنگوزارت زغال «.  استفاده خواهد كرديي به دفاتر اجرايات حفاري عمليها  ارسال دادهيل ارتباط و براي تسهيستم برايس
 يرويسات عمده نيان تأسي بهبود ارتباط ميز براين»  برقيرويوزارت منابع آب و ن«جاد ارتباط با معادن دورافتاده و ي ايبرا
  . ستم استفاده خواهند كردين سياز ا» كيدروالكتريه«

 يابيستم، دستين سيه ايهدف اول. كار كرد  آغاز به1980 است، در اواسط دهه يا م ماهوارهيستم پخش مستقيستم دوم كه سيس
شتر در جهت ي خواهد داشت و بين كاربردها جنبه آموزشينخست.  است2000 تا سال يونيزيو و تلويك شبكه كامل راديبه 
كنند، انتظار  ينام م صد هزار نفر در آن ثبتينك ساالنه سين دانشگاه كه ايا. خواهند بود» ني چيونيزيدانشگاه تلو«ت از يحما

 يها  و دورهيا ع ماهوارهي وسهاي برنامهق ين انتظار از طريون دانشجو برساند، ايلي م3/1 به 1990قم را در سال ن ريدارد كه ا
  .  برآورده خواهد شديا مكاتبه
، يستم به مطالعات كشاورزين سيا. شود ميمربوط » لندست «يا ستم ماهوارهين به استفاده جامع از سي چييستم نهايس
 در يد تكنولوژي خريه براي اولهاي طرحاگرچه .  كمك خواهد كردي شهرريزي برنامه كشف معادن و به ،يشناس  آبيها يبررس

ن يدولت چ. ت برخوردار استي پنج ساله از اولويدر برنامه مل» سنجش از دور«ك ينظر گرفته شده است، اما پژوهش تكنولوژ
 ي ارقاميها ستمين سياند، و همچن  شدهيتقرار در فضا طراح اسي خود را، كه برايگرها ن نسل سنجشي اوليددوار است بزويام
  . ر خود را توسعه دهديل تصاويتحل) تاليجيد(

 در مدار قرار گرفت به 1984ل ين ماهواره كه در آوريا.  خود را در مدار قرار دادين ماهواره ارتباطيراً اولين اخيچ
ن ين ارتباط با مناطق فاجعه زده را در زمان بروز زميپردازد و همچن يم مناطق دورافتاده ي برايونيزي و تلوييوي راديپراكن سخن
  . سازد ير ميپذ ، امكانشود ميسر نيسرعت م ه بينيل كه ارتباط زميا سيلرزه 
ن درصدد است تا حد يچ. ز خواهد داشتي ني ناخواسته ايها  احتماالً تداخلي ارتباطيا ستم ماهوارهيستم با سين سه سيا

 يدهاي از خري بخشمثابه به را ي كند كه انتقال تكنولوژيح مي تصرحال عينش دهد و در يزات را افزاي تجهيداخلد يممكن تول
ه در يك سنگ پايت داشته و به استقرار ين اهمي چيي فضايي ـشرفت صنعت هواي پين هر دو اقدام برايرد و ايپذ ي ميا ماهواره

  . شود ميك منجر يقلمرو الكترون
ن كشور روبه ي نخستياندونز.  را اعالم كردي داخليا  ماهوارهيستم ارتباطيك سي توسعه و تحقق 1975ال  در سياندونز

 خاص خود ي داخليا ستم ماهوارهيبود كه به س) االت متحدهي، كانادا و اير شوروين كشور پس از اتحاد جماهيو چهارم(توسعه 
ر و گرفتار ي فقين نظر كه كشوريك، از اي جهش بزرگ تكنولوژني اي برايريگ مي به سبب تصمي اندونز25 .افتي يدست م

م يشد، تصم يد مي كه از ماهواره عايت كشور و منافعين همه، به سبب وضعياما با ا. ز قرار گرفتياست، مورد انتقاد ن
  .  به اجرا درآمديي فضاي تكنولوژيريكارگ به

 170 با ياندونز.  استيره مسكونين كشور، هزار جزيره ايب به چهارده هزار جزيهاست، از قر رهي كشور جزي اندونز
م يل سي از هزاران ماي اندونزيني زمي ارتباطيها ستمي س26 . نوع لهجه است250 ي، داراي گروه قوم300ت و يون جمعيليم

 كند، يمب جنگل بكر عبور ين جريها و چند ان مردابي از مير آب، سطح خشكيها كه از ز مين سيحفظ ا. ل شده استيتشك
  . ار دشوار كرده استي را بسينين شبكه زميرو، نگهداشت اين كمبود ني و همچني ارتباطيها فقدان راه. ر ممكن استيباً غيتقر

 ندارند و حفظ يا ها نسبت به مسافت مسئله ماهواره. دهند مي را پوشش يتر عيها سطح وس ستم، ماهوارهين سياما برخالف ا
ن، سراسر يافزون بر ا. شود ميسرعت انجام  ه هم بيا ستم ماهوارهين سير ايتعم. است) تر نهيهز و كم(نتر ز آساي آنها نيني زمياجزا

ش از چهل يامروز ب. دي ماه كش18 فقط ها ايستگاهن يافت و احداث اي به ارتباط دست يني زمهاي ايستگاهق ي از طرياندونز
، يت ارتباط تلفني ظرفي و دارايي تكراركننده فضا12 ي ماهواره داراهر. ن كشور احداث شده استي در سراسر اينيستگاه زميا



  15875-6597: ، صندوق پستي 13 خيابان شهيد بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم  پالك ،تهران: ها العات و توسعه رسانهدفتر مط
  Email:info@rasanhe.org          www.rasaneh.org        88730477:  دورنگار88730413، 88735439: تلفن

151  

 متصل است، ينيزم» ويكرويما«ستم يك سي، كه به »پاالپا« يا ستم ماهوارهيس. ها است افت دادهي، تلكس و بازيونيزي، تلوييويراد
 يها و خطوط تلفن  دادهيها  به شبكهيل دسترسيهم به دل» نتلستيا«ستم ي از سياندونز.  فراهم آورده استيا پوشش گسترده

  . كند يماوراء بحار استفاده م
 ينيستم موجود زميت از سيت خدمات تلفن، تلگراف، تلكس و حماي گسترش ظرفي اندونزي داخليا ستم ماهوارهيهدف س

 ييشكوفا. شوند مي اتحاد، آموزش و تحول مردم محسوب ي، ابزارهايدگاه اندونزي دوربرد از دي ارتباطهاي رسانه. است
از » پاالپا«ستم ياكنون س. ر شوديپذ  امكانيبه لحاظ اقتصاد» پاالپا«د ي خريها نهي باعث شد تا طرح هز1970 در سال ياندونز

ن يستم نظر به تأمين سي ا27 .كند ي، استفاده مدهد مي، كه هشت كشور را پوشش PALAPA-B) (» ي بـپاالپا «نسل دوم خود 
  . تر است نهيهز تر و كم  با انعطافيگرين ديگزي هر جا ازياهداف توسعه مل

 دانشگاه 42ان ي درصد متقاض20در حال حاضر كمتر از .  استيا ستم ماهوارهين كاركرد سي اولييآموزش و توسعه روستا
، شود مي ي عملي ارتباط دوربردهاي رسانهكه با استفاده از » دانشگاه باز« و لذا دولت از طرح 28 .رفته شونديند پذتوان مي ياندونز
ز يخانواده، مهاجرت و آموزش ن مي، بهداشت، تنظي در كشاورزي آموزش و استفاده از تكنولوژياشاعه دولت. كند يت ميحما
ق ياز طر»  بازيها رستانيدب«و » ييمدارس ابتدا«ن، آموزش معلمان ين شده است افزون بر ايتأم» پاالپا «ي از سوي مؤثرطور به
 و معاضدت يعيع طبي فرونشاندن فجايبرا» پاالپا«نده از ي هم وجود دارد تا در آهايي طرح. گيرد ميصورت » پاپاال«ستم يس

  .  استفاده شوديپزشك
 ي فرهنگيها ريزي برنامه، به يالملل ني و بي، ملاي منطقه، ي و ارائه اخبار داخلي آموزشهاي برنامه، عالوه بر »پاالپا«ون يزيتلو
ن وجود اختصاص ي اما با ايونيزيكننده، بخش اعظم زمان پخش تلو  سرگرمهاي برنامهن وجود، ياما با ا. ردازد پي هم ميو مذهب

  . دهد مي
. دهد مي اجازه پخش نيونيزيغات تلوين است كه به تبلي اي اندونزياست مليس. ت دولت استيعمدتاً تحت حما» پاالپا«
با دادن (ها و افراد  ر كشورها، شركتيفروش به سا. ن كندي خود را تأمي امور ماليگريد از منابع ديبا» پاالپا«ستم ين، سيبنابرا

د ياز خود را تولي مورد نيني زميافزارها  اكثر سختين، اندونزيعالوه بر ا.  درآمدزاستيتا حدود) ارتباط تلفن و تلكس
 ي جنوب شرقيايه آسي عضو اتحادير كشورهايان محصوالت را به سيو ا. كند يد مي هم توليونيزين كشور ضمناً تلويا. كند يم
   29 .كند يصادر م) سه آن آ(

ن است كه همه ين درس اينخست.  بوديگريز دي حاصل شد، سودمندتر از هر چي كه از تجربه اندونزييها ناً درسيقياما 
ك را حذف ي تكنولوژيها تمسي توسعه سيها  از گاميا برخي و ي از مراحل مشخص قبلي برخيند به طرز مؤثرتوان ميكشورها 

د، آسان است، ي ماه طول كش18 ي اندونزينيستم زميجاد سي كه اگونه همانافزار،   سختهن است كه توسعين درس ايدوم. كنند
: شود ميگرفته » پاالپا«ن درس از ضرر اول ماهواره يسوم. از داردي نيشتريبه زمان و به تعمق ب) ريزي برنامها ي(افزار  با توسعه نرم

 مؤثر ييشرفت مستمر و كاراينان از پي اطمي برايابي ارزباألخرهو . شتر استي آن بيريپذ تر باشد، ضربه دهيچي پيهر چه تكنولوژ
  .  داردياتي جنبه حيد اندونزي جديد بخش ماهواره ايستم نويس

دست   بهي ماهواره ايشينامه آزما كسب تجربه از سه بريستم بر مبناين سيا.  است)Insat(» نستيا«ستم ي سيهند اكنون دارا
 مورد يها ن ماهوارهيتر  از مهميكي، كه )تيسا (يونيزي آموزش تلويماهواره تجرب. )Apple(»اپل«، و   Site(»تيسا«: آمد

جاد ارتباط و آموزش در ي در جهت ايا  ماهوارهيونيزي استفاده از تلوي برا1976 تا 1975 هاي سال ياستفاده در توسعه است، ط
 )ATS-6(» 6 ـ اس يات«ن پروژه از ماهواره يدر ا.  شكل گرفتيستمين سي، به هدف توسعه، امتحان و اداره چنييناطق روستام

 ي برايا  ماهوارههاي برنامهه ي و تهينيزات زمي، توسعه، استقرار اجزا، نگهداشت تجهيت طراحيكا استفاده شد، اما مسئوليآمر
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ها در  رندهيافت گي درصد و قدرت در8/99 هند ينيستم زمي سييكارا. عهده خود هند بود ه پراكنده، بي روستا2500  ب بهيقر
  .  درصد بود90زمان پخش، 

ت مكان مطرح نبود، ي نداشت و اگر محدودي ارتباطها برنامه ين تعداد به محتوايا.  نفر بود100رنده ين مخاطبان هر گيانگيم
 قرار نگرفته بودند، سواد نداشتند و در ي جمعهاي رسانهان قبالً هرگز در معرض  از مخاطبياريبس. افتي يش مين رقم افزايا

 ي از آن بود كه آنها به جاي مكرر با مخاطبان حاكيها زفرست مصاحبهاب.  بودنديين اقشار جامعه روستايرتري از فقحال عين
 يك از اهداف اصلي چياگر ه.  دارنديشتريقه ب عالي آموزشهاي برنامه، به يخي و تاريفرهنگـ  ي اجتماعهاي برنامهش به يگرا

، درك يرسان  اطالعيها نهي در زمي مهم آماريها تي از موفقي حاكي بعديها يابي متحقق نشد، اما ارزيبه تمام» تيسا«
 در يا نهي، كه نه هزينة كشاورزي تازه در زميها ينوآور. م خانواده بودي و تنظيياست، نوگراي كردن، سي، ضدعفونيبهداشت

 زبان يرينه فراگيكودكان در زم. ت به اجرا درآمده بوديق خود افراد به موفقي بود، از طريساز» زيرساخت«برداشت و نه مستلزم 
ز در ين، چهل و هشت هزار معلم نير از ايبه غ.  كسب اطالعات از منابع مختلف را آموخته بودنديها شرفت كرده و روشيپ
 در يريگ مي تصميدر ساختارها» تيسا«ك پژوهشگر، تجربه ين همه، طبق اظهارات يا ااما ب. دندين خدمت آموزش ديح

   30 .اوردي نوجود به يرييچ تغيروستاها ه
 ين همكاريزات و همچني تجهيينقل، كارا و ت حملينه بودن، قابليهز كم:  آموخته شديشمار ي بيها درس» تيسا«از تجربه 

 يابين ارزي و همچنريزي برنامه ي برايق مقدماتيا تحقيآزمون  شيپ. ربط در پروژه يدم ذها و مر ها، سازمان منظوره آژانس تك
نرم  «ي براريزي برنامهن بود كه يا» تيسا« تجربه هاي يافتهن يتر  از مهميكي.  و اقدامات جهت دادهاي تالشوسته مخاطبان، به يپ

كار  د بهي، هر دو بايابي ارزي و كميفي كيها وهين بود كه شي اگريه مهم ديتوص. خواهد يوقت م» سخت افزار«شتر از يب» افزار
  ). دي به بخش هفتم رجوع كنــون هند يزي تلوــ» دوردارشان«تر  جامعي بررسيبرا(گرفته شود 

انه يدو پا.  شكل گرفتيعيع طبي و مهار فجاي ارتباطات اضطراريبرا»  آلمانـ فرانسه يسمفون«گر، ماهواره يك تجربه ديدر 
 و ارسال اخبار به مناطق دوردست، مورد يونيزي و تلوييوي رادهاي برنامهت ي انتشار و تقويبرا» استپ«ش يز در آزمايتحرك نم

  . استفاده قرار گرفت
 و ها برنامهف ي چند جانبه به طيم زمان پخش، دسترسيمربوط به تقس) تاليجيد (ي ارقامي ارتباطيها شيآزما» اپل«پروژه 

 ي و مسئله راهبرها برنامهها،  ، مانند انتقال دادهيوتري كامپيبند شبكه. كند ي را اداره مها برنامهبه پخش مجموعه  ي تصادفيدسترس
 چند زبانه با چهار يونيزيك برنامه تلويپخش : ن موارد استيها شامل ا شير آزمايسا.  قرار گرفته استياز دور، مورد بررس

 ي آموزش برايا هفته  ل و دوره دوي مايپ روزنامه در مناطق دورافتاده با استفاده از فاكس، چايداريك كانال دي و يداريكانال شن
  . يا ق ارتباط ماهوارهيالن از طريفارغ التحص

ن برنامه يا. ل داديهند را تشك» نستيا«ه برنامه ي، سنگ پاير شوروين سه برنامه به همراه اقدامات مشترك با اتحاد جماهيا
، مشخصه ارتباط مشترك دهد ميس ي سرويپراكن ، سنجش از دور و سخني ارتباط دوربرد، هواشناسيها نهيتازه كه در زم

 ت هوا،ي، كنترل وضع»لي مايفاكس«ق يها، مخابره از طر تلفن، داده: ن موارد استيهاست كه مشتمل بر ا  از وزارتخانهياريبس
رعت در س ه كه هند بيدر حال. يونيزي و تلوييوي رادي سراسريكن، سخن پرايعيع طبين، هشدار در برابر فجاي از زميبردار قشه
  . ز استمرار داشته استي ني كند، اقدامات پژوهشيشرفت مي در توسعه پيي فضاينه استفاده از تكنولوژيزم

 يرهاحاضر شه در حال. س كردي تأسينيستگاه زميك  اي» نتلستيا «يستم ارتباطي استفاده از سي برا1970پاكستان در دهه 
 هاي برنامهگر ارتباط دارند و امكان استفاده همزمان از يكديبا ) موج كوتاه( دوربرد يستم ارتباطيك سيق ي پاكستان از طرياصل
 سنجش از راه دور، ي است كه با استفاده از تكنولوژيشمار ي بي از كشورهايكيپاكستان .  آنها وجود داردي برايونيزيتلو
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ان ي ميجاد هماهنگيپاكستان بر آن است با ضمن ا. كند ي ميست را بررسيز طين و محيز زمبرآورد محصول و استفاده ا
 يها هيپا. تقا دهدرنارها و آموزش اي سمييق برپاي را از طريا  ماهوارهيها ، استفاده از دادهيها مل  و نهادها و سازمانها پژوهش

  . دهد ميل يتشك» لندست«ر ين را تصاوي و استفاده از زمياسشن ني، زميشناس ، شكليشناس ، آبي كشاورزيپژوهش در قلمروها
ن مساحت، به ييك محصول، تعيها به تفك ن دادهيا. گيرد مي تعلق يبه كشاورز» لندست «يها ن سهم دادهيشتريلند بيدر تا

 يها  كه داده از آن استي حاكيطالعات اقتصادم. كند ين كمك را ميشتريب زان محصول و به برآورد خسارت،ي مينيب شيپ
در » لندست «يها  داده32 .نه استيهز ار كمي بسي كشاورزيها وهين شيي محصوالت و در تعي برايبند ن زمانييدر تع» لندست«

 كه يها در مناطق ن دادهياز ا. كار رفته است  بهيارير نوع زراعت و مناطق آبيي، تغي جنگلي اراضيي شناساي برايدار امور جنگل
ق سنجش ي كه از طرييها داده. نه منابع، استفاده شده استي در زمريزي برنامه ي براينگار ن در نقشهيو همچندرختان قطع شده 

.  فراوان، اطالعات ارائه كرده استيها ي ماهيعي طبيها گاهي و جايريگين مناطق ماهيين در تعيدست آمده است، همچن از دور به
ن سازمان يلة چنديوس ه شده است، اكنون بهيد و توصييلند تأي دولت تاي از سو كهيا  ماهوارهي ارتباطهاي برنامه از يتعداد
 يآور  گردي را براياست مليك سيان است تا يز در جري نهايي تالشمجموعه «.  در حال اجرا شدن استيپراكن  و سخنيدولت

 33».ن كنديك نظام، تدوي تحت يا  ماهوارهي ارتباطهاي برنامهن يا
 

  ماهير شوروياروپا و اتحاد ج
 و سه كشور روبه توسعه را ي شرقينك هفت كشور اروپاي، كه اير شوروي اتحاد جماه)Inter Kosmos(»نتر كاسموسيا«برنامه 
 و مطالعات مربوط به يشناس ستي و زي پزشكهاي پژوهش، سنجش از دور، يي اكتشافات فضاهاي ، در مقولهگيرد ميدر بر

ماهواره  Inter Sputnik) (»كينترسپوتنيا«ي ها ماهواره. اند ن ماهواره به هوا پرتاب شدهيچند. ، وارد عمل شده استيهواشناس
ق ماهواره به يكوبا كه از طر .اند  بودهيها ن ماهوارهيبلغارستان از جمله ا» 1300« و ماهواره ي چكسلواك)Magion(»ونيماج«
ز در برنامه ي دارد نيدسترس» كومكون« عضو جامعه يرها كشوي و فني اطالعات علميالملل ني مركز بيها  دادهيها گاهيپا

ن دار ي سرنشيماين فضا پيات سنجش از دور توسط دوربيعمل.  هم شركت كرده استينگار انوسي اقيها  دادهيگردآور
 مربوط هاي پروژه دوجانبه باعث شده است تا يها توافق. گيرد مي صورت )Metedr(»تدريم «ي هواشناسيها و ماهواره» وتيسال«

  34. شودي عمليا ر ماهوارهيع تصاويها و توز به كسب داده
ز دنبال ي دوجانبه نياه  كنفرانسيي آغاز شد، غالباً با برپا1966 با فرانسه كه در سال ي شورويي مشترك فضاهاي پروژه

، پرتاب و يمشترك شورو يها با همكار  از ماهوارهي و مجموعه اگيرد مي هم با هند صورت يا  گستردهيها يهمكار. شد يم
  .  شده استريزي برنامه

 درصد 14 عضو دارد، 40 است و يانوردي مربوط به دريا ، كه برنامه ماهواره»نمارستيا« در ير شورويسهم اتحاد جماه
 )Marflot(» مارفالت«ن، ي افزون بر ا35 .گيرد ميكا در مرحلة دوم قرار يمرآاالت متحده ي اي درصد23است كه نسبت به سهم 

 يو در برخ» ناسا« وزارت ارتباطات دوربرد كانادا، ∗،)فرانسه(» يي مطالعات فضايمركز مل«با ) ي شورويياي دريصنعت بازرگان(
ر از يدو ماهواره اخ.  داردي، همكار)Sarsat(»سارست «يالملل ني و در ماهواره ب)Cospas(» كاسپاس«اوقات با نروژ در 

  . اند ست تن را نجات دادهي جان دو1984ه ي و از ژوئآيند مي به حساب يياي نجات در مخابرات دريها ستميس
 مبادله خبرها و ياهاستميس» ونيزيو و تلوي راديالملل نيسازمان ب «ي با همكار)Ebu(»يي اروپايها يپراكن ه سخنياتحاد«
  . جاد كرده است ي را ايونيزي تلوهاي برنامه

                                                 
∗  Centre Natlonale Etodes Spatlalea 
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استفاده » كينترسپوتنيا«و » نتلستيا «يها ، كه هر دو از ماهواره)Intervision( »نژينترويا«ا ي و )Eurovision(ون اروپا يزيتلو
 صورت گرفته كه اي منطقه يا  ماهوارهيها ريزي برنامه در يزيآم تي موفقيها شيآزما. ها هستند ستمين سيكنند، از جمله ا يم

 آمد، نمونه وجود به 1984، كه در سال (ECS)»  اسيس يا« موسوم به ييستم اروپايس. ت جامعه اروپا را داشته استيحما
  .  استيا  متنوع ماهوارهيكاربردها
.  اشتغال دارندي خود به سنجش از دور و هواشناسيا  ماهوارهيها  با استفاده از سازماني غربيي اروپايباً همه كشورهايتقر

ن يطه ايه است، از حي كه شرح آنها رفت، شبيمات مشابهل آنكه با اقداين كشورها به دليت اي فعاليرامون چگونگيق پيبحث عم
 . كتاب خارج است

  
  موارد استفاده در آفريقا 

ك نمونه ي ي هر نوع كاربرد تجربيباً برايتقر. قا، متنوع و پراكنده بوده استي در آفريا  ماهوارهي تكنولوژي تجربيكاربردها
 در سطح كالن، يي فضاي بزرگ ثمر بخش ظاهر شده و لذا از تكنولوژهاي پروژهندرت در قالب  هن كاربردها بياما ا. وجود دارد
  .  نشده استياستفاده عمل

 ي و جنوبي شرقي، كه مشتمل بر كشورها)ARSC(» سنجش از دورييقاي آفريشورا «ي از سوها پروژهن ي از ايكي
ة ي اتحاد36.كنند يط استفاده مي محيابيت و ارزيريت مدي تقوي برايا  ماهوارهيها ن كشورها از دادهيا. قاست، اجرا شده استيآفر
، آموزش و اي منطقه يها يت همكارين تقوي سنجش از دور و كاربرد آن و همچنيها استي س ن كشورها كه به منظور بهبوديا

  :دهد مي جامع آموزش طور بهل ي ذيها نهيكنندگان از پروژه در زم جاد شد، به استفادهيها ا مبادله داده
 حمل و نقل، ي، مهندسيشناس ني سنجش از دور، زميها ، آموزش با دادهينگار  نقشهيشناس ل خاك، آبئ و مسايكشاورز

  .طيكنترل و نظارت بر مح
الت يجاد تسهير و ايكنندگان از پروژه، تفس  استفادهيجاد مرجع براينارها، ايل سمي مذكور به تشكيشورا ن،يافزون بر ا

، ي بالقوه در كشاورزيبر كاربردها»  سنجش از دورييقاي آفريشورا«. پردازد ي ميداني ميها  دادهي و گردآوريربرداريتصو
 ي هواشناسيها ر كشورها از دادهيا در سايبه جز كن. ورزد  يد مي منابع تأكيين و شناساي، استفاده از زميعيع طبي فجاينيب شيپ

  . ديآ ي به عمل نمياستفاده چندان
ر ي تصاو37.ها استفاده كرده است  حاصله از سنجش از دور در توسعه شبكه راهيها از دادهقا يگر در آفريك پروژه دي

 الزم را فراهم ي محل آب و مواد ساختمانيين شناسايگذرها و همچن ها، آب  پليح براي صحريزي برنامه امكان يا ماهواره
. ستي، چندان با ارزش نيط ارضيشراع ير سريي، به سبب تغيني زميها يامروز مشخص شده است كه بررس. سازد يم

  . رديتر صورت گ نهيهز كم) نا فاسويبورك(ا ي علي، بوتسوانا و ولتايبي باعث شد تا احداث جاده در ليا  ماهوارهيربرداريتصو
 يزارخبرگ«و  )Patu(» دوربردي ارتباطهاي رسانه ييقايه پان افرياتحاد«، )Panaftel(» ارتباطات دوربردييقايفرآشبكه پان  «
 در ارتباطات دوربرد و توسعه ي هستند كه همكارييها  هر سه در قلمرو ارتباطات دوربرد، از جمله سازمان)Pana(»كنيپان افر
كند، اما  ي مي همكارييقايفرآ ي از كشورهايبا برخ» نتلستيا «ي حتاگرچهن همه، يبا ا. اند قا رشد دادهيفرآ را در يا ماهواره

 يا  ماهوارهي ارتباطي كاربردهاهاي پروژه به 1974ن كشور، در سال ي اولعنوان بهر، آن هم يت و الجزاار آهسته اسيشرفت بسيپ
قا يفرآد در توسعه توان مي يا  ماهوارهي ارتباطي است كه كاربردهايا  بالقوههاي نقش از ي پراكنده حاكيها شيآزما. وستيپ
  . رديعهده گ به
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ت ي و ظرفيداري و مشاوره از دور شنين بود كه خدمات تلفني از ايرفت، حاك صورت گيك پژوهش، كه در سنگال شمالي
ن ين پژوهش همچني ا38. مؤثر باشدييدات روستايد در بهبود تولتوان مي )Hard Copy( يوتري مدون كامپيها ارسال داده

 باألخرهرا مشخص كرد و » دي توليها وهيآموزش ش«و »  هواينيب شيپ«، »اطالعات قابل عرضه «ي براي پراكنيضرورت سخن
 را يطي و محي بهداشتيها  دادهيبند ط، شبكهيت محيريص بودجه و مدي، تخصريزي برنامهل ي تسهيالذكر برا پژوهش فوق

  . ه كرديتوص
 از كشورها از ي در برخ39 .ت مواجه شده استيبه موفق» ساحل عاج«و » جرين «يي در مدارس ابتدايونيزيبرنامه آموزش تلو

 اقدامات يو برايباً همه كشورها از رادي است كه تقرين در حاليت آموزش استفاده شده و اي تقوي براييوي رادياكنپر سخن
و يق راديقا از طريفرآ درمان، در شرق و جنوب يماران براينقل و انتقال ب. كنند ي استفاده مينه بهداشت همگاني در زميضرور

ك ين موارد، در ير از اياما به غ. شود مي استفاده يعيع طبيان فجاي به قربانيدسترس يز برايها ن  و از ماهوارهگيرد ميصورت 
 هاي دشواري پروژه، مشاوره از دور درباره ي اجراي دوربرد براي ارتباطهاي رسانهقا از يفرآپروژه بزرگ توسعه در غرب 

ك يدر . ط استفاده شده استي و محي بهداشتايه مراقبت نظارت بر يكار و برا اندر  دستهاي گروه يها ، جلسهيدانيپژوهش م
داران و   كشاورزان، گلهي براين اطالعات مربوطه به آب و هواشناسي در جهت تأم)Agrhymet(» متياگر«گر، از يمنطقه د

  40 . شده استيران بهره برداريگيماه

  
  
  
  مريكاي التينآهايي در  نمونه
 استفاده از سنجش از يل برايبرز.  استفاده كرده استيا  ماهوارهي ارتباطهاي نامهبر و يراً از سنجش از دور، هواشناسيل اخيبرز

، »يشناس نيزم«د بر ين برنامه با تأكياست، ا» برنامه رادار«ل ين برنامه برزي نخست41 .راه دور، دو برنامه را در نظر گرفته است
. پردازد ي ميعي منابع طبين به بررسي از زميور بهره و يشناس ، بومي، خاك، كشاورز)Geomorphology(»يشناس ختير نيزم«

را » لندست «يها ، دادهي و انرژيت دادن به كشاورزيكار كرد، با اولو  آغاز به1973، كه از سال يا برنامه سنجش از دور ماهواره
   .ه است كاربر مشغله اصلي اين برنام1400 آموزش .كند يع ميافت، پردازش و توزي درــ مشابه ي به حالتــ

 ين امر باعث شده است تا دولت براياند و ا  آوردهوجود به سنجش از دور يها  دادهي كاربرد برا200ستم بالغ بر يكاربران س
 دو ماهواره سنجش از 1990ان سال يبرزل قصد دارد تا پا.  كندريزي برنامه موجود پردازش، هاي ايستگاهستم ها و يشرفت سيپ

جاد ي اي و توسعه تكنولوژي، خصوصي دولتهاي پژوهشب ي ترغي سنجش از دور برااي منطقه راكزم. دور خود را پرتاب كند
  . اند شده

 يطرز ستگاه بهين ايا. آغاز شد» نييوضوح پا«رنده يستگاه گيك ايجاد ي با ا1976 از سال ي ماهواره هواشناسياقدام برا
 متقابل است كه از يري پردازش تصويوتريستم كامپيتمل بر سن برنامه اكنون مشيا. افته استيك توسعه و ارتقا يستماتيس

 مربوط به يا  ماهوارهيها داده. كند ير استفاده مي و انتقال تصاويبند ل، طبقهيافت، انباشت، تحلي دري برايوتريالت كامپيتسه
 يها ينيب شي هوا و جو پينگار ه، سادي جويبردار ل را قادر ساخته است تا با نمونهي، برزي سنتيها  به همراه دادهيط جويشرا
  . ش بپردازدي به آزماي ارقاميجو

ك ي به مدارس و به ي آموزشهاي برنامه انتقال يبرا» 6 ـ اس يآت« با ماهواره يشيك پروژه آزماي در 1980ل در دهه يبرز
ن برنامه ي و در حال حاضر چند در آموزش را اثبات كرديا ارتباط ماهواره  بودن كاربرديپروژه مذكور عمل. دانشگاه شركت كرد
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 آموزش، ي سراسرهاي برنامهل ين، دولت برزيافزون بر ا.  ارائه شده استي و خصوصي دولتيونيزي تلويها مشابه به كانال
 پرتاب شد، 1985 كه در سال ،)Brazilsat(»ل ستيبراز« توسط ها برنامهن ي را اجرا كرد و اي و كشاورزي بهداشتهاي مراقبت

  .  به خود گرفتيجنبه عمل
 يت ماليك پروژه را با حماي» پرو«نه سنجش از دور صورت گرفت، و شرح آنان رفت، ي كه در زمهايي تالشعالوه بر 

 يي ارتباطات روستاي برايني و زميا  ماهوارهيها ين پروژه از تكنولوژيدر ا. مطرح كرد» يالملل ني توسعه بيكا برايآژانس آمر«
 42 . را در نظر داشتيي جوامع روستاي اقتصادـ ين توسعه اجتماعيشد و همچن ي استفاده ميماعدر جهت بهبود خدمات اجت

ز ي در روستاها نيندركار امور پزشكا  ادارات موجود منطقه را با دستيا نه آموزش، ارتباطات ماهوارهيستم در زمين سيا
 هاي مراقبتنه ين خدمت در زميماران، آموزش حي بي و مداوايماريص بيق ارتباطات مشابه به تشخيتوانستند از طر يم
  .  از اطفال بپردازديم خانواده و نگهداري، تنظيرانه بهداشتيشگيپ

وزارت .  استي ارتباطي در جهت وصل آنان به شبكه سراسريي مراكز روستاي براين خدمات تلفنيه پروژه تأميهدف اول
 و ي كشاورزيها ينوآور. م دهدي را تعمي كشاورزهاي برنامه صدا، يها ن كاناليا  در صدد است تا با استفاده ازيكشاورز

 در ي امدادرساني برايا ستم ماهوارهين، از سيافزون بر ا. ز به اطالع كشاورزان رسانده خواهد شدي بازارها ني جاريها متيق
  . اده خواهد شده استفي اوليها  و كمكي دفاعيها ن انتقال آموزشي از آنها و همچنيريشگي و پيعيع طبيفجا

نتلست اجرا يو ا» يالملل ني توسعه بيكا برايمرآآژانس « است كه مشتركاً توسط يا ن پروژهياول» پرو «يشنهاديپروژه پ
 .  روبه توسعه دنبال شودير كشورهايز در ساي نيگري مشابه دهاي پروژهرود  يانتظار م. شود مي

  
  

  حوزه اقيانوس آرام
 از كاربرد ماهواره در توسعه را به يگري عمده ديها  جنبه)Peace-sat(» انوش آرامي اقي و آموزشيماهواره ارتباط «يها شيآزما
گر متصل يكديانوس آرام را به ي گوناگون حوزه اقي مستقر در كشورهاينيستگاه زمين ماهواره هفده ايا. گذارد يش مينما
  . كند يم

 يي فضايها ق تكرار كنندهياز طر» ايكرونزيم«ره ي جز2100. ندا ولت مشغيانوس آرام به فعاليستم مستقل در جنوب اقيدو س
كه ده » كي ـ اس يات«واقع است، از ماهواره » يجيف«ز، كه در ي نيك جنوبيفيدانشگاه پاس. ندا گر در ارتباطيكديبا » نتلستيا«

 قرار دارد، يگاه را، كه در مناطق گوناگونن دانشي، بازده بخش ايداريستم ارتباط شنيس. كند يگذرد، استفاده م يسال از عمر آن م
گر متصل ساخته يكدي به ها برنامه يان و اجراي، مشاوره دانشجويا  بحث، آموزش دورهيها  آموزش از راه دور، جلسهيبرا

  . سازد يع مستقل را فراهم مي و توزي، امكان مرجع پژوهيوتريارتباطات كامپ. است
 طور به يي هوايها  باعث شد تا مخابره عكس و نقشه1978در سال » يالملل نيوسعه ب تيكا برايآژانس امر «يگذار هيسرما

ل يك تسهين مخابره متون و پست الكتروني و همچنشود ميكس گرفته ي كه با اشعه ايري و تصاويآهسته، مخابره سوابق پزشك
  . ابديشده و گسترش 

 يتبادل خبرها: ن موارد استين خدمات شامل ايا. افته استي شي آن، افزايخاطر رشد خدمات اجتماع  ستم بهين سيكاربرد ا
كنندگان و سران   از شركتيعيف وسي طيل كنفرانس براي بحث و تشكيها نارها، جلسهينگاران، سم ان روزنامهيهفته م
  . انوس آرامي حوزه اقيكشورها
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اما با .  كنش متقابل شكل گرفته استيبنا است و بر ميپراكن  گسترش سخني سنتيها وهيو شيقت آلترناتين خدمات در حقيا
ن ماهواره در يانوس آرام، منافع دراز مدت اي اقي و آموزشي و مفصل موجود درباره ماهواره ارتباطي جديابين همه، تنها ارزيا

  43 .ر سؤال برده استي را به زيرشد توسعه بوم

  
  اي و نهادي المللي، منطقه كاربردهاي بين

 ي از سوها نظامن ي از ايبرخ. كنند ي ارائه ميالملل ني و باي منطقه، خدمات ي ملي با گذر از مرزهايا ماهواره هاي نظام از يتعداد
ا ي و )Arabsat(»عرب ست«ز مانند ي ني و برخير شورويا اتحاد جماهيكا يمرآاالت متحده ير اي نظيافته توسعهك كشور ي
ن يشمار و متنوع ا ي بيها يژگي وتوان مي ناگرچه.  آمده استوجود به اي منطقه يها يدر اثر همكار» ماهواره جامعه اروپا«

ن قلمرو را مطرح ي مهم اهاي پروژهها و  ن سازمانيم تا مشهورتريكن ين گزارش مورد بحث قرار داد، اما تالش مي را در اها نظام
 . ميساز

  
  )اينتلست(اي  المللي ارتباطات دوربرد ماهواره سازمان بين

ن يا. به توسعه به اجرا درآورده است  روي در كشورهاي ارتباطهاي نظامق توسعه ي تشوي را براي متعددهاي برنامه »نتلستيا«
 به كاربران را بهبود يل و كمك فنيها را تسه  به دادهي، دسترسيني زمهاي ايستگاه يها و ملزومات فن سازمان ضمن كاهش نرخ

ن، يافزون بر ا.  را كاهش داده استيني كوچك زمهاي ايستگاهنه ي، هزيي فضايها نندهش توان تكرار كيبا افزا» نتلستيا«. ديبخش
 در توسعه، يا  ماهوارهي ارتباطهاي رسانه، درباره نحوه استفاده از ين كنفرانس آموزشي چند1983سازمان مذكور در سال 

  .  كشور جهان در آن شركت كردند18 نفر از 145ل داد كه يتشك
 يگر به اساميس دياكنون دو سرو. ون اختصاص داشتيزينه تلويدر زم» نتلستيا«زان استفاده از يش ميزابخش هفتم به اف

از » ستايو«س ي سرو44 . آمده استوجود به بهبود ارتباطات در مناطق رو به توسعه، يبرا) Intelnet(»نتلنتيا« و )Vista(»ستايو«
كنند،  ي در مناطق دورافتاده استفاده ميني كوچك زمهاي ايستگاهه از ، ك»سرعت كم «يها و داده» عرض كم «ي صدايها كانال
 محدود دهي سرويس كه يدر مناطق» سرعت  كميها داده«و » پيتا تله«، تلكس، ي خدمات صوتيبرا» ستايو«. كند ي ميبانيپشت

ن ياول. ند، مناسب استا اجه موي و اجتماعي اقتصادهاي دشواري كه با ي توسعه در مناطقي شده است و لذا براياست، طراح
رو ي كمتر ني قبلهاي ايستگاهن از يتر است و بنابرا نهيهز تر و كم تر، كوچك  آن سادهينيستگاه زمين است كه ايا» ستايو«ت يمز

  . كند يت ميها حما ع دادهيتوز» عيف وسيط «يها از شبكه» نتلنتيا«. كند يمصرف م
ن ي كوچك و همچني داخليها جاد و توسعه شبكهيستم، كه اي دو سي و اجرايحدر طرا» نتلستي ايبرنامه توسعه و همكار«
 شكل 1978ن برنامه كه در سال يا. رساند ي مياريكند، به كاربران  يل مي توسعه را تسههاي پروژه ي حاماي منطقه يها شبكه

ها استفاده  ن كمكي كشور از ا74مروز تا ا. دهد مي ارائه يي و اجرايافت وجه، كمك فني از موارد بدون درياريگرفت، در بس
 هاي پروژه يسو وجود آورده است تا پول را به ه را بي ارتباطهاي رسانهك صندوق توسعه ي» نتلستيا«ن، يافزون بر ا. اند كرده

  . ت كنديكنند، هدا يدر توسعه استفاده م» نتلستيا «يها گوناگون، كه از ماهواره
 آن را يها تيقت فعالياست كه در حق» نتلستيا«ن برنامه يتر ازهت )Share(»ييزش روستا بهداشت و آمويها ماهواره«پروژه 

» نتلستيا«ن مدت ي ايط.  مطرح شد و قرار بود شانزده ماه اجرا شود1985ه ين پروژه در ژانوي ا45 .دهد ميدر توسعه نشان 
 و آموزش استفاده ي بهداشتهاي مراقبت يها نهي در زميدانيم هاي اقدامها و  گان در آزموني راطور بهها  ماهواره«اجازه داد تا از 
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 و ييايد، بر تنوع جغرافي در توسعه انجامي دوربرد ارتباطهاي رسانه در استفاده از ين پروژه، كه به بهبود و نوآوري ا45.»شود
  .  ورزديد مي تأكييكاربرد اجرا

 ي مشورتيشورا«كرد و آنها را به  ي مي را بررسي كشور وي سازمانيشنهادهاي كه پيته مركزيك كمين برنامه توسط يا
 هاي برنامهج ي، نتاي بودن اقتصادي و عمليي، اجراي، فني تازگيها شنهادها از جنبهيپ. شد يداد، اداره م يارجاع م» يالملل نيب

كه » ي ارتباطهاي رسانه يالملل نيتو بيانست«. گيرد مي و قضاوت قرار ي، مستند بودن و اعتبار سازمان ناظر، مورد بررسيمشابه قبل
حداكثر زمان  حداقل و نه نه.  كرديجانبه توسعه همكار  و پروژه همهي است، در كاربرد تكنولوژيرانتفاعي غيالت جهانيك تشكي
  . ل نشديها و نمودها تحم ك به آزموني چيه

 استفاده از يا برايطرح تانزان. ده است مواجه شياري بسيها يبا بررس» يي بهداشت و آموزش روستايها ماهواره«پروژه 
شنهاد مشاوره از دور ي به نقاط دوردست، پيداري شنـ يداري دي در جهت مخابره مطالب آموزشي دوربرد ارتباطهاي رسانه

  46 .ن جمله استيا از اي كانادا، اوگاندا و كنيها مارستانيان بي ميداريشن

  
  اينترسپوتنيك

زده كشور را اداره ي در سينيستگاه زمي را اجاره كرده است و چهارده اي سه ماهواره شوروراًياخ» كينترسپوتنيا«ستم يس
 جهان كه هنوز يتنها مناطق عمده مسكون. ر كشورها احداث شوديز در ساي نيگري ديني زمهاي ايستگاه قرار است 47 .كند يم

ن نقاط در دست يآوردن ا  تحت پوشش دريم برا ههايي طرح است كه ي و مركزي غربي شماليكاياند، امر پوشش داده نشده
  . ه استيته

ن سازمان مشتمل بر شش ي اي اعضا1984در سال . استفاده كنند» كينترسپوتنيا«ند از توان مين سازمان ي عضو ايكشورها
 يرشورويحاد جماه و اتيجنوب منيتنام، ي، ويشمال ، افغانستان، كوبا، الئوس، مغولستان، كره»كومكون« عضوي شرقييكشور اروپا

با شبكه پان » كينترسپوتنيا«راً روابط يكنند و اخ ياستفاده م» كينترسپوتنيا «يها ز از كانالير كشورها نين، سايافزون بر ا. بودند
 يونيزيب به چهل درصد پخش تلوين، قري عالوه بر ا48.افته استي ارتباطات دوربرد گسترش و استحكام ييقايافر

لمبياي  در دانشگاه ك)Harriman(»منيهر«تو ي انست49.گيرد ميصورت » كينترسپوتنيا«ق ي اروپا از طر)Intervision(»ژنينترويا«
 در ي شوروي ارتباطيها ماهواره. افت كردي دريرنده بشقابيم را با هر آنتن گي عالتوان مي اعالم كرد 1984ورك در سال يوين
ار بزرگ ي بسيها خاطر داشتن تكرار كننده  بهيها ن ماهوارهيچرا كه ا. تندي مزي مشابه به لحاظ مخارج دارايها ستمياس با سيق

ر يو سا»  ارتباطات دوربرديالملل نيه بياتحاد« خود را با يها تيفعال. دهند مي را كاهش يني زمهاي ايستگاهنه احداث ي، هزييفضا
ز ي نيگري ديها و كشورها ، با سازمانيا و قلمرو همكاره وهينه شيدر زم» نكينترسپوتيا«. كند ي هماهنگ ميالملل ني بيها سازمان

 . قرار داد منعقد كرده است

  
  المللي  مريكا براي توسعه بينآآژانس 

در .  استي، شركت در كنفرانس و كمك ماليداني، آموزش، پژوهش مين آژانس متنوع و مشتمل بر كمك فني ايها تيفعال
ت ي امنيم شوراي تسل)Sig(»گيس» « ارتباطات و اطالعاتيالملل نياست بي سي براين آژانسي بيگروه عال« گزارش 1984نوامبر 

كا يمرآ يه منافع ملي از زاوي جهانين مشكل توسعه ارتباطيي تعيكا برايمرآ ين تالش جدين گزارش اولي ا50.كا شديمرآ يمل
ش و تجربه يك دهه آزماياما . ه را داشتيو ثانيها تي حكم حماها برنامهر يها در چهارچوب سا يگونه همكار نيقبالً ا. است
  .  استيت اساسيك اولوي، ي و چه اقتصادي، چه اجتماعها پروژهر يت ساي، موفقي ارتباطهاي رسانه نشان داد كه توسعه يجهان
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 آژانس«. ن توسعه داشتي، چندي ارتباطهاي رسانهنه كمك به توسعة يكا در زميمرآ هاي تالشش ي افزايبرا» گيس«گزارش 
ن آژانس در استفاده يا. كند ي را ارائه مييها ن كمكيكا است كه چنيمرآ ين آژانس دولتيتر ياصل» يالملل ني توسعه بيكا برايمرآ

ن همه، ياما با ا. شگام بوده استي پيي و توسعه روستاي، كشاورزي بهداشتهاي مراقبت آموزش، ي براي ارتباطيها از ماهواره
 در خود ي به لحاظ ساختارها برنامه و شود ميكار گرفته   بهي آژانس در كمك به توسعه ارتباطنيكمتر از دو درصد بودجه ا

ت ي در درون خود آژانس رسمين اقداماتيد به چنتوان مي ييكند كه اقدامات اجرا يه ميتوص» گيس«. ابندي يت نميآژانس رسم
 دوربرد در مناطق دورافتاده جهان پرداخته است، يارتباط به گسترش خدمات ي تهاجميبه طرز» نتلستيا« كه ييو از آنجا. دهد

د ي، تأكدهد ميش يرا افزا» نتلستيا« روبه توسعه به ي كشورهاي كه  دسترسيكا از اقداماتيمرآت مستمر يبر حما» گيس«
نده ين است در آ ممكيفا كرده و حتي اينقش مهم» يالملل ني توسعه بيكا برايمرآآژانس  «هاي پروژهستم در ين سيا. ورزد يم

  . فا كنديز اي نيتر نقش مهم
جده سال پژوهش و ي از هي حاكيل ارتباطينه توسعه وسايدر زم» يالملل ني توسعه بيكا برايمرآآژانس «ن همه، اقدامات يبا ا

 و پروژه يبان زيو هنرهاي، پروژه رادياضيو ري، پروژه راديي از برنامه ماهواره روستاتوان ميكاربرد پروژه است كه از جمله 
ن ي كشور روبه توسعه شركت دارد كه پنجاه مورد از ا70 هاي پروژهنك در يآژانس مذكور ا.  روستا نام بردييآموزش ابتدا

   51 .شود مي مربوط ي ارتباطهاي رسانه ي به كاربردهاها پروژه
 مربوط به اوضاع يا ه اطالعات ماهواره مبادليكا برايمرآ ي در وزارت بازرگان)Noaa(»يها و اوضاع جو انوسي اقياداره مل«
ز ين» ناسا«. شركت كرده است» يالملل ني توسعه بيكا برايمرآآژانس  «هاي پروژهن خدمت در ين آموزش حي و همچنيجو
ن آژانس يبا ا) متعلق به ناسا( » اسيات «يها از مجموعه ماهواره» يالملل ني توسعه بيكا برايمرآآژانس «خاطر استفاده  به
  . كند ي خود را هماهنگ ميها تيلفعا

 در مناطق ي ارتباطات داخلي را براي موجود ارتباطيها ، كاربرد ماهوارهيي ماهواره روستايشيساله آزما  برنامه پنجباألخرهو 
و » ستنتليا«ستم ي مورد بحث قرار گرفت، از سيد آن بر توسعه اجتماعين برنامه، كه در پرتو تأكي ا52 .كند يه مي توصييروستا

ون كه بر ارتباطات دوربرد يزياستفاده از تلو. كند ي استفاده ميمتعلق به اندونز» پاالپا«ر ي موجود نظيا  مستقل ماهوارهيها ستميس
  .  نشده استينيب شي پيشي آزماهاي پروژه متمركز است، در يي پروژه روستاي و اجراي استفاده همگانيدوجانبه و كم عرض برا

نه ي، كه در زميالملل ني و بي، قانوني، فني برآورد مالحظات ماليبرا» يالملل ني توسعه بيكا برايمرآژانس آ«ن، يافزون بر ا
ده ي مبادرت ورزهايي پژوهش مطالعات و يبه راهبر» ييبرنامه ماهواره روستا« در برابر يي دوربرد روستاي ارتباطهاي پروژه
نه يهز  كمين توسعه جامع تكنولوژي و همچنيني زمهاي ايستگاه ي برايدي خورشي مربوط به استفاده از انرژهاي پژوهش. است

ن يا. ده استي رسييها شرفتيز به پي از برنامه نيابيارز. شرفت استي، در حال پييط روستاي مناسب با محيني زمهاي ايستگاه
سه با ينه مقاين در زميرات و همچنيتأث يابي، ارزيده، اثرات نهادسازي فاـنه يل هزي خدمات، تحلي بررسيها نهي در زميابيارز

  53 .گيرد مي صورت ي ارتباطي سنتيوهايالترنات

  
  اي هاي منطقه سازمان
 آمد، مركب از سه ماهواره است وجود به» ه عربياتحاد «يان اعضايجاد ارتباط مي اي برا1976، كه در سال »عرب ست«سازمان 

افت ي و دريونيزي و تلوييوي راديپراكن ها، تلكس، تلگراف، سخن ال داده تلفن، انتقيها نهي كشور، در زم22كه ضمن پوشش 
 يها نهي در زمي همگانريزي برنامه ي پرتاب شد، دارا1987، كه در سال »عرب ست«. كند ي خدمات ارائه ميونيزي تلويجمع

  . شود ميق يتشو» عرب ست« در زيمبادله برنامه و خبرها ن.  استيم و فرهنگ عموميس و تعليتوسعه، آموزش بزرگساالن، تدر
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ن سازمان از پژوهش ي اريزي برنامهون يسيكم.  استفاده كرديالملل نيا بي و اي منطقه، ي پخش ملي براتوان مي» عرب ست«از 
 يها بر گسترش بانك» عرب ست«. كند ي استقبال مي آموزشيپراكن ن بالقوه سخنا و توي سراسري آموزشيازهاينه نيدر زم
ق ماهواره ي از طراي منطقهك روزنامه ينه انتشار يق در زمي خواستار تحقحال عينكند و در  يد مي اطالعات تأكيها شبكهها و  داده
 . است

  
  يونسكو و برنامه توسعه سازمان ملل 

 ي ارتباطيهاست كه در ارتباط با موضوع توسعه، در تكنولوژ ، سال»برنامه توسعه«و » ونسكوي« ويژه به سازمان ملل، يها آژانس
ان آزاد اطالعات، آموزش و ي، جري بالقوه كمك به سوادآموزيها ابزارها ها، ماهواره ن آژانسيدگاه اياز د. اند ر شدهي درگييفضا

ن ي و همچني هنجارهاي طرح كانون تهاتر اطالعات همواره در تالش است با ابزارها و مثابه بهونسكو ي.  هستنديمبادله فرهنگ
ها را  ستمي از سيت مالي در اجرا و حمايها، همكار ستميونسكو اجازه اداره سي 54 . آوردوجود به را يتباطن اري نويابزارها

ك كانون ي مثابه بهونسكو ي. ا آنها را اشاعه دهديل كند و ي و تحليزان گردآورير  برنامهيد اطالعات را براتوان ميندارد، اما 
 يها يابيارز« درخواست، يونسكو در ازاي.  شركت داشته استاي منطقه و ي مليا  ماهوارههاي پروژه از اي پاره در يمشورت

 جلب يونسكو براين، ي افزون بر ا55 .گذارد يار مي در اختيو ماهواره ايلترناتآ يها ستمير سيرا از سا» يا سهيطرفانه و مقا يب
در  )Lacom(»الكوم «اي نظير هاي منطقه كيل كنفرانساي، در توسعه، به تش  ارتباطات ماهوارهزان به نقش بالقوهير توجه برنامه

»  توسعه ارتباطاتي برايالملل نيبرنامه ب«ق يونسكو از طري. ورزد ي مبادرت م1980 در سال )Africom(»كوميآفر«  و1976سال 
د يترد يب.  كندير روبه توسعه را راهبي مبادله خبرها در كشورهايبرا» ي جهانيا  ماهوارهيشيپروژه آزما«ك يتوانسته است 

 .نه دنبال خواهد شدين زميز در اي نيگري مشابه دهاي پروژه

   
  »شبكه توسعه اطالعات«سيستم پان آفريقايي اطالع رساني و ارائه اسناد و 

شبكه « و )PADIS(»سيپاد«موسوم به »  و ارائه اسناديرسان  اطالعييقايستم پان آفريس«د از ي بااي منطقه يدر قلمرو همكار
هدف . شنهاد شده است، نام برديپ» برنامه توسعه سازمان ملل «ي، كه هر دو از سو)DEVENT(» دونت«ا ي» سعه اطالعاتتو
م ي آمد، ارائه اطالعات به تصموجود به» قاي آفري سازمان ملل برايون اقتصاديسيكم« در چهارچوب 1980، كه در سال »سيپاد«
الت يمشتمل بر استفاده از تسه» سيپاد«ستم ارتباطات دوربرد يس.  بودييقاي آفريزان توسعه در كشورهاير رندگان و برنامهيگ

زان ين انتشار به ميا. قا استيدر آفر» اي منطقهر يز«و » اي منطقه« سطوح يها برا  انتشار اطالعات و دادهي در راستايا ماهواره
ز ،كه ين» دونت«. ر كشورها وابسته استيزان ارتباط با سايمن به ي و همچنيقا با مراكز داده رسانيفرآ مناطق يا ارتباط ماهواره

 سازد، قرار است يرا فراهم م»  در توسعهي همگانهايي تالشت از يمنظور حما  رو به توسعه بهيان كشورهايان اطالعات ميجر«
  56 . بهره مند شوديا الت ماهوارهي تسهيايع از مزاي امر توزيبرا

  
   )ITU(ت دوربرد المللي ارتباطا اتحاديه بين

 يني زميها  در موضوعات فركانسيجاد هماهنگيفه اي است كه وظيالملل نيالت بيك تشكي ارتباطات دوربرد يالملل نيه بياتحاد
 يد، اما اكنون كه ارزش تكنولوژيرس ينظر م ف موضوعات نامحدود بهيدر گذشته، ط.  را دارديا  ماهوارهيپراكن و سخن
  .  استفاده كردي همگانطور بهن منبع را حفظ و از آن يد ايده است، باي توسعه به اثبات رسيهاي تالش در يا ماهواره
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، يا در قلمرو سنجش از دور ماهواره»  ارتباطات دوربرديالملل نيه بياتحاد«وابسته به » ييوي راديالملل ني بيته مشورتيكم«
درباره . س صورت داده استين كاربرد الكترومغناطي و همچنيي و فضايني زميها ستمينه توان و رابطه سي را در زميمطالعات

وه انجام يش. عمل خواهد آمد زان توسعه بهير  به نفع برنامهيشتري بهاي پژوهشز ي نيي ماهواره در ارتباطات روستايكاربردها
ه به انعطاف ين اتحادي ايضان اعيت شود و همچنيتقو»  ارتباطات دوربرديالملل نيه بياتحاد« است كه نقش يا گونه  بهها پژوهش
  . نديل آئ ناي مشاركت در انقالب تكنولوژيالزم برا

 هاي دشواري يتر ستهي است تا بتواند به نحو شايراً در حال تكامل و دگرگونياخ»  ارتباطات دوربرديالملل نيه بياتحاد«
 يستم جهانيك سي درباره ،ر دست اقدام دهاي پروژه از يكي.  رو به توسعه حل فصل كندي كشورهاي را برايتوسعه ارتباط

  57 . فراهم كندي خدمات تلفنيي مناطق روستاي است تا برايا ماهواره

  
  بانك جهاني

نفسه  ين بانك نه فيلذا، ا. ل كندي را تسهها پروژه ين است كه اجراي اي ارتباطهاي رسانه در قبال توسعه يدگاه بانك جهانيد
  . ستا  پروژه، مؤلفه ي نقش دارد بلكه، بانك جهانها ژهپرون ييك پروژه است و نه در تعي

آموزش از دور .  استي چاپي و مطالبيداري شني ـداري دهاي رسانه، ييوي راديپراكن  غالباً مشتمل بر سخنيمؤلفه ارتباط
  . رار گرفته استد قي، مورد تأكي آموزشهاي پروژه در شكل ين و ماالويپيلير في، نظيك كاربرد با ارزش ارتباطي مثابه به

ن نكته، كه پروژه به اهداف ي تا از اگيرد مين منظور صورت ي به ايابيارز.  استيت ارتباطي از اهداف حمايكي يابيارز
 در حال دگرگون ساختن ي ارتباطيرفت، تكنولوژ يطور انتظار م همان. نان حاصل شوديابد، اطمي يجامعة مفروض دست م

  .  استي بانك جهانهاي پروژه يت و نحوه اجرايماه
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9   
  افراد و جوامع، ارتباطات و دگرگوني جامعه

  
 ي و اجتماعي علمهاي نظريه حاكم بر ير الگوهايي را تغي علميها شه انقالبي ر)Thomas Kohn(» كوهن توماس« كه گونه همان

 را به ي و اقتصادي، اجتماعياسي حاكم بر توسعه سي و الگوهاها نظريه را، كه يقالب بزرگ انسانك انينده يز فزايداند، ما ن يم
ه يك نظري ي كلطور به به آنچه كه يخي و تاريا هي به لحاظ نظري حاكم غربانداز چشم 1.ميا  كردهييخواند، شناسا يچالش م

  .  است، منجر شده استيسكوالر رستگار
 و ييدگاه نوگرايمشتمل بر هر دو د( توسعه است، ي غربيهاانداز چشم حاكم، كه همان يظر از تنوع الگوهان صرف

ان ابزار ي ماگرچهد بوده و يش تولي، سازمان سطح كالن و بر افزايي، خردگرا)ينيتع يب(ت ي بر عدم شخصيد اصليتأك) يوابستگ
  .  استشتر توجه شدهي توسعه بي وجود داشته، به ابزارهايزيز ناچيو اهداف تما
ها  ن بحثين همه، اينه توسعه دامن زده است، اما با اي در زمي فراوانيها  نوظهور جهان سوم به بحثيها دگاهيهر چند د

ن يو به ا. ها بروز كرده است يها و استراتژ نه طرحيرد، در زمي غالب صورت گيها ينيب  و جهانيشتر از آنكه در بستر فرهنگيب
  . ل داده استي توسعه را تشكيها ريزي برنامهها و  ثقل طرح» جامعه«و » مردم«قارن ستا و نامتيم ايب مفاهيترت

  
  دگرگوني كل جوامع

ن نگرش قرار ي را در كانون اينيب ، جهانحال عيننگرد و در  ي جامعه به توسعه ميه ارتباطات و دگرگونين كتاب از زاويا
ن ارتباطات و توسعه را يبنابرا. است» آشكار كردن«ز يهوم توسعه نو مف» شناساندن«مفهوم ارتباطات در فرهنگ لغت . دهد مي
» بودن« است كه از يك دگرگونين امر يو ا» آشكار كردن دانش«: ف كردين شكل تعرينفسه به ا ي فتوان ميك عبارت ي عنوان به

انا ي از نمادها و بيو ساختارن ي نويها ر شكل است كه نشانهيي وتغين دگرگونيق هميجوامع از طر. گيرد ميصورت » شدن«به 
قدر كه  ان آشوب است، هماني از ميند، كه سامان سازين فرايا. شوند ميل ين نمادها به كنش تبديكنند و آنگاه ا يجاد ميرا ا

 ينيب ، در درون فرد و جهان»تيدانش ما از واقع«با ) يشناس ذات( »نفسه يت فيواقع«رابطه .  هم هستيانقالب است، تكامل
  . گيرد ميه قرار جامع
 از ين چهارچوب فكريا.  بود كه قبالً مورد بحث قرار گرفتي از مكاتب فكريكي يبرال غربيدگاه موسوم به ليد
د آن بر ي و تأكي پروتستانيطلب  به اصالح)Jeremy Bentham(  بنتامي جرمياسين توماس هابس و تفكر سي ابزارييگرا خرد
 بر يو سلطه تكنولوژ» ي ارزشيطرف يب« بر يد آن بر دانش مبتني و تأكي علمـ ي صنعتت و به عصريشرفت و فرديات پياخالق



  15875-6597: ، صندوق پستي 13 خيابان شهيد بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم  پالك ،تهران: ها العات و توسعه رسانهدفتر مط
  Email:info@rasanhe.org          www.rasaneh.org        88730477:  دورنگار88730413، 88735439: تلفن

165  

ر ي شاهد مستوان مي يخوب هك ، بي و سازمان بوروكراتيدار هي سرماي اقتصادي ساختارهاياپير شكل پيي با تغ2.رسد ميعت يطب
ك يو دانش در . وجود دارند» گريد«و » خود «وانعن بهنجا افراد يدر ا.  بود كه آشكار شدن دانش در آن رخ داده استيروشن
 ين و نظام اقتصادي ابزارييدر خردگرا. شود ميرنده انباشته يان فرستنده و گي، ميك كانال ارتباطيق ي، از طريند ارتباطيفرا

ك، يرسانه تكنولوژه و مالك ي مالك سرماي، از سويند ارتباطي فرد از نظر كنترل و تحرك در فرايي، قدرت و توانايدار هيسرما
آشكار «.  مشهود استيك انسان سازمانيدر اخالق بوروكرات» رابطه«ن يا. شود مين يي، تعگيرد ميق آن صورت يكه ارتباط از طر

 ي ارتباطيها و مخابره نمادها  دارد تا نحوه اختصاص دادن ارزشييا سازمان چه ابزارهاين است كه فرد يمعادل ا» كردن دانش
   .ن كندييرا تع

ذهن «ن مكتب با طرح يا.  تفاوت داشتيبرال اندكي بود كه با مكتب ليگر غربي ديك مكتب فكري ينيب ن جهانيادامه ا
آغاز » آشكار كردن دانش« و موضوع ذات در )Subject(ت ذات يان ماهيك هگل ميالكتيشه آندر دي كانت و رياز سو» ناشناخته

 3.ديابد، رسي ي ادامه م)Mereleau Ponty(ي پونت  آغاز و تامرلو)Husserl(با هاسرل شناسان كه  دهي به پدتوان مينجا ياز ا. شد
اند، اما تشتت آنان در واكنش به عدم توان هگل در  بوده» ذهن ناشناخته«ر موضوع ين كانت و هگل درگيشناسان و همچن دهيپد

ذهن «ن نكته كه يرش اي، پذي منطقيبند طبقهشناسان، در  دهيدگاه پدياز د.  استي و نظم اجتماعي فرديجمع كردن آزاد
ل شده ي ما تشكي موجود كالبدهايها  ذهن ناشناخته از تجربهيپونت لوراز نظر م. ك اشتباه بوديدر فرد قرار دارد، » ناشناخته

ت يواقع«و »  با مفهومهاي نظام«شه دارد، توان خلق و خلق دوباره ي ري و اجتماعيعيذهن ناشناخته كه در جهان طب. است
ل قرار ي تحليدر سطح فرهنگ» آشكار كردن دانش«ا يارتباطات و توسعه و . دهد مي»  ارتباطاتيان ذهنيند ميفرا«را به » نينماد

ق در ي عمييجدا. آورد ي موجود بهت را ي، واقع»ني نمادي مشاركتيستم هاي سين ذهنيمفهوم ب«ن سطح است كه يدارد و در هم
سم يال دهي و هم با ايدار هيم كار سرمايماركس هم با تقس. شود مي كارل ماركس آغاز ي اقتصادـ ياسي با تفكر سي غربينيب جهان

 يروهايان ني كه ميم كرد، روابطي روابط را ترسي و ماديستم ساختاريك سين امر، ي در واكنش به ايلذا و. هگل مخالف بود
ده روابط، تناقضات خاص خود را ي شبكه در هم تنمثابه بهستم يدگاه ماركس، هر سياز د. شود ميد بارز يد و روابط توليتول
تر انسان با   و عاميدر روابط ابد(د ي توليميد بر روابط قدي توليروهاي كه ني تناقضات هنگاميآورد، از نظر و ي موجود به
  . غلبه كند، حل خواهد شد) عت و انسان با انسانيطب

ماكس . سم هگل مخالف بوديال دهيسم ماركس و هم با اياليز هم با ماتريورت نه منتقدانه مكتب فرانكفيگر سو، نظرياز د
ت ي در علوم و ذهني ارزشيطرف يم بي، از مفاه1920انگذار گروه پژوهشگران در دهه ي، بن)Max Horkheimer(مريهورخ
   4.ديورز يد ميتأكذات و موضوع ذات  تي ماهيعيبخش دانش و روابط طب ييش رهاي بر گرايو.  انتقاد كرديسازمان
ن روند يبه ا» كاليه راديرو«و » تفكر منتقدانه«، ي با طرح دو گشتاور مهم آگاه1970 و 1960 يورگن ها برماس در دهه هاي

   5 . جدا شودي و بروني درونيها تيبخش است تا از محدود يي رهايل ذاتيك مي ياز نظر هابرماس دانش دارا. ادامه داد
 يروي دانش غلبه بر نييآزمون نها. طلب است ييابزار دانش رها ر فرهنگ و نحوه تالش در كار، ديكنش متقابل ارتباط

  . ب شونده روابط قدرت استيترك
 تر گسترده است كه در چهارچوب ييها يها و ذات شناس ي معرفت شناسي اصلهاي چهارچوب كه مطرح شد، يمطالب

 درك ي غرب براهاي تالش كه از غرب و يميمفاه ،دهد مي را شكل يارتباط توسعه يم كنونيها، مفاه ينيب  جهانياصطالح شناس
 مردم هاي فرهنگ جوامع و ي موجود در شرق، كه ذاتهاي بيني جهان يبا بررس. شه گرفته استي ري اجتماعيند دگرگونيفرا
 ينيادي بنيها ، تفاوتي و بروني درونيها يوه تحقق دگرگونيكته مشخص شد كه در شنن ي است، ايرغربي و غييراروپايغ

ن جوامع و در سراسر سده يسندگان اي از نوياري بسيگونه كه از سو  ،آني به تفكر اسالمتوان مي مثال، عنوان به. وجود دارد
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 كه در تفكر رسد مينظر  به. كند يسم را رد ميآل دهيسم و هم ايالي هم ماتري اسالمينيب  جهان6 .ستينگر ح شده،ين تشريشيپ
ك وحدت يد يدر توح. است» شرك«و » ديتوح «ينيب ن آنها رابطه جهانيتر ن و مهمياول.  وجود داردي مؤلفه جدل سهياسالم
 پروردگار مطرح ي وارث ذات الهمثابه بهعت، و يدار در طب  امانتمثابه بهانسان . عت وجود دارديان خداوند، انسان و طبي ميذات

نوع بشر در .  خود حركت كندي ذات الهيشتن، به سويق شناخت خويد از طرياك نوع با اراده، بي عنوان بهنوع بشر . است
  .  پردازديعت مي هماهنگ با طبيك رابطه ارزشيجاد ي، به اين ذات الهيارتباط با ا
ساخته شده » حماء مسنون«ن از روح خدا و اانس. ان كردي شرك بينيب  در جهانتوان مي جدل را يها لفهؤن مين و سوميدوم
ن تنزل ين به بهشت عروج و از بهشت به زميد از زمتوان مي است كه در آن انسان يا ن عوامل معرف حركات دو گانهيا. است
. كند ين هبوط مي و از بهشت به زمشود مي» حماء مسنون«م يانسان تسل  است،ي مبتنيدگاه شرك، كه بر چند پارگيدر د. كند

دن به هدف و نه خود ي، اما فقط ابزار رسشود ميك ارزش محسوب ي يالمدر تفكر اس» اسماء«ا اصل ي ي معرفت علماگرچه
 ينيب جهان. رسند يعت ميشتن، خدا و طبيان خويق كاربرد نمادها و معرفت به شناخت وحدت مي از طرها انسان. هدف است

خدا غضب و به  كه قدرت از وجود زنده خود در روح يهنگام.  استيش به قدرت مبتنيد، بر گرايشرك، بر خالف توح
  . شود ميد چند پاره ي توحينيب  جهانشود، مي آن داده ييمه خدايه نياشكال اول
ر يتغيعت اليكه از شر ،ها ملتا يل، خانواده ير قبايجامعه نه از نهادها، نظ ك كل منتظم است،ي ي كه در اسالم زندگيياز آنجا

. گيرد مي قرار ين در مركز ارتباطات اجتماعي را داشته و همچنيعك واحد اجتماين هر انسان حكم يبنابرا. گيرد ميشه ي رياله
. شود ميسته ينظر از زمان و مكان، نگر  در جامعه صرفها انسان يبند ه گروهيا كشور، بلكه از زاويه ملت يخ نه از زاويتار

دگاه اسالم، ياز د. داند ينم ي جامعه انساني را، دگرگوني و اقتصاديكيزي فيروهايق نير از طريين اسالم صرف تغيبنابرا
ر يين تحول خود را در تغي متحول شده باشد، و ايك واحد اجتماعي مثابه به كه درون وجود انسان دهد مي رخ ي هنگاميدگرگون

  .  جامعه نشان خواهد داديط خارجيشرا
 است كه فكر و يتيواقع وجود، يينما تيا واقعي» برهمن«ن تفكر، ي در ا7.گاه دارديز جاي نيد بر وحدت در تفكر هنديتأك

ن جوهر هر يتر ي درونـ» اتمان«انيمعرفت، رابطه م.  باشديداري از جهان پديزيد درك توهم آمتوان ميتجربه در قبال آن فقط 
 و ثابت ي، كه ابد»حال«در تجربه » معرفت«. ابندي ي ارتباط م)Dharma(»دارما«م يق راه مستقياست كه از طر» برهمن« و ـفرد 
سم يانگذار بودائي بودا و بني، از نسل روحان)Nagarjuna(» ناگارجونا«.  روح مطلقييت، قرار دارد، درست در وحدت نهااس
 تا آنجا يو. دهد ميت دارد، قرار يك سطح مطلق واقعي، كه يرا در هر نظام فكر» شدن« پنداره )Madhyamika(» كاياميد ما«
 با يگاند. شود مي نينف» دارما«ا يدر سطح وحدت » ع كنش بودنيمط«ن ي همچنرود كه نشان دهد، علت و معلول و يش ميپ

 مثابه بهقت ي، حق»اگراهايسات«در . آورد ي را به دوران معاصر مي تفكر هند)Satyagraha(»اگراهايسات«طرح جدل خود موسوم به 
قت ي، حقيدگاه گاندياز د.  شده استليك هدف تبدي، به »شيشدن خو«قت در يرا حقي، رها شده است، ز»نفسه يهدف ف«ك ي

است، » كنش«ق يكند و شكل كوتاه و عم يفرق م» انفعال«با » يكنش يب«كند،  يبروز م» يكنش يب«ق ياز طر» شيشدن خو«در 
  .  كنديق تضاد خود، مقابله ميش، از طري با دشمن خويك كارگزار منطقي كه در آن يكنش

وس معتقد بود كه يكنفس. ، مثل واكنش ماركس در برابر هگل استيكر هنده تفيعل» وسيكنفس« با ينيواكنش تفكر چ
د در ي كه باياتيكار بود، اعتقاد داشت اخالق ك محافظهياو كه . شود ميق تمدن حادث يو از طر» دهينخبه برگز«توسط » قتيحق«

وس انتقاد كردند، علت يز تفكر كنفسا» ها ستيتائوئ«. هماهنگ باشد »نقش «ي سنتيد با الگوهاي روزمره حاكم شود، بايزندگ
از » تائو«ت ي، واقع»ها ستيتائوئ«از نظر . ت نفوذ نكرده استي واقعيخي و تاريوس به عمق باستانين بود كه كنفسيانتقاد آنها در ا
ز از ي چند و همها همواره در حركت» انگي«و » ني«. ل شده استي تشك)Yang(»انگي«و  )Yin(»ني «يها ت به ناميدو قطب واقع
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ت هر لحظه قرار گرفته، هر چند در الگوها و يت در تماميكل واقع. شود مي و بازساخته گردد مي به آنها باز شود مي يآنها ناش
نكته مهم در .  كندي ميرا معرفتغييرات شصت و چهار صورت كليت ا كتاب ي» نگي چيي«. شود مي مختلف ظاهر يها شكل

در طرح » مائو«.  ماندي ميباق» كل« نفسه ير است، حال آنكه فييوسته در حال تغيو پ يا، جاريپو ت،ينجا است كه كليا
 البته نه به ــه كرد ي تكينيعه چيبر ماوراءالطب  بود،ير وحدت اضداد مبتنيت فراگيفيك خود، كه بر كيالكتي دــسم ياليماتر

  . ه كردين تكي كه به افكار ماركس و لنيا اندازه
 وجود به هستند و چگونه ييروهاي مولد چه نيروهاين. كند يجاد ميك پرسش مهم اي گوناگون هاي يبين جهانن ي ايبررس

شه يت رينكه در سطوح متفاوت و باالتر انتزاع و واقعيا ايند ا ياسيك و سي، تكنولوژيروها عمدتاً اقتصادين نيا اي؟ آآيند مي
ن موضوع يق به اي عميراند؟ قلمرو توسعه هرگز به طرز ي حكم ميدارند؟ كوتاه سخن آنكه، كدام اصل بر روابط انسان

  . نپرداخته است
  

  اي و عملي بحران نظريه
 كه موانع راه كاربرد ارتباطات و درك ي است، مشكالتي و عمليشناخت  از مشكالت معرفتاي پارههمه قلمرو توسعه گرفتار 

ن موضوع كه ين، ايبنابرا.  صورت گرفته استيصورت جزئ ا بهي و يا به صورت كليبرخورد با توسعه . توان بالقوه آن است
 ربط داد، كماكان از هنگام بروز و ي و فرهنگياسي، سيك، اقتصادي مفهوم توسعه را به عوامل خاص تكنولوژتوان ميچگونه 

ها  حل ده است و راهيچيت پينها ي مشكالت باگرچه.  مانده استيك معما باقيصورت  ن مفهوم، بهي ايشكل گرفتن مجزا
د ي مربوط به آن است، بايند توسعه و كاربرد مؤثر ارتباطات و تكنولوژيرسند، اما اگر قرار بر درك كامل فرا ينظر م بنده بهيفر
  .  كردين مشكالت را بررسيا

و » گرا قوم«اند و آن را   آثار آنها كه از مفهوم توسعه انتقاد كردهي كه درباره خود توسعه وجود دارد، حتيها و آثار ليتحل
  . اند، ناقص است خوانده» خيخالف تار بر«

ك آن، يده را از دوران كالسين پديخ اي مختلف، تاريها يشناس نظر از معرفت نه، صرفين زميات موجود در ايباً كل ادبيتقر
ن يع است تا بتوان ا جاميخيل تاريك تحلي توسعه، داشتن يخ اجتماعيشرط درك تار شين، پيبنابرا. داند ي از قرن هفدهم ميعني

ند يك فرايم خواننده را در يد است توانسته باشي، اميريگ ين نوع پيبا ا. ب كرديه در زمان و مكان تعقي اوليها ند را تا دورانيفرا
 و ياسي سـ ي انسانهاي تحليل در يه مفهوم توسعه اجتماعي اولين، مبانيافزون بر ا. ميتر قرار داده باش  و جامعتر گسترده

نه توسعه يك در زميك و نئوكالسي كه قبل از دوران كالسي گفت آثارتوان ميقت يدر حق. شه داردي ري اقتصادـ يتماعاج
 و متفكران يانقالب صنعت. اند ز بودهيتر ن ر، جامعيگ تر، انسان مدارتر و اگر كمتر سخت ار چند جانبهياند، بس  نوشته شدهياجتماع
 دوران خود سازند، به مفهوم آن شكل يبرونگرا» توسعه« آنكه مفهوم توسعه را مناسب ياك، بري نئوكالسي و اقتصادياجتماع
ش ي گفت تا امروز، گراتوان مي يتا دو نسل بعد و حت.  صورت گرفته استي و صنعتيشتر در ابعاد اقتصادين امر بياند ا داده

، ي اقتصاديها ل شده است، اما از جنبهيم تبدش حاكي توسعه، به گراي و انساني، مليتر اجتماع عيبازگشت به مفهوم وس
 و يل جهانآده ياصطالحات ا. گرا بوده است  انسانيوسته و عالي پهاي نظريهن آثار فاقد ي ايشناس  و جامعهياسيك، سيتكنولوژ

، اند ر كرده كاينه توسعه اجتماعيشه دارد كه در زمي ريسندگاني نويميم، در آثار قدي آنيجوو نك در جستيجامع توسعه كه ا
ن همه، در ياما با ا. رش بودين اصطالح نه بحث روز و نه قابل پذي كردند كه خود اي بررسيا  كه توسعه را در دورهيسندگانينو

  .  برخوردارنديت و انجام كمتريها از جامع ليرود، تحل يكار م ه بيعين اصطالح به طرز وسيحال حاضر كه ا
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.  در مقوله توسعه استي و فرهنگيم فلسفير مفاهيكند، فقدان ادغام سا يوسعه عبور مات تي ادبي، كه با بررسيگريمشكل د
 از اصطالح توسعه يا سندهي نمونه، اگر نوعنوان به.  وجود دارديك نوع عدم تعادل فكريات توسعه ي است كه در ادبيهيبد

 ي مربوط به آن را بررسيها تيم توسعه و واقعي مستقطور به اگر يات توسعه نخواهد شد، حتياستفاده نكند، اثر او شامل ادب
 كه به مقوله توسعه شده است، ييها ن كمكيها و همچن ش ، با حضور آژانسين، پس از سه دهه آزمايعالوه بر ا. كرده باشد
با ه ويژ به متعدد و يشي آزماهاي پروژهبا همه . امده استيدست ن  از رابطه توسعه و ارتباطات بهير كامليچ تصويهنوز ه
 به عمل آمده است و ي جامعيها يابيك كه تا امروز صورت گرفته است، فقط در چند مورد ارزي متعدد تكنولوژيكاربردها
ت كرد، ي را بر اساس آن هداهاي تالشه جامع، كه بتوان يك نظريا ارائه يك و يستماتي پژوهش سي برايا هيچ سنگ پايهنوز ه

  . ها درست است هير فرضين است كه ساي ما اييه نهايم، اما فرضي كنيل م عمها فرضيهه يما بر پا. وجود ندارد
ن ين همه، ايبا ا. ن منسجم ارائه شده استيگزيانتقادها و مباحث الگوساز فراوان است، اما تا كنون فقط چند جا

تر   تازهي به الگوهايابي دستيا مانع تكاپو براين برده و ي موجود را از بي الگوهايها اند نقص  منسجم نتوانستهيها نيگزيجا
: م شده استي خرد و كالن تقسيها  توسعه به مقولهياه استي و سها نظريهات، ين است كه ادبيدست آمده ا جه بهيتنها نت. شوند
 ـ ياسيس«در برابر » ي اجتماعـ يفرهنگ«و » ن به باالييحركت از پا«در برابر » نييحركت از باال به پا«، »يمل« در برابر يمحل

  .  بوده استي اجتماعي بومهاي جنبشزش و ي بازخين برنامه وجود داشته كه در راستاي چند1950جه، از دهه يدر نت. »ياقتصاد
 و ها رسانه بر ي مبتنوري  بهرهي بر الگوهايد فراواني و موضوع توسعه، تأكي ارتباطيدر اشاره مشخص به تكنولوژ

 يجا  بهها برنامهن ي مطلوب شكل گرفته است، اهاي رسانها ين ي نويول تكنولوژ حهايي برنامه.  صورت گرفته استيتكنولوژ
رد، آنها را در كانون برنامه يكار گ  توسعه بههايي تالش در ي الزم و ضرورهاي موقعيتك ابزار در ي عنوان به را يآنكه تكنولوژ

در » وار تودهفرهنگ «و » وار توده هاي رسانه«، يشناس عهدر جام» وار تودهجامعه «ت مقوله ين، محبوبيافزون بر ا. قرار داده است
  .  توسعه گذاشته است يها  و روشهاي نظريه بر يا العاده ، نفوذ خارقياسيارتباطات و علوم س

اندركاران توسعه قرار گرفته   در برابر پژوهشگران و دستي مساوطور به، كه ي و عمليا هيشتر حول بحران نظريدر كنكاش ب
ن اقدام به طرح يا. مي كار كرد آن را ارائه كردي توسعه و چگونگيت تئوري در قبال موقعيحي تشرهاي نظريه از اي رهپااست، 

 ما به اختصار در يها مالحظه. دين قلمرو انجاميك در اي و آكادمي عملهايي تالش ي تازه برايها جاد كانونيد و اي جديها راه
  : شود مير ارائه ي زيفرازها

 كامل يساز  جدااگرچه. ميشه دارد، پرداختي حاكم ريها يدئولوژي، كه در ايا  مفهوم توسعهين به بررسيز اش ايپ .1
ف يدا كرد و آن را ضعي پيها راه ي شناخت جانبداريد برايرممكن است، اما باي غيند دگرگوني از فرايدتي عقيها يجانبدار
، فاقد الزام ي و انسانيرات اجتماعيي در قلمرو تغيبست شكن بنزش ي انگي آن برايمفهوم توسعه در كاربرد كنون. ساخت
 مفهوم ي فراتر رفت و حتييگرا د از مقوله توسعهين است كه باي اشود مين عرصه آموخته ي كه از ايدرس.  استگيري سخت

، كه يفيد توصيك قي د اصطالح توسعه را باين صورت باير ايدر غ. ر داديي تغيح و عملي صريا و اصطالحات آن را با قاعده
 يمعن ين اصطالح، آن را بيت و ابهام اياگر نه، كل. نه و محدوده كاربرد اصطالح توسعه را روشن سازد، به كاربرديمفهوم، زم

ت فراتر يك آدام اسمي توسعه از اقتصاد كالسيخ فكريند و تاري دوباره فراين منظور، گفته شد كه بررسيبه ا. خواهد ساخت
ه ارتباطات و ي آورد تا از زاووجود بهن ضرورت را ي اي و روانياسي، سي، اجتماعيتر فرهنگ ياديل بنئوز مسابر. خواهد رفت

  . ردي قرار گي گوناگون در كانون بررسهاي بيني جهان، حال عينسته شود و در ين موضوع نگري جامعه به ايدگرگون
نقاط اختالف در .  مختلف قرار گرفته استيها يدئولوژيحث ادر كانون ب» توسعه«هم مانند اصطالح » جهان سوم« اصطالح. 2

م كه يما معتقد. نه افزون استين زمي موجود در ايز سردر گمين اصطالح نيشتر از نقاط اشتراك است و خود اي بمجهان سو
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 تر مشخص  وتر ملموس كه ياسي سياي و جغرافي كاركرديد به نفع قلمروهاي اصطالح جهان سوم باي و قالبيم كليمفاه
 و يگن فرهي،  نظام»جهان سوم« از اصطالح يتر قيبه طرز دق» جهان اسالم« مثال، اصطالح عنوان به. شكسته شود است،
م ير خواهي اصطالحات اسي حاصل نشود، در حصارهايشرفتينه پين زمي كه در ايكند؛ مادام يف ميشناسان را توص جامعه
علت امر . مي از اوقات از اصطالح جهان سوم استفاده كرداي پارهز در يما خود نن مقوله دشوار است و ي در ايشرويپ. ماند

 عوامل مثابه بهك ي و تكنولوژيم اقتصادياستفاده از مفاه. و نبوده استين است كه هدف كتاب، پرداختن به اهداف آلترناتيا
، كه از »جهان سوم«و » جهان دوم«، » اولجهان  «يها  جهان به مقولهيت مصنوعيم تماميز تقسيك و نيف، تفكيغالب در تعر

 ـبهتر  «ي ارزشهاي داورين موضوع به ين، ايافزون بر ا.  كرده استتر مخدوشانداز را  ن چشمي شروع شد، ا1950دهه 
ده است كه به ي انجامهايي قضاوت و ها فرهنگن به بروز باورها، يو همچن»  نادرستـدرست «و » ني بدترـن يبهتر«، »بدتر
.  نداردي ارتباط چندان،كار رفت به»  شده جهانيبند نظم درجه «ي كه در ابتدا براييارهايك، معي و تكنولوژي اقتصاديرهاايمع
ح و يه مشترك تشري پامثابه  به،ي فرهنگي ـتر، مشتمل بر عوامل اجتماع تر و شناساننده  فروتنانهيارين است كه معيشنهاد ما ايپ

 .  گرددي تنگ نظرانه اقتصاديارهاين معيگزيكار گرفته شود و جا  بهيطراح

خته شده است كه در سطح كالن، مانع هر نوع توسعه ي آمي با نظام جهاني موجود توسعه به حدي و الگوهاها نظريه. 3
 ي فكرهاي چهارچوب و ينظام جهان. اند  فاصله گرفتهيا محليها و الگوها كامالً از سطح خرد و  هين نظريا. شود مين يگزيجا

 در سطح يين جدايا. ستي موجود قابل تصور ني از الگويي از آن، امكان جدايير است كه بدون جدايهمراه آن چنان فراگ
ز مداخله ي موجود كماكان به انتقال به سطح خرد ني فكرهاي چهارچوبن وجود، الگوها و ي با ايول. ر استيپذ خرد امكان
، ين ارتباطي نوي و در كاربرد تكنولوژي مربوط به توسعه اقتصادهاي پژوهشل  مثييچ جاي را در هين دشواريا. خواهند كرد

 . دي دتوان مي ني و چه در سطح مليچه در سطح داخل

 يندهاي فرايسو ك بوده است و آن حركت بهيستماتيوسته و سياما پ  آهسته،يداديرو ر در عرصه توسعه،ين تحول اخيتر مهم. 4
ن يمشخصه ا. مياد كرديبخش از آن  يي رهاـگرا  دگاه وحدتي تر دي كلعنوان تحته  است كي و اجتماعيتكامل انسان

ده است، ي شتاب بخشــاس با گذشته ي در قــ خود ين قرار داشته و به تجليش، كه هنوز در مرحله حساس تكويگرا
وسته است كه خود را يقوع پ به وهايي ملت توسط ها جنبشن يا.  استيياي از مناطق جغرافي برخياسي سـ ي مذهبهاي جنبش

 كمتر ي فقط به كشورهاها جنبشن يهذا ا مع. اند  خود كردهي و فرهنگي فلسفي سنتيهاانداز چشمب توسعه در يوقف تعق
ست آشكار يط زي حفظ محهاي جنبش جهان هم در قالب ي صنعتي و در كشورهاشود ميمحدود ن» جهان سوم« و يصنعت

 . شده است

ك ي اصطالح توسعه، يها ي و كاستها دشواري و غلبه بر يابي و ارزير و تكامل اجتماعيي تغيندهايرا درك بهتر فيبرا. 5 
ك عامل ي مثابه به فرهنگ را ينين جهان بيا.  قرار داردي مركزينيب م كه در كانون آن به جهانيكن يشنهاد ميل پيچهارچوب تحل

 رسوخ كرده و به يند دگرگوني كه در فراي و اعتقادي ارزشهاي نظامر بويژه  بهما . نديب ير مييند تغيك در فرايرقابل تفكيغ
ما نه ارتباطات را از . ميورز يد مي كنند، تأكي كمك مي و اجتماعي فردي پارامترهايتر و نظام دارتر به سو  منسجميشرويپ

ارتباطات و توسعه در ارتباط با هم . ك كرديگر تفكيكديد از ين دو مورد را بايم كه اين باوريم و نه بر ايكن يتوسعه جدا م
ن يبنابرا. است» توسعه«ز ياست و ارتباطات ن» ارتباطات«ش، هاي دشواريم كه توسعه با همه ين باوريما بر ا. شوند ميمطرح 

ب، ينترتيبه ا. كار برد  بهي آن اصطالح واحديد براي و پژوهش مطرح شود، بايك حوزه بررسي مثابه به، اگر يتوسعه ارتباط
 .  توسعه سوق داده شودهاي برنامه ينكه جامعه به سوي شود، نه اي جامعه طراحيد براي توسعه باهاي برنامه
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» ينظام مل«در برابر » يجوامع محل«و »  ملتـدولت «در برابر » فرد«رامون توسعه، همواره ي پگو و گفتل و يدر سطح تحل. 6
آغاز و به » فرد«ن سطح ، از يا. ر است، كمتر توجه شده استيك زنجيل مثل يقت كه سطوح تحلين حقيبه ا. اند مطرح بوده

ز ي موجود نهاي تحليلدر .  كه ذكر شد، كمتر وجود دارديل درباره سطوح، جز موارديجه، تحليدر نت. رسد مي»  ملت ـدولت«
تر   بزرگهاي نظام مثابه هباگر نوع بشر ( توسعه هاي پروژهم، كه يجالب است بدان. شتر توجه شده استي بيبه سطح فرامل

اگر  (يا قوميت ي اقلهاي گروهگرفت؟  يخود م  بهيچه شكل)  شدي ميتلق»  ملتـدولت « و برتر از ي و فرهنگياجتماع
 گرفت؟ يخود م  بهيچه شكل) آمد مي ب به حساها ملت ـ و دولت ي از جوامع محلي و بخشي فراملهاي نظام از يبخش

، استفاده و سوء استفاده قرار گرفته يبردار سم مورد بهرهيونالي و آشكار، در پرتو ناسيحيلوت ،1950مفهوم توسعه از دهه 
 بود، و بروز يي و اروپاي غربي فكريها  سكوالر كه ساخته و پرداخته مكتبي مليها يدئولوژيسم و ايوناليافول ناس. است
 وجود به و پژوهش را ي از بررسيديمرو كامالً جد، قلي فرهنگـ ي، به همراه خطوط اجتماعيم جوامع محليزش مفاهيبازخ

 . ردي قرار گي و تكامل مورد بررسي اجتماعيمندان به دگرگون  عالقهيد از سوي كه باييآورده است، قلمرو

 هاي رسانهك و ي تكنولوژهاي رسانه: ن و حمل و نقل، ما را به دو جهت جداگانه پژوهش كشانده استي نوهاي رسانهتوسعه . 7
ن ير ايدر غ. ستيتر نگر كپارچهي و تر گسترده يك چهارچوب ارتباطات اجتماعيه يندها از زاوين فرايد به ايبا. ينانسا

. م شدي كشانده خواهوار توده به جامعه ي و از كنش متقابل اجتماعير شخصي به غي، از شخصي به مصنوعيصورت، از واقع
ن ي چه در گذشته و چه در حال، اين تلقيرا ايز. تر است م خطرناك مشخص در ارتباط با جهان سوطور بهن سوء تفاهم يا

ب، ين ترتيبه ا. ددهنده برخوردار استيت نوينها ير و بينظ ي بهاي مؤلفه از ياحساس را منتقل ساخته است كه انگار تكنولوژ
 توسعه هاي پروژهن يبنابرا. بود نخواهد يتر ارتباطات اجتماع ند بزرگي از فرايگر بخشي و دشود ميل ي به هدف تبديتكنولوژ

 باشد كه يد به نحوين بحث بايرد اي مورد بحث قرار گي و در سطوح افقيقيوه تطبيد به شي مربوط به آن، باهاي پروژهو 
، بلكه در يافته توسعهشگاه جهان كمتر يا در آزماي نه تنها  در جهان سوم ــ ير اجتماعيي مربوط به تغهاي پديدهمطالعه همه 

 ي ما چه در كشورهاهاي يافته و ها پژوهشكوتاه سخن آنكه .  بتواند مشكالت را هدف قرار دهدــ جهان ي صنعتيرهاكشو
» جهان سوم« توسعه، مخصوص هاي پروژها سوء كاركرد ي كه كاركرد و دهد مي نشان ي  و چه در جوامع كمتر صنعتيصنعت

از از آن ين يازمند توسعه و غرب بيشرق ن«توسعه است كه » خطابه«ن يا اند، ر نقاط جهان هم آن را تجربه كردهيست و ساين
 . د در هر دو جهان محك زده شودي باها فرضيهن ي،ا» است

 باز ي ارتباطيتا آنجا كه به تكنولوژويژه  به، دهد مي نشان ها پروژه يابيات و ارزي ما از ادبيگونه كه بررس ، آنباألخرهو . 8
 وجود به ي ارتباطهاي رسانهك انقالب در يقت ي و چه آشكار وجود دارد كه در حقيحي تلوطور هبن مفهوم چه ي، اگردد مي

 منتقدانه قرار يابين مفهوم نه مورد ارزيبه نظر ما ا. قرار دارد» يجامعه اطالعات« ما در قلمرو يده مورد بررسيآمده است و پد
د فقط توان ميف ين تعري معروف شده است، در بهتري اطالعاتآنچه كه به جامعه.  شده استي بررسيگرفته و نه به حد كاف

ها در جوامع مختلف،  ده و نقش دادهيها، فا زان دادهيش مي و افزاياما فراوان. اطالعات، دانش است. باشد» ها جامعه داده«ك ي
 . ستين عصر نيده منحصر به فرد اي پدمثابه به از اطالع و دانش يالزاماً حاك

ن ين همه، حرف ما ايبا ا. ش خدمات همراه بوده استيم كار و افزاي با تقسفراصنعتيات عصر ي در ادبيجامعه اطالعات
 است، چرا كه اگر غلبه خدمات سرآمد جنبه يك جامعه خدماتي و نه يك جامع اطالعاتياست كه جامعه مورد بحث نه 

 كه دولت ييدر غرب، جا. ن هدف باشنديز اشتاي پيد نامزدهاي جهان سوم بايكشورها د است،ين جامعه جدي اياقتصاد
ز بروز ي مخالف نهاي جنبشر كه يبرخالف موارد اخ(ش رفته است ي پيي گرايني نادي به سويا ندهيو جامعه به طرز فزا

  .  شده استيناش» يق تجربيحقا« كه معرفت فقط از رسد مينظر  ن بهيچن ،)كرده است
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 نتوانسته است به ، استيكيزيد علوم فيكه كل ز،ي نيادراك حس. دهد ميا نشان ت خرد ري، محدوديمعرفت استدالل در غرب،

 بوده يك كاركرد جزئي است، ييز كه مشخصه عصر نوگراي نيكاركرد خرد استدالل. ديل آئقت ناين و باز نمود كامل حقييتب
م، ي كشانده شويساخت  تكانداز چشمك ين احتمال وجود دارد كه به يم، ايها را نشناس تين محدودي كه ايتا زمان. است
  . ، غافل خواهد ماندشود ميد ي كه بر آن تأكي كه از موارداندازي چشم
ها   و طرحها پروژه كه يدر حال.  جوامع استي دگرگونيندهاي فراييل نهاي تكمين هدف برايي تعي توسعه نافييايپو
 ياني جوامع را پايته در زمان و مكان است، دگرگونوسيك جنبش پي جامعه ،يها و مقاصد خاص خود را دارد، دگرگون هدف

  .   نهفته استها انسان يست، در ژرفاي نيرونيك عامل بي يدگرگون ست،ين
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