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تحًّل مفهًمی «ارتباطات» ي «تًسعه» در بزوامههای تًسعهی ایزان
(مطالعهی مًردی :آخزیه بزوامهی تًسعهی وظام گذشته  5511ي
ٞبدی خب٘یىی ،1صٞش ٜؿبٜلبػٕی
تبسیخ دسیبفت1394/01/18 :

2

تبسیخ پزیشؽ1394/08/21 :

چکيده
تحٌ َّٛفتٕب٘ی ٔجب٘یٔ ،تغیّشٞب  ٚفٛأُ اثشٌزاس ثش تٛػق ،ٝتحٔ َّٛفٟٔٛی دس ٘ؼجت ٔیبٖ استجبعبت  ٚتٛػقٝ
سا ث ٝد٘جبَ داؿت ٝاػت؛ ثٌٝ٘ٛٝای و ٝاثشات آٖ دس اػٙبد ثش٘بٔٝسیضیٞبی تٛػق٘ ٝیض ث ٝچـٓ ٔیخٛسدٔ .غبِقٝی
تبسیخی ایٗ ػیش تح َّٛاص ػٛیی  ٚؿٙبخت ٚخ ٜٛاؿتشان  ٚتٕبیض ثش٘بٔٞٝبی ٔ ّٟٓتٛػق ٝاص ػٛی دیٍش ،فشایٙذ
ثشخؼت ٝؿذٖ ٘مؾ استجبعبت سا دس ایٗ صٔی٘ ٝٙـبٖ ٔیدٞذٔ .غبِقٝی تغجیمی استجبعبت دس ثش٘بٔٝی ؿـٓ تٛػقٝ
( )1355و ٝآخشیٗ ثش٘بٔٝی تٛػقٝی ٘ؾبْ ٌزؿت ٝثٝؿٕبس ٔیآیذ  ٚثش٘بٔٝی چٟبسْ تٛػق )1383( ٝو٘ ٝخؼتیٗ
ثش٘بٔ ٝثش اػبع ػٙذ چـٓا٘ذاص ثیؼتػبِٝی تٛػقٝی خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ اػتٔ ،ـبثٟتٞب  ٚتفبٚتٞبی
تبسیخی سا دس ثشداؿت اص دٔ ٚف ْٟٛتٛػق ٚ ٝاستجبعبت ٘ـبٖ ٔیدٞذ .دس ثش٘بٔٝی ؿـٓ پیـیٗ ،وٕیتٝی ٔـتشن
ثش٘بٔٝسیضی اعّالفبت  ٚاستجبط خٕقی دس ػبَ  1355ث« ٝاثقبد اعّالفبتی  ٚاستجبعی ثش٘بٔٝسیضی تٛػقٝی ّّٔی» ثش
پبیٝی «ٌزاس اص خبٔقٝی ػّٙتی ث ٝخبٔقٝی اعّالفبتی» پشداختٔ ٚ ٝأٔٛسیّت ثش٘بٔٝی چٟبسْ خذیذ ٘یض «سؿذ پبیذاس
التلبدی دا٘بییٔحٛس» ثش پبیٝی اٞذاف چـٓا٘ذاص ثیؼت ػبِٝی وـٛس تقشیف ؿذ ٜاػت.
ٔمبِٝی حبضش ثب تحّیُ ٔحتٛای ٔؼتٙذات ٘ؾشی د ٚثش٘بٔ ٝیقٙی ٌضاسؽ وٕیتٝی ٔـتشن ثش٘بٔٝسیضی
اعّالفبت  ٚاستجبعبت خٕقی ثش٘بٔٝی ؿـٓ (ٔ ٚ )1355جب٘ی ٘ؾشی ٔ ٚؼتٙذات ثش٘بٔٝی چٟبسْ تٛػق )1383( ٝثٝ
تٛكیف  ٚتحّیُ ٔف« ْٟٛاستجبعبت» « ٚتٛػق »ٝدس آٖٞب ٔیپشداصد .ثش اػبع ایٗ پظٞٚؾ دس ثش٘بٔٝی ؿـٓ
(« ،)1355تٛػقٝی ّّٔی»ٞ ،ذف تٛػقٝای ٌ « ٚزاس اص خبٔق ٝػّٙتی ث ٝخبٔقٝی اعّالفبتی» ٔؼأِٝی استجبعبت
وـٛس اػت .ایٗ دٔ ٚضٕ ٖٛدس ثش٘بٔٝی چٟبسْ ( )1383ثب ٞذف «سؿذ پبیذاس التلبدی» دس تٛػق« ٚ ٝخبٔقٝی
دا٘بییٔحٛس» دس استجبعبت د٘جبَ ؿذٜا٘ذ.
واشههای کليدی 5استجبعبت ،تٛػق ،ٝثش٘بٔٝی ؿـٓ تٛػق ،ٝثش٘بٔٝی چٟبسْ تٛػق ،ٝخبٔقٝی اعّالفبتی ،خبٔقٝی
دا٘بییٔحٛس.
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هقدّهه
ٌفتٕبٖٞب  ٚاٍِٞٛبی غبِت تٛػق ٚ ٝاستجبعبت اص ػ ٝدٝٞی پبیب٘ی لشٖ ثیؼتٓ تبو ٖٛٙتحتتأثیش
تحّٛالت ٔختّف فیٙی  ٚرٙٞی ،دٌشٌ٘ٛیٞبی فشاٚا٘ی یبفتٚ ٚ ٝضقیّت وـٛسٞبی دس حبَ تٛػقٝ
٘یض ِض ْٚتٛخّ ٝث٘ ٝمؾ استجبعبت سا دس تٛػق ٝثیؾتش وشد ٜاػت .ثٕٞ ٝیٗ ػجت دٔ ٚف ْٟٛتٛػقٝ
اػت .دس ایٗ فشایٙذ ،فٕذتبً استجبعبت ثٔٝثبث ٝاٞشٔی تٛا٘ب دس ثش٘بٔٝسیضیٞبی «تٛػقٝی ّّٔی»
ثٝؿٕبس ٔیآیذ؛ ثٌٝ٘ٛٝای وٛٔ ٝخت ؿذ« ٜاستجبعبت تٛػق »ٝیقٙی ٘مؾ ٘شْافضاسا٘ٝی سػب٘ٞٝب ،دس
وٙبس ضشٚست «تٛػقٝی استجبعبت» یقٙی ٘مؾ ػختافضاسا٘ٝی سػب٘ٞٝب  ٚفٙبٚسیٞبی ٘ٛیٗ
استجبعی دس ثش٘بٔٝسیضیٞبی تٛػق ،ٝثٝفٛٙاٖ یىی اص اسوبٖ اػبػی تحمّك ثش٘بٔٞٝبی تٛػقٝ
ٔٛضٛفیّت یبثذ.
دس چٟبس دٝٞی ٌزؿت ،ٝثش٘بٔٞٝبی فٕشا٘ی  ٚتٛػقٝی ایشاٖ اص ایٗ تحّٛالت تأثیش پزیشفت ٚ ٝثب
سٚیىشدٞبی ٔختّف ث« ٝاستجبعبت» « ٚتٛػق »ٝپشداختٝا٘ذ .دس ایٗ ٔمبِٛ٘ ٝیؼٙذٌبٖ ثشآ٘ٙذ تب ثٝ
ثشسػی تحٌ َّٛفتٕب٘ی «استجبعبت» « ٚتٛػق »ٝدس ثش٘بٔٝی فٕشا٘ی ؿـٓ ( )1355و ٝآخشیٗ
ثش٘بٔٝی تٛػقٝی پیؾ اص ا٘مالة اػالٔی ثٝؿٕبس ٔیآیذ  ٚثش٘بٔٝی چٟبسْ تٛػقٝی اختٕبفی،
التلبدی  ٚفشٍٙٞی خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ( )1383و٘ ٝخؼتیٗ ثش٘بٔٝی پٙحػبِ ٝدس فشایٙذ تحمّك
ػٙذ چـٓا٘ذاص ثیؼتػبِٝی خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ اػت ،ثپشداص٘ذ.
الف) سير تحوّل هفاهين توسعه
تٛػقٔ ،ٝفٟٔٛی پیچیذ ٚ ٜچٙذٚخٟی اػت؛ صیشا ثب ٚخ ٜٛتبسیخی  ٚفشٍٙٞی ثؼیبس دسآٔیختٝ
اػتٔ .ف ْٟٛتٛػق ،ٝاثتذا دس فّ ْٛعجیقی  ٚدس صٔیٝٙی فشایٙذٞبی تغییش دس خٛأـ ثـشی ثٝوبس
ٌشفت ٝؿذ ٜاػت .ایٗ ٚاط ٜثٝتذسیح خبیٍضیٗ ٔفبٞیٓ دیٍشی ٘ؾیش «تشلّی»« ،تىبُٔ» « ٚسؿذ»
ٌشدیذ ٜاػتٚ .اطٜی تٛػق٘ ٝخؼتیٗ ثبس ث ٝصثبٖ فشا٘ؼ ٚ ٝاٍّ٘یؼی دس ػبَ ٔ 1752یالدی ثٔ ٝقٙبی
سػیذٖ ث ٝاٞذاف یب ایذٜٞبیی عجك یه عشح یب ثش٘بٔ ٝاػتقٕبَ ؿذ ٚ ٜػپغ ثٝفٛٙاٖ ٔشاحُ
ٔـخّلی دس ثش٘بٔ ٚ ٝثقذ ثٔٝثبث ٝتٛاِی ثیِٛٛطیىی تغییش اص یه دا٘ ٚ ٝتخٓ ٌیب ٜث ٝیه ٌُ ثٝوبس
سفت ٝاػت (ٞبع .)15 :1992 ،دس ٔفِ ْٟٛغٛی تٛػق٘ ٝیض و ٝثٔ ٝقٙبی «خبسج ؿذٖ اص پٛؿؾ ٚ
ِفبف» اػتٕٞ ،یٗ وبسثشد ٔؼتتش اػت؛ دس ٚالـ یقٙی ،ثشٚص  ٚؽٟٛس ٞش آٖچ ٝو ٝثٝعٛس ثبِم ّٜٛدس
چیضی ٚخٛد داسد ،یب سؿذ  ٚتىبُٔ یه اسٌب٘یؼٓ اص ٘ٛؿ  ٚحبِتی ػبدٜتش ثٛ٘ ٝؿ  ٚحبِتی وبُٔتش،
ثبالتش  ٚپیچیذٜتش دس حذّ ثّٛك  ٚوٕبَ .اص آٖ پغ تحتتأثیش لبِت فىشی داسٚیٙیؼٓ ،تٛػق ٝثشای
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 ٚاستجبعبت دس ػیبػتٌزاسیٞب  ٚثش٘بٔٝسیضیٞبی تٛػقٝای ،اَؿىبَ  ٚاثقبد فّٕی ٔتفبٚتی یبفتٝ

تحوّل هفهوهی «ارتباعات» و «توسعه» در برناهههای توسعهی ایراى38................................................

تٛكیف تغییشات ثیِٛٛطیىی ثٝوبس ٌشفت ٝؿذ  ٚثب ٚاطٜی «سؿذ» ٔتشادف ٌشدیذ (ٔٛثمی:1383 ،
.)225
ثذیٗ تشتیت تٛػق ٝثٔ ٝقٙبی فشایٙذی ؿذ و ٝاص عشیك آٖ ،اػتقذادٞبی ٟ٘فت ٚ ٝتٛا٘بییٞبی
ثبِمّٜٛی یه ؿی یب اسٌب٘یؼٓ ؿىٛفب ٔیؿٛد تب خبییو ٝث ٝؿىُ عجیقی  ٚوبُٔ  ٚثّٛك ٟ٘بیی خٛد
ؿىّی ٔٙبػت اص ٚخٛد ،ثٔ ٝف ْٟٛدٌشٌ٘ٛی ث ٝػٕت ؿىّی ٕٞیـٝوبُٔ تح َّٛیبفت  ٚثب ٚاطٜی
«تىبُٔ» ٓٞخٛا٘ی پیذا وشد (اػت.)8 :1992 ،ٛ
پغ اص آٖو ٝدس آثبس وبسَ ٔبسوغ (ٔ ،)1883-1818فٍّٞ ْٟٛی تبسیخ ٔ ٚف ْٟٛداسٚیٙی تىبُٔ
دس تٛػق ٝث ٝیىذیٍش ٌش ٜخٛسد٘ذ ،تٛػق ٝثٝفٛٙاٖ ٔمِٝٛای ٔحٛسی ٔغشح ؿذ و٘ ٝـب٘ٝی
ؿىٌُیشی فشایٙذی تبسیخی اػت و ٝثب ٕٞبٖ ضشٚست لٛا٘یٗ عجیقی ٕ٘ٛداس ؿذ ٜاػت (سیؼت،
 .)42-41 :2002اِجتّٔ ٝبسوغ تٛػق ٝسا دس تغییشات التلبدی و ٝثیؾتش ویفی ٞؼتٙذ تب وّٕی،
ٔذّ٘ؾش داؿت .التلبددا٘بٖ والػیه ث ٝتٛػق ٝثٝفٛٙاٖ تح َّٛفیضیىی صٔیٗ ،وبس  ٚػشٔبی ٝثٝ
اَؿىبِی ثب لبثّیّت تِٛیذ  ٚثٟشٜٚسی ثیؾتش تٛخّ ٝداؿتٙذ  ٚاص تٛػقٝی التلبدی ػخٗ ٔیٌفتٙذ.
ثذیٗ تشتیت تٛػقٔ ٝفٟٔٛی ؿذ و ٝثش تىبُٔ ٘ؾبْٞبی اختٕبفی ثـشی اص اؿىبِی ػبدٜتش ثٝ
اؿىبِی پیچیذٜتش ،ثبالتش  ٚدس حذّ ثّٛك  ٚوٕبَ دالِت داؿت (سیٍض.)126 :1984 ،
دس ثشاثش تٛػق ،ٝفال ٜٚثش «تشلّی» « ٚتىبُٔ»ٔ ،فبٞیٕی چٔ« ٖٛذس٘یتٛ٘« ،»ٝػبصی»  ٚحتّی
«غشثیػبصی» ٘یض ٔغشح ؿذٜا٘ذ .اكغالح تٛػق ٝث ٝكٛست فشاٌیش آٖ پغ اص خ ًٙخٟب٘ی دْٚ
ثیؾتش ثب تأویذ ثش ٔفِ« ْٟٛفبف» ٔٛضٛفیّت یبفت .دس لبِت ٘ؾشیّٝی ٘ٛػبصیِ ،فبف ٕٞبٖ خبٔقٝی
ػّٙتی  ٚاسصؽٞبی ٔشثٛط ث ٝآٖ اػت و ٝخٛأـ ثشای ٔتدذّد ؿذٖ ثبیذ اص ایٗ ٔشحّٝی ػّٙتی
خبسج ؿ٘ٛذٔ .بیىُ تٛداسٔ 2قتمذ اػت و ٝتٛػق ٝسا ثبیذ فشایٙذی چٙذثقذی دا٘ؼت ؤ ٝؼتّضْ
تغییشات اػبػی دس ػبخت اختٕبفی ،عشص تّمّی ٔشدْ ٟ٘ ٚبدٞبی ّّٔی ٘ ٚیض تؼشیـ سؿذ التلبدی،
وبٞؾ ٘بثشاثشی  ٚسیـٝوٗ وشدٖ فمش ٔغّك اػت (اصویب  ٚغفّبسی.)7 :1377 ،
أّب ٍ٘شؽ ثٔ ٝف ْٟٛتٛػق ٝاص آغبص چٙیٗ ٘جٛد ٜاػت .پغ اص خ ًٙخٟب٘ی د ،ْٚتٛػق ٝدس
ٔف ْٟٛسؿذ ػشیـ اثقبد وّٕی ٔ ٚبدی ٔقشّفی ٔیؿذ؛ ثٝفٛٙاٖ ٕ٘ٚ ،ٝ٘ٛاِت سٚػت ،ٛالتلبدداٖ
آٔشیىبیی ،تِٛیذ ٘بخبِق ّّٔی سا ثٝفٛٙاٖ ٔقیبسی ثشای ػٙدؾ سؿذ  ٚتٛػقٝی وـٛسٞب ٔغشح ٚ
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ثشػذ .اص دٚسٜی ِٚف ( )1759تب چبسِض داٚسیٗ )1859( 1تٛػق ٝاص ٔف ْٟٛدٌشٌ٘ٛی ث ٝػٛی
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ادّفب وشد و ٝاٌش ُّٔ خٟبٖ ػ ،ْٛخٛاػتٞٝبی خٛد سا ثشای وبالٞبی ٔلشفی افضایؾ دٙٞذ  ٚثٝعٛس
وّّی ثشای وؼت دسآٔذ ثیؾتش ثشاٍ٘یخت ٝؿ٘ٛذ ،ث ٝتٛػق ٝدػت خٛاٙٞذ یبفت .دس ایٗ ٔیبٖٚ ،ػبیُ
استجبط خٕقی ثٚٝیظ ٜتجّیغبتٔ ،یتٛا٘ٙذ دس ثبال ثشدٖ تمبضبٞبی ٔلشف ٔؤثّش ثبؿٙذ (ٔٛػٛی
خٟشٔی.)88 :1385 ،
تٟشا٘یبٖ ٔقتمذ اػت تقشیف تٛػق ٝثبیذ اص ٘یبصٞبی ا٘ؼب٘ی آغبص ؿٛد و ٝكشف٘ؾش اص خٛسان ٚ
پٛؿبن ٔ ٚؼىٗ ،ثٔ ٝؼبئُ ص٘ذٌی ٔقٛٙی ا٘ؼبٖ ٘یض ٔیپشداصد (تٟشا٘یبٖ ،ثیتب .)13 :آٔبستیب ػٗ،
التلبدداٖ ٙٞذی ،تٛػق ٝسا ثٔٝثبث ٝآصادی ٔیدا٘ذ .تٛػق ٝدس دیذٌبٚ ٜی ،فشایٙذ ٌؼتشؽ آصادیٞبی
ا٘ؼب٘ی اػت .دس ایٗ سٚیىشدٌ ،ؼتشؽ آصادی  ٓٞثٝفٛٙاٖ «ٞذف اِّٚیّ ٓٞ ٚ »ٝثٝفٛٙاٖ «اثضاس اكّی»
تٛػق ٝدس ٘ؾش ٌشفتٔ ٝیؿٛد (ػٗ .)57 :1381 ،تقشیف د٘یغ ٌِٛت اص تٛػق ٝ٘ ،ٝتٟٙب اٞذاف
التلبدی سا دسثشٔیٌیشد ،ؿبُٔ خٙجٞٝبی اختٕبفی  ٚسٚا٘ی خبٔق٘ ٝیض ٔیؿٛدٌِٛ .ت ػ ٝخضء
اػبػی یب ػ ٝاسصؽ ٔحٛسی ٔقیـت ،افتٕبد ث٘ ٝفغ  ٚآصادی سا ثٝفٛٙاٖ ٔقیبس فشایٙذ تٛػق ٝثیبٖ
وشد ٜاػت .ایٗ ػ ٝاسصؽ ٔحٛسی ثٝفٛٙاٖ اٞذاف اػبػی ثٚٝػیّٝی ٞش فشد یب خبٔقٝای د٘جبَ
ٔیؿ٘ٛذ (ٌِٛت .)70 :1377 ،حؼیٗ فؾیٕی ٘یض تٛػق ٝسا فشایٙذی ٔیدا٘ذ و ٝعی آٖ ثبٚسٞبی
فشٍٙٞی ٟ٘ ٚبدٞبی اختٕبفی ،التلبدی  ٚػیبػی ث ٝكٛست ثٙیبدیٗ ٔتحٔ َّٛیؿ٘ٛذ تب ٔتٙبػت ثب
ؽشفیّتٞبی ؿٙبختٝؿذ ٜپیؾ س٘ٚذ؛ عی ایٗ فشایٙذ ػغح سفب ٜخبٔق٘ ٝیض استمب ٔییبثذ (فؾیٕی،
.)41 :1378
ػبصٔبٖ ُّٔ ٘یض دس ػبَ  1990ثشای ٘خؼتیٗ ثبس ث ٝتٛػقٝی ا٘ؼب٘ی پشداخت ٚ ٝآٚسد ٜاػت:
«تٛػقٝی ا٘ؼب٘ی س٘ٚذی اػت و ٝعی آٖ ،أىب٘بت افشاد ثـش افضایؾ ٔییبثذٞ .شچٙذ ایٗ أىب٘بت
ثٔ ٝشٚس صٔبٖ ٔیتٛا٘ٙذ اػبػبً دچبس تغییش دس تقشیف ؿ٘ٛذ ،أّب دس وّیّٝی ػغٛح تٛػقٔ ،ٝؼأِٝی
ثٙیبدیٗ ثشای ٔشدْ فجبست اػت اص :ثشخٛسداسی اص ص٘ذٌی عٛال٘ی ٕٞشا ٜثب تٙذسػتی ،دػتیبثی ثٝ
دا٘ؾ  ٚتٛا٘بیی دػتیبثی ثٙٔ ٝبثقی و ٝثشای پذیذ آٚسدٖ ػغح ٔٙبػت ص٘ذٌی الصْ اػت .چٙبٖچٝ
ایٗ ػ ٝأىبٖ غیشلبثُ حل َٛثٕب٘ذ ،ثؼیبسی اص ٔٛلقیّتٞبی دیٍش ص٘ذٌی دػت٘یبفتٙی خٛاٞذ
ثٛد» (ی٘ٛؼى.)1990 ،ٛ
تٛػقٝی پبیذاس ٘یض و ٝدس دٝٞی  1990ثش آٖ تأویذ ؿذ ،ٜخٙجٝای اص تٛػقٝی ا٘ؼب٘ی  ٚدس
استجبط ثب ٔحیظ صیؼت ٘ ٚؼُٞبی آیٙذ ٜاػتٞ .ذف تٛػقٝی ا٘ؼب٘ی پشٚسؽ لبثّیّتٞبی ا٘ؼبٖ
اػت؛ ثٙبثشایٗ تٛػقٝی پبیذاس ٘یض تٛػقٝی دائٕی لبثّیّتٞبی ا٘ؼب٘ی ثٝؿٕبس ٔیآیذ .ثٌ ٝفتٝی
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اؤ ٖٛٙف ْٟٛتٛػق ٝدس ٘ؾش ثیؾتش ٔحمّمبٖٕٝٞ ،ی خٙجٞٝبی ص٘ذٌی ثـشی سا دسثشٔیٌیشد.
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ٔحجٛةاِحكٞ ،ذف اكّی تٛػق ،ٝثٟشٜٙٔذ ػبختٗ ٚالقی ا٘ؼبٖٞب  ٚثٟجٛد ویفیّت ص٘ذٌی افشاد اص
عشیك افضایؾ دسآٔذ ٌ ٚؼتشؽ اؿتغبَ اػت ٔ ٚملٛد ٟ٘بیی اص آٖ« ،پشٚسؽ لبثّیّتٞبی ا٘ؼبٖ ٚ
ٌؼتشؽ أىب٘بت ا٘ ٚ »ٚیض ثٟشٜٚسی ا٘ؼبٖ اص ص٘ذٌی عٛال٘ی ،ػبِٓ  ٚخّّبق دس ٔحیظ صیؼتی غٙی
 ٚدس خبٔقٝای ٔذ٘ی  ٚدٔٛوشاتیه اػت (ٌشیفیٗ ٔ ٚه وّٙی.)1994 ،
ػشٔبیٌٝزاسی ثیؾتش دس ثخؾٞبی دیٍش ػشٔبیٔ( ٝبدی  ٚا٘ؼب٘ی) اػت؛ دس غیش ایٗ كٛست ،ثب
وبٞؾ اسصؽ وُّ ٔٙبثـ ػشٔبیٝای (عجیقیٔ ،بدی  ٚا٘ؼب٘ی) ،أیذ ث ٝتٛػق٘ ٝیض وبٞؾ ٔییبثذ .دس
تٛػقٝی ا٘ؼب٘ی ثش ٘مؾ وّیذی ػشٔبیٝی ا٘ؼب٘ی  ٚضشٚست تـىیُ آٖ ،ثیؾتش تأویذ ٔیؿٛد ٚ
حتّی فشاتش اص ٍ٘ب ٜاثضاسی ث ٝا٘ؼبٖ  ٚػشٔبیٝی ا٘ؼب٘ی ،ایدبد فشكتٞبی ثشاثش ثشای ٕٝٞی افشاد
خبٔق ،ٝسفبٔ ٜشدْ ،حٕبیت اص ص٘بٖ  ٚتٛصیـ فبدال٘ٝتش دػتبٚسدٞبی تٛػق ٝث ٝوٕه دِٚت ،دس
اِٛٚیّت لشاس ٔیٌیشد (ٕٞبٖ).
ب) «ارتباعات» و «توسعه» و سير دگرگونیهای هفهوهی آىها
ٔغبِقبتی و ٝثش ٘ؼجت ٔیبٖ استجبعبت  ٚتٛػق ٝتأویذ ٔیوٙٙذ ،ثِ ٝحبػ تجبسؿٙبػی ث٘ ٝؼُ
ػٔٛی اص ٘ؾشیّٞٝب تقّّك داس٘ذ وٕٞ ٝب٘ٙذ ثؼیبسی اص حٛصٜٞبی فّ ْٛاختٕبفی اص ٌفتٕبٖٞبی
ایذئِٛٛطیه فبكٌّ ٝشفتٝا٘ذ٘ .ؼُ ٘خؼت ٘ؾشیّٞٝبی استجبعبت  ٚتٛػق ٝو ٝدس دٚساٖ پغ اص خًٙ
خٟب٘ی د ْٚػشثشآٚسدٔ ،جتٙی ثش ٘مؾ «خٛؽثیٙب٘ٝی سػب٘ٞٝب دس ٘ٛػبصی» اػت  ٚا٘تؾبس آٖ اص
ٚػبیُ استجبطخٕقی ،تؼشیـ  ٚتؼٟیُ فشایٙذ «ٔذس٘یضاػی »ٖٛدس خٛأـ دس حبَ ٌزاس اػت٘ .ؼُ
د٘ ْٚؾشیّٞٝب ث٘« ٝمؾ ا٘تمبدی سػب٘ٞٝب دس تٛػق »ٝاِٛٚیّت ٔیدٞذ  ٚدس پی اثشٌزاسی استجبعبت ثش
س٘ٚذ ٛٞؿیبسػبصی خٛأـ اػت تب ػشٔـكٞبی تٛػق ٝدس خبسج اص ٔؼیش سؿذ ػشٔبیٝداسی ؿىُ
ٌیشد .او ٖٛٙتحتتأثیش پیـشفتٞبی پشؿتبثی و ٝدس حٛصٜی فٙبٚسیٞبی اعّالفبت  ٚاستجبعبت سٚی
داد ٜاػت ،خٟبٖ ثب ٘ؼُ ػٔٛی اص ٘ؾشیّٞٝبی استجبعبت  ٚتٛػق ٝسٚثشٚػت و ٝاّٚالً چ ٖٛد٘ ٚؼُ
پیؾ ،اص ایٗ «ٌفتٕبٖ غبِت  ٚیهػ »ٛوٓتش ثشخٛسداس اػت  ٚثب٘یبً ثب تّٛٙؿ ،تىثّش  ٚحتّی تقبسم
ثیؾتشی دس دس ٖٚخٛد دس لیبع ثب دٌ ٚفتٕبٖ خٛؽثیٙب٘ ٚ ٝا٘تمبدی تٛػقٝای ٔٛاخ ٝاػت.
تٟشا٘یبٖ ایٗ ٘ؼُ اص ٘ؾشیّٞٝب سا دس ػٌ ٝشایؾ عجمٝثٙذی ٔیوٙذ٘ :خؼت٘ ،ؾشیّٞٝبیی ٘ؾیش
«خبٔقٝی اعّالفبتی» « ٚالتلبد اعّالفبتی» و ٝثش ٚسٚد خٟبٖ ث ٝدٚساٖ «فشاكٙقتی» تىی ٝداس٘ذ .د،ْٚ
٘ؾشیّٞٝبیی و ٝثب تأویذ دٌٚب٘ ٝثش ٔمِٞٝٛبی آصادی  ٚثشاثشی دس خشیبٖ اعّالفبت ،خٛاػتبس ٚضـ
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پبیذاس ثٛدٖ تٛػقٔ ٝؼتّضْ خجشاٖ وبٞؾ ثخـی اص وُّ ٔٙبثـ ػشٔبیٔ( ٝثالً ٔٙبثـ عجیقی) ثب

 ...............................33فصلناههی هغالعات توسعهی اجتواعی -دورهی چهارم ،ضوارهی ،3زهستاى49

٘ؾٓ ٘ٛیٗ استجبعی دس خٟبٖ ٞؼتٙذ  ٚػ٘ ،ْٛؾشیّٞٝبی «پؼبٔذسٖ» « ٚفشاػبختبسٌشایی» و ٝثٝ
تٛكیف  ٚتجییٗ خٟبٖ اؿجبؿؿذ ٜاص سػب٘ٞٝب ٔیپشداص٘ذ (تٟشا٘یبٖ.)275-274 :1994 ،
دس ٘ؼُ ػ ،ْٛاستجبعبت  ٚتٛػق ٝث ٝدِیُ فشاٌیشی تب حذٚد صیبدی ثٔ ٝفبٞیٓ وّّی  ٚثذٖٚ
ٔشصٞبی دلیك ٔ ٚـخّق ،تجذیُ ؿذٜا٘ذ .اص ایٗ س ٚضشٚسی اػت تقبسیف وبسثشدی  ٚفّٕیای
فالئٓ ٌفتبسی  ٚغیشٌفتبسی دس ٘ؾش ٌشفت ٝاػت و ٝاص عشیك خٟبٖثیٙیٞب ،فشًٞٙٞبٔ ،حتٛاٞب ٚ
ٔدبسی استجبعی فُٕ ٔیوٙذ ،تب حذّی ساٌٜـب ثبؿذ .تٛػق ٝدس ایٗ سٚیىشد ،ثٝفٛٙاٖ «فشایٙذ استمبی
یه ٘ؾبْ اختٕبفی ثشای ثشآٚسدٖ ٘یبصٞبی فضایٙذٜی فٕٔٛی دس ٔؼیش سػیذٖ ث ٝػغٛح ثبالتشی اص
ثٟجٛد  ٚسفبٔ ٜبدی ٔ ٚقٛٙی» تقشیف ؿذ ٜاػت (ٕٞبٖ.)276 :
ثش اػبع ایٗ تقبسیف« ،ؿبخقٞبی تٛػقٝی استجبعبتٔ ،دٕٛفٞٝبیی ٙٞدبسی اص دادٜٞبی
وّٕی  ٚویفی ٞؼتٙذ و٘ ٝؾشیّٝی تٛػقٝی استجبعبت  ٚػیبػتٞب  ٚثش٘بٔٝسیضیٞب سا ث ٓٞ ٝپی٘ٛذ
ٔیدٙٞذ تب ٔفبٞیٓ استجبعبت خٕقی سا ث ٝاسصؽٞب ٚ ٚیظٌیٞبی لبثُ ا٘ذاصٌٜیشی تجذیُ وٙٙذ .ثٝ
ایٗ تشتیت ؿبخقٞبی تٛػق ٝاستجبعبت ٔیتٛا٘ٙذ پیـشفتٞبی ثٝدػت آٔذ ٜیب ٔٛا٘ـ ٔٛخٛد دس
ساٚ ٜالقیّتٞب ٞ ٚذفٞبی لغقی اختٕبفی سا دس صٔیٞٝٙبی استجبعبت تىِٛٛٙطیه ٟ٘بدیؿذٚ ٜ
خٛداٍ٘یخت ،ٝثبصٍ٘شی ٕ٘بیٙذ» (تٟشا٘یبٖ.)414 :1985 ،
ثب ایٗ تقشیف ٔیتٛاٖ ؿبخقٞبی تٛػقٝی استجبعبت سا ثش ٔجٙبی فشایٙذ وّّی تٛػقٔ ٝـخّق
وشدٕٞ .بٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝفشایٙذ تٛػق ٝاص ػٔ ٝشحّٝی ٔتفبٚت ا٘جبؿت ،ثؼیح  ٚیىپبسچٍی ٔیٌزسد،
ثٝعٛس عجیقی ؿبخقٞبی تٛػقٝی استجبعبت  ٓٞداسای ػغٛح ٔختّفی خٛاٙٞذ ثٛد.
«ا٘جبؿت» فشایٙذی اػت وّٕی  ٚاص ثبال ث ٝپبییٗ و ٝثش ثشٚت ،لذست  ٚاعّالفبت تىی ٝداسد ،أّب
دس ٔمبثُ« ،ثؼیح» فش ایٙذی ٔقىٛع ٛٔ ٚاصی  ٚاص پبییٗ ث ٝثبالػت و ٝثش تحشّن اختٕبفی ٚ
سٚحیٔ ،ـبسوت ػیبػی ،آٌبٞیٞبی ّّٔی  ٚخّّبلیّتٞبی فشٍٙٞی اػتٛاس اػت .فشایٙذ «یىپبسچٍی»
٘یض فبُٔ ا٘ؼدبْدٙٞذٚ ٚ ٜحذتثخؾ دس تٛػق ٝاػت؛ ث ٝایٗ ٔقٙب وٌ ٝؼؼتٍیٞب ٘ ٚبپی٘ٛذیٞبی
ثشآٔذ ٜاص فشایٙذ د ْٚسا دس ٔذاسٞبی ثبالتشی ث ٝپیٛػتٍی  ٚیٍبٍ٘ی ٔیوـب٘ذ (خب٘یىی:1381 ،
.)132
تٟشا٘یبٖ ( )1985ؿبخقٞبی استجبعی سا ثب تٕبیضٞبیی ثٛٔ ٝاصات ٕٞیٗ ػ ٝفشایٙذ تقشیف
ٔیوٙذ .دس تقشیفی و ٝثش اػبع پظٞٚـی ثشای ی٘ٛؼى ٛثٝدػت آٔذ ٜاػت ،ػٛ٘ ٝؿ ؿبخق
استجبعی اسائ ٝدادٔ ٜیؿٛد .ا َّٚفشایٙذ «تٛػقٝی استجبعبت» یب ؿبخقٞبی وّٕی اػت و ٝثب فشایٙذ
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ثشای آٖٞب اسائ ٝؿٛد .ؿبیذ ایٗ تقشیف تٟشا٘یبٖ و ٝاستجبعبت سا ثٝفٛٙاٖ س٘ٚذ تجبدَ ٔفبٞیٓ اص عشیك
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«ا٘جبؿت» دس تٛػقٝی فٕٔٛی ؿجبٞت داسد  ٚث ٝاثضاسٞب  ٚصیشػبختٞبی استجبعی ٔیپشداصد؛ ٕٞبٖ
ٌ ٝ٘ٛو ٝثیؾتش ٘ؾشیّٞٝب  ٚپظٞٚؾٞبی ا٘دبْؿذ ٜدس صٔیٝٙی تٛػقٝی استجبعبت ٔقغٛف ثٝ
ٌؼتشٜی وبسثشد سػب٘ٞٝبػت .ایٗ دػت ٝاص ؿبخقٞب ثیؾتشیٗ تٛخّ ٝخٛد سا ثش ٔیضاٖ ٌؼتشؽ
ٚػبیُ ا٘تمبَ پیبْ ٔتٕشوض وشدٜا٘ذ .دس صٔیٝٙی ٔغجٛفبت ؿبخقٞبیی ٔب٘ٙذ تیشاط  ٚػغح پٛؿؾ
خٙجٝی د ْٚدس ٘ؾبْ تٛػقٝی استجبعبت سا ٔیتٛاٖ فشایٙذ «تٛػق ٝثٚ ٝػیّٝی استجبعبت» یب
ؿبخق ٞبی ویفی دا٘ؼت و ٝثب فشایٙذ ثؼیح اختٕبفی ،التلبدی ،ػیبػی  ٚفشٍٙٞی وبٔالً ٕٞبًٙٞ
اػت .ایٗ خٙج ٝاص تٛػقٝی استجبعبت ثب استمبی ػغٛح آٌبٞی  ٚا٘تؾبسات  ٚاكشاس ثشای افضایؾ
سلبثتٞب ٔ ٚـبسوتٞبی اختٕبفی ٕٞشا ٜاػت .دِٚتٞب یب ٌشٜٞٚبی ٔخبِف اص عشیك ٚػبیُ
استجبط خٕقی ٔیوٛؿٙذ ث ٝثخؾٞبی ٔختّف خبٔق ٝخٟت دٙٞذ .اص ایٗ س ٚدس ایٗ دػت ٝاص
ؿبخقٞبی تٛػق ،ٝثیؾتش ٔحتٛا ٔ ٚضٕ ٖٛپیبْٞب یب ٘شْافضاسٞبی استجبعی ٔٛسد ٘ؾش اػت تب
٘حٜٛی پٛؿؾ ،تیشاط  ٚػختافضاسٞبی سػب٘ٝای .دس فشكٝی ٔغجٛفبت ؿبخقٞبی ویفی ثب
٘ؼجت ٔٛضٛفبت ٌ ٚشایؾٞبی ػیبػی ،خجشی ،فشٍٙٞی ٔ ،...ٚیضاٖ آٌبٞیثخـی ٛٞ ٚؿیبسػبصی
 ٚؿیٜٛی خّت ٔـبسوت  ٚسلبثت خٛا٘ٙذٌبٖ ػٙدیذٔ ٜیؿٛد (خب٘یىی.)133 :1381 ،
ػٔٛیٗ ٟٓٔ ٚتشیٗ ایٗ فشایٙذٞب و ٝؿبخقٞبی ثبصٍ٘شی یب فشایٙذ «تٛػق ٝثشای استجبعبت»
اػت ،ثٛ٘ ٝفی ثب ٔشحّٝی یىپبسچٍی التلبدی ،اختٕبفی ،ػیبػی  ٚفشٍٙٞی ٘ؼجت داسد .ایٗ ٚخٝ
اص تٛػق ،ٝػیبػتی سا پیـٟٙبد ٔیوٙذ و ٝثش اػبع یه فٙلش فشاٌیش  ٚدسٖٚصا (ٔب٘ٙذ ایذئِٛٛطی یب
فش )ًٙٞثتٛا٘ذ ػبختبسٞبٛٞ ،یّتٞب  ٚفالیك ٔتفبٚت  ٚپشاوٙذ ٜسا ٔتّحذ  ٚیٍب٘ ٝػبصد؛ ث ٝفجبست
دیٍشٔ ،یضاٖ «ا٘ؼب٘ی ؿذٖ» تحشیه ٔ ٚـبسوت ٔشحّٝی د ْٚسا تأٔیٗ  ٚتقییٗ ٔیوٙذ .ث ٝایٗ
ِحبػ ،ػٙدؾ خٟت ٛ٘ ٚؿ ٘ؾبست ٔحتٛای پیبْٞب دس س٘ٚذ تٛػق ٝثب ایٗ لجیُ ؿبخقٞبی
استجبعی اػت؛ ثٝفٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛدس صٔیٝٙی ٔغجٛفبت ،خٟت ا٘تمبدی ٛ٘ ٚؿ ٍ٘شؽ آٖٞب ثٔ ٝم ِٝٛسا
٘یض اسصیبثی ٔیوٙٙذ .دس ایٗ فشایٙذ ثبال ثشدٖ سٚاداسی  ٚسؿذ فشٍٙٞی اص عشیك ثیبٖ فالیك ٚ
ا٘ذیـٞ ٝبی ٔختّفٌ ،فتٍ ٚ ٛالٙبؿ  ٚدس ٟ٘بیت ،ػبخت فش٘ ًٙٞمّبد  ٚایدبد تقبٔ ٖٚجتٙی ثش تّٛٙؿ،
ٔٛسد ٘ؾش اػت .اِجتّ ٝچ ٖٛفشایٙذٞبی تبسیخی تٛػق ،ٝاص ِحبػ ٔبٞیّت ،ویفی ٞؼتٙذٕٔ ،ىٗ اػت
ػغٛح یىپبسچٍی یب فذْ یىپبسچٍی اختٕبفی اص عشیك سٚؽٞبی وّٕی  ٚثب آصٖٔٞٛبی ٔٙبػت،
ثٝخٛثی ػٙدیذ٘ ٜـ٘ٛذ (ٕٞبٖ.)133 :
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آٖٞب دس ایٗ ٌش ٜٚاسصیبثی ٔیؿٛد (تٟشا٘یبٖ.)444-413 :1985 ،
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روش پصوهص
ٞذف پظٞٚؾ حبضشٔ ،غبِقٝی تحٔ َّٛفٟٔٛی استجبعبت  ٚتٛػق ٝدس ثش٘بٔٞٝبی تٛػقٝی ایشاٖ
اػت ثش ایٗ اػبع ثٔ ٝمبیؼٝی تغجیمی ثش٘بٔٝی فٕشا٘ی ؿـٓ ( )1355و ٝآخشیٗ ثش٘بٔٝی تٛػقٝ
پیؾ اص ا٘مالة اػالٔی ثٝؿٕبس ٔیآیذ  ٚثش٘بٔٝی چٟبسْ تٛػقٝی اختٕبفی ،التلبدی  ٚفشٍٙٞی
ثیؼتػبِٝی خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ اػت ،ثب سٚؽ تحّیُ ٔحتٛای ویفی ٔیپشداصد .تحّیُ
ٔحتٛای ویفی سا ٔیتٛاٖ سٚؽ تحمیمی ثشای تفؼیش رٙٞی دادٜٞبی ٔتٗ اص عشیك فشایٙذٞبی
عجمٝثٙذی ٔٙؾّٓ ،وذٌزاسی  ٚتٓػبصی یب عشّاحی اٍِٞٛبی ؿٙبختٝؿذ ٜدا٘ؼت (ٞؼی ٚ ٝؿب٘،ٖٛ
 .)1275 :2005ث ٝارفبٖ طا٘ه ٚ ٚیّٕٛت ٔضبٔیٗ یب اٍِٞٛب دس یه ٔتٗ خبفٕٔ ،ىٗ اػت
آؿىبس یب ٟ٘فت ٝثبؿذ  ٚایٗ أىبٖ سا ث ٝپظٞٚـٍشاٖ ٔیدٞذ وٚ ٝالقیّت اختٕبفی سا دس سٚؿی
رٙٞی ،أّب فّٕی ثفٕٟٙذ (طاً٘ ٚ ٚیّذٔٛث .)310 :2011 ،ثب تحّیُ ویفی ٔیتٛاٖ یه سٚیىشد
تدشثی ،سٚؽؿٙبػب٘ ٚ ٝوٙتشَؿذٜی ٔت ٖٛدس دس ٖٚصٔیٝٙی استجبعی سا ،ثش عجك لٛافذ تحّیُ
ٔحتٛا  ٚسٚؽِ ٔشحّ ٝثٔ ٝشحّ ٝثب سفبیت فٙبكش ٔٛسد ٔغبِق ،ٝدس ٘ؾش ٌشفت .تحّیُ ٔحتٛای ویفی
ث ٝفشاػٛیی اص وّٕبت یب ٔحتٛای فیٙی ٔتٔ ٖٛیسٚد  ٚتٓٞب یب اٍِٞٛبیی سا و ٝآؿىبس یب پٟٙبٖ
ٞؼتٙذ ،ث ٝكٛست ٔحتٛای آؿىبس ٔیآصٔبیذ (ایٕبٖ ٛ٘ ٚؿبدی.)36 :1390 ،
ثش اػبع ٘ؾشیّٝی ٞؼی ٚ ٝؿب٘ ،ٖٛسٞیبفتٞبی ٔٛخٛد دس صٔیٝٙی تحّیُ ٔحتٛا سا ٔیتٛاٖ ثٝ
ػ ٝدػت ٝتمؼیٓ وشد .ایٗ ػ ٝدػت ٝفجبستٙذ اص .1 :تحّیُ ٔحتٛای فشفی  ٚلشاسدادی؛  .2تحّیُ
ٔحتٛای خٟتداس؛  .3تحّیُ ٔحتٛای تّخیلی یب تدّٕقی.
دس ایٗ پظٞٚؾ اص سٚیىشد تحّیُ ٔحتٛای خٟتداس اػتفبد ٜؿذ ٜاػت .دس ایٗ ٘ٛؿ اص تحّیُ
ٔحتٛا ،پظٞٚـٍشاٖ ثب ثٝوبس ثشدٖ ٘ؾشیّٞٝبی ٔٛخٛد یب پظٞٚؾٞبی پیـیٗ ،وبس خٛد سا ثب ؿٙبػبیی
ٔتغیّشٞب یب ٔفبٞیٓ اكّی ثشای عجمٝثٙذی سٔضٞبی اِّٚیّ ٝآغبص ٔیوٙٙذ .دس ٔشحّٝی ثقذ ،تقشیفٞبی
فّٕیّبتی ثشای ٞش ٔم ِٝٛثب اػتفبد ٜاص ٘ؾشیّٔ ٝـخّق ٔیؿٛد .تحّیُ ٔحتٛا ثب سٚیىشد خٟتداس
٘ؼجت ث ٝدیٍش سٚؽٞبی تحّیُ ٔحتٛا اص فشایٙذ ػبختبسٔٙذتشی ثشخٛسداس اػت (ٕٞبٖ.)25-24 :
دس ایٗ پظٞٚؾ ،ؿبخقٞبی «تٛػقٝی استجبعبت» دوتش تٟشا٘یبٖ ( )1985ثشای تحّیُ ٔحتٛای
ویفی ثش٘بٔٝی فٕشا٘ی ؿـٓ ( ٚ )1355ثش٘بٔٝی چٟبسْ تٛػقٝی اختٕبفی ،التلبدی  ٚفشٍٙٞی
خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ (ٔ ٚ )1383ؼتٙذات آٖٞب ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٌشفت ٝاػت.
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خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ( )1383و٘ ٝخؼتیٗ ثش٘بٔٝی پٙحػبِ ٝدس فشایٙذ تحمّك ػٙذ چـٓا٘ذاص

تحوّل هفهوهی «ارتباعات» و «توسعه» در برناهههای توسعهی ایراى41................................................

ج) ارتباعات در برناهههای توسعهیایراى
 .1ارتباعات در برناهههای توسعهی قبل از انقالب
دس ایشاٖ پیؾ اص ا٘مالة ،ؿؾ ثش٘بٔٝی تٛػق ٝتحتفٛٙاٖ ثش٘بٔٞٝبی فٕشا٘ی ؿىُ ٌشفتٝ
اػت .دس ثش٘بٔٝی فٕشا٘ی ا ،)1334-1327( َّٚتٟٙب  4/5دسكذ اص وُّ افتجبسات ایٗ ثش٘بٔ ،ٝیقٙی
٘ذاؿت ٟ٘ ٚبیتبً دس ػبَ  1334ثب اتٕبْ دٚسٜی آٖٔ ،خت ٝٔٛافالْ ؿذ (ػبصٔبٖ ثش٘بٔ ٚ ٝثٛدخ،ٝ
.)1329
دس ثش٘بٔٝی فٕشا٘ی د ،)1341-1334( ْٚثشخالف ثش٘بٔٝی فٕشا٘ی ا ،َّٚثیؾتشیٗ ثٛدخ ٝیقٙی
 32/4دسكذٔ ،قبدَ ٔ 32/5یّیبسد سیبَ ث ٝثخؾ استجبعبت اختلبف یبفت .دس ایٗ ثش٘بٔ ،ٝاكالح ٚ
تىٕیُ ٚػبیُ استجبط خٕقی  ٚاخشای پیٕبٖ ٔـتشن ػٙت ٛثشای ایدبد استجبط ٔؼتمیٓ ثیٗ
آ٘ىبسا-تٟشاٖ  ٚوشاچی اص عشیك ػیؼتٓ ٔٛج وٛتب ،ٜاص خّٕٟٓٔ ٝتشیٗ اٞذاف ثٛد ٜاػت (ػبصٔبٖ
ثش٘بٔ ٚ ٝثٛدخ.)1334 ،ٝ
دس ثش٘بٔٝی فٕشا٘ی ػ )1346-1341( ْٛو 25 ٝدسكذ اص وُّ افتجبسات آٖ ،یقٙی ٔ 46/09یّیبسد
سیبَ ث ٝثخؾ استجبعبت اختلبف یبفت ٝثٛد ،ثشای ٘خؼتیٗ ثبس یه ػیؼتٓ ٔخبثشاتی كحیح ٚ
ٔٙؾّٓ ٔ ٚذسٖ ایدبد ؿذ و ٝتٛا٘ؼت تب حذٚدی احتیبخبت ٔخبثشاتی  ٚاستجبعی وـٛس سا ثشآٚسدٜ
ػبصد .فال ٜٚثش آٖ ،تٛػقٌ ٚ ٝؼتشؽ عشحٞبی استجبط تّفٙی  ٚتٍّشافیٌ ،ؼتشؽ خذٔبت پؼتی ٚ
تمٛیت ؿجىٝی سادیٛیی وـٛس ،اص خّٕ ٝفّٕىشدٞبی ثش٘بٔٝی ػ ْٛفٕشا٘ی ثٛد ٜاػت (ػبصٔبٖ
ثش٘بٔ ٚ ٝثٛدخ.)1341 ،ٝ
دس ثش٘بٔٝی فٕشا٘ی چٟبسْ ( ،)1351-1346حذٚد  15دسكذ اص وُّ افتجبسات ثش٘بٔ ٝیقٙی ٔقبدَ
ٔ 80یّیبسد سیبَ ث ٝثخؾ استجبعبت اختلبف یبفت .دس ایٗ ثش٘بٔ ٝثٝعٛس وّّی ٞ 300ضاس ؿٕبسٜ
تّفِٗ ٘لتؿذٛٔ ،ٜسد ثٟشٜثشداسی لشاس ٌشفت .فال ٜٚثش آٖ ،خٛدوبس وشدٖ تّفٗ ٔ ٚجبدِٝی
تٍّشاف ،اص خّٕ ٝالذأبت ثخؾ ٔخبثشات دس ایٗ ثش٘بٔ ٝثٛد ٜاػت (ػبصٔبٖ ثش٘بٔ ٚ ٝثٛدخ،ٝ
.)1346
دس ثش٘بٔٝی فٕشا٘ی پٙدٓ ( )1356-1351و ٝدس ػبَ  1351تلٛیت ؿذ  ٚدس ػبَ ٘ 1353یض
ٔٛسد تدذیذ ٘ؾش لشاس ٌشفت ،پیـٟٙبد ؿذ ٜثٛد و ٝثب تٙؾیٓ یه ػیبػت خبٔـ استجبعبت اختٕبفی،
اص ٕٝٞی ٚػبیُ استجبط خٕقی ؿبُٔ فقّبِیّتٞبی اعّالفبتی ،آٔٛصؿیٔ ،غجٛفبتی ،سادی ٚ ٛتّٛیضیٖٛ
 ... ٚث٘ ٝحٛی ٕٞب ًٙٞدس صٔیٝٙی اٞذاف ثش٘بٔ ٝاػتفبد ٜؿٛد .فال ٜٚثش آٖ ،ؿجىٝی استجبعی وـٛس
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ٔ 850یّی ٖٛسیبَ ث ٝثخؾ استجبعبت اختلبف یبفت ٝثٛد ،أّب ایٗ ثش٘بٔ ٝفٕالً ٞیچ ٔٛفّمیّتی دس پی
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و ٝاػبع  ٚصیشثٙبی ػیبػتٞبی اختٕبفی  ٚكٙقتی وـٛس اػت ،تىٕیُ ٌشدیذٓٞ .چٙیٗ دس ایٗ
ثش٘بٔ ،ٝؿجىٝی تّٛیضی ٖٛسٍ٘ی  ٚخجشٌضاسی پبسع تأػیغ ؿذ (ػبصٔبٖ ثش٘بٔ ٚ ٝثٛدخ.)1351 ،ٝ
دس ثش٘بٔٝی فٕشا٘ی ؿـٓ و ٝث ٝػجت ٚلٛؿ ا٘مالة اػالٔی أىبٖ اخشا ٘یبفت ،ثیؾ اص ػبیش
ثش٘بٔٞٝب ثٛٔ ٝضٛؿ اعّالفبت  ٚاستجبعبت پشداخت ٝؿذ ٜثٛد و ٝدس ادأٝی ٔمبِ ٝث ٝكٛست ٔـشٚح
 .9ارتباعات در برناهههای توسعهی بعد از انقالب
پغ اص ا٘مالة اػالٔی  ٚپبیبٖ خ ،ًٙثش٘بٔٝی ا َّٚتٛػقٝی اختٕبفی ،التلبدی  ٚفشٍٙٞی
خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ دس  11ث 1368 ٕٟٗث ٝتلٛیت سػیذ .دس ایٗ ثش٘بٔ ٝثیؾتش ثٔ ٝؼبئُ وّٕی
(افضایؾ تیشاط ٔغجٛفبت ،افضایؾ ؿجىٞٝبی پؼتی ٔ ٚخبثشاتی ،افضایؾ ثش٘بٔٞٝبی ؿجىٞٝبی ػیٕب ٚ
 )...تٛخّ ٝؿذ  ٚویفیّت وٓتش ٔٛسد تٛخّ ٝلشاس ٌشفت (ػبصٔبٖ ثش٘بٔ ٚ ٝثٛدخ.)1369 ،ٝ
دس ثش٘بٔٝی د ْٚتٛػق ،)1378-1374( ٝتٛخّٚ ٝیظ ٜث ٝسٚػتبٞب اص ٘ؾش ٔخبثشات،
اػتب٘ذاسدػبصیِ ٛٔ 500سد اص تدٟیضات  ٚؿجىٞٝب ،خلٛكیػبصی ٚ ٚاٌزاسی خذٔبت ٔخبثشات
ؿٟشی ث ٝثخؾ غیشدِٚتی ٚ ٚاٌزاسی أٛس پؼت ث ٝؿشوتٞبی خلٛكی ،فّٕی ؿذ .ساٜا٘ذاصی ٚ
تمٛیت ػیٕبی اػتب٘ی  ٚؿجىٝی ثیٗإِّّی خبْ خٓ ،افضایؾ تِٛیذ ثش٘بٔٞٝب  ٚافضایؾ پٛؿؾ
ؿجىٞٝبی ا ،َّٚد ،ْٚػ ،ْٛچٟبسْ  ٚپٙدٓ ػیٕب  ٚؿجىٝی سادیٛیی كذا ٘یض دس ایٗ ثش٘بٔ ٝثٝ
ٔشحّٝی فُٕ دسآٔذ( .ػبصٔبٖ ثش٘بٔ ٚ ٝثٛدخ.)1373 ،ٝ
دس ثش٘بٔٝی ػ ْٛتٛػق )1383-1379( ٝدس صٔیٝٙی استجبعبت ،ایدبد  ٚحفؼ ؿجىٞٝبی ٔبدس
ٔخبثشاتی  ٚتٙؾیٓ اػتٕشاس اسائٝی خذٔبت پؼتی ٔ ٚخبثشاتی ،ثش عجك ٔبدٜی  124لب٘ ٖٛایٗ ثش٘بٔ،ٝ
ثشفٟذٜی دِٚت ثٛد ٜاػت .افضایؾ ؿٕبس  ٚفٙبٚیٗ ٔغجٛفبت ،افضایؾ فٙبٚیٗ وتت ٔٙتـشؿذ،ٜ
افضایؾ تِٛیذ ثش٘بٔٞٝبی كذا  ٚػیٕب  ٚافضایؾ فقّبِیّت خجشٌضاسی خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ دس
داخُ  ٚخبسج اص وـٛس ،دس ایٗ ثش٘بٔٔ ٝحمّك ؿذ .تأویذ ثش٘بٔٝی ػ ْٛفٕذتبً ثش وبٞؾ تلذّیٞبی
دِٚتی ،خّت ٔـبسوت ثخؾٞبی خلٛكی  ٚغیشدِٚتی ،لبٖ٘ٙٔٛذؿذٖ فقّبِیّتٞب ،حزف ٕٔیّضیٞب،
ضبثغٙٔٝذ ؿذٖ پشداخت یبسا٘ٞٝب  ... ٚثٛد ٜاػت (ػبصٔبٖ ثش٘بٔ ٚ ٝثٛدخ.)1379 ،ٝ
 .3برناههی عورانی ضطن
ٔغبِقبت تٟیّٝی ثش٘بٔٝی ؿـٓ اص ػبَ  1355ؿشٚؿ ؿذ .ایٗ ثش٘بٔ ٝثشای اخشا دس فبكّٝی
ػبَٞبی  1361-1357دس ٘ؾش ٌشفت ٝؿذ ٜثٛد .دس تٟیّٝی ثش٘بٔٝی ؿـٓٛ٘ ،آٚسیٞبیی دس
ثش٘بٔٝسیضی اِفٕبَ ؿذ .اص خّٕ ٝدس ایٗ ثش٘بٔ٘ ،ٝخؼت ٚضـ ٌزؿتٝی ثخؾٞب ثب ٔـبسوت
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ث ٝآٖ خٛاٞیٓ پشداخت.
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دػتٍبٜٞبی اخشایی ٔشثٛطٛٔ ،سد اسصیبثی لشاس ٌشفت .افض ٖٚثش ایٗ ،دس ثش٘بٔٝی ؿـٓ ٔمذّْ ثش
تٟیّٝی ثش٘بٔٝی ٔیبٖٔذّت ،د ٚوبس دیٍش ٘یض ا٘دبْ ٌشفت:
اِف) آیٙذٍٜ٘شی دٜػبِ ٝثشای یبفتٗ چـٓا٘ذاص ثّٙذٔذّت تٛػقٝی ایشاٖ ،اػتفبد ٜاص ٕٝٞی أىب٘بت
ٔٙبثـ عجیقی ،ا٘ؼب٘ی ٔ ٚبِی ثشای سػیذٖ ث ٝخبٔقٝای كٙقتی  ٚثب التلبد پیـشفتٝی وـبٚسصی ٚ
ة) ثش٘بٔٝسیضی آٔبیؾ ػشصٔیٗ ثشای ایدبد تٛاصٖ  ٚتقبدَ دس تٛصیـ فقّبِیّتٞب ٔیبٖ ٔٙبعك
ٌ٘ٛبٌ ٖٛوـٛس  ٚایدبد ٔحٛسٞبی خذیذ تٛػق.ٝ
ثش٘بٔٝی ؿـٓ فٕشا٘ی ( )1361-1357ثب افتجبسی ٔقبدَ ٔ 71430یّیبسد سیبَ تذٚیٗ ؿذ و ٝثب
پیشٚصی ا٘مالة اػالٔی دس ػبَ  ،1357تلٛیت  ٚاخشای ثش٘بٔٔ ٝتٛلّف ٌشدیذ .ثش ٔجٙبی ایٗ
ثش٘بٔ ،ٝتلٛیش ایشاٖ دس ثّٙذٔذّت ث ٝكٛست صیش تشػیٓ ؿذ ٜثٛد:
اػتشاتظی تٛػقٝی ّّٔی ایشاٖ ،اػتفبد ٜاص ٕٝٞی أىب٘بت ٔٙبثـ عجیقی ،ا٘ؼب٘ی ٔ ٚبِی ثش اػبع
تدشثیّبت ٌزؿت ٝثشای سػیذٖ ث ٝدٚساٖ تٕذّٖ ثضسي  ٚایدبد خبٔقٝای كٙقتی ثب التلبد پیـشفتٝی
وـبٚسصی اػت و ٝدس آٖ ویفیّت ٔغّٛة ص٘ذٌی ثشای ٕٝٞی عجمبت ٌ ٚشٜٞٚبی اختٕبفی تأٔیٗ
ثبؿذ  ٚؿٟشٞب  ٚسٚػتبٞب اص سفبٔ ٜتمبثُ ٘ؼجی ثشخٛسداس ثبؿٙذ.
خغٛط وّّی  ٚخٟتٌیشی اػبػی ثش٘بٔٝی ؿـٓ فٕشا٘ی فجبست ثٛد اص:
 .1حُّ ٔؼبئُ ٘بؿی اص سؿذ فٛقاِقبد ٜػشیـ التلبدی ٌزؿت.ٝ
 .2آٔبد ٜوشدٖ صیشثٙبی الصْ ثشای سػیذٖ ثٞ ٝذفٞبی ثّٙذٔذّت.
 .3فشا ٓٞآٚسدٖ فشكتٞبی اؿتغبَ ِّٔٛذ ،استمبی ػغح ٟٔبستٞب  ٚافضایؾ ثٟشٜٚسی.
 .4ثٟجٛد ویفیّت ص٘ذٌی ٔ ٚحیظ صیؼت اوثشیّت ٔشدْ.
 .5تأویذ ثش الذأبت ٔـخّق ثشای تحىیٓ یىپبسچٍیٚ ،حذتٛٞ ،یّت  ٚفشّّٔ ًٙٞی.
 .1.3گسارش کويتهی هطترک برناههریسی اعّالعات و ارتباط جوعی
دس ایشاٖ ثشای ٘خؼتیٗ ثبس دس تذاسن ثش٘بٔٝی فٕشا٘ی ؿـٓ وـٛس ،وٕیتٝای دس ٔیبٖ وٕیتٞٝبی
ٔـتشن ثش٘بٔٝسیضی ػیٚؿؾٌب٘ٝی وـٛس ث٘ ٝبْ «وٕیتٝی اعّالفبت  ٚاستجبعبت خٕقی» صیش ٘ؾش
ٔدیذ تٟشا٘یبٖ ،سئیغ پظٞٚـىذٜی فّ ْٛاستجبعی  ٚتٛػقٝی ایشاٖ ،تـىیُ ؿذ وٚ ٝؽیفٝی آٖ
پشداختٗ ث ٝػیبػتٞبی استجبعی دس وـٛس ثٛد .دس ٌضاسؽ وٕیتٝی ٔزوٛس آٔذ ٜاػت و ٝدس
ثش٘بٔٞٝبی ٌزؿتٔ ،ٝؼأِٝی ٘مؾ اعّالفبت  ٚاستجبعبت خٕقی دس تٛػق ٚ ٝثش٘بٔٝسیضی ّّٔی چٙذاٖ
ٔٛسد تٛخّ ٝثش٘بٔٝسیضاٖ وـٛس ٘جٛد ٜاػت .اص ایٗ سٔ ،ٚؼبئُ ٔشثٛط ث ٝسػب٘ٞٝبی ٍٕٞب٘ی دس

Downloaded from journals.sabz.ac.ir at 15:29 +0430 on Friday April 16th 2021

دػتیبثی ٕٝٞی ٔشدْ ؿٟشٞب  ٚسٚػتبٞب ث ٝسفب٘ ٜؼجی.
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ثخؾٞبی ٔختّف ثش٘بٔٔ ٝب٘ٙذ استجبعبت ٔ ٚخبثشات ،فشٙٞ ٚ ًٙٞش  ٚػبیش ثخؾٞب لشاس ٔیٌشفتٝ
اػت .كشف٘ؾش اص ٌؼتشؽ وبِجذی ؿجىٞٝبی سادی ٚ ٛتّٛیضی ٖٛو ٝثب ٞذف پٛؿؾ ػشاػشی
وـٛس د٘جبَ ٌشدیذ ،ٜاص اثقبد فشٍٙٞی  ٚاختٕبفی ٘مؾ سػب٘ٞٝب غفّت ؿذ ٜاػت .یىی اص ٘تبیح ایٗ
وٕجٛد تٛخّ ٝدس ثش٘بٔٞٝبی فٕشا٘ی ٌزؿت ،ٝآٖ اػت و ٝتح َّٛاػبػی دس ایٗ صٔی ٝٙپذیذاس ٍ٘شدیذٜ
.)4-3
دس ایٗ ٌضاسؽ اك َٛوّّی ػیبػتٞبی ثّٙذٔذّت دس صٔیٝٙی اعّالفبت  ٚاستجبط خٕقی پیـٟٙبد
ؿذ ٜو ٝایٗ پیـٟٙبدٞب ٔجتٙی ثش ایٗ پیؾفشم اػت و ٝػیش ٌزاس ث ٝخبٔقٝی كٙقتی  ٚاعّالفبتی
دس ایشاٖ ٔؼتّضْ ایدبد ػ ٝؿشط الصْ اػت؛ ٘خؼت آٖ وٛٞ ٝیّت فشٍٙٞی ّّٔ ٚی ایشاٖ دس ػیش ایٗ
تحّٛالت ،اكبِت خٛد سا حفؼ وٙذ .د ْٚآٖ و ،ٝصیشثٙبی التلبدی الصْ و ٝدس ا٘مالة كٙقتی اٚ َّٚ
د ْٚدس وـٛسٞبی پیـشفتٝی خٟبٖ فشا ٓٞآٔذ ٜاػت ،دس ایشاٖ ٘یض فشا ٓٞآیذ .ػ ْٛآٖ و ،ٝفشًٙٞ
یه خبٔقٝی ٌـٛدٜی اعّالفبتی ؤ ٝجتٙی ثش دادٚػتذ آصاد ٌ ٚؼتشدٜی اعّالفبت ثب اػتفبد ٜاص تٕبْ
سػب٘ٞٝبػت ،خبیٍضیٗ فشٔ ًٙٞحذٚد  ٚثؼتٝی ػّٙتی ؿفبٞی ؿٛد (ٕٞبٖ.)7 :
 هدفهای کلّی اعّالعات و ارتباعات در برناههی ضطنٞذف اػبػی دِٚت دس صٔیٝٙی اعّالفبت  ٚاستجبط خٕقی ،فشا ٓٞوشدٖ ٌؼتشدٜتشیٗ ؿشایظ
ایدبد یه خبٔقٝی ٌـٛدٜی اعّالفبتی خٛاٞذ ثٛد و ٝدس آٖ دادٚػتذ اعّالفبت ضٕٗ سفبیت
ؿشایظ ایدبد یىپبسچٍی  ٚیٍبٍ٘ی ّّٔی ،آصادا٘ ٚ ٝثب ٔـبسوت فقّبال٘ٝی ٔشدْ ا٘دبْ پزیشد.
 خظّ هطی و سياستهای کلّی اعّالعاتی و ارتباعی در برناههی ضطنػیبػتٞبی وّّی (ٔبوش )ٚثخؾٞبی اعّالفبتی  ٚاستجبعی ثش٘بٔٝی ؿـٓ ؿبُٔ ٔٛاسد صیش اػت:
٘ .1مؾ ثخؾٞبی اعّالفبتی  ٚاستجبعی دس پـتیجب٘ی اص تٛػقٝی ّّٔی
چ ٖٛدس ؿشایظ و٘ٛٙی ایشاٖ ،یه ٘ؾبْ ٔختّظ التلبدی ثب ٞذف ٔـتشن استجبط دس خذٔت
تٛػقٝی ّّٔی حبوٓ ثش سػب٘ٞٝبػت ،ثبیذ تشویجی اص ػیبػتٞبی دػتٛسی ،ساٞجشی ،ثبصتبثی،
پبػخٌٛیی ٔ ٚدبص سا و ٝثب ٚیظٌیٞبی فشٍٙٞی  ٚاختٕبفی ایشاٖ ػبصٌبس ثبؿذ ،ا٘تخبة وشد.
٘مؾٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛسػب٘ٞٝب سا دس پـتیجب٘ی اص تٛػقٝی ّّٔی ٔیتٛاٖ ث ٝپٙح دػت ٝتمؼیٓ وشد:
 پـتیجب٘ی سؿذ ٔـبسوت ػیبػی پـتیجب٘ی سؿذ فشٍٙٞی ٙٞ ٚشی -پـتیجب٘ی ٌؼتشؽ  ٚسؿذ آٔٛصؽ  ٚپظٞٚؾ
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اػت  ٚثشخی اص سػب٘ٞٝب ٘یض ٔب٘ٙذ وتبة ٔ ٚغجٛفبت دچبس سوٛد  ٚػؼتی ٞؼتٙذ (تٟشا٘یبٖ:1355 ،

تحوّل هفهوهی «ارتباعات» و «توسعه» در برناهههای توسعهی ایراى48................................................

 پـتیجب٘ی سؿذ التلبدی -اختٕبفی پـتیجب٘ی سؿذ سٚاثظ دٚػتب٘ٝی ثیٗإِّّیسػب٘ٞٝب ٞشیه اص ایٗ ٘مؾٞب سا دس استجبط ٕٞ ٚىبسی ثب ٟ٘بدٞبی ٚیظٜی آٖٞب دس خبٔق ٝثٝ
ا٘دبْ ٔیسػب٘ٙذ .اص ایٗ س ٚسػب٘ٞٝب ثشای ا٘دبْ ٚؽبیف خٛد ثٝؿذّت ث ٝفّٕىشد ٟ٘بدٞبی اختٕبفی
٘ .2مؾ ٔ ٚؼؤِٚیّتٞبی دِٚت
٘ؾبْ استجبعی ٞش خبٔق٘ ،ٝؾبْ ثؼیبس پیچیذ ٚ ٜحؼّبػی اػت و ٝاٌش دس ا٘حلبس ٞش دػت ٝیب
ٌشٞٚی اص خبٔق( ٝاص خّٕ ٝدیٛاٖػبالسی دِٚتی) لشاس ٌیشد ،وٓافتجبس  ٚساوذ  ٚػتش ٖٚخٛاٞذ ؿذ.
اص ایٗ س٘ ٚمؾ دِٚت دس ایٗ صٔی٘ ٝٙیض ٔب٘ٙذ ثؼیبسی دیٍش اص صٔیٞٝٙبی تٛػقٝی ّّٔی ثبیذ ٘مـی
اسؿبدی  ٚصیشثٙبیی ثبؿذ٘ ٝ٘ ،مؾ ا٘حلبسی ٔ ٚحذٚدوٙٙذ .ٜثش ایٗ اػبع ٘مؾ دِٚت ٕ٘یتٛا٘ذ ٚ
٘جبیذ ٘مـی ا٘حلبسی ثبؿذ؛ صیشا ا٘حلبس دِٚتی خٛاٜ٘بخٛا ٜث ٝیىٛٙاختی  ٚیىؼب٘ی پیبْٞب  ٚدس
ٔٛاسدی ث٘ ٝخجٌٝشایی ثش٘بٔٞٝب  ٚدس ٔٛاسد دیٍش ث ٝدػتآٔٛصی پیبٌْیشاٖ ٔیا٘دبٔذ .اِجتّ٘ ٝمؾ
اسؿبدی  ٚصیشثٙبیی دِٚت ثبیذ ثب حٕبیت اص ٌشٜٞٚبی حؼّبع اختٕبفی ٔب٘ٙذ وٛدوبٖ ،خٛا٘بٖ،
ص٘بٖ ،سٚػتبییبٖ ،وبسٌشاٖ  ٚالّیّتٞبی فشٍٙٞی ٕٞشا ٜثبؿذ.
٘ .3مؾ ٔ ٚؼؤِٚیّتٞبی ثخؾ خلٛكی
اص آٖ خب و ٝحكّ استجبعی ،اص حمٛق اػبػی ثـشی اػت وٕٞ ٝیـ ٝاص خب٘ت ا٘حلبسعّجبٖ دس
خغش تٟذیذ اػت ،فقّبِیّتٞبی ػبصٔبٖٞبی ّّٔی  ٚخلٛكی ثبیذ ثب پزیشؽ ٔؼؤِٚیّتٞبی
اختٕبفی ّّٔ ٚی آ٘بٖ ٘یض ٕٞشا ٜثبؿذ .اص ایٗ س ٚالصْ اػت و ٝثخؾ خلٛكی ،اِٛٚیّتٞبی صیش سا
دس پزیشؽ ٔؼؤِٚیّتٞبی خٛد سفبیت وٙذ:
 ٔٙبفـ فٕٔٛی ّّٔ ٚی لٛا٘یٗ ٔ ٚمشّسات دِٚتی ٔٙبفـ ػٟبْداسأٖ ،لشفوٙٙذٌبٖ  ٚآٌٟیدٙٞذٌبٖ (ٕٞبٖ.)438 : .9.3تحليل اعّالعات و ارتباعات در برناههی عورانی ضطن
ثش٘بٔٝی فٕشا٘ی ؿـٓ ثیؾ اص ػبیش ثش٘بٔٞٝب ثٛٔ ٝضٛؿ استجبعبت  ٚاعّالفبت پشداخت ٝاػت .دس
ایٗ ثش٘بٔ ٝثشای ٘خؼتیٗ ثبس ٔٛضٛؿ دػتشػی ث ٝخبٔقٝی اعّالفبتی ٔغشح ٔیؿٛد  ٚػپغ ػبختبس
خذیذی ثشای ٘ؾبْ استجبعی وـٛس پیـٟٙبد ٔیٌشدد.
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دیٍش ٔتّىی ٞؼتٙذ.
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ثش اػبع ٔؼتٙذات ثش٘بٔٝی ؿـٓ فٕشا٘ی ،خبٔقٝی اعّالفبتی ،خبٔقٝای خٛاٞذ ثٛد و ٝدس آٖ
دادٚػتذ اعّالفبت ضٕٗ سفبیت ؿشایظ ایدبد یىپبسچٍی  ٚیٍبٍ٘ی ّّٔی ،آصادا٘ ٚ ٝثب ٔـبسوت
فقّبال٘ٝی ٔشدْ ا٘دبْ پزیشد .فش ًٙٞخبٔقٝی ٌـٛدٜی اعّالفبتیٔ ،جتٙی ثش دادٚػتذ آصاد ٚ
ٌؼتشدٜی اعّالفبت ثب اػتفبد ٜاص تٕبْ سػب٘ٞٝبػت و ٝخبیٍضیٗ فشٔ ًٙٞحذٚد  ٚثؼتٝی ػّٙتی
استجبعبت دس تٛػقٝی ّّٔی دچبس ػؼتی  ٚسوٛد  ٚچ ٝثؼب ػٛءاػتفبدٜٞبی خجشاٖ٘بپزیش خٛاٞذ
ؿذ .ثش اػبع ٔؼتٙذات ایٗ ثش٘بٔٞ ٝذف دِٚت دس صٔیٝٙی اعّالفبت  ٚاستجبط خٕقی ،فشا ٓٞوشدٖ
ٌؼتشدٜتشیٗ ؿشایظ ایدبد یه خبٔقٝی ٌـٛدٜی اعّالفبتی اػت.
ثش ٔجٙبی ٌضاسؽ وٕیتٝی ٔـتشن ،ایدبد ػبختٞبی خذیذ ػبصٔب٘ی و ٝدس آٖ آفشیٙؾ،
ثؼتٝثٙذی  ٚپخؾ پیبْ ثتٛا٘ذ فبسك اص دِٟشٜٞبی ػب٘ؼٛس اختٕبفی كٛست ٌیشد ،ث ٝایدبد یه
خبٔقٝی ٌـٛدٜی اعّالفبتی و ٝاص ضشٚستٞبی پیـشفت اختٕبفی اػت ،وٕه خٛاٞذ وشد .ثذیٟی
اػت ؤ ٝمذّػبت ػیبػی  ٚاختٕبفی ثبیذ اص ٌض٘ذ ٘یّت ثذخٛاٞبٖ ٔل ٖٛثبؿذِٚ ،ی ِحؾٝای وٝ
ػب٘ؼٛس اعّالفبت  ٚاستجبعبت اص حٛصٜی «٘جبیذٞب» ث ٝحٛصٜی «ثبیذٞب» دس وٙتشَ پیبْٞب ٌشایؾ یبثذ،
ػشچـٕٞٝبی آفشیٙؾٞبی فشٍٙٞی ٙٞ ٚشی و ٝتٟٙب ضبٔٗ پبیذاسی  ٚثّٙذپبیٍی یه ّّٔت اػت،
خٛاٞذ خـىیذ (ٕٞبٖ.)4-2 :
ثٌ ٝفتٝی تٟشا٘یبٖ اِّٚیٗ ٔشحّ ٝاص استجبعبت تٛػق« ،ٝتٛػقٝی استجبعبت» اػت و ٝدس ثش٘بٔٝی
فٕشا٘ی ؿـٓ ث ٝكٛست صیش روش ؿذ ٜاػت .ضٕٗ ایٗ و ٝدس ٌضاسؽ وٕیتٝی ٔـتشن ،ثش
ٌؼتشؽ ؿجىٞٝبی سادیٛیی  ٚتّٛیضی٘ٛیٌ ،ؼتشؽ كٙقت ػیٕٙب ،تٛػقٝی كٙقت چبح ،تٛػقٝی
ٔؤػّؼبت ٔغجٛفبتی ،ایدبد خجشٌضاسی  ٚتدٟیض وتبثخب٘ٞٝبی اختلبكی ثشای خٕـآٚسی اػٙبد ٚ
ٔذاسن تأویذ ؿذ ٜثٛد و ٝدس ٔفبد ثش٘بٔٝی فٕشا٘ی ؿـٓ ث ٝكٛست صیش روش ؿذ ٜاػت:
 تأویذ ثش ایدبد تؼٟیالت صیشثٙبیی. ایدبد یه ػیؼتٓ ثٓٞٝپیٛػتٝی استجبعبت  ٚاختٙبة اص ایدبد تؼٟیالت استجبعی ٔدضّا اص یىذیٍش. دادٖ اِٛٚیّت ث ٝایدبد تؼٟیالت ٔخبثشاتی ثیٗؿٟشی  ٚؿٟشی.دٔٚیٗ ٔشحّ ٝاص استجبعبت تٛػق« ،ٝتٛػق ٝثٚٝػیّٝی استجبعبت» اػت و ٝدس ٔفبد صیش اص ثش٘بٔٝی
ؿـٓ آٔذ ٜاػت:
 اػتفبد ٜاص وّیّٝی ٚػبیُ استجبط خٕقی  ٚآٔٛصؿی دس ػغٛح ٔختّف تحلیّی.ٌ -ؼتشؽ ویفی ٚػبیُ استجبعبت خٕقی دس ٔمبثُ ٌؼتشؽ فیضیىی.
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ؿفبٞی ٔیؿٛد .ثذٚ ٖٚخٛد یه ٘ؾبْ اعّالفبتی  ٚاستجبعی ٌـٛد٘ ،ٜمؾ پـتیجب٘ی اعّالفبت ٚ

تحوّل هفهوهی «ارتباعات» و «توسعه» در برناهههای توسعهی ایراى48................................................

 اػتفبدٜی ٞشچ ٝثیؾتش اص ٚػبیُ استجبط خٕقی ثشای تـٛیك ؿشوتٞبی ػشٔبیٌٝزاسی  ٚآؿٙبوشدٖ ٔشدْ ثب خشیذٚفشٚؽ ػٟبْ.
 اػتفبد ٜاص سػب٘ٞٝبی ٌشٞٚی دس ؿٙبػب٘ذٖ إّٞیّت ٔمبْ صٖ.دس ایٗ ثش٘بٔ ٝثشای ٘خؼتیٗ ثبس ث ٝاثقبد استجبعی تٛػق ٝیب ٕٞبٖ ٔشحّٝی ػ ْٛاستجبعبت تٛػقٝ
التلبدی تٛػق( ٝصیشثٙبی التلبدی ،اكالحبت اسضی  ٚتٛػقٝی كٙبیـ ػجه  ٚػٍٙیٗ)
پشداختٝا٘ذ  ٚػپغ ثٝتذسیح ث ٝاثقبد اختٕبفی تٛػقٔ( ٝب٘ٙذ ثٟذاؿت ،آٔٛصؽ ،تٛصیـ فبدال٘ٝی
دسآٔذ ،تٛػقٝی ٔٙغمٝای ػشصٔیٗ ،ػبخت ػى٘ٛتٌب ،ٜسفب ٜاختٕبفی ٔ ٚؼبئُ ٘بؿی اص ٟٔبخشت
خٕقیّت  ٚفشػبیؾ  ٚآِٛدٌی عجیقت) آٌبٞی یبفتٝا٘ذ .اثقبد استجبعی تٛػق٘ ٝیض ثٝتبصٌی ٔٛسد
تٛخّ ٝلشاس ٌشفت ٝاػت .ایٗ اثقبد اص خٟت ثش٘بٔٝسیضی استجبط پبییٗ ث ٝثبال ،ؿبُٔ ٔؼبئّی ٔب٘ٙذ
دسیبفت ،ثیبٖ  ٚؿىُ ٌیشی ٘یبصٞب ،ایدبد خٛدیبسی ٔ ٚـبسوت ٟ٘ ٚبدی ؿذٖ استجبط ٔ ٚـبسوت
اػت  ٚدس خٟت ثش٘بٔٝسیضی استجبط ثبال ث ٝپبییٗٔ ،ؼبئّی چ ٖٛثیبٖ  ٚتٛخیٞ ٝذفٞبی تٛػقٝی
ّّٔیٙٔ ،غمٝای ٔ ٚحّّی  ٚثٝعٛس وّّی ایدبد ؿجىٝی استجبعی  ٚثبصخٛسدٞبی الصْ دس ٕٝٞی
فقّبِیّتٞبی فٕشا٘ی سا دسثشٔیٌیشد (ٕٞبٖ.)21 :
تٛخّ ٝث ٝاثقبد استجبعی تٛػق ٝدس خغٛط وّّی ػیٕبی خبٔقٝی ایشاٖ دس ثش٘بٔٝی فٕشا٘ی ؿـٓ آٔذٜ
اػت:
 ٌؼتشؽ تـىُّ اختٕبفی ثٔ ٝقٙبی ایدبد ػبختٞبی استجبعی  ٚتمٛیت آٖٞب. تمٛیت ا٘دٕٗٞبی دٔٛوشاتیه.ٓٞچٙیٗ ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝپیؾتش اؿبس ٜؿذ ،یىی اص خغٛط وّّی  ٚاػبػی ثش٘بٔٝی ؿـٓ« ،تأویذ
ثش الذأبت ٔـخّق ثشای تحىیٓ یىپبسچٍیٚ ،حذتٛٞ ،یّت  ٚفشّّٔ ًٙٞی» اػت .دس ایٗ صٔی،ٝٙ
دس ثش٘بٔٝی پیـٟٙبدی ؿـٓ الذأبت صیش ؤ ٝیتٛاٖ آٖٞب سا اص ٔٛاسد تٛخّ ٝث ٝاثقبد استجبعی تٛػقٝ
دا٘ؼت ،پیـٟٙبد ؿذ ٜاػت.
 ٔـبسوت ثیؾتش ص٘بٖ دس فقّبِیّتٞبی التلبدی ،اختٕبفی  ٚػیبػی. ٔـبسوت وّیّٝی افشاد ّّٔت ایشاٖ دس فقّبِیّتٞبی التلبدی ،اختٕبفی  ٚػیبػی.ٓٞچٙیٗ دس ٔؼتٙذات ثش٘بٔٝی ؿـٓ فٕشا٘ی پیؾ اص ا٘مالة ،استجبط یىی اص ٘خؼتیٗ حمٛق ثـشی
دا٘ؼت ٝؿذ ٜو ٝاص ضشٚستٞبی سٚصافض ٖٚپیـشفت التلبدی  ٚاختٕبفی وـٛس اػت.

Downloaded from journals.sabz.ac.ir at 15:29 +0430 on Friday April 16th 2021

تٛخّ ٝؿذ ٜاػت .دس ثش٘بٔٝسیضی ثیؾتش وـٛسٞبی س ٚث ٝتٛػق ،ٝدس ٔشاحُ ٘خؼتیٗ ث ٝاثقبد
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 .9برناههی چهارم توسعهی اقتصادی ،اجتواعی و فرهنگی جوهوری اسالهی ایراى
ثش٘بٔٝی چٟبسْ تٛػق٘ ،ٝخؼتیٗ ٌبْ دس سػیذٖ ث ٝاٞذاف تقییٗؿذٜی چـٓا٘ذاص ثیؼتػبِٝی
٘ؾبْ ٟٓٔ ٚتشیٗ ٔشحّٝی تحمّك خبٔقٝی آسٔب٘ی وـٛس ٔحؼٛة ٔیؿٛدٟٓٔ .تشیٗ ٚیظٌی ایٗ
ثش٘بٔ٘ ،ٝؾٓ ٔٙغمی  ٚپیٛػتٍی آٖ اػت و ٝآٖ سا اص ػ ٝثش٘بٔٝی دیٍشٔ ،تٕبیض ٔیػبصد .ایٗ ثش٘بٔٝ
چبسچٛة اِضأبت وّّی چـٓا٘ذاص ،تٟیّ ٚ ٝتذٚیٗ ؿذ ٜاػت.
ػٙذ ثش٘بٔٝی چٟبسْ تٛػق ٝثب چٟبس ٞذف وّّیِ تٛػقٝی دا٘ؾ پبی ،ٝفذاِتٔحٛس  ٚدس تقبُٔ
ثب خٟبٖ؛ تأٔیٗ ٔغٕئٗ أٙیّت ّّٔی  ٚثبصداس٘ذٌی ٕٝٞخب٘جٝ؛ كیب٘ت اص ٛٞیّت  ٚفشًٙٞ
اػالٔی -ایشا٘ی ٘ ٚیض حبوٕیّت ٔؤثّش  ٚاػتمشاس دِٚت ؿبیؼت ،ٝدس ػ ٝػغح صیش تٟی ٚ ٝتذٚیٗ ٚ
اسائٌ ٝشدیذ ٜاػت:
 ػغح ا :َّٚالیحٝی ثش٘بٔٝی چٟبسْ تٛػقٞ( ٝفت ثخؾ  ٚپب٘ضد ٜفلُ ٔ 247 ٚبد.)ٜ ػغح د :ْٚػٙذٞبی تٛػقٝثخـیٚ ،یظ( ٜفشاثخـی)  ٚاػتب٘ی. ػغح ػ :ْٛآییٗ٘بٔٞٝبی اخشایی ٔ ٚذیشیّت اخشای ػٙذٞبی تٛػق.ٝ .1.9بررسی هبانی نظری و هستندات برناههی چهارم توسعه
٘ؾبْ ثش٘بٔٝسیضی ثش٘بٔٝی چٟبسْ ،ثب تٛخّ ٝث ٝتغییشات ٔبٛٞی ٔشتجظ ثب آٖ ٘ؼجت ثٝ
ثش٘بٔٝسیضیٞبی ٌزؿت( ٝثش٘بٔٝسیضی خبٔـ)  ٚتح َّٛآٖ ث ٝكٛست «ثش٘بٔٝسیضی ٞؼتٞٝبی
خظدٙٞذ »ٜؤ ٝتّىی ث ٝپشٌٚشاْٞبی اخشایی اػت ،تٙؾیٓ ؿذ ٜاػت .دس ایٗ ؿىُ اص ثش٘بٔٝسیضی،
پشٌٚشاْٞبی اخشاییٔ ،دٕٛفٝای ٔتـىُّ اص ٞذف ،پشٚطٜٞبی ٔـخّق ،ػبصٔبٖدٞی  ٚتـىیالت
اخشایی ثشای حزف یه ٔب٘ـ تٛػق ٚ ٝیب ثشای ایدبد یه لغت تٛػق ٝاػت.
ثب تٛخّ ٝث ٝاِضأبت حبوٓ ثش تحمّك چـٓا٘ذاص ثّٙذٔذّت ایشاٖ ٚ ٚیظٌیٞبی سؿذ  ٚتٛػقٝی
وـٛسٔ ،أٔٛسیّت ثش٘بٔٝی پٙحػبِٝی چٟبسْ« ،سؿذ پبیذاس التلبدی دا٘بییٔحٛس» اػت.
 توسعهی هبتنی بر داناییثٝوبسٌیشی دا٘بیی ثشای تٛػق ،ٝیىی اص چبِؾٞبی اػبػی وـٛسٞبی دس حبَ تٛػق ٝیب تبصٜ
كٙقتیؿذ ٜدس خٟبٖ ٔقبكش اػت .دا٘بیی ٔ ٚؤِّفٞٝبی آٖ ثٙٔٝؾٛس افضایؾ سلبثتپزیشی دس ػغح
خٟب٘ی ،تِٛیذ ٔحلٛالت  ٚخذٔبت خذیذ ،أىبٖ تذا ْٚسؿذ پبیذاس دس فشكٝی ثیٗإِّّی ،فشآٞ
وشدٖ ٔٙبثـ خذیذ ثشای سؿذ ٘ ٚیض افضایؾ ثٟشٜٚسی وُٛٔ ،سد تٛخّ ٝلشاس ٔیٌیش٘ذٔ .ؤِّفٞٝبی
اكّی دا٘بیی فجبستٙذ اص:
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ٔتّىی ث ٝچـٓا٘ذاص ثّٙذٔذّت وـٛس  ٚػیبػتٞبی وّّی ٔلّٛة ٔمبْ ٔقؾّٓ سٞجشی اػت و ٝدس

تحوّل هفهوهی «ارتباعات» و «توسعه» در برناهههای توسعهی ایراى44................................................

٘ .1ؾبْ اٍ٘یضؿی التلبدی ٟ٘ ٚبدی
 .2ػشٔبیٝی ا٘ؼب٘ی
 .3فٙبٚسی اعّالفبت  ٚاستجبعبت
ٛ٘ .4آٚسی  ٚایدبد خشیبٖ دا٘بیی (ػبصٔبٖ ٔذیشیّت  ٚثش٘بٔٝسیضی وـٛس.)609-608 :1383 ،
فٙبٚسی اعّالفبت  ٚاستجبعبت (فبٚا) ،یىی اص فٛأُ ٔ ٟٓدس تٛػقٝی ٔجتٙی ثش دا٘بیی اػت .فبٚا
چٙبٖچ ٝدس ؿجىٞٝبی التلبدی  ٚاختٕبفی ثٝعٛس ٔؤثّش ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٌیشدٔ ،حشّوی ثشای
التلبد ٔ ٚبیٝی ثٟجٛد استجبعبت  ٚتجبدَ اعّالفبت اػتٓٞ .چٙیٗ فٙبٚسی ٔزوٛس ٔٛخت دػتشػی
ث ٝفشكتٞب ٛٔ ٚلقیّتٞبی خذیذ ثٚٝیظ ٜاستجبط ثب تدبست اِىتش٘ٚیىی  ٚخذٔبت اِىتش٘ٚیىی ،اص
خّٕ ٝدِٚت اِىتش٘ٚیىی ٔیؿٛد (ٕٞبٖ.)610 :
یىی اص ؿبخقٞبی ثیبٖوٙٙذٜی ٚضقیّت دا٘بیی ٔ ٚمذاس وّٕی آٖ دس ایشاٖ٘« ،ؼجت ثٟشٌٜیشاٖ
اص ایٙتش٘ت دس ٞضاس ٘فش خٕقیّت» اػت .ضشیت ٘فٛر ایٙتش٘ت ،اص خّٕ ٝؿبخقٞبی ٘ـبٖدٙٞذٜی
ٚضقیّت ا٘تـبس فٙبٚسیٞبی ٘ٛیٗ دس وـٛس اػت.
 .9.9تحليل اعّالعات و ارتباعات در برناههی چهارم توسعه
ثش٘بٔٝی چٟبسْ دس لبِت تشػیٓ چـٓا٘ذاص آیٙذ ٜدس افك ثّٙذٔذّت  ٚثب ػشٔـك سؿذ پبیذاس
التلبدی ٔجتٙی ثش ٔحٛس دا٘بیی  ٚسٚیىشد خٟب٘ی ثٙٔٝؾٛس اكالح ػبختبسٞب  ٚفشایٙذٞبی خبٔقٝ
ثشای دٚسٜی  1388-1384تٟیّ ٚ ٝتذٚیٗ ٌشدیذ .ایٗ ثش٘بٔ ،ٝثشخالف ثش٘بٔٝی ػ ْٛو ٝاكالح
ػبختبس وـٛس سا ثب سٚیىشد داخّی ٔذّ٘ؾش لشاس داد ٜثٛد ،ثب سٚیىشد خٟب٘ی ثشای اكالح ػبختبس
وـٛس ،تذٚیٗ ؿذٜ

اػت.

ثب تٛخّ ٝثٔ ٝأٔٛسیّت اكّی ثش٘بٔٝی چٟبسْ یقٙی «سؿذ پبیذاس التلبدی دا٘بییٔحٛس» ،فلُ
چٟبسْ ثش٘بٔٝی چٟبسِْ تٛػق ٝث« ٝتٛػقٝی ٔجتٙی ثش دا٘بیی» اختلبف داسد ؤ ٝبدٜی  45ثٝ
«ٌؼتشؽ ثبصاس ٔحلٛالت دا٘بییٔحٛس دا٘ؾثٙیبٖ»ٔ ،بدٜی  47ث« ٝایدبد  ٚتٛػقٝی ؿشوتٞبی
دا٘ؾثٙیبٖ» ٔ ٚبدٜی ٘ 57یض ث« ٝتحمّك التلبد ٔجتٙی ثش دا٘بیی» پشداخت ٝاػت.
یىی اص ٔؤِّفٞٝبی تٛػقٝی ٔجتٙی ثش دا٘بیی ،فٙبٚسی اعّالفبت  ٚاستجبعبت اػت .دس ٔؼتٙذات
ثش٘بٔٝی چٟبسْ ،ثش ٌؼتشؽ  ٚؽشفیّتػبصی فٙبٚسی اعّالفبت  ٚاستجبعبت دس صٔیٞٝٙبی ٔختّف
تأویذ ؿذ ٜاػت و ٝث ٝكٛست ٔؼتمیٓ دس ٔبدٜی  124 ٚ 105روش ٌشدیذ ٚ ٜتٛػقٝی
صیشػبختٞبی استجبعی ثشای ػبیش اٞذاف تٛػقٝای ٘یض دس ٔٛاد  89 ٚ 88 ،87 ،86ثیبٖ ؿذ ٜاػت.
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ٔبدٜی  :105دِٚت ٔٛؽّف اػت ثشای تٛػقٝی استجبعبت  ٚفٙبٚسی اعّالفبت ،تحمّك التلبد
ٔجتٙی ثش دا٘بیی  ٚوؼت خبیٍب ٜثشتش ٔٙغم ،ٝالذأبت ریُ سا ا٘دبْ دٞذ:
اِف) ایدبد ؿجىٞٝب  ٚاسائٝی خذٔبت استجبعی  ٚفٙبٚسی اعّالفبت.
ة) استمبی ضشیت ٘فٛر استجبعبت ثبثت ،ػیّبس  ٚایٙتش٘ت وـٛس  ٚایدبد استجبط پشؽشفیّت ٚ
ج) تأٔیٗ  ٚتضٕیٗ اسائٝی خذٔبت پبیٝی استجبعی  ٚفٙبٚسی اعّالفبت دس ػشاػش وـٛس.
د) تٟیّٝی الیحٝی «لب٘ ٖٛخبٔـ استجبعبت» دس ػبَ ا َّٚثش٘بٔٝی چٟبسْ.
ٞـ) تأٔیٗ ٞضی ٚ ٝٙتضٕیٗ اسائٝی خذٔبت پبیٝی استجبعی  ٚفٙبٚسی اعّالفبت دس ٘مبط ٔحشٚ ْٚ
٘مبط سٚػتبیی.
ٔشحّٝی د ْٚاص استجبعبت تٛػق« ،ٝتٛػق ٝثٚٝػیّٝی استجبعبت» اػت و ٝثٔ ٝقٙبی ثٝوبسٌیشی
ؽشفیّتٞبی ٔدبسی استجبعی ثشای ػبیش اٞذاف تٛػق ٝاػت  ٚدس ٔٛاد صیش اص ثش٘بٔٝی چٟبسْ آٔذٜ
اػت:
ٔبدٜی  :33ثٙٔ ٝؾٛس ٘ٛػبصی  ٚسٚاٖػبصی تدبست ،افضایؾ ػ ٟٓوـٛس دس تدبست ثیٗإُِّ،
تٛػقٝی كبدسات وبالٞبی غیش٘فتی  ٚخذٔبت ،تمٛیت تٛاٖ سلبثتی ٔحلٛالت كبدساتی وـٛس دس
ثبصاسٞبی ثیٗإِّّی  ٚثشای ٌؼتشؽ وبسثشد فٙبٚسی استجبعبت  ٚاعّالفبت دس التلبد ،ثبصسٌب٘ی ٚ
تدبست دس لبِت ػٙذ ّّٔی ثبصسٌب٘ی وـٛس ،دِٚت ٔىّّف اػت ث:ٝ
 ثٝسٚص ٕ٘ٛدٖ پبیٍبٜٞب ٔ ٚشاوض اعّالؿسػب٘ی  ٚاسائٝی خذٔبت دػتٍبٔ ٜشثٛط دس ٔحیظ سایب٘ٝای ٚؿجىٝای.
 ا٘دبْ ٔٙبللٞٝبٔ ،ضایذٜٞب ٔ ٚؼبثمٞٝبی خشیذ  ٚفشٚؽ وبال  ٚخذٔبت  ٚفّٕیّبت ٔبِی -افتجبسیدس ٔحیظ سایب٘ٝای  ٚؿجىٞٝبی اعالؿسػب٘ی.
 ایدبد ثبصاسٞبی ٔدبصی. ا٘دبْ فقّبِیّتٞبی تذاسوبتی ٔ ٚقبٔالتی دس لبِت تدبست اِىتش٘ٚیىی.ثٙذ «ن» ٔبدٜی « :52ثٟشٌٜیشی اص فٙبٚسی اعّالفبت دس تذٚیٗ  ٚاخشای ثش٘بٔٞٝبی آٔٛصؿی ٚ
دسػی وّیّٝی ػغٛح  ٚتدٟیض ٔذاسع وـٛس ث ٝأىب٘بت سایب٘ٝای  ٚؿجىٝی اعّالؿسػب٘ی».
ٔبدٜی  :64اِف) دس ساػتبی استمبی آٌبٞیٞبی فٕٔٛی  ٚدػتیبثی ث ٝتٛػقٝی پبیذاس ثشای
ٔحیظ صیؼت ،وّیّٝی دػتٍبٜٞبی ریسثظ ،سػب٘ٞٝبی دِٚتی  ٚكذا  ٚػیٕبّٔ ،ضْ ث ٝاخشای
ثش٘بٔٞٝبی آٔٛصؿی ثذ ٖٚدسیبفت ٚخٛٔ ٝضٛؿ ایٗ ٔبدٞ ٜؼتٙذ.
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ٔبدٜی  :84ة) تٟیّ ٚ ٝاخشای ثش٘بٔٞٝبی آٔٛصؿی الصْ ثشای استمبی فش ٚ ًٙٞػٛاد تغزیٝای
خبٔق.ٝ
ٔبدٜی  :104دِٚت ٔىّّف اػت ثٙٔٝؾٛس س٘ٚك التلبد فش ،ًٙٞافضایؾ اؿتغبَ ،ثٟجٛد ویفیّت
وبال  ٚخذٔبت ،سلبثتپزیشی ،خّك ٔٙبثـ خذیذ ،تٛصیـ فبدال٘ٝی ٔحلٛالت  ٚخذٔبت فشٍٙٞی،
فشضٝی ٔحلٛالت فشٍٙٞی ،الذأبت ٔتقذّدی ثٝفُٕ آٚسد.
ٔبدٜی  :106ة) ٌؼتشؽ فقّبِیّتٞبی سػب٘ٞٝبی ّّٔی  ٚاستجبط خٕقی ثشای ٔمبثّ ٝثب تٟبخٓ
فشٍٙٞی ،ػبِٓػبصی فضبی فٕٔٛی ،اعّالؿسػب٘ی كحیح  ٚتحمّك ػیبػتٞبی فبِی ثش٘بٔٝی
چٟبسْ.
َ) ػبٔبٖدٞی تجّیغبت سػب٘ٝای ،ثٟجٛد ٔحتٛای وتت دسػی ،اػتمشاس ٔحیظ  ٚػبختبسٞبی حمٛلی
ثشای حفؼ  ٚاستمبی ٛٞیّت اػالٔی -ایشا٘ی  ٚتمٛیت ٟ٘بد خب٘ٛاد ٜثش اػبع تقبِیٓ ٔیشاث ٔقٛٙی
خبٔقٝی ایشا٘ی.
ٔبدٜی ٞ :109ـ) تمٛیت تقبُٔ فشًٞٙٞب  ٚصثبٖٞبی ثٔٛی ثب فشٔ ٚ ًٙٞیشاث ٔقٛٙی ّّٔی ٔ ٚقشّفی
ٚخٌ٘ٛ ٜٛبٌ ٖٛفش ًٙٞثٔٛی دس ػغح ّّٔی.
ج) حٕبیت اص ٌؼتشؽ ٔٙبثـ  ٚاعّالفبت ث ٝخظ  ٚصثبٖ فبسػی.
ٔبدٜی  :130عشّاحی  ٚاػتمشاس ٘ؾبْ خبٔـ اعّالفبت ثشای ا٘دبْ أٛس لضبیی.
ٔبدٜی  :142اػتفبد ٜاص فٙبٚسیٞبی ٘ٛیٗ اداسیی.
تحمّك خبٔقٝی اعّالفبتی یىپبسچ ٝدس وـٛس ،ثشای دػتیبثی ث ٝچـٓا٘ذاص «ایشاٖ ٔمتذس دس لشٖ
ثیؼتٚیىٓ؛ التلبد دا٘بییٔحٛس ثب فٙبٚسی اعّالفبت  ٚاستجبعبت» أشی اختٙبة٘بپزیش  ٚضشٚسی
اػت ؤ ٝؼتّضْ ثش٘بٔٝسیضی اػتشاتظیه  ٚاخشای آٖ دس ػغح ّّٔی اػت .دس ایٗ ساػتب ثش٘بٔٝی
چٟبسْ تٛػق ٝدس ٔبدٜی  44دِٚت سا ٔٛؽّف ث ٝفشإٛ٘ ٓٞدٖ صیشػبختٞبی الصْ ثشای تحمّك
خبٔقٝی اعّالفبتی وشد ٜاػت:
ٔبدٜی  :44دِٚت ٔٛؽّف اػت ثشای اػتمشاس خبٔقٝی اعّالفبتی  ٚتضٕیٗ دػتشػی ٌؼتشد،ٜ
أٗ  ٚاسصاٖ ؿٟش٘ٚذاٖ ث ٝاعّالفبت ٔٛسد ٘یبص ،الذأبت ریُ سا ثٝفُٕ آٚسد:
اِف) حٕبیت اص ػشٔبیٌٝزاسی دس تِٛیذ  ٚفشضٝی ا٘ٛاؿ ٔحتٛا  ٚاعّالفبت ث ٝصثبٖ فبسػی.
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ة) اتّخبر تذاثیش الصْ ثشای وؼت ػٙٔ ٟٓبػت اص ثبصاس اعّالفبت  ٚاستجبعبت ثیٗإِّّی ،اػتفبد ٜاص
فشكت ٔٙغمٝای استجبعی ایشاٖ اص عشیك تٛػقٝی ٔشاوض اعّالفبتی ایٙتش٘تی ّّٔی  ٚتٛػقٝی
صیشػبختٞبی استجبعی.
ج) تٟیّ ٚ ٝتلٛیت ػٙذ ساٞجشدی ثشلشاسی أٙیّت دس فضبی تِٛیذ  ٚتجبدَ اعّالفبت وـٛس.
فجبستی ٕٞبٖ اثقبد استجبعی تٛػق ٝاػت .اثتذا ث ٝثشسػی اثقبد استجبعی تٛػق ٝدس ػٙذ چـٓا٘ذاص
ٔیپشداصیٓ و ٝدس ػیبػتٞبی وّّی ٘ؾبْ ث ٝكٛست صیش تشػیٓ ؿذ ٜاػت:
 پیـجشد ساٞجشد ٌفتٍٛی تٕذّٖٞب  ٚفشًٞٙٞب دس ػغٛح ّّٔیٙٔ ،غمٝای  ٚثیٗإِّّی. تمٛیت ٔجب٘ی خبٔقٝی ٔذ٘یٔ ،ـبسوت ٍٕٞب٘ی ،اخالق  ٚسٚحیّٝی وبس ٌشٞٚی  ٚػبصٌبسیسلبثتپزیشی دس وّیّٝی سٚاثظ اختٕبفی  ٚػیبػی.
ایٗ ػیبػتٞب ث ٝكٛست اِضاْٞب  ٚساٞجشدٞبی صیش دس افك دٚسٕ٘بی ٔ ،1404ـخّق ؿذٜا٘ذ:
 پیسیضی استجبط ٔجتٙی ثش ٓٞدِی  ٚتفب ٓٞثیٗ آحبد ٔشدْ. تشٚیح  ٚتضٕیٗ فش ًٙٞفّٕی ثشای ثشپبیی ا٘ؼبٖ ٔتّىی ث ٝخٛد  ٚخبٔقٝی خٛدساٞجش.أّب ایٗ اثقبد استجبعی دس ٔٛاد ثش٘بٔٝی چٟبسْ ث ٝكٛستٞبی صیش تقییٗ ؿذ ٜاػت:
دس ثٙذ «ج» ٔبدٜی  ،37دِٚت ٔٛؽّف ؿذ ٜاػت «صٔیٝٙی ٔـبسوت تـىُّٞبی لب٘٘ٛی غیشدِٚتی
كٙفیـ تخلّلی ثخؾٞبی ٔختّف سا دس ثش٘بٔٝسیضی  ٚػیبػتٌزاسیٞبی ٔشثٛط ایدبد ٕ٘بیذ».
دس ٔبدٜی  ،71ؿٛسای ثش٘بٔٝسیضی  ٚتٛػقٝی اػتبٖ ّٔضْ ؿذ ٜو ٝثش٘بٔٞٝبی تٛػقٔ ٚ ٝـبسوت
ص٘بٖ  ٚخٛا٘بٖ ثٚٝیظ ٜثؼیدیبٖ دس فقّبِیّتٞبی التلبدی ،اختٕبفی  ٚفشٍٙٞی اػتبٖ سا اسائ ٝوٙذ.
دس ٔبدٜی  ،95تٛخّ ٝثٟ٘ ٝبدیؿذٖ استجبط  ٚتٛػق ٝثش ٔجٙبی ٘یبصٞبی ٔحّّی ث ٝكٛست صیش
تأویذ ؿذ ٜاػت:
ٞـ ) استمبی ٔـبسوت ٟ٘بدٞبی غیشدِٚتی ٔ ٚؤػّؼبت خیشیّ.ٝ
ح) اتّخبر سٚیىشد تٛإ٘ٙذػبصی ٔ ٚـبسوت ٔحّّی.
الصٔٝی ٞش استجبطٚ ،خٛد افتٕبد اػت و ٝاص ٟٔٓتشیٗ اخضای ػشٔبیٝی اختٕبفی ثٝؿٕبس
ٔیآیذ .یىی اص ٟٔٓتشیٗ ٔفبد ثش٘بٔٝی چٟبسْ دس ساػتبی اثقبد استجبعی تٛػقٔ ،ٝبدٚ ٜاحذٜی 98
اػت و ٝفال ٜٚثش تأویذ ثش استمبی ػشٔبیٝی اختٕبفی ٌ ٚؼتشؽ ٟ٘بدٞبی ٔذ٘ی ،ث٘ ٝؾبست ٔشدْ
دس تٛػقٝی پبیذاس وـٛس ٘یض تٛخّ ٝوشد ٜاػت.
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دس ٔبدٚ ٜاحذٜی٘ 100یض دِٚت ٔىّّف ؿذٙٔ« ٜـٛس حمٛق ؿٟش٘ٚذی» سا و ٝیىی اص
پیؾ٘یبصٞبی ٔٔ ّٟٓـبسوت ٔشدْ دس تٛػقٝی خبٔق ٝاػت ،تذٚیٗ وٙذ.
یىی دیٍش اص ٔٛاسدی و ٝدس ثش٘بٔٝی چٟبسْ تٛػق ٚ ٝدس ٔبدٚ ٜاحذٜی  101ثش آٖ تأویذ ؿذٜ
اػتٌ« ،فتٍٛی اختٕبفی دِٚت ٟ٘ ٚبدٞبی ٔذ٘ی» اػت.
چـٓا٘ذاصٔ ،بدٚ ٜاحذٜی  110اػت و ٝدس ایٗ ٔبد ٜػیبػتٞبیی دس ػغح ٔٙغمٝای  ٚثیٗإِّّی ٘یض
پیؾثیٙی ؿذ ٜاػت.
« ...اِف) ثش٘بٔٝسیضی دس صٔیٝٙی ٔـبسوت  ٚحضٛس فقّبَ دس فشایٙذٞبٟ٘ ،بدٞب ٔ ٚدبٔـ ٔٙغمٝای ٚ
ثیٗإِّّی دس ثبة ٌفتٍٛی تٕذّٖٞب.
ٞـ) ثٟجٛد ػبختبسٞبی اخشایی  ٚحٕبیت اص تأػیغ ٟ٘بدٞبی غیشدِٚتی ثشای تحمّك فّٕی ٌفتٍٛی
فشًٞٙٞب  ٚتٕذّٖٞب».
دس ٔبدٜی ٘ 119یض الذأبت دیٍشی دس ٕٞیٗ ساػتب ٔقیّٗ ؿذ ٜاػت:
«...ج) تٛػقٝی ٔـبسوت ٕٝٞخب٘جٝی ایشا٘یبٖ ثش اػبع حكّ ثشاثش ؿٟش٘ٚذی دس ٘ؾبْ تلٕیٓػبصی،
تلٕیٌٓیشی ٔ ٚذیشیّت اخشایی وـٛس.
ی) تٟیّٝی ػبصٚوبسٞبی الصْ خٟت تمٛیت ٟ٘بدٞبی ٔذ٘ی  ٚاحضاة.
ط) تٟیّٝی ػبصٚوبسٞبی الصْ خٟت تٛػقٝی ٔـبسوت ٔشدٔی«.
ػیش تحٔ َّٛفبٞیٓ استجبعبت  ٚتٛػق ٝدس ثش٘بٔٝی ؿـٓ فٕشا٘ی  ٚثش٘بٔٝی چٟبسْ تٛػق ،ٝدس
خذ َٚصیش ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد:
ثش٘بٔٝی فٕشا٘ی ؿـٓ
ػبَ اخشای ثش٘بٔٝ
٘ٛؿ ثش٘بٔٝ
٘ٛؿ حبوٕیّت ثش٘بٔٝ
ٔؼتٙذات
ٚخ ٝغبِت تٛػقٝ

ثش٘بٔٝی چٟبسْ تٛػقٝ

1361-1356

1384-1388

خبٔـ

خبٔـ

اسؿبدی -اخجبسی

اسؿبدی-اخجبسی

ٌضاسؽ وٕیتٝی ثش٘بٔٝسیضی اعّالفبت ٚ

ٔجب٘ی ٘ؾشی ٔ ٚؼتٙذات ثش٘بٔٝی چٟبسْ

استجبط خٕقی

تٛػقٝ

تٛػقٝی كٙقتی  ٚاعّالفبتی

تٛػقٝی پبیذاس ٔجتٙی ثش دا٘بیی (ٔٛاد
)45،47،57
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ثش٘بٔٝی چٟبسْ تٛػقٝ

ثش٘بٔٝی فٕشا٘ی ؿـٓ
كٙبیـ  ٚخذٔبت اعّالفبتی  ٚاستجبعی
ؿبُٔ آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ ،پظٞٚؾ ٚ
اثضاسٞبی فّٙی

ٌؼتشؽ ،سادی ٚ ٛتّٛیضیٔ ،ٖٛغجٛفبت،

استجبعبت

وتبة  ٚوتبثخب٘ ،ٝػیٕٙب ،كفح ٚ ٝوبػت،

 ٚاعّالفبت

ثب٘ىذاسی ،ثیٕ ،ٝپؼت  ٚتٍّشاف  ٚتّفٗ

فّٙبٚسی اعّالفبت  ٚاستجبعبت

وبٔپیٛتشی ... ٚ
ٔؤِّفٝی استجبعی
خبٔقٝ

خبٔقٝی ٌـٛدٜی اعّالفبتی ٔجتٙی ثش
دادٚػتذ آصاد ٌ ٚؼتشدٜی اعّالفبت ثب

خبٔقٝی اعّالفبتی ٔجتٙی ثش فٙبٚسی اعّالفبت

اػتفبد ٜاص تٕبْ سػب٘ٞٝب
 -ایدبد تؼٟیالت صیشثٙبیی افّٓ اص

چٍٍ٘ٛی تٛػقٝی
استجبعبت

استجبعبت ٔ ٚخبثشات

ایدبد ؿجىٞٝب  ٚاسائٝی خذٔبت استجبعی

 -ایدبد تؼٟیالت ٔخبثشاتی ثیٗؿٟشی ٚ

(پؼتی ٔ ٚخبثشاتی)  ٚفّٙبٚسی اعّالفبت

ؿٟشی
 -تدبست اِىتش٘ٚیىی

چٍٍ٘ٛی تٛػقٝ
ثٚٝػیّٝی استجبعبت

 -ثیذاس وشدٖ حغّ ٔؼؤِٚیّت افشاد دس

 -ثبصاسٞبی ٔدبصی

لجبَ خٛد  ٚسفب ٜخب٘ٛادٔ ٚ ٜـىالت ٚ

 -تٛػقٝی پبیذاس ثشای حفؼ ٔحیظ صیؼت

دؿٛاسیٞبی ّٕٔىتی

 -استمبی فش ٚ ًٙٞػٛاد تغزیٝای خبٔقٝ

ٌ -ؼتشؽ ویفی ٚػبیُ استجبعبت خٕقی

 -پیـٍیشی اِّٚیّ ٝاص ثشٚص آػیتٞبی اختٕبفی

دس ٔمبثُ ٌؼتشؽ فیضیىی ایٗ تؼٟیالت

 -حفؼ  ٚاستمبی ٛٞیّت اػالٔی -ایشا٘ی،

ٕٞ ٚبٍٙٞی آٖ ثب ػبیش خٙجٞٝبی تٛػقٝ

تمٛیت ٟ٘بد خب٘ٛاد ٜثش اػبع تقبِیٓ ٔیشاث

 -تـٛیك ؿشوتٞبی ػشٔبیٌٝزاسی ٚ

ٔقٛٙی خبٔقٝی ایرانی.

آؿٙب ػبختٗ ٔشدْ ثب خشیذٚفشٚؽ ػٟبْ

 -تقویت تعاهل فرهنگها و زباىهای بوهی

ثشای تٛػقٝی ثبصاس ػشٔبیٝ

با فرهنگ و هيراث هعنوی هلّی

 اػتفبد ٜاص سػب٘ٞٝبی ٌشٞٚی  ٚوتتدسػی  ٚغیشدسػی ثشای ؿٙبػب٘ذٖ
إّٞیّت ٔمبْ صٖ دس فلش سػتبخیض  ٚآٌبٜ
ٕ٘ٛدٖ

خبٔقٝی

ص٘بٖ

ثٝ

إّٞیّت

ثشخٛسداسی اص حمٛق  ٚأىب٘بت ٔؼبٚی
دس خبٔقٝ

 عرّاحی و استقرار نظام جاهع اعالعاتبرای انجام اهور قضایی
 هطتریهداری و آهوزش اداری هردم وتوسعه فرهنگ
 هدیریّت و ارزیابی عولکرد و راهکارهایالزم برای جلوگيری از هفاسد اداری
گسترش هنابع و اعّالعات به خظ و زباىفارسی
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 ٚتّىغ ،تجّیغبتٔ ،ـبٚس ،ٜخذٔبت
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ثش٘بٔٝی فٕشا٘ی ؿـٓ
ٌ ؼتشؽ تـىُّ اختٕبفی ثٔ ٝقٙبی
ایدبد ػبختٞبی استجبعی  ٚتمٛیت آ٘بٖ
اص عشیك تدٟیض ػیبػی  ٚاختٕبفی صیش
ِٛای حضة سػتبخیض ّّٔت ایشاٖ
عشیك ثشخٛسداس ػبختٗ آ٘بٖ اص لذست ٚ
اختیبس وبفی ثشای خٟت دادٖ ثٝ
فقّبِیّتٞبی ػیبػی ،التلبدی  ٚاختٕبفی
دس چبسچٛة ػیبػتٞب  ٚثش٘بٔٞٝبی ّّٔی
 ٔـبسوت ثیؾتش ص٘بٖ دس فقّبِیّتٞبیالتلبدی ،اختٕبفی  ٚػیبػی
چٍٍ٘ٛی تٛػقٝ
ثشای استجبعبت

 ٔـبسوت وّیّٝی افشاد ّّٔت ایشاٖ دسفقّبِیّتٞبی التلبدی ،اختٕبفی  ٚػیبػی
صیش ِٛای حضة سػتبخیض ّّٔت ایشاٖ
دس ایٗ صٔی ٝٙحضة سػتبخیض ّّٔت ایشاٖ
أىب٘بت صیش سا فشا ٓٞخٛاٞذ وشد:
 ایدبد أىب٘بت تلٕیٌٓیشی دس استجبط
 ٚثب ٕٞىبسی ثب ٘ضدیهتشیٗ ا٘دٕٗٞبی
دٔٛوشاتیه
 فشا ٓٞآٚسدٖ أىبٖ ٘ؾبست ٔشدْ ثش
اسائٝی خذٔبت  ٚاخشای ٔلّٛثبت اص
عشیك ٕٞىبسی ثب ٔشاخـ لب٘٘ٛی
 ایدبد آٌبٞی ػیبػی دس وّیّٝی افشاد ثب
تٛخّ ٝث ٝاك َٛفشٔب٘ذٞی ؿبٙٞـبٞی
ایشاٖ ،لب٘ ٖٛاػبػی  ٚا٘مالة ؿبّّٔ ٚ ٜت

 پیـجشد ساٞجشد ٌفتٍٛی تٕذّٖٞب  ٚفشًٞٙٞبدس ػغٛح ّٔیٙٔ ،غمٝای  ٚثیٗإِّّی
 تمٛیت ٔجب٘ی خبٔقٝی ٔذ٘یٔ ،ـبسوتٍٕٞب٘ی ،اخالق  ٚسٚحیّٝی وبس ٌشٞٚی ٚ
ػبصٌبسی سلبثتپزیشی دس وّی ٝسٚاثظ
اختٕبفی  ٚػیبػی
 پیسیضی استجبط ٔجتٙی ثش ٓٞدِی  ٚتفبٓٞثیٗ آحبد ٔشدْ
 تشٚیح  ٚتضٕیٗ فش ًٙٞفّٕی خٟتثشپبیی ا٘ؼبٖ

ٔتّىیثٝخٛد

ٚ

خبٔقٝی

خٛدساٞجش
 ٔـبسوت تـىُّٞبی لب٘٘ٛی غیشدِٚتیكٙفی ـ تخللی (ٔبد)37 ٜ
 تٛػقٔ ٚ ٝـبسوت ص٘بٖ  ٚخٛا٘بٖ (ٔٛاد،71)111،112
 ٔـبسوت ٟ٘بدٞبی غیشدِٚتی ،تٛإ٘ٙذػبصیٔ ٚـبسوت ٔحّی ،ثش اػبع اٍِٛی ٘یبصٞبی
اػبػی تٛػقٔ(ٝبد)95 ٜ
 ٔٙـٛس حمٛق ؿٟش٘ٚذی (ٔبدٜی )100 تشٚیح ٌفتٍٛی اختٕبفی  ٚتمٛیتتـىُٞبی ٔذ٘ی سٚاثظ وبس (ٔبدٜی )101
 حٕبیت اص تأػیغ ٟ٘بدٞبی غیشدِٚتی ثشایتحمك فّٕی ٌفتٍٛی فشًٞٙٞب  ٚتٕذّٖٞب
(ٔبدٜی )110
 تٛػقٝی ٔـبسوت ٕٝٞخب٘جٝی ایشا٘یبٖ،تمٛیت ٟ٘بدٞبی ٔذ٘ی  ٚاحضاة دس وـٛس
(ٔبدٜی )119

جوعبندی و نتيجهگيری
حشوت ث ٝػٕت اٞذاف «ػٙذ چـٓا٘ذاص  1404خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ» ٘یبصٔٙذ دسن تدبسة
تبسیخی  ٚاِضأبت ثش٘بٔٞٝبی خذیذ ٔتٙبػت ثشای دػتیبثی ث ٝاٞذاف ٔغّٛة اػت .ثب آغبص فلش
اعّالفبت ،لٛافذ ثبصی ثشای تٛػق ٝثٝؿذّت دس خٟبٖ تغییش وشد ٚ ٜفشكتٞبی ثیثذیّی ثشای
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 تمٛیت ا٘دٕٗٞبی دٔٛوشاتیه اص

ثش٘بٔٝی چٟبسْ تٛػقٝ
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خٟؾ وـٛسٞبیی و ٝدس ٔشاحُ آغبصیٗ تٛػق ٝثٛدٜا٘ذ ،فشا ٓٞؿذ ٜاػت .تٛخّ ٝث ٝثقذ استجبعبت
دس ػغح والٖ  ٚدس ثش٘بٔٞٝبی تٛػقٝی ّّٔی وـٛسٞب یىی اص فٛأُ ایٗ تغییش پبسادایٕی ثٛدٜ
اػت.
تح َّٛپبسادایٓٞبی تٛػقٔ ،ٝتغیّشٞب  ٚفٛأُ اثشٌزاس ثش تٛػق ٝسا ٘یض دسثشٌشفت ٝاػت؛ ثٌٝ٘ٛٝای
ٔف ْٟٛاستجبعبت ٔ ٚتغیّشٞبی ٔٙتح اص آٖ ث ٝػجت تأثیشاتی و ٝثش اثقبد دیٍش تٛػق ٝداس٘ذ ،اص خّٕٝ
صٔیٞٝٙبیی اػت و ٝایٗ ٔؼأِٝی ٔ ٟٓسا ثب ٚضٛح ثیؾتشی ٘ـبٖ ٔیدٞذ .ایٗ أش ثب ٔشٚسی ثش
تدشثیّبت ثش٘بٔٝسیضی  ٚاٍِٞٛبی تٛػق ٝدس وـٛسٕ٘ ،بیبٖ ٔیؿٛد.
ٔغبِقٝی تغجیمی استجبعبت دس ثش٘بٔٝی ؿـٓ فٕشا٘ی ( ٚ )1355ثش٘بٔٝی چٟبسْ تٛػق)1383( ٝ
٘ـبٖ ٔیدٞذ وٞ ٝش د ٚثش٘بٔ ٝث ٝكٛست ثش٘بٔٞٝبی خبٔـ  ٚثش اػبع ٔغبِقبت ،پظٞٚؾٞبی ٔؼتٙذ
 ٚثشسػی ٚضـ ٔٛخٛد ،ث ٝتشػیٓ افك ٔغّٛة خبٔق ٝپشداختٝا٘ذ.
دس ثش٘بٔٝی ؿـٓ فٕشا٘ی ،وٕیتٝی ٔـتشن ثش٘بٔٝسیضی اعّالفبت  ٚاستجبط خٕقی دس ػبَ
 1355ث« ٝاثقبد اعّالفبتی  ٚاستجبعی ثش٘بٔٝسیضی تٛػقٝی ّّٔی» ثش پبیٝی «ٌزاس اص خبٔقٝی ػّٙتی ثٝ
خبٔقٝی كٙقتی  ٚاعّالفبتی» پشداخت ٝاػت .تٟشا٘یبٖ دس ٌضاسؽ ایٗ وٕیت ٝثب تٛخّ ٝثٚ ٝیظٌیٞبی
فشٍٙٞی خبٔقٝی ایشا٘ی  ٚتٍٙٙبٞب  ٚتٛا٘بییٞبی تٛػقٝی آٖ ،اك َٛوّّی ػیبػتٌزاسی ٚ
ثش٘بٔٝسیضی تٛػق ٝدس صٔیٝٙی اعّالفبت  ٚاستجبعبت خٕقی سا ثش پبیٝی ٌزاس ث ٝخبٔقٝی كٙقتی ٚ
اعّالفبتی پیـٟٙبد ٔیوٙذ .ا ٚثشای تحمّك ایٗ فشایٙذ ،ػ ٝؿشط سا ضشٚسی ٔیدا٘ذ؛ ٘خؼت آٖ وٝ
ٛٞیّت فشٍٙٞی ّّٔ ٚی ایشاٖ دس ػیش ایٗ تحّٛالت ،اكبِت خٛد سا حفؼ وٙذ؛ د ْٚآٖ و ٝصیشثٙبی
التلبدی الصْ و ٝدس ا٘مالة كٙقتی ا ٚ َّٚد ْٚدس وـٛسٞبی پیـشفتٝی خٟبٖ فشا ٓٞآٔذ ٜاػت،
دس ایشاٖ ٘یض ثٚٝخٛد آیذ؛  ٚػ ْٛآٖ و ٝفش ًٙٞیه خبٔقٝی ٌـٛدٜی اعّالفبتی ؤ ٝجتٙی ثش
دادٚػتذ آصاد ٌ ٚؼتشدٜی اعّالفبت ثب اػتفبد ٜاص تٕبْ سػب٘ٞٝبػت ،خبیٍضیٗ فشٔ ًٙٞحذٚد ٚ
ثؼتٝی ٘ؾبْ ػّٙتی ؿفبٞی ؿٛد (تٟشا٘یبٖ .)9 :1355 ،ث٘ ٝؾش تٟشا٘یبٖ تذاخُ ضشٚسیّبت د ٚا٘مالة
كٙقتی  ٚاعّالفبتی دس ایشاٖ ،اص یهػ ٛخبٔقٝی ایشاٖ سا ث ٝپبی پیـشفتٝتشیٗ كٙبیـ خٟب٘ی سػب٘ذٜ
اػت  ٚاص ػٛی دیٍش ،خشیبٖ ایٗ د ٚا٘مالة پیبپی ث ٝفبكّٔ ٝیبٖ ثخؾٞبی ٔذسٖ  ٚػّٙتی التلبد
 ٚخبٔق ٝافضٚد ٜاػت و ٝثشٚص آػیتٞبی اختٕبفی  ٚفشٍٙٞی اص ٘تبیح ایٗ تقبسمٞبػت .اص ایٗ
س ،ٚػیبػت اعّالفبتی  ٚاستجبعی دس ّٝٞٚی ا َّٚثبیذ ث ٝؿٙبخت ٔؼبئُ ٘بؿی اص ایٗ دٌٚبٍ٘یٞبی
اختٕبفی  ٚالتلبدی ثپشداصد« .حفؼ اكبِت ّّٔی  ٚفشٍٙٞی» دس ایدبد «تٛاصٖ ٔیبٖ ٌؼتشؽ
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و ٝاثشات آٖ سا دس اػٙبد ثش٘بٔٝسیضیٞبی تٛػقٔ ٓٞ ٝیتٛاٖ ٔـبٞذ ٜوشدٔ .غبِقٝی ػیش تحَّٛ

تحوّل هفهوهی «ارتباعات» و «توسعه» در برناهههای توسعهی ایراى118................................................

تىِٛٛٙطی اعّالفبتی  ٚاستجبعی  ٚسؿذ ٟ٘بدٞبی اختٕبفی  ٚاستجبعی» ٌ« ٚؼتشؽ  ٚتحىیٓ ٘ؾبْ
اعّالفبتی  ٚاستجبعی ٔیبٖ دِٚت  ٚسػب٘ٞٝب  ٚپیبٌْیشاٖ» ،دس صٔشٜی ٟٔٓتشیٗ تٕٟیذات ٚ ٚؽبیفی
اػت و ٝثبیذ ِحبػ ؿٛد (ٕٞبٖ.)12-11 :
دس ثش٘بٔٝی ؿـٓ ثشای ٘خؼتیٗ ثبس ٔٛضٛؿ دػتشػی ث« ٝخبٔقٝی اعّالفبتی» ٔغشح ٔیؿٛد؛
ؿشایظ ایدبد یىپبسچٍی  ٚیٍبٍ٘ی ّّٔی ،ثب ٔـبسوت فقّبال٘ٝی ٔشدْ ا٘دبْ پزیشد .ثش اػبع
ٔؼتٙذات ایٗ ثش٘بٔٞ ،ٝذف دِٚت دس صٔیٝٙی اعّالفبت  ٚاستجبط خٕقی ،فشا ٓٞوشدٖ ٌؼتشدٜتشیٗ
ؿشایظ ایدبد یه خبٔقٝی ٌـٛدٜی اعّالفبتی اػت.
ٔأٔٛسیّت ثش٘بٔٝی چٟبسْ تٛػق ٝثقذ اص ا٘مالة «سؿذ پبیذاس التلبدی دا٘بییٔحٛس» ثش پبیٝی
اٞذاف چـٓا٘ذاص ثیؼتػبِٝی وـٛس تقشیف ؿذ ٜاػت .ثش اػبع ایٗ ػٙذ ،تٛػق ٝثبیذ ثب فٙبیت
ث ٝاِضاْٞبی دا٘ؾ  ٚدا٘بیی تحمّك یبثذ.
دس ثش٘بٔٝی چٟبسْ تٛػق٘ ٝیض دِٚت ٔىّّف ث ٝفشا ٓٞوشدٖ صیشػبختٞبی الصْ ثٙٔ ٝؾٛس تحمّك
خبٔقٝی اعّالفبتی ثشای دػتیبثی ث ٝچـٓا٘ذاص «ایشاٖ ٔمتذس دس لشٖ ثیؼتٚیىٓ؛ التلبد
دا٘بییٔحٛس ثب فٙبٚسی اعّالفبت  ٚاستجبعبت» اػت .ایٗ خبٔقٝی اعّالفبتی ٔجتٙی ثش استجبعبت ٚ
فٙبٚسی اعّالفبت اػت  ٚدس آٖ ٕٝٞی أٛس خبٔق ٝثبیذ ثٚٝػیّٝی فٙبٚسی اعّالفبت كٛست پزیشد.
دس ثش٘بٔٝی چٟبسْ دِٚت ٔٛؽّف ؿذ ٜاػت و ٝفال ٜٚثش اػتمشاس خبٔقٝی اعّالفبتی ،دػتشػی
ٌؼتشد ،ٜأٗ  ٚاسصاٖ ؿٟش٘ٚذاٖ ث ٝاعّالفبت سا ٘یض تضٕیٗ ٕ٘بیذ.
دس ٞش د ٚثش٘بٔ ٝث ٝاثقبد ٔختّف استجبعبت تٛػق ٝپشداخت ٝؿذ ٜاػت .دس ثش٘بٔٝی ؿـٓ فٕشا٘ی
ثشای ٘خؼتیٗ ثبس ث ٝاثقبد استجبعی تٛػق ٝتٛخّ ٝؿذ ٚ ٜایٗ ٔٛضٛؿ  ٓٞدس ػیبػتٞب  ٚاٞذاف وّّی
ثش٘بٔ ٓٞ ٚ ٝدس ٔفبد آٖ آٔذ ٜاػت .دس ثش٘بٔٝی چٟبسْ تٛػق ٓٞ ٝفال ٜٚثش تٛػقٝی استجبعبت ٚ
تٛػق ٝثٚٝػیّٝی استجبعبت ،ث ٝتٛػق ٝثشای استجبعبت ٘یض ث ٝكٛست حٕبیت اص تـىُّٞبی
غیشدِٚتی ،تٛخّ ٝثٔ ٝـبسوت ٕٝٞی ایشا٘یبٖ ثٚٝیظ ٜص٘بٖ  ٚخٛا٘بٖٔ ،ـبسوت ٟ٘بدٞبی ٔشدٔی ٚ
تٛخّ ٝث ٝحمٛق ؿٟش٘ٚذی ٌ ٚفتٍٛی تٕذّٖٞب پشداخت ٝؿذ ٜاػت.
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