جغرافیای سیاسی اطالعات و توسعه جوامع امروزی
مقدمه :
پژوهش های اجتماعی ابتدا از مسایلی آغااز مای داکه با با اک ا ای م ماا هساتدد ،اماا
ار وددی ،همیش فقدان آااهی و اطالعات سبت ب یک مکضکع یست  ،بلکا داکاد هر ف ا و
اهمیت مکضکع  ،خکه می تکا د بخش اصلی یک م ما بادد .
کین اطالعاتی ،تکس

هرجام

رسا

ب عداکان زیاس سااخت اصالی تکسا

ای

فسهد ای ،

ت اریف و اصکل مشخصی را بسای یل ب مقصکه ارای می ماید  .چساب فسهدگ بایش از هاس مقک ا
هی س با ا دیش ا سا ی و با طبع با خالقیات و آفاسیدش هاای یهدای ماستب

اسات و از ساکی هی اس

پیکست ی آن با سایس حکزه ها و یز تلقی و بسهادت ها ی متفاوت از باربسه فسهدگ هر یک جام ا ،
فسهد ی بکجکه می آوره ب این وجکه  ،آن اک

وجکه مختلفی را بسای بحث پیسامکن تکس

ب بایاد

بحث و تبیین شده است .
اما آ چ بیش از هم هر دسای
هر تکس

جکامع امسوزین است ،ب اک

آن  ،خکه یک مقک
هواا

بدک ی قابل اتکا و مکره تکج است  ،قش فن آوری ای ارتباطی
ای ب بخش اصلی این فن آوری ا ی دی بخاش اسا افازاری

فسهد ی است  .ب عبارت هی اس قاش فان آوری اای ارتبااطی هر تکسا

 ،ی دی هرون زا و بسون زا

جکاماع

است.

بسای وروه ب بحث جغسافیای اطالعات وتکس

فسهد ی باید ها ست ب ارتباط میان تکس

فسهد ی و فن آوری ای ارتباطی بدشی هوسکی است  ،چسا ب از سکیی سا افزارهای فن آوری
ارتباطی خکه جزیی از تکس
و تکس
تکس

فسهد ی است و از سکی هی س  ،همین سا افزارها عامل مکجده ردد

فسهد ی هر یک بشکر بشمار می رو د  .این امس خکه پیچیدای بیشتسی را بسا ی پی ریزی
فسهدگ سبت ب سایس عسص ها هر یک جام

واطالع رسا ی کین و هر سپ س قدرت یک جام

بکجکه خکاهد آوره  .بس این اساس ،اطالعات

هارای قش جدی هستدد.

قدرت ،اطالعات و ساختارهای فرهنگی  -اجتماعی
قدرت

را تکا ایی بکجکه آورهن آثار مکره ظس و اعمال فکی هر هی سان ت سیف بسهه ا د  ،از طسفی

عدصس اصلی هر ارتباطات  ،ا دیش های ا سا ی است  ،از تالقی بین این هومف کا می تکان افت :
اهید است  .ب ک

ای ب مای تاکان هاس یاک را جاز

پیک د میان قدرت و اطالعات یک پیک د یاتی و

سسدت هی سی ها ست  .ب عبارت هی س هر هس اطالعی  ،کعی

فتا

است و بسای هس قدرتی ب اعمال اسهه ،کعی
ا تقال اطالعات ا جاا می پذیسه .

تکا ایی بسای اعمال فکی

ارتباط یاز است و هر بسقساری این ارتباط است با

ااس بپذیسی
مقک

 ،ارتباطات اساس هس تغییس است  ،چ این تغییاس را هر مقک ا تکسا

ردد 1،این تغییس هر س مسحل

چا هر

بادا ی

اکآوری  ،شاس و پیامادهای آن از قاکا ین خاصای پیاسوی مای

ماید2.

مرحله ابداع یا نوآوری  :فسایدادی اسات با طای آن افکاار و رو
تکس

هاای اکین خلا

داده یاا

می یابد .

مرحله نشر (انتشار ) :فسایددی است ب طی آن افکار و ایده های کین ب جام ا ا تقاال هاهه
می دکه .
مرحله پی آمدها  :تغییساتی هستدد ب هر تیج ره یا قباکل ایاده جدیاد هر جام ا بکجاکه مای
آیدد  ،هر صکرتی ب تغییسات بمی بادد ب ردد و هر صکرتی ب تغییاسات بیفای بادادد با تکسا
ت بیس می دکه .
یک ظسی هر خصکص قدرت وجکه هاره ب آن ظسی

ظاا ج ا ی قدرت 3و مدظکم های مکضکعی

می بادد  .ایان مدظکما هاا داامل مدظکما سیاسای  ،مدظکما زیساتی  ،مدظکما فسهد ای –
اجتماعی  ،مدظکم تکدک کژی – فدی و مدظکم اطالعاتی است .
آ چ ب ب عدکان ردد و تکس
مدظکم های پدج اا
هر هس جام
و ا تشار

می بادد .

 ،آهدگ تکس

هر هس یک از این مدظکم ها با

ابداع و کآوری

از ساکیی و شاس

از سکی هی س روبسوست .

ا اس هر یک جام
هیچ ک

پایدار هر یک جام ا ت سیاف مای داکه  ،از باس آیداد ت امال ایان

و هر یاک مدظکما  ،اک آوری باا تاکان قادرت مدفای روباسو باداد  ،ی دای هر آن

ت اهل و سسعت یکدکاخت ک آوری و خالقیت وجکه دادت بادد و شس و ا تشار یز از تکان

مدفی بسخکرهار بادد  ،آهدگ تکس

هر آن مدظکم صفس و بدون ردد خکاهد بکه .

 1تغییر در مقوله توسعه " کیفی " و تغییر در مقوله رشد " کمی " است .
 2نشر نو آوری ها – اورت ام راجرز -اف فلوید شومیکر  ،نشر نو آوریها ترجمه ابوطالب فنایی ،عزت هللا کرمی  ،انتشارات دانشگاه شیراز
 3منظومه های پنج گانه قدرت  ،الوین تافلر.....
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منظومه
اطالعاتی
منظومه
زیستی

منظومه
سیاسی

منظومه
تکنولوژی
و فنی

ااس هر یک جام
جام

منظومه
فرهنگی
اجتماعی

قدرت ا تشار

قدرت کآوری مدفی  ،اما

مثبات باداد  ،هر صاکرتی با آن

بتکا د از کآوری هی س جکامع استفاهه بسهه و یا قادرت ا تشاار آن را فساایاس مایاد  ،باس حساب
همخکا ی هادت بادد ،آهداگ تکسا

ایدک آن کآوری ب چ میزان با هدجارهای مکجکه آن جام
از سسعت غیس یکدکاخت و امت اهل بسخکرهار خکاهد بکه .

 ،کآوری و ابداع با تکان مثبت روبسو بادد  ،هو حا ات روی خکاهاد هاه  :اااس

اما ااس هر یک جام

قدرت شس و ا تشار هر آن جام
ت اهل ص کهی

ب دکل

بادد ،آهدگ تکس
چدین جام

ای،

هارای تکان مثبت بادد  ،آهدگ تکس

با دتاب مداساب و متاکازن

حسبت خکاهد بسه .اما ااس تاکان شاس و ا تشاار

قادرت مدفای

هر مدظکم قدرتی مکره ظاس امت ااهل و اا متاکازن اسات .با عباارت هی اس ،هر
ت اهل زو ی

خکاهد بکه.

کت قابل تکج این است ب هر صکرت عدا اساتفاهه از اکآوری هاای محای
تکس

صفس و جام

هادات

پیساماک ی  ،آهداگ

با ربکه همساه می دکه.

بدی ی است ب عکامل اساسی هر تمامی این پدج مدظکم  ،هر هس هو مسحل اباداع و شاس با
هو کت اساسی مدت ی می اسهه و آ ن قدرت
کآوری

و

قدرت تکدک کژی و فن آوری

بدابساین ،قدرت
تکس

اطالعات و فان آوری

ها ش

ب عدکان

و

اطالعاات

تکان شس و ا تشار

 ،با عداکان
هر جام

تاکان اباداع و

می بادد.

ا تد اا هر هو مدظکما اختصاصای خاکه ،با داکل هرو ای

سازهستدد ،بلک هر س مدظکم هی س یز ب عداکان عامال خاارجی قابال دداساایی و باا
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این است ب فن آوری ای ارتباطی و ابداعات آن ،

تاثیس اذاری جدی همساه هستدد .ه یل این امس ه

از آغاز تابدکن  ،هر مدابع قدرت هر مدظکم های بسدمسهه قش اساسی هادت ا د ب از جمل آ اا
می تکان افت :
-

اختساع تل ساد هر جدگ های هاخلی آمسیکا قش اساسی هادت است .
اختساع راهیک ب مدظکر تبلیغات سیاسی و هجکا سیاسی با صافکد ساپاهیان ظاامی هر
جدگ ج ا ی هوا محکری بکهه است .

-

اختساع فابسی مایل وویادوک باامال باا اهاداد ظاامی ،با مدظاکر جابا جاا باسهن تصااویس و
هستکرات مستدد ظامی و جاسکسی ه بال دده است .

-

اختساع بامپیکتس هر سال  1969ب ب مدظکر جمع آوری و حفظ آماار و اطالعاات خاارز از تاکان
ا سا ی ج ت ب سه بسهاری و تلفی

آن با ماهکاره هاای تصاکیسی 1با

ا تد اا ماکاه باا ی و

م د ی بشکرها را رصد می بدد ،بلک تاا اعمااآ آب اای مکجاکه هر هاس بشاکر فاکی باسهه و
یخایس آن و تماا اطالعات مدظکم زیستی هس بشکر را رصد می ماید .
بدااابس ایاان ماای تااکان افاات هر جغسافیااای امااسوزین اطالعااات ،تسبیااب هو مدظکم ا
اطالعات  ،ب عدکان یک زیس ساخت اساسی هر مدظکم های قدرت هر یک جام
با تکس

تکدک ااکژی و
قابل اتکاسات و

فسهد ی  ،ارتباط تد اتدگ هاره.

رسانه  ،نگاه استراتژیک  ،نگاه ابزاری
اطالع رساا ی اکین

بسای دداخت این ساخت جدید ضسوری است بار بسه

مکره بحث و بسرسی قسار ایسه .ب مدظکر تبیین واق ی این ساخت ،هو
و رسا

هر اب ااه اک اااکن

اه متفاوت ب اطالع رسا ی

ها هر اذدت و حال را باید ب هاوری شست .

ااس این هو هیدااه را ب عدکان
اا اذاری مایی

اه ابزاری ب رسا

و

اه استساتژیک و راهبسهی با رساا

 ،س محکر ب عدکان هدد و باربسههای اساسی قابل بسرسی است ب مقایس

قش وسایل ارتباط جم ی و ابزارهای اطالع رسا ی ،تفاوت هو هیادااه و اثاسات آن را تبیاین خکاهاد
بسه .
این س هدد اساسی عبارتدد از:
 .1پاسخ ب

یاز ا سا ا

 .2بستس سازی بسای حسبت ب سکی بمال
 .3حل مشکالت فساروی جام
کت م

این است ب تفاوت باربسهی ابزار اطالع رسا ی هر اذدت و حال سبت ب این سا

هدد اساسی قابل تامل است .

 1منبع  :تکنولوژی های نوین  ،توسعه یا انحطاط  ،رسانه سال  ، 7شماره4
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هر اذدت رسا
پاسخ ب

های هیداری و دادیداری با پاا با عسصا حیاات فسهد ای جکاماع

یاز ا سا ا  ،قش سساسا سازی و تفاسی

ددن  ،مکضکعی ب

اا

هر جام

اوقات فساغت

اه اد هر

را ایفاا بسه اد .چاسا با پاز از عصاس صاد تی
ا سا ی و پسبسهن زمان فساغت ب عدکان یک یاز

جدید دکل اس فت و ضسورت هادت با فن آوری اای هی اس ظیاس اختاساع راهیاک و تلکیزیاکن  ،ایان اوقاات
آسکهای را ب

ادی از جای زیدی بار مادین ب جای ا سان بکه  ،پس مایدد.

بدابس این خستین

باربسه ابزاری

رساا

باسای پاساخ با

یااز جدیاد ا ساان با خاکه حاصال

پیشسفت فن آوری بکه ،دکل اسفت.
پیسامکن هدد هوا ی دی
روزمسه و ت می

بستس سازی بسای حسبت ب سکی بمال  ،ب مدظکر رداد کآوری اای

آن هر سایس جکامع قاش

آمکزدای رساا

رسا

هی س ابزار سساسمی صسد بکه ،بلک بسای آمکز

جام

هر زمید های مختلف مکره استفاهه قسار اسفت .

و ت می

پز از باربسه آمکزدی  ،ب ه یل آااهی روز افزون جام
های متدکع تس هر تمامی زمید ها ،از سکی اعضای جام
مشکالت فساروی ج ام

هاا محاکر قاسار اسفات  .ب ک ا ای با
یافت های جدید با ساایس اعضاای

 ،هس روز با تقاضای جدیدتس و خکاسات
روبسو اسهید .بدابس این رسا

ها بسای حل

ب اغلب حابمیت و ظاا های سیاسی را ب خاکه مشاغکل مای باسه ،با

رویکسه جدیدی متمایل دد ب آن  ،قش
ها هر

و باربسه اساسی رسا

اقداع سازی

تک ید رضایت

افکار عمکمی هر زمید های مکره ظس باکه

و ایجاه فضای مداسب بسای عبکر از مشکالت داکل

اسفت .
هر تک ید رضایت  ،رسا
جام

ها با افتمان یکساکی و باا بکاا رایاسی اصاکل پایا یای روا شداسای و

دداسی ب اقداع مخاطب روی آوره د ،حال ایان اقدااع ساازی یاا باا تاامین خکاسات هاای از

پیش ت سیف دده مخاطبان صکرت می پذیسفت و یا باا تکجیا و تبیاین علال مشاکالت با اغلاب با
عکامل خارجی و پیسامک ی سبت هاهه می دد .
این وضع ،زمید را بسای اذر آراا و بدون بحسان  ،بسای جکامع هر حال تکس
امسوزین ،فساه

می آوره.

چدین قش های متفاوتی بسای اطالع رسا ی ،ا قالبی عظی
تایج آن ه

آن روز و تکسا

یافتا

ابدکن ه

هر جکاماع صاد تی باکه با آثاار و

 ،هر بسیاری از بشکرهای ج اان با عداکان اهاداد و بس اما هاا ی تکسا

ه بال می اسهه  .اما ابزار تکدک کژی های ارتباطی جدید هر بشکرهای پیشسفت با عبکر از باربسههای
س اا

فکآ هر مدظکم های قدرت  ،واره مسحل جدیدی دده ا د ب این مسحل را

هر باربسه  ،بلک تکس

ای هر محتکا و بیفیت تاثیس اذاری رسا

یاک

رداد

ها بس سپ س قدرت هر جکاماع مای

تکان امید .
این باربسه جدید  ،وسایل ارتباط جم ی را از جای اه
باربسهی راهبسهی و هدفمدد

ب آن هاهه است .
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ابزاری

و باربسه روزمسه تغییس وضاع هاهه و

راهبسه جدید وسایل ارتباط جم ی رامی تکان مدیسیت
قدرتی پدج اا

زیستی ،فدی  ،اطالعاتی  ،سیاسی و فسهد ی – اجتماعی اا

هر این بار بسه جدید ،ااس چ همان اهداد س اا
ب

تغییس و تحکل

هرجکامع و مدظکم ها ی

بس دمسهه قابل دسح است  ،یکن هر پاسخ

یاز  ،ب خالقیت و دککفایی هر ا سان ب آخسین مسحل

بار آفسیدی هر مدظکم ها ی پدج اا
ارتباطی پیشسفت  ،حظ ب

اه.

است 1تبلکر یافت و باا

یازهای پدج اا

مکه مای یاباد .ایداک ،ا ساان عصاس جدیاد باا تکدک اکژی هاای

حظ ب

دککفایی

ک آوری و خالقیت عاهت بسهه و هس حظ مدتظس

هر بخش های مختلف حیات خکه است  .ب عبارتی  ،آهدگ تغییس و سسعت تحکل از قسن
و از سال ب ماه و ه

روز

ابدکن ب

ساال

ب

وداید ساعت ب ساعت مبدل دده است  .پز،هر جام

کین اطالعاتی ،فدآوی ای ارتباط ی بیش از هس زمان هی س هر پاس

با

یااز ا ساان با

و

خالقیات

دککفایی ف ال و قش آفسین است .هر این هوران ،بستس ساازی باسای حسبات با ساکی بماال هر
باربسه جدید وسایل ارتباط جم ی با
و رسا

ه آغک

ها هی س تد ا قش آمکزدی دار د  .چسا ب با پیشسفت فن آوری ای ارتبااطی و اساتسهای

آن مخاطبان هی س ب اسه وران رساا
آمکز

آرمان سازی

و فسآیدد

ا تطار

هر جام

اشات

را از حکزه

هرون مسزها

هاای هاخلای خاکه یساتدد .بلکا فان آوری اای ارتبااطی هایاسه
ب حکزه های

فسامسزی

بشا ده است .

هر چدین دسایطی ب ه یل وجکه تمایز فسهد ی و اجتماعی میان جکامع  ،هس مکضکع خاصای با
هر حیط جغسافیایی م این مای تکا اد قاش ساساسا ساازی و یاا آماکز
جغسافیای هی س می تکا د

قش آرمان سازی
را آ ک

ایجاه تغییس و تحکل هر هرون جام

طبی ی است ب باربسههای متفاوت رسا

و ایجاه ا تظار و

هادات باداد ،هر حیطا

تقاضای جدیاد

ب خکه می خکاهد ایفا ماید

هر مخاطاب باسای

2.

هادف ا  ،آثاار و

ها هر هس هو هوره  ،هر عین اداتسا

تایج اک ااک ی را ب ه بال هادت است  .هر هوره اول  ،قش سساسا سازی رسا

ها بسای پسباسهن

اوقات فساغت ب ب عدکان یک یاز جدید ادی از پیشسفت صد ت بکه ،ب ساخت

مخاطب خدثی

مدت ی اسهیدو قش آمکزدی رسا
از سکی رساا
مشاربت پذیس

ها ب الزم رددهر جام

هاا مدت ای داد و قاش رضاایت پاسوری و اقدااع ساازی
هر امکر جام

و تکس ا

پسسشا س و بدجکاااو بماک مااکه و آرماان سااازی رساا
ساخت و قش

رساا

هاا مخاطباان را

و هر آ چ می بایست مشاربت هاهه می دد د ب بار آوره.

هر هوره هوا  ،قااش دااککفا سااازی رس اا
جستجکاس

بکه ،ب ساخت

مخاطب مدف ال

یااسوی ا سااا ی ب ا ساااخت
هااا هر ایان هوره مخاطبااان را

مخاطااب
ف ااال

و

عقال یت ارتباطی ب هر پاسخ با حال مشاکالت جام ا محاکر قاسار

اسفت ،مدجس ب ساخت مخاطب

مشاربت جاک اسهیاد .ایان بادان م داسات با مخاطاب ،خاکه هر

حکه مشاربت و حد وا دازه آن  ،تصمی

ایس ده است و

رسا

ها یا حابمیت ها.

 1مازلو – نیازهای مادی جسمانی  ،ن یاز به امنیت  ،نیاز به پست و مقام  ،نیاز به تکریم و احترام  ،نیاز به خود یابی و خود شکوفایی
 2مثال گروههایی مانند راک و  .....در جامعه بومی خود نقش سرگرم سازی دارند اما رواج آن در کشورهای دیگر – به ویژه در جهان سوم  -به عنوان
نمادی برای اعالم مخالفت و مبارزه منفی با هنجارهای سیاسی – اجتماعی درون جامعه عمل می نماید.
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اطالعاات و تکدک اکژی

این پدیده جدید ،ره آورهی ک ازتسبیب هو مدظکم
این تسبیب ،مدظکم جدیدی را ب مدظکم های پدج اا
مد طف رسا

ای

و یا

قدرت هسمدکتیک اطالعات

اسات ،ب ک ا ای با

قدرت می افزایدو از آن ب مدظکم

فضاای

هر جکامع اک ااکن می تاکان یااه باسه  .ماکهار

سپ س قدرت جدید با دش مدظکم ب دکل زیس قابل ارای خکاهدبکه.

منظومه
اطالعاتی

منظومه
زیستی

منظومه
سیاسی

تاویل اطالعات
(هرمونوتیک)

منظومه
تکنولوژی
و فنی

منظومه
فرهنگی
اجتماعی
.

این فضای سیال و هارای ا طاد و سمی ،از بار بسه اثسات رسا

ای هر جکامع اک ابکن ب بافت

فسهد ی  ،اجتمااعی و سیاسای خااص هار اد بکجاکه مای آیاد  .ب ک ا ایان با اسها داداان جکاماع
اطالعاتی کین ،هر تک ید و ا تشار یک فسایدد اطاالع رساا ی باا هادفی م این ،هر صاده تااثیس ااذاری
خاص می باددد  .این اثاس ،هر یاک جام ا ممکان اسات تاایج ماکره ظاس خب اان اطالعااتی را با
طساحان آن بس ام هستدد تامین ماید  .اما اساتسه فان آوری ارتبااطی هماان بس اما را با مسزهاای
جغسافیایی هی س ب با فسهد ی متفاوت زیست می مایدد ،ب صکرت خکاسات یاا اخکاسات  ،ا تقاال
هاهه و بدا بس دسای

و پیش زمید های مکجکه هر آن جام

هدد او ی طساحان بس ام رسا

 ،پیاا های متفاوت و ااه غیاس همساک باا

ای بسجای می اذاره.

ب عبارت هی سم ی تکان افت  :ایان مدظکما جدیاد باا
فسهدگ های مکجکه هر یک جام ا از بس اما رساا
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تااویلی

با فسهداگ غا اب و یاا خاسهه

ای هادات بادادد  ،تغییاس بااربسه هاهه و قاش

جدیدی را بس ع ده می ایسه و اثسات رسا
هی س بس جای می
ب جدول زیس تکج

اهداف

د ،می تکا د بسجا ب ذاره .
مایی :

پاسخ به نیاز
انسانها

عصر رسانه
دوره اول

قش سساسا
سازی و تفسی
قش دککفا

دوره دوم

ای متفاوت از آ چا هماان بس اما هر مسزهاای جغسافیاای

سازی و تکس
یسوی ا سا ی

بستر سازی برای
حرکت به سوی
کمال
قش آمکزدی

حل مشکالت
فراروی جامعه

باربسه ابزاری

قش اقداع سازی

رسا

قش عقال یت

قش آرمان سازی و
همساه سازی

نتایج

باربسه راهبسهی

ارتباطی

رسا

(افتمان چددسکی )

اثرات رسانه ای

ساخت مخاطب

ساخت مخاطب

ساخت مخاطب

افکار عمکمی هر

دوره اول

خدثی

مدف ل

مشاربت پذیس

خدمت حابمیت

ساخت مخاطب

ساخت مخاطب

میان افکار

ف ال و جستجکاس

مشاربت جک

عمکمی و

اثرات رسانه ای
دوره دوم

ساخت مخاطب
پسسش س و
بدجکاو

ت امل سیال

حابمیت

بدی ی است هر باربسه جدید  ،این پدیده ک  ،تاثیسات خکه را بس روی تمااا مدظکما هاای قادرتی
خکاهد اذادت ،ب اک
جک ابثسیت جام

ای ب هرمدظکم سیاسی ،با تبدیل عام ماسها با

مخاطباان مشااربت

از حا ت تکهه وار خاهز دده و ب سمت تاثیس اذاری بس خب ان و حابمیت حسبت

خکاهااد بااسه و خب ااان اطالعاااتی یاز هر ایاس بااا

هسمدکتیااک اطالعااات

و قااش آفسیداای مخاطبااان

مشاربت جک ،هی س قش یکسکی تاثیس اذار را ایفا خکاهد بسه .بلک خکاست یا اخکاست  ،بخشای
از ا سژی آ ان بسای هماهدگ سازی خکه با مکز جدیدی ب از سکی

مخاطبان مشاربت جک

جسیاان

یافت مصسد می دکه.
هر این میان ،حابمیت های سیاسی یز بسای حفظ مشسعیت و مقبک یت خکه هر جام
از قدرت ظامی و اقتصاهی و بخشی از قدرت اقداع سازی رسا

ها باسای تحکای

بسخکرهار هستدد ،اما با طبع ،تااثیس پاذیسی جادی از فضاای جدیادی با
جام

ااس چا

پایا هاای قادرت

مدظکما جدیاد قادرت

هر

ایجاه بسهه ،خکاهدد هادت و هس چ بیشتس ب هماهدگ سازی خاکه باا خب اان اطالعااتی و

مخاطبان

مشاربت جک

همت می امار د .
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هر چدین دسایطی  ،مف کا
حابم و مسها و رسا

حککمت بددداان

و حککمت دک داان

از هیدااه سادتی هیاات

ها ب عدکان حلق واسط میان آ ان تغییس مای یاباد و بساسااس ت امال چداد

سکی میان حککمات  ،خب اان  ،مشااربت جکیاان (ماسها ) و وساایل ارتبااط جم ای با باا ماهیات
راهبسهی جدید – ب عدکان بازی سی جدید – ب فساتس از خکاست س بازی س هی س ب ایفای قاش مای
پسهازه ،ساختار پکیا (هیدامیکی ) می یابد .
مسها

رسا

حابمیت

این باربسه جدید ،هرحقیقت ،مسحل سکا از هوره هوا عصس رسا

ها اسات .هر ایان میاان آ چا

بیش از هم اهمیت هاره آن است ب تاثیس این فن آوری ای ارتباطی ب خاطس ویژاای هاایی چداد هر
ا سا ی امسوز ب یک جام

جام
تکس

ج ا ی است  ،این فسصت را هر اختیار سایس بشاکرهای هر حاال

خکاهد اذادت با باا ااذر مدطقای از مساحال قبلای  ،آمااهه وروه با مسحلا

بدی ی است ،جکامع هر حال تکس

 ،خکاست یا اخکاست  ،بدون اذر از مساحال مختلاف ،باا داسای

جدید روبسو خکاهدد دد .این جکامع ،ب طکر طبی ی ،ب ه یل
فسصت و زمان الزا  ،بسای

اکین داک د.

هماهدگ سازی

فقدان سااز و باار مداساب

خکه و ایجاه سازااری با دسای

و باکه

جدید هر رو د تکس

با مشکالت عدیده ای روبسو خکاهدد دد .
ب عبارت هی س ،آ چ ب عدکان م متسین قط دکاد هر ف ا

اهمیات تکسا

هر بشاکرهای هر

ج ان سکا مکره غفلت قسار اسفت است  ،مدظکم قدرت جدید فن آوی ای اکین ارتبااطی اسات با
هر خکدبیدا
افزاری

تسین حا ت آن ،تد ا

بخش سخت افزاری

آن دداخت دده است ،اما

بخاش اسا

آن همچدان ادداخت باقی ما ده است .

وجکه تمایزی ب جام

ج ا ی امسوز با آن مکاج است و می تکا د بسای داداخت تماایزات اسا

افزاری ،قش فن آوری ای ارتباطی کین مکره استفاهه قسار ایسه ب دسح زیس است :
الف -هم ا ی ددن فن آوری ها هر بخش
جام

ج اا ی مکجاب خکاهاد داد تاا

چ ک ی رواب

بمی و بیفی هر جام

ساخت افازاری تکدک اکژی هاای اکین ارتبااطی هر

ساسعت هر تبااهل

و اک اااک ی هر مداابع

و تداکع هر

ج ا ی ،تاثیسات خکه را بس سایس جکامع بسجاب ذاره .
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ب -اقتصاه بازار ج ا ی ب با باربسه داسبت هاای چداد ملیتای و اباس رساا
اقتصاهی جدیدی را دکل می ههد،

1

با حضاکر هر صاحد هاای اقتصااهی ج اان را باسای تمااا

بشکرها ،از جمل بشکرهای هر حال تکس

می بدد.

فساه

ج -تباهل فسهد ی ،ب فن آوری ای ارتباطی هر هه اخیس دسای
بکجکه آورهه است و آن را

م اجست بدون قل مکان

اطالعاتی استسهه ،ارتباطات رایا

ای سااخت قادرت

جدیدی را باسای جام ا ج اا ی

مای تاکان ااا

ااه .باا وجاکه با اک هاای

ای همساه با قدرت تصکیس سازی و ایجاه زمیدا اشات و ااذار

هر هس قط ای از ج ان ،هر بمتسین زمان  ،هستسسی ب م اجست را با باهش هزید ها و زمید
های متدکع تس و با سسعت بیشتس فساه
یک سخت افزار یست ب
سا افزار ،ب

پیاا

خل

اسهه .بساین اساس،تلفی
هر آهدااگ تکسا

بسهه است .هر باربسه جدید  ،ابزار اطاالع رساا ی هی اس

قش ا تقال پیاا
می پسهاز د و

را بسع ده ب یس د ،بلکا ایان ابازار ،با عداکان یاک
هر

محتکای اطالعاات

سخت افزار و سا افزار مکجب اک

تاداعی مخاطاب

ای از تباهل فسهد ی می دکه ب

فسهد اای قااش تاااثیس اااذار و قط اای هاره .پااز ،هر جام ا

وسایل ارتباط جم ی ه

قش

خا

را و ها

پیاا

آغااز مای

قاش

ااکین اطالعاااتی،

با اال ا تقاال پیااا

را باس ع اده

هار د .
رسا

هر چدین دسایطی می تکان افت تکس

ای زیس ساخت اصلی بسای هس تکسا

ای اعا

از فسهد ی  ،اجتماعی  ،سیاسی و اقتصاهی می بادد.

نظام اطالعاتی هوشمند و متدولوژی توسعه فرهنگی در جوامع
باربسه جدید
هر قا ب

تکس

رسا

ای هر جام

مدیسیت اطالعات و تغییس و تحکل

س پ س قدرت اع

ج ا ی امسوز مکجب اشت است ظاا اطالعاتی

ب عدکان اصلی تاسین راهباسه تکسا

هر مدظکما هاای

از مدظکما زیساتی  ،فسهد ای  ،اجتمااعی  ،سیاسای  ،تکدک اکژی ت یاین بدداده

بادد .
ب عباارت هی اس فان آوری هاای ارتبااطی هر مسایس تکسا
اطالعاتی هکدمدد
رسا

ااا بس می هاره ب هر این ظااا

خکه با هادتن

عقال یت ارتباطی

سپ س قدرت استساتژیک حسبت ،و مسیس تکس
بسای تبیین هقی
هر دسای
تکس

کین با هر

رساا

فسهد ای با سامت ایجااه

هی اس با اال ارتبااط یسات بلکا

هر ارتباط میان بدشی باین جکاماع و اجازا
را رق

ظااا

تکسا

هر

می ز د .

تس این ظاا اطالعاتی هکدمدد و عقال یت هکدامدد و عقال یات ارتبااطی آن
عمیا

اکع رابطا و چ اک ی ت امال میاان

یازمددی .

 1سقوط تمدن غرب و محدودیت بازار و دموکراسی  ،برگردان مقاله ای از Foregin policy 1997
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وساایل ارتبااط جم ای

باا

ااس هر ت سیف روددی از تکس

 ،بخکاهی

مخاطب ایجاه می بدد  ،تفکیک ماایی
فسهد ی اجتماعی هر بس ایس ده مقک
بسایس ده مقک

مسز آن را با ردد ب م مکال تداخل مف کمی هر یهان

 ،بایاد با صاکرت قاسارهاهی بپاذیسی
بیفای

های

با تکسا

و رداد با باا عاده و رقا

های بمی است .ب عبارت هی س تکس

هر مساایل

ساسو باار هاره هر

ب مسایل سا افزاری و ردد با مساایل

سخت افزاری بس می اسهه.
هر این میان ،رابط وسایل ارتباط جم ی با تکس

فسهد ی ب س دکل قابل تبیین است :

 .1رابط علی و م لک ی
 .2رابط همبست ی
 .3رابط همپکیی
هر رابط علی و م لک ی ،ارتباط یکساکی میاان وساایل ارتبااط جم ای و تکسا
رسا

ب دمار می روه  .ب عدکان مثاال ،رساا

علت مکجده تکس

بسقاسار اسات و

علات افازایش ساط

ساکاه

می بادد و ب عدکان بدش 1صسد می تکا د عمل ماید
سساسمی و تفسی

رسا
هر رابط همبست ی ارتباط میان

و رساا

تکسا

و رسا

است و رابط بدش و وابدش 2متقابل میان تکس
رسا

هوساکی و با صاکرت رفات و بساشات
بسقسار می اسهه.

افزایش سط
افزایش سط

رسا
و رسا

اما هر رابط همپکیی ارتباط میان تکس
اعمال می اسهه و ارتباط

سکاه
سکاه

هر عین هوطسف بکهن ب ه یل ساسعت بااال با

میان بدشی 3است  .هراین مسحل ب ه یل

صکرت

همزمان

ا تقال

ب هر اثس فن آوری های ارتباطی ب وجکه آمده است  ،مسحل

بااز خاکره

سسعت

یاا بسااسهان ،با

حد اقل زمان ممکن می رسد و هر بسخی مکاره یز مسحل بازخکران هر ارتباط میان بدشای باین هاهه
ها و ستاهه ها همساه می ااسهه و از طسیا

بثاست و تداکع حجا اطالعاات ارایا داده با مخاطباان

پیشاپیش  ،بازخکرها و تایج آن طساحی می اسهه .
هر این دسای  ،رابط میان بدشی بین رسا
با تحلیل بارب سههای رسا
ارتباطی ،ارتباط هرو ی میان
همبست ی
است و هر رابط

و از رابط
همپکیی

و تکس

هر هوره اول و هوا ب
رسا

و تکس

همبسات ی
است ب

ظس می رسد ب با ردد و تکس
یز متحکل اسهیده و از رابط

با رابطا
تکس

فسهد ی بسقسار می اسهه .

همپاکیی

11

علای

باا ساایس اداکال تکسا

پایدار امکان پذیس می اسهه.

Action 1
Reaction 2
Interaction 3

فن آوری ای
با رابطا
رسایده

تکس

ب عبارت رودن تس ،رابط میان

و رسا

فسهد ی

با طاکر اعا رابطا همبسات ی و

بدش و وابدش متقابل است ب هر این بخش متد کژی تبااهل اطالعاات باسای آمااهه ساازی و طبقا
بددی اطالعات بسای مخاطبان اصلی تسین حسبت هر رو د تکس

جام

قدرت رسانه ای (اطالعات)

اطالعاتی می بادد.

قدرت توسعه فرهنگی
ارتباط میان بدشی
توسعه سپهر قدرت

قدرت رسانه ای

ویژای این ظاا اطالعاتی هکدمدد ب بس اساس تاثیس اذاری و تاثیس پذیسی بدیان

اهه دده باس

اصکل زیس استکار است :
 .1دداخت هقی

مک ف های وضع مکجکه.

 .2کآوری و خالقیت .
 .3تکا ایی ا تقال .
 .4تکا ایی ا طباآ پذیسی با هدجارهای مخاطب هر مسیس ا تشار .
 .5ا طاد رسا

یا قدرت سازااری با دسای

 .6استقسار اثس مطلکب با حفظ تکان بس

پیش بیدی شده

اثسات (تکس

ظاا اطالعاتی هکدمدد با اصکل دش اا
یک جام

خکه ابتدا ب هکدمدد ساازی

پسهاخت و با دداخت اجزا مختلف هر یک جام

ها و قش هسیک هر هم سایی  ،ااسایش آ اان با یاک
تاویال

محتکا با هر ظس ااسفتن قادرت
و

اهی – هرو ی ).
دابک قادرت

از هو ت  ،ماسها  ،خب اان  ،رساا

افتماان فسهد ای

مخاطباان  ،با

وااسایی رسا

اع

هر

بسخاسات از

اکآوری و رضاع و خلا

ها ،ب دیکه سازی و رو

داداخت

جدیاد پسهاختا و باا

استفاهه از قدرت

هم سایی

مکره ظس ب جام

روی می آوره  .هر این وض یت  ،بدی ی است با هدجارسازی با سامت ا طبااآ

پذیسی حسبت باسهه و باا بااال باسهن قادرت ساازااری هر
مطلکب همساه باا تاکان بسا

اثاس هر

هرون و بیاسون

خاکه و هر

مخاطباان

یابی بسای ا تقال اثس
با اساتقسار وضاع

اقاداا مایاد.این حسبات و آفاسیدش ک یازمداد

متد کژی و دیکه خاص خکه است .

متدلوژی تبادل اطالعات در جامعه توسعه یافته اطالعاتی
ظاا اطالعاتی هکدمدد بیش از هس چیز یازمدد متد کژی تباهل اطالعات و چ ک ی پاسهاز
بسای آماهه سازی و طبق بددی اطالعات بسای مخاطبان است ب بدیاان ایان متاد کژی باس
تحکل و تغییس هر استسه زمان و مکان و ب اک

ای پیکست استکار است .
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آن

مادیسیت

متد کژی تباهل اطالعات هر مسیس تکس

فسهد ی یازمداد داداخت اصاک ی چداد و با باارایسی

هقی  ،مدطقی و ب د اا آن می بادد ب می تکان این اصکل را ب دسح زیس بسدمسه:
 مدیسیت ا تقال وضع مکجکه ب وضع مطلکب .ها هر باربسههای ابزاری و راهبسهی .

 -قدرت آو دی رسا

های هیداری  ،ددیداری و مکتکب هر امس تکس

 -هم سایی و وااسایی رسا

.

 مخاطب دداسی. قا ک مددی و امدیت.بسای مدیسیت ا تقال وضع مکجکه ب وضع مطلکب  ،ااس چ هدس مدیسیت و ها اش عماکمی آن هر
ها اامی فساتاس از ها اش مادیسیت

ه یای امسوز پیشسفت های فساوا ی هادت است  ،اما بحث رسا

هر بخش های عمکمی است  .چسا ب امس اطالع رسا ی ب ه یل جام یت و فساایسی آن هر هو بخش
ملی

و

فساملی

از تاثیس پذیسی و تاثیس اذاری بیشتسی هر سایس بخش ها روبسو است .

بدابس این اهعا  ،خصکصیت و ویژای ای رسا

ای  ،کعی از مدیسیت متفاوت را ضاسوری مای ساازه

ب تفاوت ایی با مدیسیت سایس عسص ها هاره.

تفاوت مدیریت اطالعات و مدیریت عمومی
تدکع و استسهای

هرون هاهها

عام مسها ،حابمیت و خب ان جام

هر ظاا مدیسیت اطالعااتی با
است ازعکامل تاثیس اذار بس

ادای از تقاضااها و ا تظاارات
مدیسیت رسا

بثست عکامل هرون سازما ی و بسون سازما ی (تک ید بددداان اطالعات  ،پسهاز
ب سه وران اطالعاتی) بس سیاست اذاری یک سازمان رسا

ها

می بادد .

اسان اطالعات ،

ای از هی س عاکاملی اسات با مادیسیت

اطالع رسا ی را از سایس مدیسیت ها متمایز می سازه.
ماهیت بار

اطالع رسا ی

و ضسورت تکج ب عدصس

زمان

و تاثیس جدی آن هر ارای اطالعاات

ب ااه اختالد چدد ثا ی  ،هر اراو محصکل اطالعاتی می تکا د تحک ی د سد ایجاه ماید و ااه چداد
ثا ی تاخیس می تکا د فاج

بار بادد ویژای م

ت یین بددده اصلی و از وجکه تمایز

مدیسیت رسا
ای

مدیسیت رسا

ای است.

با سایس مدیسیت هاست.

بثست استفاهه بددداان از محصکالت و تک یدات ساازمان رساا
ب ب عدکان مشتسیان محصکالت سازمان رساا

عدصس زمان

از عداصاس

ای هر هو ب اد هاخلای و خاارجی

ای  ،و قادرت تاویال و بسهادات مخاطاب از هکیات

هساثس  ،از هی س عکامل تاثیس اذار بس سیاست ذاری مدیسیت رسا

ای سبت ب سایس مدیسیت ها مای

بادد  .وج تمایز هی س ،تدکع محصکالت و تک یدات سازمان های رساا

ای باسای اطاالع رساا ی هر

تمامی بخش های اقتصاهی  ،سیاسی  ،اجتماعی  ،فسهد ای  ،هداسی اسات با با هماساه تداکع
باربسهی قش اطالع رسا ی هر اب اه اک ااکن ظیس سس اسا سازی  ،آمکز
و  ....ماهیت بار اطالع رسا ی و مدیسیت هر یک سازمان رسا
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 ،اقداع و تسغیب  ،تبلیا

ای را با سااختاری جدیاد روباسو مای

یاک از طااا هااای مادیسیتی هر بخاش هااای اقتصااهی  ،سیاسای  ،اجتماااعی و

بدداد .دااید هاای

فسهد ی تکا د ب ه یل ماهیت ویژه رسا

ای بادد .

ها پاسخ کی ظاا مدیسیت رسا

هر چد ین دسایطی مدیسیت ا تقال از وضع مکجکه  ،ب سامت وضاع مطلاکب از پیچیادای خاصای
بسخکرهار خکاهد بکه  .چسا ب مادیسیت رساا

ای بایاد تکا اایی

میان تمامی وجکه تمایز بسدمسهه را هر رو د ا تقال ،همساه باا

و

هماهداگ ساازی

ساازااری

قادرت ارزیاابی

هر هماان سیسات

مدیسیتی متمایز را هارا بادد.
هااا هر باربسههااای اباازاری و راهبااسهی ،ب ا عدااکان یااک اصاال هی ااس هر رو

قاادرت آو اادی رسااا

دداسی و متد کژی تباهل اطالعات هر مسیس تکس
از سکی یک رسا

مکثس است .چسا ب میزان قدرت بسقساری ارتباط

با مخاطبان خکه هر هو مسحل متفاوت ب باربسه

ت سیف اسهیده  ،از حساسیت باالیی بسای یال با مقصاکه هر تکسا

و راهباسهی

ابزاری

رساا

فسهد ای با دامار مای روه.

جای زیدی هسیک از باربسهها با تغییس اهداد مکره ظس ،تیج م ککس ب هماساه خکاهاد هادات .با
عدکان مثال ،ااس از قش آمکزدی رسا
ب اهداد تبلی
دده ،ه

خکاهد رسید ،بلک

ضد تبلی و ه

ها ب جای تبلی استفاهه دکه ،این آو د ارتبااطی ا تد اا

قش آمکزدی ماکره ظاس را یاز تخسیاب باسهه و محصاکل تک یاد

غیس آمکزدی خکاهد بکه .بدابس این دداخت قدرت آو دی هس یک از رساا

ها و باربسههای مختلف آن و قش های متفاوت باید هرجای اه خکه ،با رو

و دیکه هاای متداساب

با اهداد مکره ظس ب بار اسفت دک د.
هاای هیاداری و دادیداری و مکتاکب هر تکسا

هم سایی و وااسایی رساا

اصکل هر متد کژی تباهل اطالعات هر تکس
رسا

 ،یکای از م متاسین

ماهین اسات  .چاسا با حیطا مخاطباان و وسا ت باسه

های هیداری و ددیداری و مکتکب و تفاوت های آ ان مکجب می اسهه ب قاکا ین هم سایای و

وااسایی هر یک مکضکع دداخت

شکه .ا بتا بااربسه رساا

یکدی س و تدزل جای اه هس یک و تغییسباربسه بالن رسا
تد ا هر میان رسا

هاا مای تکا اد هر ج ات خدثای ساازی

را مکجب اسهه .ایان هم سایای و وااسایای ا

های اک ااکن ضسورت هاره ،بلک میاان باربسههاای متفااوت یاک رساا
 ،اقداع  ،تسغیب  ،تبلی از م دای هقیا

مختلف سساسا سازی  ،آمکز

هر اب ااه

تاسو حسااس تاسی بسخاکرهار

می اسهه.
دداخت

قکا ین هم سایی و وااسایی

دداسی تبا هل اطالعات از یک رسا
بادد.
هس

مخاطب دداسی

اهی اع

محصکل رسا

از

ب هر حقیقت سبک های اک ااکن هر رو

 ،با باربسههای ویژه خکه است  ،از عکامال ت یاین بدداده مای

از هی س اصکل ت یین بددده بسای متد کژی تباهل اطالعات است  .چسا ب

اه ابزاری یا

اه راهبسهی و استساتژیک ب رسا

است  ،باید هر جایی عسض دکه ب

عدکان مشتسیان بااال

یابی و دیکه

هادت بادی

 ،هر

ایت آ چ

آ جا مخاطباان هساتدد  .اااس با مخاطباان با

سیسات داکه  ،یاا جام ا تاکهه وار با بایاد ج ات ههای داک د و هر مسایس

استخساز قدرت ماکره اساتفاهه قاسار ایس اد و یاا با عداکان
هوسکی فسا خکا ده دک د ،یا ب عدکان

افاساه هکدامدد و ا تخااب س

تاویل سان پیاا ارتباطی
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با ت امال

و اثس اذاران باس تک یاد و محصاکالت

رسا

و تمایالت مخاطباان را مای

ها محسکب دک د  .هر تمامی حا ت ها سلیق  ،یاوق  ،عالی

تکان اهیده ا ادت .بدون دداخت مخاطب ،هر صکرت م یا بکهن تماامی زمیدا هاا ی هی اس  ،رو اد
تکس

ه

چدان با مشکالت جدی روبسو خکاهد دد .

قا کن مددی وامدیت

ب عدکان آخسین اصل بسای متد کژی تباهل اطالعاات هرحسبات تکسا

مطسح است .بکه قا کن مددی و امدیت ب مثاب فقدان بستس حسبت بسای تکس
می روه .این قا کن مددی عالهه بس ت یین کع رابط رسا
هرون رسا

را ظاا مدد ماید .ب اک

های سیاسی هر حابمیت جام

ای ب

ای

فسهد ی ب دامار

با اربان قادرت ،بایاد بتکا اد ف ا یات هاای

کساا ات و تحاکالت محای

پیساماک ی و تغییاس ااسایش

عملکاسه و باربسههاای حسفا ای و مساکو یت ای رساا

را تحات

ا ش اع قسار دهد.
از طسد هی س رسا

چشمان اظس و مساقب از سکی مسها

ها ب عدکان

باید ظاارتی قا ک مداد

و اصک ی را بس عملکسه حابمان ه بال م ایدد  .ب اک ا ای با اااس فاسد داکه ماسها  ،هر یاک ظااا
مسها ساالر بار فسما هستدد  ،هو تمسهان پیما کارا ی هستدد ب اجسای امکر جام ا از ساکی ماسها
هاا بایاد با اک ا ای باداد با بتکا اد قاش

ب آ ان سپسهه دده است  .بدابس ایان ،حسبات رساا

ظارتی خکه را بس این پیما کاران اعمال بسهه و ب مکقع با بارفسمایاان  ،ی دای ماسها  ،ارایا اازار
مایدد .هر این مسیس ،بسای ایفای
رسا

ب سمت

تک ید ا تظار

حابمیت هر ب سه ایسی از رسا
هر غیس این صکرت ،رسا

قش ظارتی
ب ح

بایاد رو اد قا ک مدادی طساحای داکه با حسبات
تک یاد رضاایت ،با حا

افکار عمکمی است و

اساتفاهه

بسای مشسوع سازی عملکسه خکه می بادد ،تضمین اسهه .چسا ب

قش اظسی را خکاهد هادت ب ب جای حمایت از حقکآ بارفسما ،هر بده

بستان قدرتی ،ب حفظ مدافع پیما کار خکاهد پسهاخت.
بدی ی است قا ک مددی تد ا با امدیت و دسای
رسا

استقسار و اطمیدان خاطس از عادا مخااطسه باسای

و اسها دداان آن امکان پذیس خکاهد دد  .فقدان امدیت  ،زمید های قاا کن مداد باسهن رساا

ها هر مسیس تکس

و هر ج ت دککفایی آن خکاهد بکه  ،ااس چ خکه امدیت یاز هر داسایطی ایجااه

خکاهد دد ب تمامی رواب

و ف ا یت ها قا کن مدد دده باددد .

بدابس این قا ک مددی و امدیت ااس چ هس هو از ضسورت های اجتداب اپذیس ف ا یت هاای رساا
هر هوره تکس

ای

می بادد ،اما ب ه یل حساسیت باال و ارتباط تد اتدگ و پیکست میان این هو با تاا

امدیت بادد ،وضع قکا ین ب راحتی و ب صکرت مدطقی صکرت خکاهد پذیسفت ،و تا قا ک سایی ه
یادد ،م یار و مالبی بسای امدیت قابل تصکر یسات  ،ایان هو ربان  ،هوره تکسا

را از پیچیادای و

حساسیت خاصی بسخکرهار می سازه .
داید بزراتسین آفت عدا قا کن مددی و امدیت هر یک جام
ملی ب سط

 ،تغییس جای اه رسا

از مکضع بالن و

حزبی واسوهی است تا آ ک هر پستک حمایت حزبی بتکا د حیات خکه را تداوا بخشد .

ب عبارت هی س ،هر دسای
اهام حیات ،سط

فقدان قا ک مددی و امدیت  ،یک رسا

مجبکر است بسای حفاظ خاکه و

و جای اه خکیش را از مکضع اظس بکهن بس عملکسه حابمیات با ساط
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رساا

با

عدکان

اراان حزبی

تدزل ههد ،چسا ب هر غیس ایان صاکرت یاا بال حسبات رساا

خکاهد دد و یا آ ک ب عدکان یک

باا مشاکل روباسو

ابزار ب هست رقیب خکاهد افتاه .

هر چدین دسایطی ،حیات رسا

اااس چا هر مقااطع بکتااه و حسااس بتکا اد باا تاامین مداافع ،

بخشی از حابمیت تظمین اسهه ،اما استمسار آن و هواا و بقای آن با حفظ تکان اثس اذاری بس مخاطب
هر طکال ی مدت ب یقین با مشکل جدی روبسو خکاهد دد .
آ چ ب عدکان م ما هر قش رسا

ها هر امس تکس

فسهد ی بشکرهای هر حاال تکسا

طسح است  ،همان مسئل قا کن مدد بسهن ف ا یت رسا
یکی از پیچیده تسین مقک
بسای یل ب تکس

های تکس

ب ویژه تکس

است  ،چسا ب رو د تکس

ها هر رو د تکسا

ب صکرت هرون زا از رسا

تکس

 ،ایجاه

سکی رسا

ها عملکسه
از رساا

هاا

تک ید ا تظار
هاا عملکاسه

هر مخاطب را ا تظار هاره چسا ب ااس این عملکسه بادد افکاار عماکمی مای تکا اد باا

مشکالت طبی ی و مدطقی ب خکاست یا ا خکاست هر مسیس تکس
بدابساین ب

اسات  .با زباان هی اس

فسهد ی تبیین چ ک ی عملکاسه رساا

هر مخاطب را طلب می بدد  .از طسفی حابمیت بسای بس ام ریزی تکسا
تک ید رضایت

قابال

با آن روبسو است فای

آید .

ظس می رسد ،تد ا دیکه قابل اتکا بسای حل مسئل قا کن مددی و امدیت هر مسحلا
ت اهل صا کهی
ها هر جام

و تاکان مثبات

میاان فسآیداد

تک یاد ا تظاار

و تک یاد رضاایت

از

می بادد .این ت ااهل صا کهی با م دای بساباسی و تسااوی میاان تاامین

خکاست های هو ت و ملت یست ب بخشی از رسا

ها هر اختیاار هو ات و بخاش هی اس هر اختیاار

ملت بادد .این ت اهل ب م دای حسبت متکازن و رو ب جلک ی رسا

هاا ،باسای طاسح خکاسات هاای

مسها از سکیی و یاری رسا ی ب حابمیت بسای تامین آن خکاست ها  ،و

ایجاه تضااه و ت اارد باا

آن است .
ب عبارت هی س بسای تکس
تکج همزمان ب هو فسآیدد
مدافع ملی است و تحق

پایدار  ،ردد هر تکس
تک ید ا تظار

یاز است و

هر مخاطب و تک ید رضاایت

ردد هر تکس

یز تد ا باا

باسای مشاسوعیت ههای با

این امس یکی از پیچیده تسین مساحل تککین تکس

است .

وسایل ارتباط جمعی و توسعه فرهنگی در ایران
یکی از م متسین پیش فسد های تکس

هر هس جام

ای  ،تقدا هارایی های فکسی با هارایای

های فیزیکی می بادد  ،هارایی های فکاسی با عداکان اسا افازار تکسا
هقی

و عمی

ب مکضکع تکس

 ،سیاست ذاری متداسب با دسای

بس ام ریزی ب ید بسای ا تقال ب بخش سخت افزاری تکس

مسائک یت تبیاین

اس

مکجکه باسای یال با مطلاکب و

ب همان ردد و هارایی های فیزیکی

است می بادد .
بدی ی است طساحی سا افزار تکس

فسهد ی هر ایسان و قشی با وساایل ارتبااط جم ای هر

این زمید هار د ،مدکط ب دداخت مسایلی چدد است ب م متسین آ ا ب دسح زیس می بادد :
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اول ،دداخت چا ش ها ی ج ا ی ب هس بشکر هر حال تکسا
است و آن چا ش

ج ا ی ددن

هر جام ا ج اا ی باا آن روباسو

و ارتباطات و فان آوری اای آن و یاک پاارچ ی اقتصااهی هر ج اان

امسوز است .چسا ب هس یک از این چا ش ها آثار سلبی و ایجابی خکه را بس هس یاک از مدظکما هاای
ی هر حال تکس

قدرت هر جام

از طسفی تکس

می اذاره .
یکپارچ سازی

پایدار  ،یازمدد

هر سطکح مختلف جام

قش ب بسیار پیچیده و سخت می بادد بس ع ده رسا
ها هر این دسای

ها باید آو دی بین افکار عمکمی و حابمیت ایجااه بدداد ،تاا قااهر داک د جام ا

سدتی را ب سمت جام

کین و پذیسد س تکس

هماهدگ سازی

تغییس مسیسههدد .

است  .هر هماهدگ سازی ابتدا باید هکیت مداسابی هر عسصا

فسهد ی و اطالع رسا ی ب بخشی از سپ س قدرت جام
اسهه ،تا هر مسحل ب د رسا
هر جام

ه

باسای رسایدن با تکسا

ها بتکا دد با ت یین تکلیف خکه با محی

پیسامک ی ه

اسات ت سیاف

هر هاخال بشاکرو

ج ا ی ،سیس حسبتی خکه را بیابدد  .ب عبارت هی س ،ااس چ هس بشکر هر ساط

خکه یک سلسال مساایل باکمی و فسهد ای هاره با مخات
فسهد ی و ارزدی می تکا د و باید مدجاس با حادای
طساحی یک م اه
تکس

قاش اصالی رساا

باید تمسبز بس جدب های محکری مدیسیت ا تقال وضع مکجکه ب سمت وضع مطلاکب

بادد  .ی دی رسا
دوم  ،مقک

ها است  .چسا با

است و عمکما ایان

جدید و فسماکل مدطقای هر اماس تکسا

ملای

با آن بشاکر اسات  ،اماا ایان تماایز

شایدی و رباکه ااسهه  ،بلکا بایاد بتاکان باا
راهبسههاای مادیسیت

باا ب اسه ایاسی از

بسای اذر از مشکالت م یا دد .

یکی از م متسین ضسورت ها بسای حضکر هر عسص ج ا ی و اذر از چا ش های پیش رو مقک
ب

اا

راهبسه های مدیسیت اطالعات

اطالعات ب

ها ش باربسهی

هر این زمید با
سط

رسا

و ب عبارت هی س هکدمدد سازی

ای

است با هما اا تبادیل

می بادد.

اهی اجما ی ب وض یت وساایل ارتبااط جمم ای هر ایاسان مای تاکان افات هر

ای ،ما با این مقک

ی دی تبدیل هاهه هاای فاساوان و متداکع با

مشکل جدی مکاج هستی  .چسا ب ااس حسبت و ف ا یت رسا
میزان واحدهای اطالعاتی مکجکه هر رسا

ها اش بااربسهی

باا

ای بشکررا تحلیل محتاکا ماایی ،

های ما سبت ب واحدهای اطالعاتی مکجکه هر رساا

های غسبای وپیشاسفت خیلای بمتاس یسات و دااید هر بسایاری ماکاره حجا

هاهه هاا و واحادهای

اطالعاتی ما بیشتس از بسخی بشاکرهای همساای باداد  ،اماا مشاکل رساا

ای ماعادا تکا اایی

ا تقال و زبان پیاا

از طسی

این واحدهای اطالعاتی است ب این امس ب هو ه یل اساسای بسمای

اسهه.
ه یل اول  :مشکل رسا

ای هر ارتباط با

ه یل هوا :مشکل فقدان م ارت و رو

دداخت زبان و تسجیحات مخاطب

دداسی هر چ ک ی

بسای ا تقال پیاا مکره ظس است ب این امس ب ض ف آمکز
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پاسهاز

و یاز اوست.

اطالعاات وچیادش آن

حسف ای هر این زمید بس می اسهه.

ب عبارت واض

تس ،هر ایسان روزا

ا بکه اطالعات ب صکرت یک طسف هر حال چاپ و ا تشاار اسات

و اراو سلسل اطالعات باا حجا بسایار بااال جسیاان هاره ،هر حا یکا ایان حجا بماک چدادا ی با
هکدمدد سازی باربسهی جام

و مخاطب می بدد.

بدابس این ،بسهادت مخاطبان رسا

هاهر ایسان آن است ب

قابلیت استفاهه باسای او را

رسا

داره و این جمل فساوان هر اظ ار ظسهای روزمسه مسها بارها و بارها ددیده می دکه ب روز ام ها
و یا راهیک یا تلکیزیکن

هی

ای باسای

چیز اداره  .ایان هاوری ،بیاا س فقادان قابلیات مادیسیت رساا

جذب مخاطب ،هر عین ا تشارحج اطالعات ا بکه است.
پز داید بتکان افت یکی از م متسین بخش هاای مادیسیت رساا
با مخاطبان

رواب

است ب داید م متسین چا ش رسا

مشکل هی س رسا

و اطالعاات  ،مادیسیت

تدظای

های امسوزاست .

ها هر ایسان  ،فقدان ب سه وری مداسب از ظاا های ارتباطی ز اده و روز ه یاا

است  .ما هدکز هر سط

خب اان جام ا

استفاهه مطلکب هادت بادی

مای تاکا ی از ظام اای اطالعااتی و ارتبااطی ز اده ه یاا

 .این هر حا ی است ب هر ه یای پیشسفت اماسوز م دای دا سو دی

هی س هر محدوهه جغسافیای خاص ت سیف می دکه  .بلک ب جای سیتیزن ،1یتیزن2جاای زین اشات
است  .ی دی هر ه یای امسوز دبک ها و ت ها 3هستدد ب با ره و بدل بسهن اطالعات  ،امکر روزمسه
مکره یاز مسها را سامان می ههدد و این سامان ههی هر جغسافیای فساملی و فساماسزی صاکرت مای
پذیسه.
هر ارتباط با متادو کژی تبااهل اطالعاات و چ اک ی پاسهاز

و طبقا بدادی اطالعاات تخصصای و

عمکمی بسای مخاطبان یز ما با مشکل جدی مکاج هستی

هاای ماا هر

ارزیابی عملکسه سازما ا و عملکسه حابمیت ب ک
ب رسا

و با هماین ه یال رساا

ای مدطقی و مساتدل  ،اامکف

های ما همکاره یا بلدد ااکی جسیاان حااب

باکهه ا اد یاا با عداکان

بادل

باکهه ا اد  .چاسا
حازب

از یاک

اپکزسیکن هر قط مقابل قدرت و ب عدکان م تسد و مدتقد ومخا ف عمل بسهه ا د  .این اماس بایش
از آ ک پیش زمید سیاسی و جداحی هادت بادد  ،ادی از ضا ف متادو کژی تبااهل اطالعاات هر
رسا

ها بکهه است .

هر جمع بددی بلی می تکان افت ،بسای تحق
رسا ی هر جام
رسا

تکس

هم جا ب هر ایاسان ،اااس تکسا

اطاالع

اطالعاتی را ب عدکان پیش فاسد بپاذیسی  ،مسائل اساسای ،یاافتن یاک هکیات

ای جدید هر این عسص است .الزم آفسیدش این هکیت  ،تکج جدی ب اماکری چداد اسات از

جمل آ ا:
 .1هر مقک
دسای

محتکا و بیفیات  ،یازمداد بااربسه اسا افازاری جدیاد هر مادیسیت اطالعاات متداساب باا
مکجکه هر جام

هستی

 .هر این مدیسیت جدید عالوه بس آ ک

( 1شهروند) Citizen
( 2شهروند شبکه ای) Netizen
Net 3
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یازمدد دیکه سازی

و

دداسی

رو

تبدیل هاهه های فساوان و متدکع ب ها ش باربسهی و هکدمدد سازی هستی

تکج ب وجکه تمایز فسهد ی ،بسای کسازی ساختارهای سدتی ب جام
تفاوت باربسه رسا

 .2پذیس
عدکان
روز ام

 ،با

بایاد ماد ظاس قاسار ایاسه  .ب ک ا ای با یاک صااحب امتیااز یاا

ار از بست ددن روز ام هی سی اظ ار خسسددی دادت بادد  .بلکا هر عاین تفااوت

باربسهها  ،یاری رسا ی ب یکدی س بسای خسوز از قش
رسا

کین ضسوری است .

ها هر عین بارسازی قش هاای هماهداگ آ اان باسای تکسا

استساتژی جدید رقابتی

،

جم ی

حزبی واسوهی

رسا

بکهن ب سمت

ددن  ،اصل بادد .

 .3ارایا ت سیااف مشااخ

و قاباال قبااکل از هکیاات صاادفی روز اما

اجتماعی متداسب با هکیت جدید رسا
بادد  .ی دی تکاف

ااار و خبااس

ااار و ت یااین مدز اات

ای ضسوری است .این امس باید ه

بسو ای

یهدی میان فضای هرون صادفی و فضاای خاارجی اعا

هرو ی و ه

از حابمیات و ماسها

پیسامکن این مسئل همسک و پذیسفت دده بادد  .ا بت با تکج ب فسهداگ افتماا ی مساکوالن
و حاالت پیش آمده شان می ههد  ،بسای یل

هر پسسش و پاسخ با خبس اران هر ب تسین دسای
ب هکیت راه هدکار و طکال ی پیش رو هاری .
 .4هر

ایت  ،بسای یل ب مقصکه  ،تکج ب ضسورت هاو یازهای زیس اجتداب اپذیس است:

-

تقکیت اطالع رسا ی بجای مکعظ و تبلی هر بار خبسی رسا

-

قا کن پذیسی و بسخکره با قا کن اسیزی و قا کن ستیزی .

ای .

-

پسهیز از باربسه حزبی رسا

-

ایجاه هکیت صدفی و مدز ت اجتماعی بسای یسوی ا سا ی داغل هر رسا

-

مخاطب دداسی و تحلیل یاز مخاطب.

-

ایجاه رابط مدطقی و مدظ
پاسخ ک همساه با تقکیت

.
ها.

باین حککمات بدداداان و حککمات داک داان باسای ایجااه هو ات
ا طاد روا ی

با هر ظس ااسفتن تاکان تطبیا

هر رسا

جام ا و

ظسفیت ا تقاه پذیسی مسکوالن.
-

بسهادتن فاصل میان رسا

-

ب سه وری مشاع از امکا ات مکجکه بشکر هر امس رسا
و جای زین بسهن
رسا

-

ها و تشکیل اتحاهی ها و سدد یکاها

رقابات رساا

ها ب صکرت جمع افزایشی و حسابی و

ای

جمع جبسی

 .با اک ا یای با تاکان
هر جام

جاری دکه.

یسوی ا سا ی و ایجاه هوره های باربسهی مادیسیت

هر سطکح تحصیالت عا ی .

حسبت ب سمت ایجاه ساختارهای کین رسا

« ب امید تحقیا
تکس

رفاقات رساا

ای

بجاای

حل مشکالت آمکزدی هر بخش تکس
رسا

-

و مخاطب.

داسای

الزا باسای یال با

ای هر بشکر .

تکسا

فسهد ی هر بشکر»
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رساا

ای

با عداکان بساتس الزا باسای
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