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 ی ایزان های تًسعه در بزوامه« تًسعه»ي « ارتباطات»تحًّل مفهًمی 

 ي 5511ی وظام گذشته ی تًسعهبزوامهی مًردی: آخزیه )مطالعه

 (5535اوذاس جمهًری اسالمی ایزان  ی سىذ چشمی تًسعهوخستیه بزوامه 
 2لبػٕیصٞشٜ ؿبٜ، 1ٞبدی خب٘یىی

 21/08/1394بسیخ پزیشؽ: ت 18/01/1394 تبسیخ دسیبفت:
 

 چکيده

ٔفٟٛٔی دس ٘ؼجت ٔیبٖ استجبعبت ٚ تٛػقٝ تحَّٛ ٌفتٕب٘ی ٔجب٘ی، ٔتغیّشٞب ٚ فٛأُ اثشٌزاس ثش تٛػقٝ، تحَّٛ 

ی خٛسد. ٔغبِقٝٞبی تٛػقٝ ٘یض ثٝ چـٓ ٔیسیضیای وٝ اثشات آٖ دس اػٙبد ثش٘بٌٔٝٛ٘ٝ سا ثٝ د٘جبَ داؿتٝ اػت؛ ثٝ

ٞبی ّٟٔٓ تٛػقٝ اص ػٛی دیٍش، فشایٙذ تبسیخی ایٗ ػیش تحَّٛ اص ػٛیی ٚ ؿٙبخت ٚخٜٛ اؿتشان ٚ تٕبیض ثش٘بٔٝ

ی ؿـٓ تٛػقٝ ی تغجیمی استجبعبت دس ثش٘بٔٝدٞذ. ٔغبِقٝ ٘مؾ استجبعبت سا دس ایٗ صٔیٙٝ ٘ـبٖ ٔیثشخؼتٝ ؿذٖ 

( وٝ ٘خؼتیٗ 1383ی چٟبسْ تٛػقٝ )آیذ ٚ ثش٘بٔٝؿٕبس ٔیی ٘ؾبْ ٌزؿتٝ ثٝی تٛػقٝ( وٝ آخشیٗ ثش٘ب1355ٝٔ)

ٞبی ٞب ٚ تفبٚتاػت، ٔـبثٟت ی خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖی تٛػقٝػبِٝا٘ذاص ثیؼت ثش٘بٔٝ ثش اػبع ػٙذ چـٓ

ی ٔـتشن ی ؿـٓ پیـیٗ، وٕیتٝدٞذ. دس ثش٘بٔٝ تبسیخی سا دس ثشداؿت اص دٚ ٔفْٟٛ تٛػقٝ ٚ استجبعبت ٘ـبٖ ٔی

ثش « ی ّّٔیسیضی تٛػقٝاثقبد اعّالفبتی ٚ استجبعی ثش٘بٔٝ»ثٝ  1355خٕقی دس ػبَ   سیضی اعّالفبت ٚ استجبطثش٘بٔٝ

سؿذ پبیذاس »ی چٟبسْ خذیذ ٘یض پشداختٝ ٚ ٔأٔٛسیّت ثش٘بٔٝ« ی اعاّلفبتیی ػّٙتی ثٝ خبٔقٌٝزاس اص خبٔقٝ»ی پبیٝ

 ی وـٛس تقشیف ؿذٜ اػت.ػبِٝا٘ذاص ثیؼت  اٞذاف چـٓ یثش پبیٝ« ٔحٛسالتلبدی دا٘بیی

سیضی  ی ٔـتشن ثش٘بٔٝی حبضش ثب تحّیُ ٔحتٛای ٔؼتٙذات ٘ؾشی دٚ ثش٘بٔٝ یقٙی ٌضاسؽ وٕیتٝٔمبِٝ

( ثٝ 1383ی چٟبسْ تٛػقٝ )( ٚ ٔجب٘ی ٘ؾشی ٚ ٔؼتٙذات ثش٘ب1355ٝٔی ؿـٓ )عّالفبت ٚ استجبعبت خٕقی ثش٘بٔٝا

ی ؿـٓ پشداصد. ثش اػبع ایٗ پظٚٞؾ دس ثش٘بٔٝٞب ٔی دس آٖ« تٛػقٝ»ٚ « استجبعبت»تٛكیف ٚ تحّیُ ٔفْٟٛ 

ی استجبعبت ٔؼأِٝ« ی اعاّلفبتیخبٔقٝ ٌزاس اص خبٔقٝ ػّٙتی ثٝ» ای ٚ  ، ٞذف تٛػقٝ«ی ّّٔیتٛػقٝ»(، 1355)

ی خبٔقٝ»دس تٛػقٝ ٚ « سؿذ پبیذاس التلبدی»( ثب ٞذف 1383ی چٟبسْ )وـٛس اػت. ایٗ دٚ ٔضٕٖٛ دس ثش٘بٔٝ

 ا٘ذ.دس استجبعبت د٘جبَ ؿذٜ« ٔحٛسدا٘بیی

ی اعّالفبتی، خبٔقٝ یی چٟبسْ تٛػقٝ، خبٔقٝی ؿـٓ تٛػقٝ، ثش٘بٔٝاستجبعبت، تٛػقٝ، ثش٘بٔٝ های کليدی5واشه

 ٔحٛس.دا٘بیی

                                                
  hadi.khaniki@gmail.com                                          دا٘ـیبس ٌشٜٚ فّْٛ استجبعبت دا٘ـٍبٜ فّّبٔٝ عجبعجبیی               1

 shahghasemi@gmail.com                              ی ٔؼؤَٚ(      دوتشای فّْٛ استجبعبت دا٘ـٍبٜ فّّبٔٝ عجبعجبیی )٘ٛیؼٙذٜ  2
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 هقدّهه

تأثیش وٖٙٛ تحتی پبیب٘ی لشٖ ثیؼتٓ تبٞب ٚ اٍِٛٞبی غبِت تٛػقٝ ٚ استجبعبت اص ػٝ دٌٞٝفتٕبٖ

ٞبی فشاٚا٘ی یبفتٝ ٚ ٚضقیّت وـٛسٞبی دس حبَ تٛػقٝ تحّٛالت ٔختّف فیٙی ٚ رٞٙی، دٌشٌٛ٘ی

تش وشدٜ اػت. ثٝ ٕٞیٗ ػجت دٚ ٔفْٟٛ تٛػقٝ ثیؾ٘یض ِضْٚ تٛخّٝ ثٝ ٘مؾ استجبعبت سا دس تٛػقٝ 

ای، اَؿىبَ ٚ اثقبد فّٕی ٔتفبٚتی یبفتٝ ٞبی تٛػقٝسیضیٞب ٚ ثش٘بٌٔٝزاسیٚ استجبعبت دس ػیبػت

      « ی ّّٔیتٛػقٝ»ٞبی سیضیتٛا٘ب دس ثش٘بٔٝ ٔثبثٝ اٞشٔی اػت. دس ایٗ فشایٙذ، فٕذتبً استجبعبت ثٝ

ٞب، دس  ی سػب٘ٝافضاسا٘ٝیقٙی ٘مؾ ٘شْ« استجبعبت تٛػقٝ»ای وٝ ٔٛخت ؿذٜ ٌٛ٘ٝآیذ؛ ثٝؿٕبس ٔیثٝ

ٞبی ٘ٛیٗ ٞب ٚ فٙبٚسی ی سػب٘ٝافضاسا٘ٝیقٙی ٘مؾ ػخت« ی استجبعبتتٛػقٝ»وٙبس ضشٚست 

ٞبی تٛػقٝ  فٙٛاٖ یىی اص اسوبٖ اػبػی تحمّك ثش٘بٔٝ ثٝ ٞبی تٛػقٝ،سیضی استجبعی دس ثش٘بٔٝ

 ٔٛضٛفیّت یبثذ.

ایشاٖ اص ایٗ تحّٛالت تأثیش پزیشفتٝ ٚ ثب  ی ٞبی فٕشا٘ی ٚ تٛػقٝی ٌزؿتٝ، ثش٘بٔٝبس دٞٝدس چٟ

ا٘ذ. دس ایٗ ٔمبِٝ ٘ٛیؼٙذٌبٖ ثشآ٘ٙذ تب ثٝ پشداختٝ« تٛػقٝ»ٚ « استجبعبت»سٚیىشدٞبی ٔختّف ثٝ 

  ( وٝ آخشیٗ 1355ی فٕشا٘ی ؿـٓ )دس ثش٘بٔٝ «تٛػقٝ»ٚ « استجبعبت»ثشسػی تحَّٛ ٌفتٕب٘ی 

ی اختٕبفی، ی چٟبسْ تٛػقٝآیذ ٚ ثش٘بٔٝؿٕبس ٔیی پیؾ اص ا٘مالة اػالٔی ثٝی تٛػقٝثش٘بٔٝ

ػبِٝ دس فشایٙذ تحمّك  ی پٙح( وٝ ٘خؼتیٗ ثش٘ب1383ٝٔالتلبدی ٚ فشٍٞٙی خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ )

 ی خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ اػت، ثپشداص٘ذ.ػبِٝ ثیؼت ا٘ذاص ػٙذ چـٓ

 هفاهين توسعهل سير تحوّالف( 

تٛػقٝ، ٔفٟٛٔی پیچیذٜ ٚ چٙذٚخٟی اػت؛ صیشا ثب ٚخٜٛ تبسیخی ٚ فشٍٞٙی ثؼیبس دسآٔیختٝ 

وبس ی فشایٙذٞبی تغییش دس خٛأـ ثـشی ثٝٚ دس صٔیٙٝ اػت. ٔفْٟٛ تٛػقٝ، اثتذا دس فّْٛ عجیقی

« سؿذ»ٚ  «تىبُٔ»، «تشلّی»خبیٍضیٗ ٔفبٞیٓ دیٍشی ٘ؾیش  تذسیحایٗ ٚاطٜ ثٝ ٌشفتٝ ؿذٜ اػت.

ٔیالدی ثٝ ٔقٙبی  1752٘خؼتیٗ ثبس ثٝ صثبٖ فشا٘ؼٝ ٚ اٍّ٘یؼی دس ػبَ  ی تٛػقٌٝشدیذٜ اػت. ٚاطٜ

فٙٛاٖ ٔشاحُ  ٞبیی عجك یه عشح یب ثش٘بٔٝ اػتقٕبَ ؿذٜ ٚ ػپغ ثٝیب ایذٜ سػیذٖ ثٝ اٞذاف

وبس ثٝ ثٝ یه ٌُٔثبثٝ تٛاِی ثیِٛٛطیىی تغییش اص یه دا٘ٝ ٚ تخٓ ٌیبٜ ٚ ثقذ ثٝ ثش٘بٔٝ ٔـخّلی دس

پٛؿؾ ٚ  خبسج ؿذٖ اص»(. دس ٔفْٟٛ ِغٛی تٛػقٝ ٘یض وٝ ثٝ ٔقٙبی 15: 1992ٞبع، )سفتٝ اػت 

عٛس ثبِمّٜٛ دس  چٝ وٝ ثٝاػت، ٕٞیٗ وبسثشد ٔؼتتش اػت؛ دس ٚالـ یقٙی، ثشٚص ٚ ؽٟٛس ٞش آٖ« ِفبف

تش، وبُٔ ٘ٛؿ ٚ حبِتی تش ثٝٚخٛد داسد، یب سؿذ ٚ تىبُٔ یه اسٌب٘یؼٓ اص ٘ٛؿ ٚ حبِتی ػبدٜ چیضی

داسٚیٙیؼٓ، تٛػقٝ ثشای  تأثیش لبِت فىشیتش دس حذّ ثّٛك ٚ وٕبَ. اص آٖ پغ تحتثبالتش ٚ پیچیذٜ
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: 1383ٔٛثمی، )ٔتشادف ٌشدیذ  «سؿذ»ی وبس ٌشفتٝ ؿذ ٚ ثب ٚاطٜتٛكیف تغییشات ثیِٛٛطیىی ثٝ

225.) 

ٞبی ػتقذادٞبی ٟ٘فتٝ ٚ تٛا٘بییا ،وٝ اص عشیك آٖ ؿذیٗ تشتیت تٛػقٝ ثٝ ٔقٙبی فشایٙذی ذث

 خٛد وٝ ثٝ ؿىُ عجیقی ٚ وبُٔ ٚ ثّٛك ٟ٘بییتب خبییؿٛد  یه ؿی یب اسٌب٘یؼٓ ؿىٛفب ٔی یٜثبِمّٛ

( تٛػقٝ اص ٔفْٟٛ دٌشٌٛ٘ی ثٝ ػٛی 1859) 1داٚسیٗچبسِض ( تب 1759ِٚف ) یدٚسٜ اصثشػذ. 

 یٚ ثب ٚاطٜ یبفتَ وبُٔ تحّٛؿىّی ٔٙبػت اص ٚخٛد، ثٝ ٔفْٟٛ دٌشٌٛ٘ی ثٝ ػٕت ؿىّی ٕٞیـٝ

 (.8: 1992)اػتٛ،  خٛا٘ی پیذا وشدٞٓ« تىبُٔ»

(، ٔفْٟٛ ٍّٞی تبسیخ ٚ ٔفْٟٛ داسٚیٙی تىبُٔ 1883-1818) دس آثبس وبسَ ٔبسوغ وٝپغ اص آٖ

    ی وٝ ٘ـب٘ٝؿذ ٔغشح ای ٔحٛسی ٔمِٛٝفٙٛاٖ  ثٝتٛػقٝ  ،ذدٌ٘شٜ خٛس یىذیٍشدس تٛػقٝ ثٝ 

ؿذٜ اػت )سیؼت،  وٝ ثب ٕٞبٖ ضشٚست لٛا٘یٗ عجیقی ٕ٘ٛداساػت یٙذی تبسیخی افش ٌیشیؿىُ

، یش ویفی ٞؼتٙذ تب وّٕتٝ ٔبسوغ تٛػقٝ سا دس تغییشات التلبدی وٝ ثیؾاِجتّ(. 41-42: 2002

َ فیضیىی صٔیٗ، وبس ٚ ػشٔبیٝ ثٝ فٙٛاٖ تحّٛ دا٘بٖ والػیه ثٝ تٛػقٝ ثٝد. التلبٔذّ٘ؾش داؿت

ٌفتٙذ. ٔیالتلبدی ػخٗ  یٝ داؿتٙذ ٚ اص تٛػقٝتش تٛخّٚسی ثیؾ تِٛیذ ٚ ثٟشٜ تؿىبِی ثب لبثّیّاَ

تش ثٝ ٞبی اختٕبفی ثـشی اص اؿىبِی ػبدٜثذیٗ تشتیت تٛػقٝ ٔفٟٛٔی ؿذ وٝ ثش تىبُٔ ٘ؾبْ

 (.126: 1984سیٍض، ) ثّٛك ٚ وٕبَ دالِت داؿت حذّ تش، ثبالتش ٚ دساؿىبِی پیچیذٜ

ی ٚ حتّ« ٘ٛػبصی»، «ٔذس٘یتٝ» ٖچٛ، ٔفبٞیٕی «تىبُٔ»ٚ « تشلّی»ثش دس ثشاثش تٛػقٝ، فالٜٚ 

پغ اص خًٙ خٟب٘ی دْٚ آٖ كٛست فشاٌیش   اكغالح تٛػقٝ ثٝا٘ذ. ٔغشح ؿذٜ ٘یض« ػبصیغشثی»

 ی٘ٛػبصی، ِفبف ٕٞبٖ خبٔقٝ یٝدس لبِت ٘ؾشیّٔٛضٛفیّت یبفت. « ِفبف»تش ثب تأویذ ثش ٔفْٟٛ ثیؾ

تی ػّٙ ید ؿذٖ ثبیذ اص ایٗ ٔشحّٝخٛأـ ثشای ٔتدذّوٝ  آٖ اػتٞبی ٔشثٛط ثٝ تی ٚ اسصؽػّٙ

یٙذی چٙذثقذی دا٘ؼت وٝ ٔؼتّضْ أقتمذ اػت وٝ تٛػقٝ سا ثبیذ فش 2ٔبیىُ تٛداس خبسج ؿٛ٘ذ.

ی ٚ ٘یض تؼشیـ سؿذ التلبدی، ی ٔشدْ ٚ ٟ٘بدٞبی ّّٔتغییشات اػبػی دس ػبخت اختٕبفی، عشص تّمّ

 (.7: 1377)اصویب ٚ غفّبسی،  ٔغّك اػت فمشوٗ وشدٖ وبٞؾ ٘بثشاثشی ٚ سیـٝ

تٛػقٝ دس  ،. پغ اص خًٙ خٟب٘ی دْٚچٙیٗ ٘جٛدٜ اػتب ٍ٘شؽ ثٝ ٔفْٟٛ تٛػقٝ اص آغبص أّ

التلبدداٖ  ،ٚاِت سٚػتٛ فٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ،ثٝؿذ؛ فی ٔیی ٚ ٔبدی ٔقشّٔفْٟٛ سؿذ ػشیـ اثقبد وّٕ

وـٛسٞب ٔغشح ٚ  یػٙدؾ سؿذ ٚ تٛػقٝفٙٛاٖ ٔقیبسی ثشای  ی سا ثٝتِٛیذ ٘بخبِق ّّٔ ،آٔشیىبیی

                                                
1 Charles Darwin  
2 Michael P. Todaro 
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عٛس  ٞبی خٛد سا ثشای وبالٞبی ٔلشفی افضایؾ دٞٙذ ٚ ثٝفب وشد وٝ اٌش ُّٔ خٟبٖ ػْٛ، خٛاػتٝادّ

ٔیبٖ، ٚػبیُ  ایٗ تش ثشاٍ٘یختٝ ؿٛ٘ذ، ثٝ تٛػقٝ دػت خٛاٞٙذ یبفت. دسی ثشای وؼت دسآٔذ ثیؾوّّ

)ٔٛػٛی  ش ثبؿٙذال ثشدٖ تمبضبٞبی ٔلشف ٔؤثّتٛا٘ٙذ دس ثب ٚیظٜ تجّیغبت، ٔی خٕقی ثٝ  استجبط

 (.88: 1385خٟشٔی، 

ٌیشد.  ثشٔیٞبی ص٘ذٌی ثـشی سا دس خٙجٝ یمبٖ، ٕٞٝتش ٔحمّاوٖٙٛ ٔفْٟٛ تٛػقٝ دس ٘ؾش ثیؾ

٘ؾش اص خٛسان ٚ تٟشا٘یبٖ ٔقتمذ اػت تقشیف تٛػقٝ ثبیذ اص ٘یبصٞبی ا٘ؼب٘ی آغبص ؿٛد وٝ كشف

 ،ػٗ آٔبستیب(. 13تب: )تٟشا٘یبٖ، ثی پشداصدٔقٙٛی ا٘ؼبٖ ٘یض ٔی پٛؿبن ٚ ٔؼىٗ، ثٝ ٔؼبئُ ص٘ذٌی

ٞبی ٌبٜ ٚی، فشایٙذ ٌؼتشؽ آصادیذدا٘ذ. تٛػقٝ دس دیٔثبثٝ آصادی ٔیالتلبدداٖ ٞٙذی، تٛػقٝ سا ثٝ

« اثضاس اكّی»فٙٛاٖ  ٚ ٞٓ ثٝ« ِٝیّٞذف اّٚ»فٙٛاٖ  ا٘ؼب٘ی اػت. دس ایٗ سٚیىشد، ٌؼتشؽ آصادی ٞٓ ثٝ

تٟٙب اٞذاف  (. تقشیف د٘یغ ٌِٛت اص تٛػقٝ، ٘ٝ 57: 1381)ػٗ،  ؿٛد ؾش ٌشفتٝ ٔیتٛػقٝ دس ٘

ؿٛد. ٌِٛت ػٝ خضء ٞبی اختٕبفی ٚ سٚا٘ی خبٔقٝ ٘یض ٔی ٌیشد، ؿبُٔ خٙجٝ ثشٔیالتلبدی سا دس

فٙٛاٖ ٔقیبس فشایٙذ تٛػقٝ ثیبٖ  اػبػی یب ػٝ اسصؽ ٔحٛسی ٔقیـت، افتٕبد ثٝ ٘فغ ٚ آصادی سا ثٝ

ای د٘جبَ ی ٞش فشد یب خبٔقٝٚػیّٝ فٙٛاٖ اٞذاف اػبػی ثٝ ایٗ ػٝ اسصؽ ٔحٛسی ثٝوشدٜ اػت. 

دا٘ذ وٝ عی آٖ ثبٚسٞبی یٙذی ٔیایٗ فؾیٕی ٘یض تٛػقٝ سا فشؼح(. 70: 1377ؿٛ٘ذ )ٌِٛت، ٔی

ؿٛ٘ذ تب ٔتٙبػت ثب َ ٔیٔتحّٛ ٗكٛست ثٙیبدی ػیبػی ثٝ ٟ٘بدٞبی اختٕبفی، التلبدی ٚ ٚ فشٍٞٙی

)فؾیٕی،  ذثیبیٙذ ػغح سفبٜ خبٔقٝ ٘یض استمب ٔیاعی ایٗ فش ؛ؿذٜ پیؾ سٚ٘ذؿٙبختٝٞبی تؽشفیّ

1378 :41.) 

ی ا٘ؼب٘ی پشداختٝ ٚ آٚسدٜ اػت: ثٝ تٛػقٝ سیٗ ثب٘خؼتثشای  1990ػبصٔبٖ ُّٔ ٘یض دس ػبَ 

 یبثذ. ٞشچٙذ ایٗ أىب٘بتأىب٘بت افشاد ثـش افضایؾ ٔی ،ا٘ؼب٘ی سٚ٘ذی اػت وٝ عی آٖ یتٛػقٝ»

 یِٝأػغٛح تٛػقٝ، ٔؼ یٝب دس وّیّدچبس تغییش دس تقشیف ؿٛ٘ذ، أّ ذ اػبػبًٙتٛا٘ ثٝ ٔشٚس صٔبٖ ٔی

یبثی ثٝ ثشخٛسداسی اص ص٘ذٌی عٛال٘ی ٕٞشاٜ ثب تٙذسػتی، دػت :ثٙیبدیٗ ثشای ٔشدْ فجبست اػت اص

چٝ ػت. چٙبٖیبثی ثٝ ٔٙبثقی وٝ ثشای پذیذ آٚسدٖ ػغح ٔٙبػت ص٘ذٌی الصْ ادا٘ؾ ٚ تٛا٘بیی دػت

٘یبفتٙی خٛاٞذ ٞبی دیٍش ص٘ذٌی دػت تایٗ ػٝ أىبٖ غیشلبثُ حلَٛ ثٕب٘ذ، ثؼیبسی اص ٔٛلقیّ

 (.1990)یٛ٘ؼىٛ،  «ثٛد

ی ا٘ؼب٘ی ٚ دس ای اص تٛػقٝثش آٖ تأویذ ؿذٜ، خٙجٝ 1990 یی پبیذاس ٘یض وٝ دس دٞٝتٛػقٝ

ٞبی ا٘ؼبٖ ا٘ؼب٘ی پشٚسؽ لبثّیّتی آیٙذٜ اػت. ٞذف تٛػقٝ ٞبیصیؼت ٚ ٘ؼُ استجبط ثب ٔحیظ 

ی آیذ. ثٝ ٌفتٝؿٕبس ٔیٞبی ا٘ؼب٘ی ثٝی دائٕی لبثّیّتتٛػقٝ ی پبیذاس ٘یضاػت؛ ثٙبثشایٗ تٛػقٝ
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ٞب ٚ ثٟجٛد ویفیّت ص٘ذٌی افشاد اص ٔٙذ ػبختٗ ٚالقی ا٘ؼبٖثٟشٜ اِحك، ٞذف اكّی تٛػقٝ،ٔحجٛة

ٞبی ا٘ؼبٖ ٚ پشٚسؽ لبثّیّت»ٟ٘بیی اص آٖ، ٌؼتشؽ اؿتغبَ اػت ٚ ٔملٛد  عشیك افضایؾ دسآٔذ ٚ

صیؼتی غٙی   ٚسی ا٘ؼبٖ اص ص٘ذٌی عٛال٘ی، ػبِٓ ٚ خّّبق دس ٔحیظ ٚ ٘یض ثٟشٜ« ٌؼتشؽ أىب٘بت اٚ

 (.1994دٔٛوشاتیه اػت )ٌشیفیٗ ٚ ٔه وّٙی،  ای ٔذ٘ی ٚخبٔقٝ ٚ دس

ٔٙبثـ عجیقی( ثب  پبیذاس ثٛدٖ تٛػقٝ ٔؼتّضْ خجشاٖ وبٞؾ ثخـی اص وُّ ٔٙبثـ ػشٔبیٝ )ٔثالً

دس غیش ایٗ كٛست، ثب ( اػت؛ ٔبدی ٚ ا٘ؼب٘ی) ٝیػشٔبٞبی دیٍش تش دس ثخؾٌزاسی ثیؾ ػشٔبیٝ

یبثذ. دس عجیقی، ٔبدی ٚ ا٘ؼب٘ی(، أیذ ثٝ تٛػقٝ ٘یض وبٞؾ ٔی) یاوبٞؾ اسصؽ وُّ ٔٙبثـ ػشٔبیٝ

ؿٛد ٚ تش تأویذ ٔیی ا٘ؼب٘ی ٚ ضشٚست تـىیُ آٖ، ثیؾی ا٘ؼب٘ی ثش ٘مؾ وّیذی ػشٔبیٝتٛػقٝ

ی افشاد ٞبی ثشاثش ثشای ٕٞٝی ا٘ؼب٘ی، ایدبد فشكتحتّی فشاتش اص ٍ٘بٜ اثضاسی ثٝ ا٘ؼبٖ ٚ ػشٔبیٝ

تش دػتبٚسدٞبی تٛػقٝ ثٝ وٕه دِٚت، دس خبٔقٝ، سفبٜ ٔشدْ، حٕبیت اص ص٘بٖ ٚ تٛصیـ فبدال٘ٝ

 ٌیشد )ٕٞبٖ(. اِٚٛیّت لشاس ٔی

 هاهای هفهوهی آىگونیو سير دگر« توسعه» و« ارتباعات»ب( 

وٙٙذ، ثٝ ِحبػ تجبسؿٙبػی ثٝ ٘ؼُ ٔغبِقبتی وٝ ثش ٘ؼجت ٔیبٖ استجبعبت ٚ تٛػقٝ تأویذ ٔی

ٞبی ٞبی فّْٛ اختٕبفی اص ٌفتٕبٖٞب تقّّك داس٘ذ وٝ ٕٞب٘ٙذ ثؼیبسی اص حٛصٜػٛٔی اص ٘ؾشیّٝ

ٝ دس دٚساٖ پغ اص خًٙ ٞبی استجبعبت ٚ تٛػقٝ وا٘ذ. ٘ؼُ ٘خؼت ٘ؾشیّٝایذئِٛٛطیه فبكّٝ ٌشفتٝ

اػت ٚ ا٘تؾبس آٖ اص « ٞب دس ٘ٛػبصی ی سػب٘ٝثیٙب٘ٝخٛؽ»خٟب٘ی دْٚ ػشثشآٚسد، ٔجتٙی ثش ٘مؾ 

دس خٛأـ دس حبَ ٌزاس اػت. ٘ؼُ « ٔذس٘یضاػیٖٛ»خٕقی، تؼشیـ ٚ تؼٟیُ فشایٙذ  ٚػبیُ استجبط

دس پی اثشٌزاسی استجبعبت ثش  دٞذ ٚ اِٚٛیّت ٔی« ٞب دس تٛػقٝ ٘مؾ ا٘تمبدی سػب٘ٝ»ٞب ثٝ دْٚ ٘ؾشیّٝ

داسی ؿىُ ٞبی تٛػقٝ دس خبسج اص ٔؼیش سؿذ ػشٔبیٝسٚ٘ذ ٞٛؿیبسػبصی خٛأـ اػت تب ػشٔـك

ٞبی اعّالفبت ٚ استجبعبت سٚی ی فٙبٚسیٞبی پشؿتبثی وٝ دس حٛصٜتأثیش پیـشفتٌیشد. اوٖٙٛ تحت

سٚثشٚػت وٝ اّٚالً چٖٛ دٚ ٘ؼُ ٞبی استجبعبت ٚ تٛػقٝ دادٜ اػت، خٟبٖ ثب ٘ؼُ ػٛٔی اص ٘ؾشیّٝ

تش ثشخٛسداس اػت ٚ ثب٘یبً ثب تّٙٛؿ، تىثّش ٚ حتّی تقبسم وٓ« ػٌٛفتٕبٖ غبِت ٚ یه»پیؾ، اص ایٗ 

 ای ٔٛاخٝ اػت.  ثیٙب٘ٝ ٚ ا٘تمبدی تٛػقٝتشی دس دسٖٚ خٛد دس لیبع ثب دٚ ٌفتٕبٖ خٛؽثیؾ

ٞبیی ٘ؾیش وٙذ: ٘خؼت، ٘ؾشیّٝثٙذی ٔیٞب سا دس ػٝ ٌشایؾ عجمٝتٟشا٘یبٖ ایٗ ٘ؼُ اص ٘ؾشیّٝ

تىیٝ داس٘ذ. دْٚ، « فشاكٙقتی»وٝ ثش ٚسٚد خٟبٖ ثٝ دٚساٖ « التلبد اعّالفبتی»ٚ « ی اعّالفبتیخبٔقٝ»

ٞبی آصادی ٚ ثشاثشی دس خشیبٖ اعّالفبت، خٛاػتبس ٚضـ ٞبیی وٝ ثب تأویذ دٌٚب٘ٝ ثش ٔمِٛٝ٘ؾشیّٝ
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وٝ ثٝ « فشاػبختبسٌشایی»ٚ « پؼبٔذسٖ»ٞبی ، ٘ؾشیّٝ٘ؾٓ ٘ٛیٗ استجبعی دس خٟبٖ ٞؼتٙذ ٚ ػْٛ

 (.275-274: 1994پشداص٘ذ )تٟشا٘یبٖ، ٞب ٔی ؿذٜ اص سػب٘ٝتٛكیف ٚ تجییٗ خٟبٖ اؿجبؿ

دس ٘ؼُ ػْٛ، استجبعبت ٚ تٛػقٝ ثٝ دِیُ فشاٌیشی تب حذٚد صیبدی ثٝ ٔفبٞیٓ وّّی ٚ ثذٖٚ 

ای ٚسی اػت تقبسیف وبسثشدی ٚ فّٕیا٘ذ. اص ایٗ سٚ ضشٔشصٞبی دلیك ٚ ٔـخّق، تجذیُ ؿذٜ

فٙٛاٖ سٚ٘ذ تجبدَ ٔفبٞیٓ اص عشیك  ٞب اسائٝ ؿٛد. ؿبیذ ایٗ تقشیف تٟشا٘یبٖ وٝ استجبعبت سا ثٝ ثشای آٖ

ٞب، ٔحتٛاٞب ٚ  ٞب، فشًٞٙثیٙیفالئٓ ٌفتبسی ٚ غیشٌفتبسی دس ٘ؾش ٌشفتٝ اػت وٝ اص عشیك خٟبٖ

فشایٙذ استمبی »فٙٛاٖ  ب ثبؿذ. تٛػقٝ دس ایٗ سٚیىشد، ثٌٝـوٙذ، تب حذّی سأٜدبسی استجبعی فُٕ ٔی

ی فٕٛٔی دس ٔؼیش سػیذٖ ثٝ ػغٛح ثبالتشی اص یه ٘ؾبْ اختٕبفی ثشای ثشآٚسدٖ ٘یبصٞبی فضایٙذٜ

 (.276تقشیف ؿذٜ اػت )ٕٞبٖ: « ثٟجٛد ٚ سفبٜ ٔبدی ٚ ٔقٙٛی

ٞبی بسی اص دادٜٞبیی ٞٙدٔدٕٛفٝ ،استجبعبت یٞبی تٛػقٝ ؿبخق»ثش اػبع ایٗ تقبسیف، 

٘ذ یٛٞب سا ثٝ ٞٓ پسیضیثش٘بٔٝ ٞب ٚ استجبعبت ٚ ػیبػت یتٛػقٝ یٝی ٚ ویفی ٞؼتٙذ وٝ ٘ؾشیّوّٕ

ثٝ  ٌیشی تجذیُ وٙٙذ.ٞبی لبثُ ا٘ذاصٜ ٞب ٚ ٚیظٌی بت خٕقی سا ثٝ اسصؽعدٞٙذ تب ٔفبٞیٓ استجبٔی

دػت آٔذٜ یب ٔٛا٘ـ ٔٛخٛد دس ٞبی ثٝتٛا٘ٙذ پیـشفت ٞبی تٛػقٝ استجبعبت ٔی ایٗ تشتیت ؿبخق

ؿذٜ ٚ ٞبی استجبعبت تىِٙٛٛطیه ٟ٘بدیصٔیٙٝ ی اختٕبفی سا دسقٞبی لغٞب ٚ ٞذفتساٜ ٚالقیّ

 (. 414: 1985)تٟشا٘یبٖ، « ثبصٍ٘شی ٕ٘بیٙذ ،خٛداٍ٘یختٝ

ق ی تٛػقٝ ٔـخّیٙذ وّّأجٙبی فش استجبعبت سا ثش یٞبی تٛػقٝ تٛاٖ ؿبخق ثب ایٗ تقشیف ٔی

 سد،زٌٍی ٔیچبسپیى ثؼیح ٚ ٔتفبٚت ا٘جبؿت، یاص ػٝ ٔشحّٝ وٝ فشایٙذ تٛػقٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ وشد.

 ذ ثٛد.ٙت ٞٓ داسای ػغٛح ٔختّفی خٛاٞباستجبع یٞبی تٛػقٝ عٛس عجیقی ؿبخق ثٝ

فشایٙذی اػت وّٕی ٚ اص ثبال ثٝ پبییٗ وٝ ثش ثشٚت، لذست ٚ اعّالفبت تىیٝ داسد، أّب « ا٘جبؿت»

ایٙذی ٔقىٛع ٚ ٔٛاصی ٚ اص پبییٗ ثٝ ثبالػت وٝ ثش تحشّن اختٕبفی ٚ فش« ثؼیح»دس ٔمبثُ، 

« یىپبسچٍی»ٞبی فشٍٞٙی اػتٛاس اػت. فشایٙذ ٞبی ّّٔی ٚ خّّبلیّتسٚحی، ٔـبسوت ػیبػی، آٌبٞی

ٞبی ٞب ٚ ٘بپیٛ٘ذیثخؾ دس تٛػقٝ اػت؛ ثٝ ایٗ ٔقٙب وٝ ٌؼؼتٍیدٞٙذٜ ٚ ٚحذت٘یض فبُٔ ا٘ؼدبْ

: 1381وـب٘ذ )خب٘یىی، ْ سا دس ٔذاسٞبی ثبالتشی ثٝ پیٛػتٍی ٚ یٍبٍ٘ی ٔیثشآٔذٜ اص فشایٙذ دٚ

132.) 

   ٞبی استجبعی سا ثب تٕبیضٞبیی ثٝ ٔٛاصات ٕٞیٗ ػٝ فشایٙذ تقشیف  ( ؿبخق1985تٟشا٘یبٖ )

دػت آٔذٜ اػت، ػٝ ٘ٛؿ ؿبخق وٙذ. دس تقشیفی وٝ ثش اػبع پظٚٞـی ثشای یٛ٘ؼىٛ ثٝٔی

ٞبی وّٕی اػت وٝ ثب فشایٙذ  یب ؿبخق« ی استجبعبتتٛػقٝ»ؿٛد. اَّٚ فشایٙذ استجبعی اسائٝ دادٜ ٔی
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پشداصد؛ ٕٞبٖ ٞبی استجبعی ٔیی فٕٛٔی ؿجبٞت داسد ٚ ثٝ اثضاسٞب ٚ صیشػبختدس تٛػقٝ« ا٘جبؿت»

ی استجبعبت ٔقغٛف ثٝ ی تٛػقٝؿذٜ دس صٔیٙٝٞبی ا٘دبْٞب ٚ پظٚٞؾتش ٘ؾشیٌّٝٛ٘ٝ وٝ ثیؾ

تشیٗ تٛخّٝ خٛد سا ثش ٔیضاٖ ٌؼتشؽ ٞب ثیؾٞبػت. ایٗ دػتٝ اص ؿبخق سػب٘ٝ ی وبسثشدٌؼتشٜ

ٞبیی ٔب٘ٙذ تیشاط ٚ ػغح پٛؿؾ ی ٔغجٛفبت ؿبخقا٘ذ. دس صٔیٙٝٚػبیُ ا٘تمبَ پیبْ ٔتٕشوض وشدٜ

 (.444-413: 1985ؿٛد )تٟشا٘یبٖ،  ٞب دس ایٗ ٌشٜٚ اسصیبثی ٔی آٖ

یب « ی استجبعبتٚػیّٝ تٛػقٝ ثٝ »تٛاٖ فشایٙذ  ٔیی استجبعبت سا ی دْٚ دس ٘ؾبْ تٛػقٝخٙجٝ

ٞبی ویفی دا٘ؼت وٝ ثب فشایٙذ ثؼیح اختٕبفی، التلبدی، ػیبػی ٚ فشٍٞٙی وبٔالً ٕٞبًٞٙ  ؿبخق

ی استجبعبت ثب استمبی ػغٛح آٌبٞی ٚ ا٘تؾبسات ٚ اكشاس ثشای افضایؾ اػت. ایٗ خٙجٝ اص تٛػقٝ

ٞبی ٔخبِف اص عشیك ٚػبیُ  ٞب یب ٌشٜٚت. دِٚتٞبی اختٕبفی ٕٞشاٜ اػٞب ٚ ٔـبسوتسلبثت

ٞبی ٔختّف خبٔقٝ خٟت دٞٙذ. اص ایٗ سٚ دس ایٗ دػتٝ اص وٛؿٙذ ثٝ ثخؾخٕقی ٔی استجبط 

افضاسٞبی استجبعی ٔٛسد ٘ؾش اػت تب ٞب یب ٘شْتش ٔحتٛا ٚ ٔضٕٖٛ پیبْٞبی تٛػقٝ، ثیؾ ؿبخق

ٞبی ویفی ثب  ی ٔغجٛفبت ؿبخقشكٝای. دس فافضاسٞبی سػب٘ٝ ی پٛؿؾ، تیشاط ٚ ػخت٘حٜٛ

ثخـی ٚ ٞٛؿیبسػبصی ٞبی ػیبػی، خجشی، فشٍٞٙی ٚ...،  ٔیضاٖ آٌبٞی٘ؼجت ٔٛضٛفبت ٚ ٌشایؾ

 (.133: 1381ؿٛد )خب٘یىی،  ی خّت ٔـبسوت ٚ سلبثت خٛا٘ٙذٌبٖ ػٙدیذٜ ٔیٚ ؿیٜٛ

« ثشای استجبعبتتٛػقٝ »ٞبی ثبصٍ٘شی یب فشایٙذ  تشیٗ ایٗ فشایٙذٞب وٝ ؿبخق ػٛٔیٗ ٚ ٟٔٓ

ی یىپبسچٍی التلبدی، اختٕبفی، ػیبػی ٚ فشٍٞٙی ٘ؼجت داسد. ایٗ ٚخٝ اػت، ثٝ ٘ٛفی ثب ٔشحّٝ

صا )ٔب٘ٙذ ایذئِٛٛطی یب وٙذ وٝ ثش اػبع یه فٙلش فشاٌیش ٚ دسٖٚاص تٛػقٝ، ػیبػتی سا پیـٟٙبد ٔی

ثٝ فجبست  ذ ٚ یٍب٘ٝ ػبصد؛پشاوٙذٜ سا ٔتّح ٞب ٚ فالیك ٔتفبٚت ٚفشًٞٙ( ثتٛا٘ذ ػبختبسٞب، ٞٛیّت

وٙذ. ثٝ ایٗ ی دْٚ سا تأٔیٗ ٚ تقییٗ ٔیتحشیه ٚ ٔـبسوت ٔشحّٝ« ا٘ؼب٘ی ؿذٖ»دیٍش، ٔیضاٖ 

ٞبی  ٞب دس سٚ٘ذ تٛػقٝ ثب ایٗ لجیُ ؿبخقِحبػ، ػٙدؾ خٟت ٚ ٘ٛؿ ٘ؾبست ٔحتٛای پیبْ

ٞب ثٝ ٔمِٛٝ سا  آٖ ی ٔغجٛفبت، خٟت ا٘تمبدی ٚ ٘ٛؿ ٍ٘شؽفٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ دس صٔیٙٝاستجبعی اػت؛ ثٝ

وٙٙذ. دس ایٗ فشایٙذ ثبال ثشدٖ سٚاداسی ٚ سؿذ فشٍٞٙی اص عشیك ثیبٖ فالیك ٚ ٘یض اسصیبثی ٔی

ٞبی ٔختّف، ٌفتٍٛ ٚ الٙبؿ ٚ دس ٟ٘بیت، ػبخت فشًٞٙ ٘مّبد ٚ ایدبد تقبٖٚ ٔجتٙی ثش تّٙٛؿ، ا٘ذیـٝ

ٞیّت، ویفی ٞؼتٙذ، ٕٔىٗ اػت ٔٛسد ٘ؾش اػت. اِجتّٝ چٖٛ فشایٙذٞبی تبسیخی تٛػقٝ، اص ِحبػ ٔب

ٞبی ٔٙبػت، ٞبی وّٕی ٚ ثب آصٖٔٛ ػغٛح یىپبسچٍی یب فذْ یىپبسچٍی اختٕبفی اص عشیك سٚؽ

 (.133خٛثی ػٙدیذٜ ٘ـٛ٘ذ )ٕٞبٖ: ثٝ
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 روش پصوهص

ایشاٖ   یٞبی تٛػقٝ ی تحَّٛ ٔفٟٛٔی استجبعبت ٚ تٛػقٝ دس ثش٘بٔٝٞذف پظٚٞؾ حبضش، ٔغبِقٝ

ی تٛػقٝ ( وٝ آخشیٗ ثش٘ب1355ٝٔی فٕشا٘ی ؿـٓ )ی تغجیمی ثش٘بٔٝٔمبیؼٝاػت ثش ایٗ اػبع ثٝ 

ی اختٕبفی، التلبدی ٚ فشٍٞٙی ی چٟبسْ تٛػقٝآیذ ٚ ثش٘بٔٝؿٕبس ٔیپیؾ اص ا٘مالة اػالٔی ثٝ

ا٘ذاص   ػبِٝ دس فشایٙذ تحمّك ػٙذ چـٓ ی پٙح( وٝ ٘خؼتیٗ ثش٘ب1383ٝٔخٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ )

حّیُ پشداصد. تسی اػالٔی ایشاٖ اػت، ثب سٚؽ تحّیُ ٔحتٛای ویفی ٔیی خٕٟٛػبِٝ ثیؼت

ٞبی ٔتٗ اص عشیك فشایٙذٞبی  تٛاٖ سٚؽ تحمیمی ثشای تفؼیش رٞٙی دادٜ ٔحتٛای ویفی سا ٔی

)ٞؼیٝ ٚ ؿبٖ٘ٛ،  دا٘ؼت ؿذٜ ؿٙبختٝاحی اٍِٛٞبی ػبصی یب عشّ  ٚ تٓ وذٌزاسی، ٔٙؾّٓثٙذی  عجمٝ

ٚ ٚیّٕٛت ٔضبٔیٗ یب اٍِٛٞب دس یه ٔتٗ خبف، ٕٔىٗ اػت  (. ثٝ ارفبٖ طا٘ه1275: 2005

دٞذ وٝ ٚالقیّت اختٕبفی سا دس سٚؿی آؿىبس یب ٟ٘فتٝ ثبؿذ ٚ ایٗ أىبٖ سا ثٝ پظٚٞـٍشاٖ ٔی

تٛاٖ یه سٚیىشد  ثب تحّیُ ویفی ٔی  (.310: 2011رٞٙی، أّب فّٕی ثفٟٕٙذ )طاً٘ ٚ ٚیّذٔٛث، 

ی استجبعی سا، ثش عجك لٛافذ تحّیُ ٖٛ دس دسٖٚ صٔیٙٝی ٔتؿذٜ ؿٙبػب٘ٝ ٚ وٙتشَتدشثی، سٚؽ

ٔشحّٝ ثب سفبیت فٙبكش ٔٛسد ٔغبِقٝ، دس ٘ؾش ٌشفت. تحّیُ ٔحتٛای ویفی  ثٝ  ٔحتٛا ٚ سٚؽِ ٔشحّٝ 

ٞب یب اٍِٛٞبیی سا وٝ آؿىبس یب پٟٙبٖ سٚد ٚ تٓثٝ فشاػٛیی اص وّٕبت یب ٔحتٛای فیٙی ٔتٖٛ ٔی

 (. 36: 1390آصٔبیذ )ایٕبٖ ٚ ٘ٛؿبدی، ٔیكٛست ٔحتٛای آؿىبس  ٞؼتٙذ، ثٝ 

ثٝ  تٛأٖی تحّیُ ٔحتٛا سا یٝٞبی ٔٛخٛد دس صٔیٙ سٞیبفت ؿبٖ٘ٛ، ٚ ٞؼیٝ ییّٝثش اػبع ٘ؾش

تحّیُ  .2؛ . تحّیُ ٔحتٛای فشفی ٚ لشاسدادی1فجبستٙذ اص:  ایٗ ػٝ دػتٝ .ػٝ دػتٝ تمؼیٓ وشد

 .یقتحّیُ ٔحتٛای تّخیلی یب تدّٕ .3؛ داس ٔحتٛای خٟت

ؿذٜ اػت. دس ایٗ ٘ٛؿ اص تحّیُ  داس اػتفبدٜ  دس ایٗ پظٚٞؾ اص سٚیىشد تحّیُ ٔحتٛای خٟت

ٞبی پیـیٗ، وبس خٛد سا ثب ؿٙبػبیی  ٞبی ٔٛخٛد یب پظٚٞؾٝ وبس ثشدٖ ٘ؾشیّ ثب ثٝٔحتٛا، پظٚٞـٍشاٖ 

ٞبی  تقشیف ،ثقذ یٝوٙٙذ. دس ٔشحّ ٝ آغبص ٔیِیّثٙذی سٔضٞبی اّٚ شٞب یب ٔفبٞیٓ اكّی ثشای عجمٝٔتغیّ

داس  تحّیُ ٔحتٛا ثب سٚیىشد خٟت ؿٛد. ق ٔیٝ ٔـخّبتی ثشای ٞش ٔمِٛٝ ثب اػتفبدٜ اص ٘ؾشیّفّٕیّ

(. 25-24)ٕٞبٖ:  ٔٙذتشی ثشخٛسداس اػت ٞبی تحّیُ ٔحتٛا اص فشایٙذ ػبختبس ٘ؼجت ثٝ دیٍش سٚؽ

تحّیُ ٔحتٛای  ( ثشای1985دوتش تٟشا٘یبٖ )« ی استجبعبتتٛػقٝ»ٞبی  دس ایٗ پظٚٞؾ، ؿبخق

ی اختٕبفی، التلبدی ٚ فشٍٞٙی ی چٟبسْ تٛػقٝ( ٚ ثش٘ب1355ٝٔی فٕشا٘ی ؿـٓ )ویفی ثش٘بٔٝ

 لشاس ٌشفتٝ اػت.  ٞب ٔٛسد اػتفبدٜ ( ٚ ٔؼتٙذات آ1383ٖخٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ )
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 41................................................ی ایراى های توسعه در برناهه« توسعه»و « ارتباعات»تحوّل هفهوهی 

 

 ایراى یهای توسعه ج( ارتباعات در برناهه

 بی قبل از انقالهای توسعه . ارتباعات در برناهه1

ٌشفتٝ  ٞبی فٕشا٘ی ؿىُ  فٙٛاٖ ثش٘بٔٝی تٛػقٝ تحتدس ایشاٖ پیؾ اص ا٘مالة، ؿؾ ثش٘بٔٝ

دسكذ اص وُّ افتجبسات ایٗ ثش٘بٔٝ، یقٙی  5/4(، تٟٙب 1334-1327ی فٕشا٘ی اَّٚ )اػت. دس ثش٘بٔٝ

ٔٛفّمیّتی دس پی   یبفتٝ ثٛد، أّب ایٗ ثش٘بٔٝ فٕالً ٞیچ ٔیّیٖٛ سیبَ ثٝ ثخؾ استجبعبت اختلبف  850

ٚ ثٛدخٝ،  ی آٖ، ٔختٛٔٝ افالْ ؿذ )ػبصٔبٖ ثش٘بٔٝ ثب اتٕبْ دٚسٜ 1334٘ذاؿت ٚ ٟ٘بیتبً دس ػبَ 

1329.) 

تشیٗ ثٛدخٝ یقٙی ی فٕشا٘ی اَّٚ، ثیؾ(، ثشخالف ثش٘ب1341ٝٔ-1334ی فٕشا٘ی دْٚ )دس ثش٘بٔٝ

بفت. دس ایٗ ثش٘بٔٝ، اكالح ٚ ٔیّیبسد سیبَ ثٝ ثخؾ استجبعبت اختلبف ی 5/32دسكذ، ٔقبدَ  4/32

      خٕقی ٚ اخشای پیٕبٖ ٔـتشن ػٙتٛ ثشای ایدبد استجبط ٔؼتمیٓ ثیٗ   تىٕیُ ٚػبیُ استجبط

تشیٗ اٞذاف ثٛدٜ اػت )ػبصٔبٖ  تٟشاٖ ٚ وشاچی اص عشیك ػیؼتٓ ٔٛج وٛتبٜ، اص خّٕٝ ٟٔٓ-آ٘ىبسا

 (.1334ٚ ثٛدخٝ،  ثش٘بٔٝ 

ٔیّیبسد  09/46دسكذ اص وُّ افتجبسات آٖ، یقٙی  25( وٝ 1346-1341ی فٕشا٘ی ػْٛ )دس ثش٘بٔٝ

یبفتٝ ثٛد، ثشای ٘خؼتیٗ ثبس یه ػیؼتٓ ٔخبثشاتی كحیح ٚ  سیبَ ثٝ ثخؾ استجبعبت اختلبف 

ٔٙؾّٓ ٚ ٔذسٖ ایدبد ؿذ وٝ تٛا٘ؼت تب حذٚدی احتیبخبت ٔخبثشاتی ٚ استجبعی وـٛس سا ثشآٚسدٜ 

بی استجبط تّفٙی ٚ تٍّشافی، ٌؼتشؽ خذٔبت پؼتی ٚ ٞ ػبصد. فالٜٚ ثش آٖ، تٛػقٝ ٚ ٌؼتشؽ عشح

ی ػْٛ فٕشا٘ی ثٛدٜ اػت )ػبصٔبٖ ی سادیٛیی وـٛس، اص خّٕٝ فّٕىشدٞبی ثش٘بٔٝتمٛیت ؿجىٝ

 (.1341ٚ ثٛدخٝ،  ثش٘بٔٝ 

دسكذ اص وُّ افتجبسات ثش٘بٔٝ یقٙی ٔقبدَ  15(، حذٚد 1351-1346ی فٕشا٘ی چٟبسْ )دس ثش٘بٔٝ

ٞضاس ؿٕبسٜ  300عٛس وّّی  ثخؾ استجبعبت اختلبف یبفت. دس ایٗ ثش٘بٔٝ ثٝٔیّیبسد سیبَ ثٝ  80

ی ثشداسی لشاس ٌشفت. فالٜٚ ثش آٖ، خٛدوبس وشدٖ تّفٗ ٚ ٔجبدِٝؿذٜ، ٔٛسد ثٟشٜ تّفِٗ ٘لت

ٚ ثٛدخٝ،  تٍّشاف، اص خّٕٝ الذأبت ثخؾ ٔخبثشات دس ایٗ ثش٘بٔٝ ثٛدٜ اػت )ػبصٔبٖ ثش٘بٔٝ 

1346.) 

٘یض  1353تلٛیت ؿذ ٚ دس ػبَ  1351( وٝ دس ػبَ 1356-1351شا٘ی پٙدٓ )ی فٕدس ثش٘بٔٝ

ٔٛسد تدذیذ ٘ؾش لشاس ٌشفت، پیـٟٙبد ؿذٜ ثٛد وٝ ثب تٙؾیٓ یه ػیبػت خبٔـ استجبعبت اختٕبفی، 

ٞبی اعّالفبتی، آٔٛصؿی، ٔغجٛفبتی، سادیٛ ٚ تّٛیضیٖٛ  خٕقی ؿبُٔ فقّبِیّت ی ٚػبیُ استجبط اص ٕٞٝ

ی استجبعی وـٛس ی اٞذاف ثش٘بٔٝ اػتفبدٜ ؿٛد. فالٜٚ ثش آٖ، ؿجىٕٝٞبًٞٙ دس صٔیٙٝٚ ... ثٝ ٘حٛی 
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چٙیٗ دس ایٗ ٞبی اختٕبفی ٚ كٙقتی وـٛس اػت، تىٕیُ ٌشدیذ. ٞٓ وٝ اػبع ٚ صیشثٙبی ػیبػت

 (.1351ٚ ثٛدخٝ،  ی تّٛیضیٖٛ سٍ٘ی ٚ خجشٌضاسی پبسع تأػیغ ؿذ )ػبصٔبٖ ثش٘بٔٝ ثش٘بٔٝ، ؿجىٝ

فٕشا٘ی ؿـٓ وٝ ثٝ ػجت ٚلٛؿ ا٘مالة اػالٔی أىبٖ اخشا ٘یبفت، ثیؾ اص ػبیش  یدس ثش٘بٔٝ

كٛست ٔـشٚح   ی ٔمبِٝ ثٝؿذٜ ثٛد وٝ دس ادأٝ ٞب ثٝ ٔٛضٛؿ اعّالفبت ٚ استجبعبت پشداختٝ  ثش٘بٔٝ

 ثٝ آٖ خٛاٞیٓ پشداخت.

 ی بعد از انقالبهای توسعه ارتباعات در برناهه. 9

ی اختٕبفی، التلبدی ٚ فشٍٞٙی ی اَّٚ تٛػقٝپبیبٖ خًٙ، ثش٘بٔٝاص ا٘مالة اػالٔی ٚ  پغ 

تش ثٝ ٔؼبئُ وّٕی ثٝ تلٛیت سػیذ. دس ایٗ ثش٘بٔٝ ثیؾ 1368ثٟٕٗ  11خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ دس 

ٚ  ٞبی ػیٕب ٞبی ؿجىٝ ٞبی پؼتی ٚ ٔخبثشاتی، افضایؾ ثش٘بٔٝ )افضایؾ تیشاط ٔغجٛفبت، افضایؾ ؿجىٝ

 (.1369ٚ ثٛدخٝ،  ثش٘بٔٝ ػبصٔبٖ تش ٔٛسد تٛخّٝ لشاس ٌشفت )ت وٓ...( تٛخّٝ ؿذ ٚ ویفیّ

(، تٛخّٝ ٚیظٜ ثٝ سٚػتبٞب اص ٘ؾش ٔخبثشات، 1378-1374ی دْٚ تٛػقٝ )دس ثش٘بٔٝ

ػبصی ٚ ٚاٌزاسی خذٔبت ٔخبثشات  ٞب، خلٛكی ٔٛسد اص تدٟیضات ٚ ؿجىٝ 500اػتب٘ذاسدػبصیِ 

ا٘ذاصی ٚ  ٞبی خلٛكی، فّٕی ؿذ. ساٜ ٝ ؿشوتؿٟشی ثٝ ثخؾ غیشدِٚتی ٚ ٚاٌزاسی أٛس پؼت ث

ٞب ٚ افضایؾ پٛؿؾ  إِّّی خبْ خٓ، افضایؾ تِٛیذ ثش٘بٔٝ ی ثیٗتمٛیت ػیٕبی اػتب٘ی ٚ ؿجىٝ

ی سادیٛیی كذا ٘یض دس ایٗ ثش٘بٔٝ ثٝ ٞبی اَّٚ، دْٚ، ػْٛ، چٟبسْ ٚ پٙدٓ ػیٕب ٚ ؿجىٝ ؿجىٝ

 (.1373ٚ ثٛدخٝ،   ی فُٕ دسآٔذ. )ػبصٔبٖ ثش٘بٔٝٔشحّٝ

ٞبی ٔبدس  ی استجبعبت، ایدبد ٚ حفؼ ؿجىٝ( دس صٔی1383ٝٙ-1379ی ػْٛ تٛػقٝ )دس ثش٘بٔٝ

لبٖ٘ٛ ایٗ ثش٘بٔٝ،  124ی ی خذٔبت پؼتی ٚ ٔخبثشاتی، ثش عجك ٔبدٜٔخبثشاتی ٚ تٙؾیٓ اػتٕشاس اسائٝ

ذٜ، ی دِٚت ثٛدٜ اػت. افضایؾ ؿٕبس ٚ فٙبٚیٗ ٔغجٛفبت، افضایؾ فٙبٚیٗ وتت ٔٙتـشؿفٟذٜثش

ٞبی كذا ٚ ػیٕب ٚ افضایؾ فقّبِیّت خجشٌضاسی خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ دس  افضایؾ تِٛیذ ثش٘بٔٝ

ٞبی  ی ػْٛ فٕذتبً ثش وبٞؾ تلذّیداخُ ٚ خبسج اص وـٛس، دس ایٗ ثش٘بٔٝ ٔحمّك ؿذ. تأویذ ثش٘بٔٝ

ٞب،  ضیٞب، حزف ٕٔیّ ٔٙذؿذٖ فقّبِیّتٞبی خلٛكی ٚ غیشدِٚتی، لبٖ٘ٛ دِٚتی، خّت ٔـبسوت ثخؾ

 (.1379ٚ ثٛدخٝ،  ٞب ٚ ... ثٛدٜ اػت )ػبصٔبٖ ثش٘بٔٝ  ٔٙذ ؿذٖ پشداخت یبسا٘ٝ ضبثغٝ

 ی عورانی ضطن. برناهه3

 یایٗ ثش٘بٔٝ ثشای اخشا دس فبكّٝ .ؿشٚؿ ؿذ 1355ؿـٓ اص ػبَ  یثش٘بٔٝ یٝٔغبِقبت تٟیّ

دس  ییٞب ی٘ٛآٚس ،ؿـٓ یثش٘بٔٝ یٝؿذٜ ثٛد. دس تٟیّ  دس ٘ؾش ٌشفتٝ 1361-1357 یٞب ػبَ

ٞب ثب ٔـبسوت  ثخؾ یخّٕٝ دس ایٗ ثش٘بٔٝ، ٘خؼت ٚضـ ٌزؿتٝ ؿذ. اص اِفٕبَ یضیس ثش٘بٔٝ

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.s

ab
z.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            10 / 28

http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-105-fa.html


 43................................................ی ایراى های توسعه در برناهه« توسعه»و « ارتباعات»تحوّل هفهوهی 

 

ْ ثش ؿـٓ ٔمذّ یدس ثش٘بٔٝ ،ٗ یٔٛسد اسصیبثی لشاس ٌشفت. افضٖٚ ثش ا ،ٞبی اخشایی ٔشثٛط دػتٍبٜ

 ت، دٚ وبس دیٍش ٘یض ا٘دبْ ٌشفت: ٔذّٔیبٖ یثش٘بٔٝ یٝتٟیّ

أىب٘بت  یایشاٖ، اػتفبدٜ اص ٕٞٝ یت تٛػقٝا٘ذاص ثّٙذٔذّ ػبِٝ ثشای یبفتٗ چـٓ دٜ یٍ٘ش ٙذٜیآ اِف(

وـبٚسصی ٚ  یكٙقتی ٚ ثب التلبد پیـشفتٝ یا ٔٙبثـ عجیقی، ا٘ؼب٘ی ٚ ٔبِی ثشای سػیذٖ ثٝ خبٔقٝ

  .ثٝ سفبٜ ٘ؼجی ی ٔشدْ ؿٟشٞب ٚ سٚػتبٞبٕٞٝ یبثیدػت

ٔیبٖ ٔٙبعك  ٞب تیّبِد تٛاصٖ ٚ تقبدَ دس تٛصیـ فقّایدب شایآٔبیؾ ػشصٔیٗ ث یضیس ( ثش٘بٔٝة

  .ٌٛ٘بٌٖٛ وـٛس ٚ ایدبد ٔحٛسٞبی خذیذ تٛػقٝ

ؿذ وٝ ثب  تذٚیٗٔیّیبسد سیبَ  71430ٔقبدَ  ثب افتجبسی( 1361-1357ؿـٓ فٕشا٘ی ) یثش٘بٔٝ

ثش ٔجٙبی ایٗ ف ٌشدیذ. تلٛیت ٚ اخشای ثش٘بٔٝ ٔتٛلّ ،1357پیشٚصی ا٘مالة اػالٔی دس ػبَ 

 :ؿذٜ ثٛد كٛست صیش تشػیٓ   ثش٘بٔٝ، تلٛیش ایشاٖ دس ثّٙذٔذّت ثٝ

ٚ ٔبِی ثش اػبع  یی أىب٘بت ٔٙبثـ عجیقی، ا٘ؼبٕ٘ٞٝی ایشاٖ، اػتفبدٜ اص ّّٔ یاػتشاتظی تٛػقٝ

 یكٙقتی ثب التلبد پیـشفتٝ ای خبٔقٖٝ ثضسي ٚ ایدبد بت ٌزؿتٝ ثشای سػیذٖ ثٝ دٚساٖ تٕذّتدشثیّ

  تأٔیٗاختٕبفی  ٞبی ٌشٜٚعجمبت ٚ  یت ٔغّٛة ص٘ذٌی ثشای ٕٞٝآٖ ویفیّ وـبٚسصی اػت وٝ دس

 ٚ ؿٟشٞب ٚ سٚػتبٞب اص سفبٜ ٔتمبثُ ٘ؼجی ثشخٛسداس ثبؿٙذ. ثبؿذ

 فجبست ثٛد اص: ؿـٓ فٕشا٘ی یاػبػی ثش٘بٔٝ ٌیشی خٟتی ٚ خغٛط وّّ

 .ػشیـ التلبدی ٌزؿتٝ اِقبدٜ فٛقٔؼبئُ ٘بؿی اص سؿذ  حُّ. 1

 ثّٙذٔذّت. ٞبی ٞذفصیشثٙبی الصْ ثشای سػیذٖ ثٝ آٔبدٜ وشدٖ . 2

 ٚسی. ثٟشٜٚ افضایؾ  ٞب ٟٔبستػغح  یذ، استمباؿتغبَ ِّٔٛ ٞبی فشكتفشاٞٓ آٚسدٖ . 3

 .ت ٔشدْاوثشیّ صیؼت ٔحیظ ت ص٘ذٌی ٚ ثٟجٛد ویفیّ. 4

 .یت ٚ فشًٞٙ ّّٔتحىیٓ یىپبسچٍی، ٚحذت، ٞٛیّ ثشایق ثش الذأبت ٔـخّ . تأویذ5

 ریسی اعّالعات و ارتباط جوعی ی هطترک برناههکويته. گسارش 1.3

ٞبی  ای دس ٔیبٖ وٕیتٝ ی فٕشا٘ی ؿـٓ وـٛس، وٕیتٝدس ایشاٖ ثشای ٘خؼتیٗ ثبس دس تذاسن ثش٘بٔٝ

صیش ٘ؾش « ی اعّالفبت ٚ استجبعبت خٕقیوٕیتٝ»ی وـٛس ثٝ ٘بْ ٌب٘ٝ ٚؿؾسیضی ػی ٔـتشن ثش٘بٔٝ

ی آٖ ایشاٖ، تـىیُ ؿذ وٝ ٚؽیفٝ ی ْٛ استجبعی ٚ تٛػقٝی فّٔدیذ تٟشا٘یبٖ، سئیغ پظٚٞـىذٜ

  ی ٔزوٛس آٔذٜ اػت وٝ دس ٞبی استجبعی دس وـٛس ثٛد. دس ٌضاسؽ وٕیتٝ پشداختٗ ثٝ ػیبػت

سیضی ّّٔی چٙذاٖ  ی ٘مؾ اعّالفبت ٚ استجبعبت خٕقی دس تٛػقٝ ٚ ثش٘بٔٝٞبی ٌزؿتٝ، ٔؼأِٝثش٘بٔٝ

ٞبی ٍٕٞب٘ی دس  سٚ، ٔؼبئُ ٔشثٛط ثٝ سػب٘ٝ ٜ اػت. اص ایٗ سیضاٖ وـٛس ٘جٛدٔٛسد تٛخّٝ ثش٘بٔٝ
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ٌشفتٝ  ٞب لشاس ٔی ٞبی ٔختّف ثش٘بٔٝ ٔب٘ٙذ استجبعبت ٚ ٔخبثشات، فشًٞٙ ٚ ٞٙش ٚ ػبیش ثخؾ ثخؾ

ٞبی سادیٛ ٚ تّٛیضیٖٛ وٝ ثب ٞذف پٛؿؾ ػشاػشی ٘ؾش اص ٌؼتشؽ وبِجذی ؿجىٝاػت. كشف

ٞب غفّت ؿذٜ اػت. یىی اص ٘تبیح ایٗ  اختٕبفی ٘مؾ سػب٘ٝوـٛس د٘جبَ ٌشدیذٜ، اص اثقبد فشٍٞٙی ٚ 

اػت وٝ تحَّٛ اػبػی دس ایٗ صٔیٙٝ پذیذاس ٍ٘شدیذٜ  ٞبی فٕشا٘ی ٌزؿتٝ، آٖ وٕجٛد تٛخّٝ دس ثش٘بٔٝ

: 1355ٞب ٘یض ٔب٘ٙذ وتبة ٚ ٔغجٛفبت دچبس سوٛد ٚ ػؼتی ٞؼتٙذ )تٟشا٘یبٖ،  اػت ٚ ثشخی اص سػب٘ٝ

3-4.) 

خٕقی پیـٟٙبد  ی اعّالفبت ٚ استجبط ٞبی ثّٙذٔذّت دس صٔیٙٝ ی ػیبػتدس ایٗ ٌضاسؽ اكَٛ وّّ

الفبتی ی كٙقتی ٚ اعٌّزاس ثٝ خبٔقٝ فشم اػت وٝ ػیش ٞب ٔجتٙی ثش ایٗ پیؾ ؿذٜ وٝ ایٗ پیـٟٙبد

وٝ ٞٛیّت فشٍٞٙی ٚ ّّٔی ایشاٖ دس ػیش ایٗ دس ایشاٖ ٔؼتّضْ ایدبد ػٝ ؿشط الصْ اػت؛ ٘خؼت آٖ 

وٝ، صیشثٙبی التلبدی الصْ وٝ دس ا٘مالة كٙقتی اَّٚ ٚ  خٛد سا حفؼ وٙذ. دْٚ آٖتحّٛالت، اكبِت 

ی خٟبٖ فشاٞٓ آٔذٜ اػت، دس ایشاٖ ٘یض فشاٞٓ آیذ. ػْٛ آٖ وٝ، فشًٞٙ دْٚ دس وـٛسٞبی پیـشفتٝ

ی اعّالفبت ثب اػتفبدٜ اص تٕبْ ی اعّالفبتی وٝ ٔجتٙی ثش دادٚػتذ آصاد ٚ ٌؼتشدٜی ٌـٛدٜیه خبٔقٝ

 (.7ی ػّٙتی ؿفبٞی ؿٛد )ٕٞبٖ: ٞبػت، خبیٍضیٗ فشًٞٙ ٔحذٚد ٚ ثؼتٝ ػب٘ٝس

 ی ضطنهای کلّی اعّالعات و ارتباعات در برناهه هدف -

تشیٗ ؿشایظ  خٕقی، فشاٞٓ وشدٖ ٌؼتشدٜ ی اعّالفبت ٚ استجبط ٞذف اػبػی دِٚت دس صٔیٙٝ

ػتذ اعّالفبت ضٕٗ سفبیت ی اعّالفبتی خٛاٞذ ثٛد وٝ دس آٖ دادٚی ٌـٛدٜایدبد یه خبٔقٝ

 ی ٔشدْ ا٘دبْ پزیشد.ؿشایظ ایدبد یىپبسچٍی ٚ یٍبٍ٘ی ّّٔی، آصادا٘ٝ ٚ ثب ٔـبسوت فقّبال٘ٝ

 ی ضطنهای کلّی اعّالعاتی و ارتباعی در برناهه هطی و سياست خظّ  -

 ی ؿـٓ ؿبُٔ ٔٛاسد صیش اػت:ٞبی اعّالفبتی ٚ استجبعی ثش٘بٔٝ ٞبی وّّی )ٔبوشٚ( ثخؾ ػیبػت

 ی ّّٔیٞبی اعّالفبتی ٚ استجبعی دس پـتیجب٘ی اص تٛػقٝ . ٘مؾ ثخؾ1

چٖٛ دس ؿشایظ وٙٛ٘ی ایشاٖ، یه ٘ؾبْ ٔختّظ التلبدی ثب ٞذف ٔـتشن استجبط دس خذٔت 

    ٞبی دػتٛسی، ساٞجشی، ثبصتبثی، ٞبػت، ثبیذ تشویجی اص ػیبػت ی ّّٔی حبوٓ ثش سػب٘ٝتٛػقٝ

ٞبی فشٍٞٙی ٚ اختٕبفی ایشاٖ ػبصٌبس ثبؿذ، ا٘تخبة وشد.  ٌٛیی ٚ ٔدبص سا وٝ ثب ٚیظٌیپبػخ

 تٛاٖ ثٝ پٙح دػتٝ تمؼیٓ وشد: ی ّّٔی ٔیٞب سا دس پـتیجب٘ی اص تٛػقٝ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ سػب٘ٝ ٘مؾ

 پـتیجب٘ی سؿذ ٔـبسوت ػیبػی -

 پـتیجب٘ی سؿذ فشٍٞٙی ٚ ٞٙشی -

 پـتیجب٘ی ٌؼتشؽ ٚ سؿذ آٔٛصؽ ٚ پظٚٞؾ -
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 اختٕبفی -التلبدیپـتیجب٘ی سؿذ  -

 إِّّی ی ثیٗپـتیجب٘ی سؿذ سٚاثظ دٚػتب٘ٝ -

ٞب دس خبٔقٝ ثٝ  ی آٖٞب سا دس استجبط ٚ ٕٞىبسی ثب ٟ٘بدٞبی ٚیظٜ ٞب ٞشیه اص ایٗ ٘مؾ سػب٘ٝ

ؿذّت ثٝ فّٕىشد ٟ٘بدٞبی اختٕبفی ٞب ثشای ا٘دبْ ٚؽبیف خٛد ثٝ سػب٘ٙذ. اص ایٗ سٚ سػب٘ٝ ا٘دبْ ٔی

 دیٍش ٔتّىی ٞؼتٙذ. 

 ٞبی دِٚت . ٘مؾ ٚ ٔؼؤِٚیّت2

٘ؾبْ استجبعی ٞش خبٔقٝ، ٘ؾبْ ثؼیبس پیچیذٜ ٚ حؼّبػی اػت وٝ اٌش دس ا٘حلبس ٞش دػتٝ یب 

افتجبس ٚ ساوذ ٚ ػتشٖٚ خٛاٞذ ؿذ. ػبالسی دِٚتی( لشاس ٌیشد، وٓخّٕٝ دیٛاٌٖشٚٞی اص خبٔقٝ )اص 

ی ّّٔی ثبیذ ٘مـی ٞبی تٛػقٝ صٔیٙٝ سٚ ٘مؾ دِٚت دس ایٗ صٔیٙٝ ٘یض ٔب٘ٙذ ثؼیبسی دیٍش اص اص ایٗ 

تٛا٘ذ ٚ  اسؿبدی ٚ صیشثٙبیی ثبؿذ، ٘ٝ ٘مؾ ا٘حلبسی ٚ ٔحذٚدوٙٙذٜ. ثش ایٗ اػبع ٘مؾ دِٚت ٕ٘ی

ٞب ٚ دس  ٘بخٛاٜ ثٝ یىٙٛاختی ٚ یىؼب٘ی پیبْ٘جبیذ ٘مـی ا٘حلبسی ثبؿذ؛ صیشا ا٘حلبس دِٚتی خٛاٜ

ا٘دبٔذ. اِجتّٝ ٘مؾ ٌیشاٖ ٔیآٔٛصی پیبْ ثٝ دػتٞب ٚ دس ٔٛاسد دیٍش  ٌشایی ثش٘بٔٝٔٛاسدی ثٝ ٘خجٝ

ٞبی حؼّبع اختٕبفی ٔب٘ٙذ وٛدوبٖ، خٛا٘بٖ،  اسؿبدی ٚ صیشثٙبیی دِٚت ثبیذ ثب حٕبیت اص ٌشٜٚ

 ٞبی فشٍٞٙی ٕٞشاٜ ثبؿذ. ص٘بٖ، سٚػتبییبٖ، وبسٌشاٖ ٚ الّیّت

 ٞبی ثخؾ خلٛكی . ٘مؾ ٚ ٔؼؤِٚیّت3

ػی ثـشی اػت وٝ ٕٞیـٝ اص خب٘ت ا٘حلبسعّجبٖ دس اص آٖ خب وٝ حكّ استجبعی، اص حمٛق اػب

ٞبی  ٞبی ّّٔی ٚ خلٛكی ثبیذ ثب پزیشؽ ٔؼؤِٚیّت ٞبی ػبصٔبٖ خغش تٟذیذ اػت، فقّبِیّت

ٞبی صیش سا  سٚ الصْ اػت وٝ ثخؾ خلٛكی، اِٚٛیّت اختٕبفی ٚ ّّٔی آ٘بٖ ٘یض ٕٞشاٜ ثبؿذ. اص ایٗ 

 ٞبی خٛد سفبیت وٙذ: دس پزیشؽ ٔؼؤِٚیّت

 فٕٛٔی ٚ ّّٔی ٔٙبفـ -

 لٛا٘یٗ ٚ ٔمشّسات دِٚتی -

 (.438دٞٙذٌبٖ )ٕٞبٖ:  وٙٙذٌبٖ ٚ آٌٟی داساٖ، ٔلشفٔٙبفـ ػٟبْ -

 ی عورانی ضطن. تحليل اعّالعات و ارتباعات در برناهه9.3

ٞب ثٝ ٔٛضٛؿ استجبعبت ٚ اعّالفبت پشداختٝ اػت. دس  ی فٕشا٘ی ؿـٓ ثیؾ اص ػبیش ثش٘بٔٝثش٘بٔٝ

ؿٛد ٚ ػپغ ػبختبس  ی اعّالفبتی ٔغشح ٔی٘خؼتیٗ ثبس ٔٛضٛؿ دػتشػی ثٝ خبٔقٝ ایٗ ثش٘بٔٝ ثشای

 ٌشدد. خذیذی ثشای ٘ؾبْ استجبعی وـٛس پیـٟٙبد ٔی
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ای خٛاٞذ ثٛد وٝ دس آٖ ی اعّالفبتی، خبٔقٝی ؿـٓ فٕشا٘ی، خبٔقٝثش اػبع ٔؼتٙذات ثش٘بٔٝ

ی ّّٔی، آصادا٘ٝ ٚ ثب ٔـبسوت دادٚػتذ اعّالفبت ضٕٗ سفبیت ؿشایظ ایدبد یىپبسچٍی ٚ یٍبٍ٘

  ی اعّالفبتی، ٔجتٙی ثش دادٚػتذ آصاد ٚ ی ٌـٛدٜی ٔشدْ ا٘دبْ پزیشد. فشًٞٙ خبٔقٝفقّبال٘ٝ

ی ػّٙتی ػت وٝ خبیٍضیٗ فشًٞٙ ٔحذٚد ٚ ثؼتٝٞب سػب٘ٝی اعّالفبت ثب اػتفبدٜ اص تٕبْ ٌؼتشدٜ

ٛدٜ، ٘مؾ پـتیجب٘ی اعّالفبت ٚ ؿٛد. ثذٖٚ ٚخٛد یه ٘ؾبْ اعّالفبتی ٚ استجبعی ٌـؿفبٞی ٔی

٘بپزیش خٛاٞذ  ٞبی خجشاٖ ی ّّٔی دچبس ػؼتی ٚ سوٛد ٚ چٝ ثؼب ػٛءاػتفبدٜاستجبعبت دس تٛػقٝ

ی اعّالفبت ٚ استجبط خٕقی، فشاٞٓ وشدٖ ؿذ. ثش اػبع ٔؼتٙذات ایٗ ثش٘بٔٝ ٞذف دِٚت دس صٔیٙٝ

 .ی اعّالفبتی اػتی ٌـٛدٜتشیٗ ؿشایظ ایدبد یه خبٔقٌٝؼتشدٜ

ٞبی خذیذ ػبصٔب٘ی وٝ دس آٖ آفشیٙؾ،  ی ٔـتشن، ایدبد ػبختثش ٔجٙبی ٌضاسؽ وٕیتٝ

ٞبی ػب٘ؼٛس اختٕبفی كٛست ٌیشد، ثٝ ایدبد یه  پخؾ پیبْ ثتٛا٘ذ فبسك اص دِٟشٜ ثٙذی ٚ ثؼتٝ

ٞبی پیـشفت اختٕبفی اػت، وٕه خٛاٞذ وشد. ثذیٟی  ی اعّالفبتی وٝ اص ضشٚستی ٌـٛدٜخبٔقٝ

ای وٝ  بت ػیبػی ٚ اختٕبفی ثبیذ اص ٌض٘ذ ٘یّت ثذخٛاٞبٖ ٔلٖٛ ثبؿذ، ِٚی ِحؾٝاػت وٝ ٔمذّػ

ٞب ٌشایؾ یبثذ،  دس وٙتشَ پیبْ« ثبیذٞب»ی ثٝ حٛصٜ« ٘جبیذٞب»ی ػب٘ؼٛس اعّالفبت ٚ استجبعبت اص حٛصٜ

ٞبی فشٍٞٙی ٚ ٞٙشی وٝ تٟٙب ضبٔٗ پبیذاسی ٚ ثّٙذپبیٍی یه ّّٔت اػت،  ٞبی آفشیٙؾ ػشچـٕٝ

 (.4-2خـىیذ )ٕٞبٖ: خٛاٞذ 

ی اػت وٝ دس ثش٘بٔٝ« ی استجبعبتتٛػقٝ»ی تٟشا٘یبٖ اِّٚیٗ ٔشحّٝ اص استجبعبت تٛػقٝ، ثٝ ٌفتٝ

ی ٔـتشن، ثش كٛست صیش روش ؿذٜ اػت. ضٕٗ ایٗ وٝ دس ٌضاسؽ وٕیتٝ  فٕشا٘ی ؿـٓ ثٝ

ی ٛػقٝی كٙقت چبح، تٞبی سادیٛیی ٚ تّٛیضیٛ٘ی، ٌؼتشؽ كٙقت ػیٕٙب، تٛػقٝ ٌؼتشؽ ؿجىٝ

آٚسی اػٙبد ٚ  ٞبی اختلبكی ثشای خٕـ ٔؤػّؼبت ٔغجٛفبتی، ایدبد خجشٌضاسی ٚ تدٟیض وتبثخب٘ٝ

 كٛست صیش روش ؿذٜ اػت:  ی فٕشا٘ی ؿـٓ ثٝٔذاسن تأویذ ؿذٜ ثٛد وٝ دس ٔفبد ثش٘بٔٝ

 صیشثٙبیی.ایدبد تؼٟیالت  ثش تأویذ -

 .ا اص یىذیٍشایدبد تؼٟیالت استجبعی ٔدضّاستجبعبت ٚ اختٙبة اص  یپیٛػتٝ ٞٓ ثٝایدبد یه ػیؼتٓ  -

 .ٚ ؿٟشی ؿٟشی ثیٗت ثٝ ایدبد تؼٟیالت ٔخبثشاتی دادٖ اِٚٛیّ -

ی اػت وٝ دس ٔفبد صیش اص ثش٘بٔٝ« ی استجبعبتٚػیّٝ تٛػقٝ ثٝ»دٚٔیٗ ٔشحّٝ اص استجبعبت تٛػقٝ، 

 ؿـٓ آٔذٜ اػت:

  .ح ٔختّف تحلیّیٚ آٔٛصؿی دس ػغٛ خٕقی  استجبطٚػبیُ  یٝاػتفبدٜ اص وّیّ -

  .استجبعبت خٕقی دس ٔمبثُ ٌؼتشؽ فیضیىی ٚػبیٌُؼتشؽ ویفی  -
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ٚ آؿٙب  ٌزاسی ػشٔبیٝ ٞبی ؿشوتتـٛیك  شایث خٕقی استجبط ُ یتش اص ٚػبٞشچٝ ثیؾ یٜاػتفبد -

  .ػٟبْ خشیذٚفشٚؽ بدٖ ٔشدْ ثوش

  .ت ٔمبْ صٖیٌّشٚٞی دس ؿٙبػب٘ذٖ إّٞ ٞبی سػب٘ٝاػتفبدٜ اص  -

ی ػْٛ استجبعبت تٛػقٝ ثش٘بٔٝ ثشای ٘خؼتیٗ ثبس ثٝ اثقبد استجبعی تٛػقٝ یب ٕٞبٖ ٔشحّٝدس ایٗ 

تش وـٛسٞبی سٚ ثٝ تٛػقٝ، دس ٔشاحُ ٘خؼتیٗ ثٝ اثقبد سیضی ثیؾ تٛخّٝ ؿذٜ اػت. دس ثش٘بٔٝ

ی كٙبیـ ػجه ٚ ػٍٙیٗ( التلبدی تٛػقٝ )صیشثٙبی التلبدی، اكالحبت اسضی ٚ تٛػقٝ

ی تذسیح ثٝ اثقبد اختٕبفی تٛػقٝ )ٔب٘ٙذ ثٟذاؿت، آٔٛصؽ، تٛصیـ فبدال٘ٝثٝا٘ذ ٚ ػپغ  پشداختٝ

ٌبٜ، سفبٜ اختٕبفی ٚ ٔؼبئُ ٘بؿی اص ٟٔبخشت ای ػشصٔیٗ، ػبخت ػىٛ٘ت ی ٔٙغمٝدسآٔذ، تٛػقٝ

تبصٌی ٔٛسد ا٘ذ. اثقبد استجبعی تٛػقٝ ٘یض ثٝخٕقیّت ٚ فشػبیؾ ٚ آِٛدٌی عجیقت( آٌبٞی یبفتٝ

سیضی استجبط پبییٗ ثٝ ثبال، ؿبُٔ ٔؼبئّی ٔب٘ٙذ  ٝ اػت. ایٗ اثقبد اص خٟت ثش٘بٔٝتٛخّٝ لشاس ٌشفت

ٌیشی ٘یبصٞب، ایدبد خٛدیبسی ٚ ٔـبسوت ٚ ٟ٘بدی ؿذٖ استجبط ٚ ٔـبسوت  دسیبفت، ثیبٖ ٚ ؿىُ

ی ٞبی تٛػقٝسیضی استجبط ثبال ثٝ پبییٗ، ٔؼبئّی چٖٛ ثیبٖ ٚ تٛخیٝ ٞذف اػت ٚ دس خٟت ثش٘بٔٝ

ی ی استجبعی ٚ ثبصخٛسدٞبی الصْ دس ٕٞٝعٛس وّّی ایدبد ؿجىٝ ای ٚ ٔحّّی ٚ ثٝٝ ّّٔی، ٔٙغم

 (.21ٌیشد )ٕٞبٖ: ٞبی فٕشا٘ی سا دسثشٔی فقّبِیّت

ی فٕشا٘ی ؿـٓ آٔذٜ ی ایشاٖ دس ثش٘بٔٝتٛخّٝ ثٝ اثقبد استجبعی تٛػقٝ دس خغٛط وّّی ػیٕبی خبٔقٝ

 اػت:

  ٞب.ٞبی استجبعی ٚ تمٛیت آٖ ختختٕبفی ثٝ ٔقٙبی ایدبد ػباُ ٌؼتشؽ تـىّ -

 . ٞبی دٔٛوشاتیه تمٛیت ا٘دٕٗ -

تأویذ »ی ؿـٓ، تش اؿبسٜ ؿذ، یىی اص خغٛط وّّی ٚ اػبػی ثش٘بٌٔٝٛ٘ٝ وٝ پیؾ  چٙیٗ ٕٞبٖٞٓ

اػت. دس ایٗ صٔیٙٝ، « یت ٚ فشًٞٙ ّّٔتحىیٓ یىپبسچٍی، ٚحذت، ٞٛیّ ثشای قثش الذأبت ٔـخّ

ٞب سا اص ٔٛاسد تٛخّٝ ثٝ اثقبد استجبعی تٛػقٝ تٛاٖ آٖ الذأبت صیش وٝ ٔیی پیـٟٙبدی ؿـٓ دس ثش٘بٔٝ

 دا٘ؼت، پیـٟٙبد ؿذٜ اػت.

 ٞبی التلبدی، اختٕبفی ٚ ػیبػی. تش ص٘بٖ دس فقّبِیّتٔـبسوت ثیؾ -

  .ٞبی التلبدی، اختٕبفی ٚ ػیبػی تبِیّت ایشاٖ دس فقّافشاد ّّٔ یٝٔـبسوت وّیّ -

ی ؿـٓ فٕشا٘ی پیؾ اص ا٘مالة، استجبط یىی اص ٘خؼتیٗ حمٛق ثـشی بٔٝچٙیٗ دس ٔؼتٙذات ثش٘ٞٓ

 ٞبی سٚصافضٖٚ پیـشفت التلبدی ٚ اختٕبفی وـٛس اػت. دا٘ؼتٝ ؿذٜ وٝ اص ضشٚست
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 اقتصادی، اجتواعی و فرهنگی جوهوری اسالهی ایراى یچهارم توسعه یبرناهه. 9

ی ػبِٝ ا٘ذاص ثیؼت ی چـٓؿذٜٗ ییتق، ٘خؼتیٗ ٌبْ دس سػیذٖ ثٝ اٞذاف چٟبسْ تٛػقٝ یثش٘بٔٝ

تشیٗ ٚیظٌی ایٗ  ٟٔٓ ؿٛد. آسٔب٘ی وـٛس ٔحؼٛة ٔی یك خبٔقٝتحمّ یتشیٗ ٔشحّٝ ٟٔٓ ٘ؾبْ ٚ

ػبصد. ایٗ ثش٘بٔٝ  ی دیٍش، ٔتٕبیض ٔیثش٘بٔٝ، ٘ؾٓ ٔٙغمی ٚ پیٛػتٍی آٖ اػت وٝ آٖ سا اص ػٝ ثش٘بٔٝ

وٝ دس  ٓ سٞجشی اػتٔمبْ ٔقؾّ ٞبی وّّی ٔلّٛة ٚ ػیبػتت وـٛس اص ثّٙذٔذّا٘ذ چـٓٔتّىی ثٝ 

 ؿذٜ اػت. ا٘ذاص، تٟیّٝ ٚ تذٚیٗ  چبسچٛة اِضأبت وّّی چـٓ

    ٔحٛس ٚ دس تقبُٔدا٘ؾ پبیٝ، فذاِت یتٛػقٝ یِچٟبسْ تٛػقٝ ثب چٟبس ٞذف وّّ یػٙذ ثش٘بٔٝ

     ت ٚ فشًٞٙ كیب٘ت اص ٞٛیّ ؛خب٘جٝ ٕٝی ٚ ثبصداس٘ذٌی ٞت ّّٔتأٔیٗ ٔغٕئٗ أٙیّ ؛ثب خٟبٖ

تٟیٝ ٚ تذٚیٗ ٚ  صیشدس ػٝ ػغح ، ش ٚ اػتمشاس دِٚت ؿبیؼتٝت ٔؤثّحبوٕیّ ٚ ٘یض ایشا٘ی -اػالٔی

 اسائٝ ٌشدیذٜ اػت:

 (.ٔبدٜ 247ٞفت ثخؾ ٚ پب٘ضدٜ فلُ ٚ ) چٟبسْ تٛػقٝ یثش٘بٔٝ یالیحٝ :َػغح اّٚ -

  .)فشاثخـی( ٚ اػتب٘یثخـی، ٚیظٜ  ػٙذٞبی تٛػقٝ: ػغح دْٚ -

 .ت اخشای ػٙذٞبی تٛػقٝٞبی اخشایی ٚ ٔذیشیّ ٘بٔٝ آییٗ :ػغح ػْٛ -

 ی چهارم توسعه. بررسی هبانی نظری و هستندات برناهه1.9

ٝ ثٝ تغییشات ٔبٞٛی ٔشتجظ ثب آٖ ٘ؼجت ثٝ چٟبسْ، ثب تٛخّ یسیضی ثش٘بٔٝ ٘ؾبْ ثش٘بٔٝ

      ٞبی  سیضی ٞؼتٝ ثش٘بٔٝ»كٛست   َ آٖ ثٝٚ تحّٛسیضی خبٔـ(  ٞبی ٌزؿتٝ )ثش٘بٔٝ سیضی ثش٘بٔٝ

سیضی،  ٜ اػت. دس ایٗ ؿىُ اص ثش٘بٔٝؿذ ، تٙؾیٓاػت ٞبی اخشایی ىی ثٝ پشٌٚشاْوٝ ٔتّ« دٞٙذٜخظ

دٞی ٚ تـىیالت ق، ػبصٔبٖٞبی ٔـخّ ُ اص ٞذف، پشٚطٜای ٔتـىّ ٞبی اخشایی، ٔدٕٛفٝ پشٌٚشاْ

 ای ایدبد یه لغت تٛػقٝ اػت.اخشایی ثشای حزف یه ٔب٘ـ تٛػقٝ ٚ یب ثش

ی ٞبی سؿذ ٚ تٛػقٝ ٚیظٌی ٚ ا٘ذاص ثّٙذٔذّت ایشاٖ ثب تٛخّٝ ثٝ اِضأبت حبوٓ ثش تحمّك چـٓ

 اػت. « ٔحٛسسؿذ پبیذاس التلبدی دا٘بیی»ی چٟبسْ، ػبِٝ ی پٙحوـٛس، ٔأٔٛسیّت ثش٘بٔٝ

 ی هبتنی بر داناییتوسعه -

تٛػقٝ یب تبصٜ  ٞبی اػبػی وـٛسٞبی دس حبَ  چبِؾوبسٌیشی دا٘بیی ثشای تٛػقٝ، یىی اص  ثٝ

پزیشی دس ػغح  ٔٙؾٛس افضایؾ سلبثت ٞبی آٖ ثٝ ؿذٜ دس خٟبٖ ٔقبكش اػت. دا٘بیی ٚ ٔؤِّفٝكٙقتی

إِّّی، فشاٞٓ  ی ثیٗخٟب٘ی، تِٛیذ ٔحلٛالت ٚ خذٔبت خذیذ، أىبٖ تذاْٚ سؿذ پبیذاس دس فشكٝ

ٞبی  ٌیش٘ذ. ٔؤِّفٝ ٚسی وُ، ٔٛسد تٛخّٝ لشاس ٔی ثٟشٜوشدٖ ٔٙبثـ خذیذ ثشای سؿذ ٚ ٘یض افضایؾ 

 اكّی دا٘بیی فجبستٙذ اص:
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 ٘ؾبْ اٍ٘یضؿی التلبدی ٚ ٟ٘بدی  .1

 ی ا٘ؼب٘یػشٔبیٝ  .2

 فٙبٚسی اعّالفبت ٚ استجبعبت  .3

 (.609-608: 1383سیضی وـٛس،  ٘ٛآٚسی ٚ ایدبد خشیبٖ دا٘بیی )ػبصٔبٖ ٔذیشیّت ٚ ثش٘بٔٝ  .4

 ارتباعاتفناوری اعّالعات و  -

ی ٔجتٙی ثش دا٘بیی اػت. فبٚا )فبٚا(، یىی اص فٛأُ ٟٔٓ دس تٛػقٝ ٚ استجبعبتفٙبٚسی اعّالفبت 

عٛس ٔؤثّش ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌیشد، ٔحشّوی ثشای  ٞبی التلبدی ٚ اختٕبفی ثٝ چٝ دس ؿجىٝچٙبٖ

ٛس ٔٛخت دػتشػی چٙیٗ فٙبٚسی ٔزوی ثٟجٛد استجبعبت ٚ تجبدَ اعّالفبت اػت. ٞٓالتلبد ٚ ٔبیٝ

ٚیظٜ استجبط ثب تدبست اِىتشٚ٘یىی ٚ خذٔبت اِىتشٚ٘یىی، اص  ٞبی خذیذ ثٝ ٞب ٚ ٔٛلقیّت ثٝ فشكت

 (.610ؿٛد )ٕٞبٖ:  اِىتشٚ٘یىی ٔیخّٕٝ دِٚت 

ٌیشاٖ ٘ؼجت ثٟشٜ»ی ٚضقیّت دا٘بیی ٚ ٔمذاس وّٕی آٖ دس ایشاٖ، وٙٙذٜٞبی ثیبٖ یىی اص ؿبخق

ی دٞٙذٜ ٞبی ٘ـبٖ اػت. ضشیت ٘فٛر ایٙتش٘ت، اص خّٕٝ ؿبخق« قیّتاص ایٙتش٘ت دس ٞضاس ٘فش خٕ

 ٞبی ٘ٛیٗ دس وـٛس اػت. ٚضقیّت ا٘تـبس فٙبٚسی

 ی چهارم توسعه. تحليل اعّالعات و ارتباعات در برناهه9.9

ت ٚ ثب ػشٔـك سؿذ پبیذاس ا٘ذاص آیٙذٜ دس افك ثّٙذٔذّ چٟبسْ دس لبِت تشػیٓ چـٓ یثش٘بٔٝ

یٙذٞبی خبٔقٝ أٙؾٛس اكالح ػبختبسٞب ٚ فش ثش ٔحٛس دا٘بیی ٚ سٚیىشد خٟب٘ی ثٝالتلبدی ٔجتٙی 

ػْٛ وٝ اكالح  ی. ایٗ ثش٘بٔٝ، ثشخالف ثش٘بٌٔٝشدیذٝ ٚ تذٚیٗ تٟیّ 1388-1384 یثشای دٚسٜ

٘ؾش لشاس دادٜ ثٛد، ثب سٚیىشد خٟب٘ی ثشای اكالح ػبختبس ػبختبس وـٛس سا ثب سٚیىشد داخّی ٔذّ

 .ؿذٜ اػت  وـٛس، تذٚیٗ

، فلُ «ٔحٛسسؿذ پبیذاس التلبدی دا٘بیی»ی چٟبسْ یقٙی ثب تٛخّٝ ثٝ ٔأٔٛسیّت اكّی ثش٘بٔٝ

ثٝ  45ی اختلبف داسد وٝ ٔبدٜ« ی ٔجتٙی ثش دا٘بییتٛػقٝ»ی چٟبسِْ تٛػقٝ ثٝ چٟبسْ ثش٘بٔٝ

ٞبی  ؿشوتی ایدبد ٚ تٛػقٝ»ثٝ  47ی ، ٔبدٜ«ثٙیبٖٔحٛس دا٘ؾٌؼتشؽ ثبصاس ٔحلٛالت دا٘بیی»

 پشداختٝ اػت.« ییثش دا٘بتحمّك التلبد ٔجتٙی »٘یض ثٝ  57ی ٚ ٔبدٜ« ثٙیبٖدا٘ؾ

دس ٔؼتٙذات  ی ٔجتٙی ثش دا٘بیی، فٙبٚسی اعّالفبت ٚ استجبعبت اػت.ٞبی تٛػقٝ یىی اص ٔؤِّفٝ

ٞبی ٔختّف فٙبٚسی اعّالفبت ٚ استجبعبت دس صٔیٙٝػبصی  ی چٟبسْ، ثش ٌؼتشؽ ٚ ؽشفیّتثش٘بٔٝ

ی روش ٌشدیذٜ ٚ تٛػقٝ 124ٚ  105ی كٛست ٔؼتمیٓ دس ٔبدٜ  أویذ ؿذٜ اػت وٝ ثٝت

 ؿذٜ اػت. ثیبٖ  89ٚ   88، 87، 86ای ٘یض دس ٔٛاد  ٞبی استجبعی ثشای ػبیش اٞذاف تٛػقٝ صیشػبخت
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ك التلبد تحمّ ،الفبتاستجبعبت ٚ فٙبٚسی اعّ یتٛػقٝ شایف اػت ثدِٚت ٔٛؽّ: 105ی ٔبدٜ

 ریُ سا ا٘دبْ دٞذ: بتالذأ ،دا٘بیی ٚ وؼت خبیٍبٜ ثشتش ٔٙغمٝٔجتٙی ثش 

 .الفبتخذٔبت استجبعی ٚ فٙبٚسی اعّ یٞب ٚ اسائٝ ایدبد ؿجىٝ (اِف

ت ٚ بس ٚ ایٙتش٘ت وـٛس ٚ ایدبد استجبط پشؽشفیّاستمبی ضشیت ٘فٛر استجبعبت ثبثت، ػیّ (ة

 .ای چٙذسػب٘ٝ

  .الفبت دس ػشاػش وـٛسجبعی ٚ فٙبٚسی اعّاست یخذٔبت پبیٝ یتأٔیٗ ٚ تضٕیٗ اسائٝ (ج

 .چٟبسْ یَ ثش٘بٔٝدس ػبَ اّٚ «لبٖ٘ٛ خبٔـ استجبعبت» یالیحٝ یٝتٟیّ( د

الفبت دس ٘مبط ٔحشْٚ ٚ استجبعی ٚ فٙبٚسی اعّ یخذٔبت پبیٝ یتأٔیٗ ٞضیٙٝ ٚ تضٕیٗ اسائٝ (ٞـ

 .٘مبط سٚػتبیی

وبسٌیشی  اػت وٝ ثٝ ٔقٙبی ثٝ« ی استجبعبتٚػیّٝ تٛػقٝ ثٝ» ی دْٚ اص استجبعبت تٛػقٝ،ٔشحّٝ

ی چٟبسْ آٔذٜ ٞبی ٔدبسی استجبعی ثشای ػبیش اٞذاف تٛػقٝ اػت ٚ دس ٔٛاد صیش اص ثش٘بٔٝ ؽشفیّت

 اػت:

 إُِّ، ػبصی تدبست، افضایؾ ػٟٓ وـٛس دس تدبست ثیٗ ٔٙؾٛس ٘ٛػبصی ٚ سٚاٖ  ثٝ : 33 یٔبدٜ

وـٛس دس   تمٛیت تٛاٖ سلبثتی ٔحلٛالت كبدساتی كبدسات وبالٞبی غیش٘فتی ٚ خذٔبت، یتٛػقٝ 

الفبت دس التلبد، ثبصسٌب٘ی ٚ ٚسی استجبعبت ٚ اعّبٌؼتشؽ وبسثشد فٙ شایإِّّی ٚ ث ثبصاسٞبی ثیٗ

 ثٝ: ف اػتی ثبصسٌب٘ی وـٛس، دِٚت ٔىّّتدبست دس لبِت ػٙذ ّّٔ

ای ٚ  سایب٘ٝ ظیخذٔبت دػتٍبٜ ٔشثٛط دس ٔح یسػب٘ی ٚ اسائٝ الؿٞب ٚ ٔشاوض اعّسٚص ٕ٘ٛدٖ پبیٍبٜثٝ  -

 ی.ا ؿجىٝ

افتجبسی  -ٔبِی بتیّوبال ٚ خذٔبت ٚ فّٕ فشٚؽ ٚ ذیٞبی خش ٞب ٚ ٔؼبثمٝ ٞب، ٔضایذٜ ا٘دبْ ٔٙبللٝ -

 ی.سػب٘ ٞبی اعالؿ ای ٚ ؿجىٝ دس ٔحیظ سایب٘ٝ

 ی.ایدبد ثبصاسٞبی ٔدبص -

 .اِىتشٚ٘یىی تدبستٞبی تذاسوبتی ٚ ٔقبٔالتی دس لبِت  تبِیّا٘دبْ فقّ -

ٞبی آٔٛصؿی ٚ  الفبت دس تذٚیٗ ٚ اخشای ثش٘بٌٔٝیشی اص فٙبٚسی اعّ ثٟشٜ: »52ی ٔبدٜ« ن»ثٙذ 

 «.سػب٘ی الؿاعّ یای ٚ ؿجىٝ ػغٛح ٚ تدٟیض ٔذاسع وـٛس ثٝ أىب٘بت سایب٘ٝ یٝدسػی وّیّ

 شایپبیذاس ث یتٛػقٝیبثی ثٝ ٞبی فٕٛٔی ٚ دػت دس ساػتبی استمبی آٌبٞی( اِف :64ی ٔبدٜ

اخشای   ّٔضْ ثٝ، ػیٕب ٚ ٞبی دِٚتی ٚ كذا سثظ، سػب٘ٝ ٞبی ری دػتٍبٜ یٝوّیّ، صیؼت  ٔحیظ

 ٞؼتٙذ.ٞبی آٔٛصؿی ثذٖٚ دسیبفت ٚخٝ ٔٛضٛؿ ایٗ ٔبدٜ  ثش٘بٔٝ

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.s

ab
z.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            18 / 28

http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-105-fa.html


 111................................................ی ایراى های توسعه در برناهه« توسعه»و « ارتباعات»تحوّل هفهوهی 

 

ای  تغزیٝ  فشًٞٙ ٚ ػٛاد یاستمب شایٞبی آٔٛصؿی الصْ ث ٝ ٚ اخشای ثش٘بٔٝتٟیّ  (ة: 84ی ٔبدٜ

 خبٔقٝ. 

ت ٔٙؾٛس سٚ٘ك التلبد فشًٞٙ، افضایؾ اؿتغبَ، ثٟجٛد ویفیّ ف اػت ثٝدِٚت ٔىّّ: 104ی ٔبدٜ

 ،ٔحلٛالت ٚ خذٔبت فشٍٞٙی یپزیشی، خّك ٔٙبثـ خذیذ، تٛصیـ فبدال٘ٝ وبال ٚ خذٔبت، سلبثت

ایدبد ثؼتش ٔٙبػت ثشای ٚسٚد ثٝ ثبصاسٞبی خٟب٘ی فشًٞٙ ٚ ٞٙش ٚ تأٔیٗ فضبٞبی وبفی ثشای 

 .فُٕ آٚسددی ثٝٔتقذّ ٔبتالذا ،حلٛالت فشٍٞٙیٔ یفشضٝ

ٔمبثّٝ ثب تٟبخٓ  ثشای خٕقی  ی ٚ استجبطٞبی ّّٔ ٞبی سػب٘ٝ تبِیّة( ٌؼتشؽ فقّ :106 یٔبدٜ

 یِی ثش٘بٔٝفبٞبی  ك ػیبػتسػب٘ی كحیح ٚ تحمّ الؿفٕٛٔی، اعّ ػبصی فضبی فشٍٞٙی، ػبِٓ

 .چٟبسْ

تت دسػی، اػتمشاس ٔحیظ ٚ ػبختبسٞبی حمٛلی وٛای ای، ثٟجٛد ٔحتدٞی تجّیغبت سػبَ٘ٝ( ػبٔبٖ

تقبِیٓ ٔیشاث ٔقٙٛی  اػبع ثشتمٛیت ٟ٘بد خب٘ٛادٜ  ٚ ایشا٘ی -ت اػالٔیحفؼ ٚ استمبی ٞٛیّثشای 

 ایشا٘ی. یخبٔقٝ

 یفی ٚ ٔقشّفشًٞٙ ٚ ٔیشاث ٔقٙٛی ّّٔ ثٛٔی ثب یٞبٞب ٚ صثبٖ تمٛیت تقبُٔ فشًٞٙ (ٞـ: 109ی ٔبدٜ

 .یٚخٜٛ ٌٛ٘بٌٖٛ فشًٞٙ ثٛٔی دس ػغح ّّٔ

 .الفبت ثٝ خظ ٚ صثبٖ فبسػیج( حٕبیت اص ٌؼتشؽ ٔٙبثـ ٚ اعّ

 .الفبت ثشای ا٘دبْ أٛس لضبییاحی ٚ اػتمشاس ٘ؾبْ خبٔـ اعّعشّ: 130ی ٔبدٜ

 ی.اداسی  ٘ٛیٗ  ٞبیاص فٙبٚسی  اػتفبدٜ: 142ی ٔبدٜ

ایشاٖ ٔمتذس دس لشٖ »ا٘ذاص  یبثی ثٝ چـٓثشای دػت، الفبتی یىپبسچٝ دس وـٛساعّ  یك خبٔقٝتحمّ

٘بپزیش ٚ ضشٚسی اختٙبة أشی « ٔحٛس ثب فٙبٚسی اعّالفبت ٚ استجبعبتیىٓ؛ التلبد دا٘بییٚثیؼت

ی اػت. دس ایٗ ساػتب ثش٘بٔٝ یسیضی اػتشاتظیه ٚ اخشای آٖ دس ػغح ّّٔ ٔؼتّضْ ثش٘بٔٝاػت وٝ 

ٞبی الصْ ثشای تحمّك  ٔٛؽّف ثٝ فشاٞٓ ٕ٘ٛدٖ صیشػبختدِٚت سا  44ی چٟبسْ تٛػقٝ دس ٔبدٜ

 ی اعّالفبتی وشدٜ اػت:خبٔقٝ

 ،الفبتی ٚ تضٕیٗ دػتشػی ٌؼتشدٜاعّ یاػتمشاس خبٔقٝ شایف اػت ثدِٚت ٔٛؽّ  :44 یٔبدٜ

 د:فُٕ آٚسریُ سا ثٝ ٔبتالذا ،٘یبص الفبت ٔٛسدأٗ ٚ اسصاٖ ؿٟشٚ٘ذاٖ ثٝ اعّ

 ی.الفبت ثٝ صثبٖ فبسػٚ اعّ اا٘ٛاؿ ٔحتٛ یٌزاسی دس تِٛیذ ٚ فشضٝ حٕبیت اص ػشٔبیٝ (اِف 
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اػتفبدٜ اص  ی،إِّّٗ یالفبت ٚ استجبعبت ثوؼت ػٟٓ ٔٙبػت اص ثبصاس اعّ شایخبر تذاثیش الصْ ثاتّ (ة

 یی ٚ تٛػقّّٝٔ یٙتش٘تیا یالفبتٔشاوض اعّ یای استجبعی ایشاٖ اص عشیك تٛػقٝ فشكت ٔٙغمٝ

  .استجبعی ٞبی صیشػبخت

 .الفبت وـٛست دس فضبی تِٛیذ ٚ تجبدَ اعّٝ ٚ تلٛیت ػٙذ ساٞجشدی ثشلشاسی أٙیّتٟیّ (ج

یب ثٝ « تٛػقٝ ثشای استجبعبت»ی ػْٛ استجبعبت تٛػقٝ، تش اؿبسٜ ؿذ، ٔشحٌّٝٛ٘ٝ وٝ پیؾٕٞبٖ

ا٘ذاص  فجبستی ٕٞبٖ اثقبد استجبعی تٛػقٝ اػت. اثتذا ثٝ ثشسػی اثقبد استجبعی تٛػقٝ دس ػٙذ چـٓ

 اػت: ؿذٜ  ٓیتشػكٛست صیش  ٞبی وّّی ٘ؾبْ ثٝ  وٝ دس ػیبػت ٓیپشداص یٔ

 إِّّی. ای ٚ ثیٗ دس ػغٛح ّّٔی، ٔٙغمٝ ٞب فشًٞٙٚ  ٞبٖ تٕذّی ٌفتٍٛپیـجشد ساٞجشد  -

ی وبس ٌشٚٞی ٚ ػبصٌبسی ی ٔذ٘ی، ٔـبسوت ٍٕٞب٘ی، اخالق ٚ سٚحیّٝتمٛیت ٔجب٘ی خبٔقٝ -

 ی سٚاثظ اختٕبفی ٚ ػیبػی.پزیشی دس وّیّٝ سلبثت

 ا٘ذ: ؿذٜ  قٔـخّ، 1404ٞب ٚ ساٞجشدٞبی صیش دس افك دٚسٕ٘بی كٛست اِضاْ  ٞب ثٝ ایٗ ػیبػت

 دِی ٚ تفبٞٓ ثیٗ آحبد ٔشدْ.ی استجبط ٔجتٙی ثش ٞٓضیس یپ -

 ی خٛدساٞجش.ٚ خبٔقٝ خٛد  ثٝ ی ىٔتّتشٚیح ٚ تضٕیٗ فشًٞٙ فّٕی ثشای ثشپبیی ا٘ؼبٖ  -

 ؿذٜ اػت: ٞبی صیش تقییٗ  كٛست ی چٟبسْ ثٝأّب ایٗ اثقبد استجبعی دس ٔٛاد ثش٘بٔٝ

  غیشدِٚتی  لب٘ٛ٘ی  ٞبی تـىُّ  ٔـبسوت ی صٔیٙٝ»ؿذٜ اػت   فٔٛؽّ، دِٚت 37ی ٔبدٜ« ج» ثٙذ دس

 «.ایدبد ٕ٘بیذ  ٔشثٛط  یٞب یٌزاس بػتیٚ ػ  سیضی سا دس ثش٘بٔٝ  ٔختّف ٞبی  ثخؾ  لیتخلّ ـ یكٙف

ٞبی تٛػقٝ ٚ ٔـبسوت  ثش٘بّٔٝٔضْ ؿذٜ وٝ اػتبٖ  یٚ تٛػقٝ یضیس ؿٛسای ثش٘بٔٝ، 71 یٔبدٜدس 

 سا اسائٝ وٙذ.ٞبی التلبدی، اختٕبفی ٚ فشٍٞٙی اػتبٖ  تبِیّٚیظٜ ثؼیدیبٖ دس فقّ ص٘بٖ ٚ خٛا٘بٖ ثٝ

ؿذٖ استجبط ٚ تٛػقٝ ثش ٔجٙبی ٘یبصٞبی ٔحّّی ثٝ كٛست صیش ، تٛخّٝ ثٝ ٟ٘بدی95 ی دس ٔبدٜ

 تأویذ ؿذٜ اػت:

 . خیشیّٝ  ٚ ٔؤػّؼبت  غیشدِٚتی  ٟ٘بدٞبی  ٞـ ( استمبی ٔـبسوت

 . ٔحّّی  ٚ ٔـبسوت  ( اتّخبر سٚیىشد تٛإ٘ٙذػبصی ح

    ؿٕبس ی اختٕبفی ثٝتشیٗ اخضای ػشٔبیٝ ی ٞش استجبط، ٚخٛد افتٕبد اػت وٝ اص ٟٔٓالصٔٝ

 98ی ی چٟبسْ دس ساػتبی اثقبد استجبعی تٛػقٝ، ٔبدٜ ٚاحذٜتشیٗ ٔفبد ثش٘بٔٝ آیذ. یىی اص ٟٔٓٔی

ست ٔشدْ ی اختٕبفی ٚ ٌؼتشؽ ٟ٘بدٞبی ٔذ٘ی، ثٝ ٘ؾبش تأویذ ثش استمبی ػشٔبیٝثاػت وٝ فالٜٚ 

 ی پبیذاس وـٛس ٘یض تٛخّٝ وشدٜ اػت.دس تٛػقٝ

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.s

ab
z.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            20 / 28

http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-105-fa.html


 113................................................ی ایراى های توسعه در برناهه« توسعه»و « ارتباعات»تحوّل هفهوهی 

 

سا وٝ یىی اص « ؿٟشٚ٘ذی ٔٙـٛس حمٛق»٘یض دِٚت ٔىّّف ؿذٜ  100یدس ٔبدٜ ٚاحذٜ

 ی خبٔقٝ اػت، تذٚیٗ وٙذ.ی ّٟٔٓ ٔـبسوت ٔشدْ دس تٛػقٝبصٞبی٘ ؾیپ

آٖ تأویذ ؿذٜ ثش  101ی ی چٟبسْ تٛػقٝ ٚ دس ٔبدٜ ٚاحذٜیىی دیٍش اص ٔٛاسدی وٝ دس ثش٘بٔٝ

 اػت.« ٌفتٍٛی اختٕبفی دِٚت ٚ ٟ٘بدٞبی ٔذ٘ی»اػت، 

ٞبی وّّی ػٙذ  دس ػیبػت روشؿذٜچٙیٗ یىی اص الذأبت فّٕیّبتی ثشای تحمّك اثقبد استجبعی ٞٓ

إِّّی ٘یض  ای ٚ ثیٗ یی دس ػغح ٔٙغمٝٞب بػتیػاػت وٝ دس ایٗ ٔبدٜ  110ی ا٘ذاص، ٔبدٜ ٚاحذٜ چـٓ

 ثیٙی ؿذٜ اػت. پیؾ

ٚ   ای ٔٙغمٝ دس فشایٙذٞب، ٟ٘بدٞب ٚ ٔدبٔـ   ٚ حضٛس فقّبَ  ی ٔـبسوتدس صٔیٙٝ  سیضی ( ثش٘بٔٝ ... اِف»

 ٞب. تٕذّٖ  ٌفتٍٛی  دس ثبة  إِّّی ثیٗ

  ٌفتٍٛی  فّٕی  تحمّك  ثشای  غیشدِٚتی  ٟ٘بدٞبی  اص تأػیغ  ٚ حٕبیت  اخشایی  ٞـ( ثٟجٛد ػبختبسٞبی

 «. ٞب ٞب ٚ تٕذّٖ فشًٞٙ

 دس ٕٞیٗ ساػتب ٔقیّٗ ؿذٜ اػت: الذأبت دیٍشی٘یض  119ی بدٜدس ٔ

،  ػبصی تلٕیٓ دس ٘ؾبْ   ثشاثش ؿٟشٚ٘ذی  حكّ  ثش اػبع  ایشا٘یبٖ  یخب٘جٝ ٕٞٝ  ی ٔـبسوت ج( تٛػقٝ»...

 وـٛس.  اخشایی  ٚ ٔذیشیّت  ٌیشی تلٕیٓ

 . احضاةٚ   ٔذ٘ی  ٟ٘بدٞبی  تمٛیت  خٟت  الصْ  ػبصٚوبسٞبی  ی( تٟیّٝ ی

 ».  ٔشدٔی  ٔـبسوت  یتٛػقٝ  خٟت  الصْ  ػبصٚوبسٞبی  ی( تٟیّٝ ط

ی چٟبسْ تٛػقٝ، دس ی ؿـٓ فٕشا٘ی ٚ ثش٘بٔٝػیش تحَّٛ ٔفبٞیٓ استجبعبت ٚ تٛػقٝ دس ثش٘بٔٝ

 ؿٛد: خذَٚ صیش ٔـبٞذٜ ٔی

 

 

 
 

 ی چٟبسْ تٛػقٝثش٘بٔٝ ی فٕشا٘ی ؿـٓثش٘بٔٝ 
 1384-1388 1361-1356 ػبَ اخشای ثش٘بٔٝ

 خبٔـ خبٔـ ٘ٛؿ ثش٘بٔٝ
 اخجبسی-اسؿبدی اخجبسی -اسؿبدی ٘ٛؿ حبوٕیّت ثش٘بٔٝ

 ٔؼتٙذات
سیضی اعّالفبت ٚ  ی ثش٘بٌٔٝضاسؽ وٕیتٝ

 خٕقی  استجبط
ی چٟبسْ ٔجب٘ی ٘ؾشی ٚ ٔؼتٙذات ثش٘بٔٝ

 تٛػقٝ

 ی كٙقتی ٚ اعّالفبتیتٛػقٝ ٚخٝ غبِت تٛػقٝ
)ٔٛاد  ی پبیذاس ٔجتٙی ثش دا٘بییتٛػقٝ

45،47،57) 
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 ی چٟبسْ تٛػقٝثش٘بٔٝ ی فٕشا٘ی ؿـٓثش٘بٔٝ 

 اثضاسٞبی فّٙی
 استجبعبت

 ٚ اعّالفبت

كٙبیـ ٚ خذٔبت اعّالفبتی ٚ استجبعی  
ٚ پشٚسؽ، پظٚٞؾ ٚ  ؿبُٔ آٔٛصؽ 

ٌؼتشؽ، سادیٛ ٚ تّٛیضیٖٛ، ٔغجٛفبت، 
وتبة ٚ وتبثخب٘ٝ، ػیٕٙب، كفحٝ ٚ وبػت، 

تٍّشاف ٚ تّفٗ ثب٘ىذاسی، ثیٕٝ، پؼت ٚ 
ٚ تّىغ، تجّیغبت، ٔـبٚسٜ، خذٔبت 

 وبٔپیٛتشی ٚ ...

 
 فّٙبٚسی اعّالفبت ٚ استجبعبت

ی استجبعی ٔؤِّفٝ
 خبٔقٝ

ی اعّالفبتی ٔجتٙی ثش ی ٌـٛدٜخبٔقٝ
ی اعّالفبت ثب دادٚػتذ آصاد ٚ ٌؼتشدٜ

 ٞب اػتفبدٜ اص تٕبْ سػب٘ٝ
 ی اعّالفبتی ٔجتٙی ثش فٙبٚسی اعّالفبتخبٔقٝ

ی چٍٍٛ٘ی تٛػقٝ
 استجبعبت

ایدبد تؼٟیالت صیشثٙبیی افّٓ اص  -
 استجبعبت ٚ ٔخبثشات

ؿٟشی ٚ  ایدبد تؼٟیالت ٔخبثشاتی ثیٗ -
 ؿٟشی

 ی خذٔبت استجبعیاسائٝ ٞب ٚ ایدبد ؿجىٝ
 اعّالفبت)پؼتی ٚ ٔخبثشاتی( ٚ فّٙبٚسی 

چٍٍٛ٘ی تٛػقٝ 
 ی استجبعبتٚػیّٝ ثٝ

ت افشاد دس ِٚیّؤٔؼ دٖ حغّوشثیذاس  -
لجبَ خٛد ٚ سفبٜ خب٘ٛادٜ ٚ ٔـىالت ٚ 

 ّٕٔىتی ٞبی دؿٛاسی

ُ استجبعبت خٕقی یٌؼتشؽ ویفی ٚػب -
دس ٔمبثُ ٌؼتشؽ فیضیىی ایٗ تؼٟیالت 

 ٞبی تٛػقٝ ٚ ٕٞبٍٞٙی آٖ ثب ػبیش خٙجٝ
ٌزاسی ٚ  ٞبی ػشٔبیٝتـٛیك ؿشوت -

 خشیذٚفشٚؽ ػٟبْ  بٔشدْ ث ػبختٗآؿٙب 
 بیٝثبصاس ػشٔ یتٛػقٝثشای 

ٞبی ٌشٚٞی ٚ وتت  اػتفبدٜ اص سػب٘ٝ -
ؿٙبػب٘ذٖ  ثشایدسػی ٚ غیشدسػی 

ت ٔمبْ صٖ دس فلش سػتبخیض ٚ آٌبٜ یّإّٞ
ت یّص٘بٖ ثٝ إّٞ یٕ٘ٛدٖ خبٔقٝ

ثشخٛسداسی اص حمٛق ٚ أىب٘بت ٔؼبٚی 
 دس خبٔقٝ

 
 

 اِىتشٚ٘یىی تدبست -
 ثبصاسٞبی ٔدبصی -
 صیؼت  شای حفؼ ٔحیظثی پبیذاس تٛػقٝ -
 ی خبٔقٝاٝ یػٛاد تغزاستمبی فشًٞٙ ٚ  -
 ٞبی اختٕبفی ٝ اص ثشٚص آػیتِیّپیـٍیشی اّٚ -

ایشا٘ی،  -ت اػالٔیحفؼ ٚ استمبی ٞٛیّ -
تقبِیٓ ٔیشاث  اػبع ثشتمٛیت ٟ٘بد خب٘ٛادٜ 

 ایرانی. یٔقٙٛی خبٔقٝ
بوهی  یها ها و زباى قویت تعاهل فرهنگت -

 یبا فرهنگ و هيراث هعنوی هلّ

استقرار نظام جاهع اعالعات  احی وعرّ -
 برای انجام اهور قضایی

هداری و آهوزش اداری هردم و هطتری -
 توسعه فرهنگ

ت و ارزیابی عولکرد و راهکارهای هدیریّ -
 الزم برای جلوگيری از هفاسد اداری

العات به خظ و زباى گسترش هنابع و اعّ-
 فارسی
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 گيری بندی و نتيجه جوع

٘یبصٔٙذ دسن تدبسة « خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ 1404ا٘ذاص  ػٙذ چـٓ»حشوت ثٝ ػٕت اٞذاف 

یبثی ثٝ اٞذاف ٔغّٛة اػت. ثب آغبص فلش ٞبی خذیذ ٔتٙبػت ثشای دػت تبسیخی ٚ اِضأبت ثش٘بٔٝ

ثذیّی ثشای  ٞبی ثی ؿذّت دس خٟبٖ تغییش وشدٜ ٚ فشكتاعّالفبت، لٛافذ ثبصی ثشای تٛػقٝ ثٝ

 ی چٟبسْ تٛػقٝثش٘بٔٝ ی فٕشا٘ی ؿـٓثش٘بٔٝ 

چٍٍٛ٘ی تٛػقٝ 
 ثشای استجبعبت

 ّختٕبفی ثٝ ٔقٙبی اُ ٌؼتشؽ تـى
ٞبی استجبعی ٚ تمٛیت آ٘بٖ  ایدبد ػبخت

اص عشیك تدٟیض ػیبػی ٚ اختٕبفی صیش 
 ت ایشاِٖٛای حضة سػتبخیض ّّٔ

 ٕٗٞبی دٔٛوشاتیه اص  تمٛیت ا٘د
عشیك ثشخٛسداس ػبختٗ آ٘بٖ اص لذست ٚ 
اختیبس وبفی ثشای خٟت دادٖ ثٝ 

ٞبی ػیبػی، التلبدی ٚ اختٕبفی  تبِیّفقّ
 یٞبی ّّٔ ٞب ٚ ثش٘بٔٝ دس چبسچٛة ػیبػت

 
ٞبی  تش ص٘بٖ دس فقّبِیّتٔـبسوت ثیؾ -

 التلبدی، اختٕبفی ٚ ػیبػی

ت ایشاٖ دس افشاد ّّٔ یٝٔـبسوت وّیّ -
ٞبی التلبدی، اختٕبفی ٚ ػیبػی  تبِیّفقّ

 ت ایشاٖصیش ِٛای حضة سػتبخیض ّّٔ
ت ایشاٖ سػتبخیض ّّٔدس ایٗ صٔیٙٝ حضة 

 :وشدأىب٘بت صیش سا فشاٞٓ خٛاٞذ 
 ٕدس استجبط  ٌیشی یٓایدبد أىب٘بت تل

 یٞب ا٘دٕٗ تشیٗ یه٘ضدثب ٚ ثب ٕٞىبسی 
 دٔٛوشاتیه

  فشاٞٓ آٚسدٖ أىبٖ ٘ؾبست ٔشدْ ثش
ثبت اص خذٔبت ٚ اخشای ٔلّٛ یاسائٝ

 عشیك ٕٞىبسی ثب ٔشاخـ لب٘ٛ٘ی
 ّافشاد ثب  یٝایدبد آٌبٞی ػیبػی دس وّی

ٝ ثٝ اكَٛ فشٔب٘ذٞی ؿبٞٙـبٞی تٛخّ
 تایشاٖ، لبٖ٘ٛ اػبػی ٚ ا٘مالة ؿبٜ ٚ ّّٔ

 

ٞب  ٚ فشًٞٙ ٞبٖ تٕذّی ٌفتٍٛپیـجشد ساٞجشد  -
 إِّّی ای ٚ ثیٗ دس ػغٛح ّٔی، ٔٙغمٝ

ی ٔذ٘ی، ٔـبسوت تمٛیت ٔجب٘ی خبٔقٝ -
ی وبس ٌشٚٞی ٚ ٍٕٞب٘ی، اخالق ٚ سٚحیّٝ

سٚاثظ پزیشی دس وّیٝ  ػبصٌبسی سلبثت
 اختٕبفی ٚ ػیبػی

دِی ٚ تفبٞٓ سیضی استجبط ٔجتٙی ثش ٞٓ پی -
 ثیٗ آحبد ٔشدْ

تشٚیح ٚ تضٕیٗ فشًٞٙ فّٕی خٟت  -
ی ٚ خبٔقٝ خٛد ثٝ یىٔتّثشپبیی ا٘ؼبٖ 

 خٛدساٞجش

  غیشدِٚتی  لب٘ٛ٘ی  ٞبی تـىُّ  ٔـبسوت -
 (37)ٔبدٜ   ـ تخللی كٙفی 

، 71تٛػقٝ ٚ ٔـبسوت ص٘بٖ ٚ خٛا٘بٖ )ٔٛاد -
111،112) 

  ، تٛإ٘ٙذػبصی غیشدِٚتی  ٟ٘بدٞبی  ٔـبسوت -
٘یبصٞبی   اٍِٛی  ، ثش اػبع ٔحّی  ٚ ٔـبسوت

 (95)ٔبدٜ  تٛػقٝ  اػبػی 

 (100ی ٔٙـٛس حمٛق ؿٟشٚ٘ذی )ٔبدٜ -

  ٚ تمٛیت  اختٕبفی  ٌفتٍٛی  تشٚیح -
 (101ی وبس )ٔبدٜ  سٚاثظ  ٔذ٘ی  یٞب تـىُ

  ثشای  غیشدِٚتی  ٟ٘بدٞبی  اص تأػیغ  حٕبیت -
ٞب  ٞب ٚ تٕذّٖ فشًٞٙ  ٌفتٍٛی  فّٕی  تحمك
 (110ی )ٔبدٜ

  ی ایشا٘یبٖ خب٘جٝ ٕٞٝ  ی ٔـبسوت تٛػقٝ -
دس وـٛس   ٚ احضاة  ٔذ٘ی  ٟ٘بدٞبی  ،تمٛیت

 (119ی )ٔبدٜ
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ؿذٜ اػت. تٛخّٝ ثٝ ثقذ استجبعبت   ا٘ذ، فشاٞٓخٟؾ وـٛسٞبیی وٝ دس ٔشاحُ آغبصیٗ تٛػقٝ ثٛدٜ

ی ّّٔی وـٛسٞب یىی اص فٛأُ ایٗ تغییش پبسادایٕی ثٛدٜ ٞبی تٛػقٝ دس ػغح والٖ ٚ دس ثش٘بٔٝ

 اػت. 

ای ٌٛ٘ٝ ٞبی تٛػقٝ، ٔتغیّشٞب ٚ فٛأُ اثشٌزاس ثش تٛػقٝ سا ٘یض دسثشٌشفتٝ اػت؛ ثٝ تحَّٛ پبسادایٓ

تحَّٛ  ی ػیشغبِقٝتٛاٖ ٔـبٞذٜ وشد. ٔ ٞبی تٛػقٝ ٞٓ ٔیسیضی وٝ اثشات آٖ سا دس اػٙبد ثش٘بٔٝ 

ٔفْٟٛ استجبعبت ٚ ٔتغیّشٞبی ٔٙتح اص آٖ ثٝ ػجت تأثیشاتی وٝ ثش اثقبد دیٍش تٛػقٝ داس٘ذ، اص خّٕٝ 

ٔشٚسی ثش دٞذ. ایٗ أش ثب  تشی ٘ـبٖ ٔیی ٟٔٓ سا ثب ٚضٛح ثیؾٞبیی اػت وٝ ایٗ ٔؼأِٝ صٔیٙٝ

  .دؿٕٛ٘بیبٖ ٔیسیضی ٚ اٍِٛٞبی تٛػقٝ دس وـٛس،  بت ثش٘بٔٝتدشثیّ

( 1383ی چٟبسْ تٛػقٝ )( ٚ ثش٘ب1355ٝٔی ؿـٓ فٕشا٘ی )ی تغجیمی استجبعبت دس ثش٘بٔٝٔغبِقٝ

ٞبی ٔؼتٙذ  ٞبی خبٔـ ٚ ثش اػبع ٔغبِقبت، پظٚٞؾ كٛست ثش٘بٔٝ دٞذ وٝ ٞش دٚ ثش٘بٔٝ ثٝ ٘ـبٖ ٔی

 ا٘ذ. ٚ ثشسػی ٚضـ ٔٛخٛد، ثٝ تشػیٓ افك ٔغّٛة خبٔقٝ پشداختٝ

سیضی اعّالفبت ٚ استجبط خٕقی دس ػبَ ی ٔـتشن ثش٘بٔٝوٕیتٝی ؿـٓ فٕشا٘ی، دس ثش٘بٔٝ

ی ػّٙتی ثٝ ٌزاس اص خبٔقٝ»ی ثش پبیٝ« ی ّّٔیسیضی تٛػقٝ اثقبد اعّالفبتی ٚ استجبعی ثش٘بٔٝ»ثٝ  1355

ٞبی  اػت. تٟشا٘یبٖ دس ٌضاسؽ ایٗ وٕیتٝ ثب تٛخّٝ ثٝ ٚیظٌی  پشداختٝ« ی كٙقتی ٚ اعّالفبتیخبٔقٝ

ٌزاسی ٚ  ی آٖ، اكَٛ وّّی ػیبػتٞبی تٛػقٝ ی ایشا٘ی ٚ تٍٙٙبٞب ٚ تٛا٘بییفشٍٞٙی خبٔقٝ

ی كٙقتی ٚ ی ٌزاس ثٝ خبٔقٝ ی اعّالفبت ٚ استجبعبت خٕقی سا ثش پبیٝسیضی تٛػقٝ دس صٔیٙٝ ثش٘بٔٝ

دا٘ذ؛ ٘خؼت آٖ وٝ  وٙذ. اٚ ثشای تحمّك ایٗ فشایٙذ، ػٝ ؿشط سا ضشٚسی ٔی اعّالفبتی پیـٟٙبد ٔی

فشٍٞٙی ٚ ّّٔی ایشاٖ دس ػیش ایٗ تحّٛالت، اكبِت خٛد سا حفؼ وٙذ؛ دْٚ آٖ وٝ صیشثٙبی ٞٛیّت 

ی خٟبٖ فشاٞٓ آٔذٜ اػت، التلبدی الصْ وٝ دس ا٘مالة كٙقتی اَّٚ ٚ دْٚ دس وـٛسٞبی پیـشفتٝ

ی اعّالفبتی وٝ ٔجتٙی ثش ی ٌـٛدٜوٝ فشًٞٙ یه خبٔقٝ ٚخٛد آیذ؛ ٚ ػْٛ آٖ دس ایشاٖ ٘یض ثٝ

ٞبػت، خبیٍضیٗ فشًٞٙ ٔحذٚد ٚ  ی اعّالفبت ثب اػتفبدٜ اص تٕبْ سػب٘ٝتذ آصاد ٚ ٌؼتشدٜدادٚػ

(. ثٝ ٘ؾش تٟشا٘یبٖ تذاخُ ضشٚسیّبت دٚ ا٘مالة 9: 1355ی ٘ؾبْ ػّٙتی ؿفبٞی ؿٛد )تٟشا٘یبٖ، ثؼتٝ

سػب٘ذٜ  تشیٗ كٙبیـ خٟب٘ی ی ایشاٖ سا ثٝ پبی پیـشفتٝػٛ خبٔقٝكٙقتی ٚ اعّالفبتی دس ایشاٖ، اص یه

ٞبی ٔذسٖ ٚ ػّٙتی التلبد  اػت ٚ اص ػٛی دیٍش، خشیبٖ ایٗ دٚ ا٘مالة پیبپی ثٝ فبكّٝ ٔیبٖ ثخؾ

ٞبػت. اص ایٗ ٞبی اختٕبفی ٚ فشٍٞٙی اص ٘تبیح ایٗ تقبسم ٚ خبٔقٝ افضٚدٜ اػت وٝ ثشٚص آػیت

ٞبی  ٗ دٌٚبٍ٘یی اَّٚ ثبیذ ثٝ ؿٙبخت ٔؼبئُ ٘بؿی اص ایسٚ، ػیبػت اعّالفبتی ٚ استجبعی دس ّٚٞٝ 

تٛاصٖ ٔیبٖ ٌؼتشؽ »دس ایدبد « حفؼ اكبِت ّّٔی ٚ فشٍٞٙی»اختٕبفی ٚ التلبدی ثپشداصد. 
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ٌؼتشؽ ٚ تحىیٓ ٘ؾبْ »ٚ « تىِٙٛٛطی اعّالفبتی ٚ استجبعی ٚ سؿذ ٟ٘بدٞبی اختٕبفی ٚ استجبعی

تٕٟیذات ٚ ٚؽبیفی تشیٗ  ی ٟٔٓ، دس صٔشٜ«ٌیشاٖٞب ٚ پیبْ اعّالفبتی ٚ استجبعی ٔیبٖ دِٚت ٚ سػب٘ٝ

 (.12-11اػت وٝ ثبیذ ِحبػ ؿٛد )ٕٞبٖ: 

ؿٛد؛  ٔغشح ٔی« ی اعّالفبتیخبٔقٝ»ی ؿـٓ ثشای ٘خؼتیٗ ثبس ٔٛضٛؿ دػتشػی ثٝ دس ثش٘بٔٝ

ٞب ضٕٗ سفبیت  ی اعّالفبت ثب اػتفبدٜ اص تٕبْ سػب٘ٝای وٝ دس آٖ دادٚػتذ آصاد ٚ ٌؼتشدٜخبٔقٝ

ی ٔشدْ ا٘دبْ پزیشد. ثش اػبع ی، ثب ٔـبسوت فقّبال٘ٝؿشایظ ایدبد یىپبسچٍی ٚ یٍبٍ٘ی ّّٔ

تشیٗ خٕقی، فشاٞٓ وشدٖ ٌؼتشدٜ ی اعّالفبت ٚ استجبطٔؼتٙذات ایٗ ثش٘بٔٝ، ٞذف دِٚت دس صٔیٙٝ

 ی اعّالفبتی اػت.ی ٌـٛدٜؿشایظ ایدبد یه خبٔقٝ

ی ثش پبیٝ« ٔحٛسسؿذ پبیذاس التلبدی دا٘بیی»ثقذ اص ا٘مالة  ی چٟبسْ تٛػقٝٔأٔٛسیّت ثش٘بٔٝ

ثب فٙبیت  ذثش اػبع ایٗ ػٙذ، تٛػقٝ ثبیی وـٛس تقشیف ؿذٜ اػت. ػبِٝ ا٘ذاص ثیؼت اٞذاف چـٓ

 .ك یبثذٞبی دا٘ؾ ٚ دا٘بیی تحمّ ثٝ اِضاْ

ٞبی الصْ ثٝ ٔٙؾٛس تحمّك  ٔىّّف ثٝ فشاٞٓ وشدٖ صیشػبختی چٟبسْ تٛػقٝ ٘یض دِٚت دس ثش٘بٔٝ

    یىٓ؛ التلبد ٚایشاٖ ٔمتذس دس لشٖ ثیؼت»ا٘ذاص  ثٝ چـٓ یبثیی اعّالفبتی ثشای دػتخبٔقٝ

ی اعّالفبتی ٔجتٙی ثش استجبعبت ٚ اػت. ایٗ خبٔقٝ «ٔحٛس ثب فٙبٚسی اعّالفبت ٚ استجبعبتدا٘بیی

ی فٙبٚسی اعّالفبت كٛست پزیشد. ٚػیّٝ ی أٛس خبٔقٝ ثبیذ ثٝفٙبٚسی اعّالفبت اػت ٚ دس آٖ ٕٞٝ

دػتشػی ی اعّالفبتی، دِٚت ٔٛؽّف ؿذٜ اػت وٝ فالٜٚ ثش اػتمشاس خبٔقٝی چٟبسْ دس ثش٘بٔٝ

 سا ٘یض تضٕیٗ ٕ٘بیذ. الفبتأٗ ٚ اسصاٖ ؿٟشٚ٘ذاٖ ثٝ اعّ ، ٌؼتشدٜ

ی ؿـٓ فٕشا٘ی ؿذٜ اػت. دس ثش٘بٔٝ دس ٞش دٚ ثش٘بٔٝ ثٝ اثقبد ٔختّف استجبعبت تٛػقٝ پشداختٝ 

ٞب ٚ اٞذاف وّّی  ؿذٜ ٚ ایٗ ٔٛضٛؿ ٞٓ دس ػیبػت ٝ ثشای ٘خؼتیٗ ثبس ثٝ اثقبد استجبعی تٛػقٝ تٛخّ

ی استجبعبت ٚ ی چٟبسْ تٛػقٝ ٞٓ فالٜٚ ثش تٛػقٝثش٘بٔٝ ٚ ٞٓ دس ٔفبد آٖ آٔذٜ اػت. دس ثش٘بٔٝ

ٞبی  كٛست حٕبیت اص تـىُّ  ی استجبعبت، ثٝ تٛػقٝ ثشای استجبعبت ٘یض ثٝٚػیّٝ تٛػقٝ ثٝ

ٚیظٜ ص٘بٖ ٚ خٛا٘بٖ، ٔـبسوت ٟ٘بدٞبی ٔشدٔی ٚ  بٖ ثٝی ایشا٘یغیشدِٚتی، تٛخّٝ ثٝ ٔـبسوت ٕٞٝ

 ؿذٜ اػت.  ٞب پشداختٝ تٛخّٝ ثٝ حمٛق ؿٟشٚ٘ذی ٚ ٌفتٍٛی تٕذّٖ
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