
توسعهوارتباطات   



ارتباطات و توسعه از جمله مباحث جدید در حوزه ارتباطات 

توجه به این مبحث اگر چه . ،جامعه شناسی و فرهنگ است

سابقه ای طوالنی داردامادر شرایط فعلی به این اعتبارتوجه به 

این موضوع بیشتر شده که تغییرات اجتماعی و فرهنگی ونقش 

 رسانه ها در این زمینه اهمیت بیشتری پیدا کرده است



به نسبت اعتباری که این نقش پیدا کرده، ما شاهد شکل . •

انجام تحقیقات متفاوتی در کشورهای   گیری نظریات و

گوناگون چه در جهان پیشرفته و صنعتی و چه در جهان 

 .در حال توسعه هستیم

 

 



زمانی با این تغییر بسیار خوش بینانه برخورد می شد، •

یعنی رسانه ها را توانای مطلق در انجام دگرگونی ها در 

به مرور زمان نگاه های انتقادی نسبت . جامعه می دانستند

به نقش رسانه ها در جوامع گوناگون شکل گرفت، از قبیل 

اینکه آیا رسانه ها واقعا اطالعات را افزایش می دهند یا 

افزایش اطالعات متناسب با زمینه های فرهنگی یا تغییرات 

مثبت جامعه است یا نه؟ وباالخره امروز در دورانی به سر 

می بریم که نظریات بیشتر مبتنی بر نحوه کاربرد رسانه ها 

 .و در واقع فناوری های نوین ارتباطات واطالعات است



سه نسل از نظریه های ارتباطات و  می توانیم  بنابراین ما •

نسل اول نظریات خوش . توسعه را از هم تفکیک کنیم

بینانه است که نوسازی را در جوامع مختلف کامال متاثر از 

 .رسانه ها می دانند و برای رسانه ها نقش مثبتی قائل هستند

 



نسل دوم نظریات انتقادی هستند و مسائلی از این قبیل را •

مطرح می کنند که جامعه تحت تاثیر رسانه ها دچار انفعال 

و مصرف گرایی و تاثیر پذیری انفعالی نسبت به فرهنگ 

های مسلط می شودو رسانه از نقش آگاه سازی خود دور 

یا حتی در سطوح جدیدترش رسانه هانه ها با  می شود، 

انبوه اطالعات و اخباری که می دهند، باعث می شوند که 

این . مخاطبان و کاربران دچار سردرگمی در انتخاب شوند

دسته از نظریات را می توان بعنوان نظریات انتقادی یا 

 .طیفی از نظریات بدبینانه به حساب آورد

 



نظریات نسل سوم مبتنی بر طرح مباحث جدید است مثل •

فضای مجازی وب و   جامعه اطالعاتی، جامعه شبکه ای،

شتاب و سرعتی که تحوالت اجتماعی تحت تاثیر رسانه ها 

 .به خود می گیرند

 



توسعهو ارتباطات   

اگر ارتباطات را به عنوان روند تبادل مفاهیم از طریق عالئم 
گفتاري و غیرگفتاري در نظر بگیریم، ناگزیر مي شویم سطح 

انتظار را از ارتباطات توسعه فراتر از ابزارها و اجزاي 
به عبارت دیگر نمي توانیم در فرآیند هاي . ارتباطي ببینیم

.  ارتباطي محصور در شکل و شاخص هاي کمي بمانیم
ارتباطات در وهله نخست مفهومي کیفي است در برابر 

. خاموشي یا پارازیت  

مضمون ارتباطات توسعه وجود ارتباطات مستقل از قدرت و 
 .متکي بر گفت وگو میان جامعه مدني و دولت است



به جاي « عقالنیت ارتباطي» ،در چنین صورتي از ارتباط•

( 6، ص 1994تهرانیان، )مي نشیند « عقالنیت ابزاري»

و این مرحله یي از ارتباط است که فقدان یا ضعف آن بیش 

از هر مشکل و صورت بندي ارتباطي موجب اختالل در 

در واقع ارتباطات و توسعه مفاهیمي .روند توسعه مي شود

هستند که به رغم موضوعیت فراوان در قلمروهاي مختلف 

علمي هنوز در درون مرزهاي مشخص و دقیق راهبردي 

  قرار نگرفته اند



تو در تویي و تداخل شبکه هاي گوناگون ارتباطي در •

موقعیت کنوني جامعه ایراني ایجاب مي کند مقوله 

به . فراتر از سازمان و سخت افزار آن دیده شود« ارتباط»

عبارتي دیگر به نظر مي رسد مساله امروز ارتباطات در 

نقش . قابل فهم نیست« رسانه»ایران با محدود قرار دادن 

رسانه هاي کنوني و از جمله مطبوعات را بیشتر باید در 

  .چارچوب وسیع تر ارتباطات انساني فهمید



در حوزه هاي نوین مطالعاتي ارتباطات توسعه نمي توان •

شبکه هاي ارتباطي سازماني در روابط میان فردي از جمله 

پیوندهاي مهم و حیاتي مخاطبان را در شبکه هاي اجتماعي 

ارتباط، رابطه انساني را از حالت . و سنتي نادیده گرفت

جوهر به مرحله وجود از لحاظ بالقوه به حالت فعل درمي 

رابطه انساني . مي دهد« واقعیت اجتماعي»آورد و به آن 

بدون ارتباط مانند عکس یا تصویري است که هنوز ظاهر 

نشده است و لذا مشخصات و حدود آن به وضوح خود را 

  .نشان نداده اند



این مفاهیم را شاید با مقوله هاي مخالف بهتر بتوان دریافت؛ خالف •

است، همان « پارازیت»یا « خاموشي»، مقوله «ارتباط»مقوله 

مفهومي « سکوت». مفهومي مخالف توسعه است« زوال»گونه که 

.  است که هم صورت ارتباطي و هم صورت غیرارتباطي دارد

زماني که عمالً هیچ نوع تماسي بیان دو فرد، دو گروه اجتماعي یا 

دو فرهنگ وجود ندارد، سکوت پدیده یي غیرارتباطي و بي معنا 

گونه یي « سکوت»است، اما در زمان ها و موقعیت هاي خاص، 

از تالش آگاهانه براي رساندن تایید یا عدم تایید و حتي نادیده گرفتن 

فرآیندي « شکست»پیام ها به کار مي رود، در این صورت 

  .ارتباطي و با معنا تلقي مي شود



این فرآیندي است که گفته مي شود به لحاظ فرهنگي و •

ایرانیان در . تاریخي در میان ایرانیان سابقه یي کهن دارد

واکنش به محیط مخاطره آمیز سیاسي و فرهنگي که در 

طول تاریخ داشته اند، آموخته اند در شرایط خاص نظر 

. خویش را پنهان دارند، نه آنکه آن را آشکار سازند

در جامعه ایراني بازخورد ارتباطي معناداري « سکوت»

است که نمي تواند از حوزه تحقیق و مطالعه علمي در بافت 

  .و ساخت ارتباطات امروز ایران حذف شود



یا « بي ارتباطي»میان برخي از این موانع ارتباطي که به •

در مفهوم توسعه یي نسبت « زوال»مي انجامد و « بدارتباطي»

تنزل ظرفیت هر نظامي در برآوردن « زوال». مستقیمي وجود دارد

همان گونه که زوال اقتصادي نشانه یي .نیازهاي مفروض آن است

از تنزل ظرفیت اقتصادي است، زوال اجتماعي و سیاسي نیز حاکي 

از تنزل ظرفیت نظام ملي در پاسخگویي به نیازهاي مفروض 

توقعات »فقدان رابطه متعادل میان . شهروندان آن جامعه است

که موجب کاهش رضایت و اعتماد عمومي « امکانات»و « فزاینده

خشونت و « سرخوردگي هاي فزاینده»مي شود، گاه ممکن است به 

  .سرکوب و انفعال سیاسي بینجامد



هر یک از این مظاهر و مصادیق زوال اجتماعي و سیاسي •
تحرک »در زماني بروز و ظهور مي یابند که سطح 

فراتر رفته « مشارکت سیاسي»از سطح نهادهاي « سیاسي
به عنوان مظهر « زوال سیاسي»در چنین موقعیتي .باشد

شکست نظام سیاسي در هدایت توقعات عمومي به سوي 
تعریف « وفاق جمعي»ارتباطات سیاسي و در نهایت ایجاد 

آنچه مي تواند روند تنزل نظام سیاسي را در تنظیم .مي شود
ند کند یا حتي ïک« منابع ملي»و « توقعات فزاینده»میان 

متوقف سازد، به لحاظ تجربه جهان جدید، تقویت بنیان هاي 
  .دموکراسي است



دموکراسي توان آن را دارد که به طور اساسي چگونگي . •
دستیابي به خواسته هاي ملي و در نتیجه انسجام بیشتر در 

ارتباطات عمومي را برجسته سازد و از اختالل ها و 
از این رو . پارازیت هاي ارتباطي به نحو بارزي بکاهد

ارتباطات، توسعه و دموکراسي ارائه کننده نظریه ها و 
روش هاي عملي هستند که عمدتاً با یکدیگر پیوند 

نسبت میان مطبوعات و ارتباطات نسبت میان جزء و .دارند
کل است و بنا به آنچه گفته شد مساله پیش روي ما بحران 

اکنون در « ارتباطات توسعه»ارتباطي است که به اعتبار 
 .عرصه مطبوعات ایران به وجود آمده است



 کاهش اعتماد

( اعتماد شهروندان به یکدیگر)اعتماد هم در وجه اجتماعي •

اعتماد شهروندان به دستگاه سیاسي )و هم در وجه سیاسي 
هاي سرمایه  در زمره مهم ترین بخش( و اداري کشور

اجتماعي است که بر موقعیت رسانه ها و از جمله 

رسانه وقتي رسانه . مطبوعات در جامعه اثر مي گذارد

تبعیت کند و در صورت « اعتبار منبع»است که از اصل 

فقر یا ضعف اعتماد اجتماعي و اعتماد سیاسي، رسانه نمي 

تواند برخوردار از این اصل باشد و حتي توسعه کمي آن به 

 .  توزیع بیشتر بي اعتمادي مي انجامد



شکست رسانه هاي بزرگ و فراگیر از رسانه هاي کوچک •

. در موقعیت خاص عمدتاً ناشي از بروز این عارضه است

اعتماد جزء اولین شاخص هایي است که در سنجش میزان 

سرمایه اجتماعي در دو مرحله از طرح ملي پیمایش ارزش 

 . ها و نگرش هاي ایرانیان به کار گرفته شده است



نتایج این دو تحقیق گویاي روند نزولي این شاخص در •

برخي از یافته هاي مهم این طرح نشان مي . کشور است

اعتماد ( 58-74، صص 1383کاظمي پور، . )دهد

درصد  10به حدود  1382در سال ( مابین افراد)اجتماعي 

میزان اعتماد سیاسي نیز در این مدت با . رسیده است 

افراد داراي اعتماد زیاد نسبت . کاهش روبه رو بوده است

 30کمتر از  1382به مدیران و کارگزاران دولتي در سال 

درصد  30درصد جامعه و افراد بي اعتماد به آنان حدود 

 .  از جامعه را تشکیل مي دهند



تعداد افرادي که معتقدند حکومت به نظر شهروندان  •

درصد در سال  50احترام مي گذارد از حدود 

.  رسیده است 1382درصد در سال  40به  1379

نیمي از جامعه اعتقاد داشت حکومت  1379در سال 

همه را به یک چشم نگاه مي کند، اما این میزان در 

 .  درصد کاهش یافته است 22تا کمتر از  1382سال 



روندهاي مشاهده شده در این پژوهش ملي حکایت از آن •

دارند که وضعیت جامعه متناظر با سطوح پاییني از هر دو 

در چنین وضعیتي . گونه اعتماد اجتماعي و سیاسي است

است که چرخه ارتباطي به خصوص در فرآیند رسانه یي، 

از يک سو سرشت جامعه به . به صورتي مختلف درمي آید

گونه يي رسانه يي شده است و از سوي ديگر فهم 

مشترک و واقع بينانه يي از رويدادها و مسائل پيش روي 

 . کشور کمتر وجود دارد



ارتباطات خصلت گفت وگویي خود را از  ،این موقعیتدر•

دست مي دهد و پیام هایي که از سوي پیام گیران دریافت 

مي شود، عمدتاً با آنچه از سوي پیام فرستان ارسال مي 

تصوير ذهني مخاطباني که در بي . شود متفاوت اند

اعتمادي عمومي و رضايتمندي اندک به سر مي برند از 

رسانه یي » .هر آنچه با آن مواجه هستند، تيره و تار است

 .  این وضعیت را تشدید مي کند« شدن فضاي عمومي



از جمله نظریه « سرشت رسانه یي شده فضاي عمومي»•

هایي است که مي تواند فاصله میان رضایت از وضع 

فردي و تصویر از وضع عمومي و عام اجتماعي را تا 

در واقع جامعه جدید از جامعه پیشین با . حدودي تبیین کند

نقش مهم نحوه استفاده از رسانه ها متمایز مي شود و 

که  رسانه ها نيز گشودن فضاي تعميم يافته اجتماعي است

 .  از قلمرو فضاي ملموس فردي فاصله گرفته است



این تحول پیش از آنکه به نقش رسانه ها مربوط باشد •

و شکل گیري پدیده  ،به گسترش فضاي شهري شده

انبوه جمعیت گسسته از تعلقات سنتي ارتباط دارد که 

تصور خود را از فضاي تعمیم یافته از شبکه 

رسانه ها در این . ارتباطات جمعي کسب نمي کند

خأل امکان تازه یي براي تصور از فضاي عمومي 

 .  اند



در این موقعیت اگرچه رسانه ها دست  •

اندرکار نقل و انتقال پیام هاي متعدد هستند، 

اما آنچه در الیه هاي پنهان ذهن مخاطبان 

 .مي گذرد اهمیت بیشتري مي یابد



میشل دوسرتو فیلسوف معاصر فرانسوي یکي •

از مهم ترین نقاط عزیمت فکري خود را در 

نقدي بر دوست و همکار خود میشل فوکو بنا 

قدرت خود او با این نظریه فوکو که . نهاده است

را در اليه ها و ساختارهاي مختلف اجتماعي 

و با نقد نگاه از  بازتوليد مي کند، مخالف است

باال به پایین فوکو تالش مي کند امور را از 

 . منظري پاییني نظاره و توصیف کند

 



در نگاه از پايين به باالي ميشل دوسرتو اين عموم •

شهروندان يک شهر هستند که با نگاه خود ساختارهاي 

دوسرتو . و به آن شکل مي دهند قدرت را تعريف مي کنند

در عرصه بازار و ساختارهاي شهر به جاي توجه به 

ساختارهاي کالن اقتصادي یا برنامه ریزي هاي کالن 

شهري توجه خود را به عابران پیاده معطوف مي دارد و 

نقش آنان را در طراحي نهایي مهم و اساسي ارزیابي مي 

عابران پیاده با نگاه و رفتار خود به یک ساختار یا . کند

 :، بلکهفقط مشروعيت نمي بخشندطرح 



آنها اصل ساختار یا طرح را درمي اندازند و •

از این منظر حتي سوژه در . تعریف مي کنند

حال شکنجه یا تادیب فوکویي براي خود 

مستقل براي مقاومت و تعیین « مکان -زمان»

استراتژي هاي خاص دارد که در نظریه 

 .  فوکویي لحاظ نشده است



فرصت ها و آزادي  ،از نظر دوسرتو سوژه•

هاي فراواني براي کنش دارد و این مجال 

محدود به بقا و حتي مقاومت سلبي نمي شود و 

استراتژي ها و »جایي براي تبیین و تمرین 

 .  است« تاکتیک هاي محض

 



به « تمرین زندگي روزمره»دوسرتو در اثر مشهور خود •

تاکتیک هاي بومیان کشورهایي امریکاي التین براي 

آنها روش . مقاومت در برابر اسپانیایي ها مي پردازد

زندگي و حتي ایدئولوژي دیکته شده جدید را پذیرفتند و 

اما در  ،بهتر از نسخه اولیه به تئوریزه کردن آن پرداختند

عمل به گونه یي رفتار کردند که به شکست استعمار 

باید پرسید آیا نگاهي از این جنس  .اسپانیایي انجامیده بود

عابران پیاده در برابر مطبوعات و رسانه هاي دیگر در 

 جامعه ما بروز نکرده است؟



 ارتباطات در دهكده جهاني



به رغم این كه حوزه ارتباطات یكي از فعال ترین حوزه هاي •

در ایران جز یكي  ،علوم اجتماعي در سراسر جهان است

اگر . از فقیرترین رشته هاي علوم اجتماعي محسوب مي شود

چه به همت كارشناسان واستادان رشته ارتباطات، این 

رشته تا مقطع دكترا دانشجو مي پذیرد ولیكن با توجه به 

ارتقاي جایگاه علمي این رشته در دانشگاه ها نمي توان نسبت 

به شكافي كه در عرصه تولید وانتشار كتب ومنابع آن به 

 .چشم مي خورد اغماض كرد



كارشناسان علوم ارتباطات اذعان دارند كه ارتباطات •

را باید در بافت مناسبات سیاسي، اجتماعي، 

فرهنگي، مذهبي واقتصادي حاكم بر جامعه بررسي 

توجه به این مهم، ضرورت تولید . ومطالعه كرد

كتاب را در عرصه ارتباطات بیشتر مي كند همه ما 

نیك مي دانیم كه تالیف وترجمه، عقاید، ذهنیات 

وتنها با تصنيف وباورهاي دیگران را دربردارد 

است كه يك نويسنده مي تواند افكار وانديشه هاي 

خود را در باب مسايل روز ودر بستر جامعه ومتاثر 

 .از مناسبات جامعه اش مطرح كند



اگر بخواهیم در عرصه ترجمه سري به كتاب هاي منتشر •

شده در این حوزه بزنیم درمي یابیم كه متاسفانه دراین زمینه 

با فقر شدیدي روبه روست چرا كه با « ارتباطات»،هم

توجه به روند روبه رشدي كه این رشته در جهان امروزي 

دارد وبا توجه به پیوندي كه این رشته مي تواند با همه 

عرصه هاي علوم اجتماعي وانساني داشته باشد، نفس هاي به 

شماره افتاده این كودك تازه به راه افتاده در حوزه ترجمه 

 .هم قابل تامل وتاسف است



با مروري بر آثار ترجمه شده دراین رشته درمي یابیم •

كه بیشتر این آثار توسط افراد غیرمتخصص دراین 

نداشتن تخصص كافي دراین . حوزه ترجمه شده است

رشته موجب مي شود تا خواننده با متني 

غیرتخصصي وپر دست انداز روبه رو شود واي بسا 

كه در بسیاري از موارد حتي تا نیمه راه نیز با 

 .مترجم همراه نمي شود



دكترسیدمحمد مهدي زاده یكي از كارشناسان واستادان رشته •

علوم ارتباطات خالهاي موجود در قلمرو منابع وكتب 

 :ارتباطات را در محورهاي زیر مورد بررسي قرار مي دهد

كتاب هاي منتشر شده كه : مطالعات ارتباطي وفرهنگي -1

ونشات گرفته از « انتقالي»در حوزه مباني متاثر از رویكرد

علوم روانشناسي وجامعه شناسي است، باید با انتشار 

كتاب هایي با عناوین مطالعات ارتباطي وفرهنگي وبا 

كه متاثر از مطالعات « آئیني»رویكرد به قول جیم كري

 .فرهنگي، زبان شناسي ونشانه شناسي است تكمیل شود



تحت تاثیر نحله هاي فكري  ؛نظريه هاي نوين ارتباطات -2•

جدید چون پسامدرنیسم، مطالعات فرهنگي، مطالعات 

، نظریه هاي جدیدي در عرصه ارتباطات …پسااستعماري و

حتي نظریه هاي آسیایي ونظریه هایي كه به نوعي 

غرب زدایي از دانش ارتباطات است، مطرح شده اما جاي 

آن ها در منابع فارسي خالي است ولزوم تالیف وترجمه 

كتاب هایي كه پركننده شكاف ها وخالهاي موجود دراین 

 .زمینه باشد احساس مي شود



منابع وكتاب هاي مربوط به  ؛دانش ارتباطات -3•

چون ارتباطات بین الملل،  ،حوزه دانش ارتباطات

ارتباطات سیاسي، برنامه ریزي وسیاست گذاري در 

ارتباطات، ارتباطات وتوسعه، رسانه ها وزندگي 

 یا بسیار ،اصالً به چشم نمي خورد… روزمره و

 .بسیاركم است



تحت تاثیر نظریه ها : مطالعات انتقادي در ارتباطات -4•

ومكاتب انتقادي چون مطالعات فرهنگي، مطالعات 

نظریه هاي نوین   …پسااستعماري، پسامدرنیسم، فمینیسم و

انتقادي در ارتباطات اهمیتي درخور یافته است؛ نظریه هایي 

كه جایگاه وآثار اجتماعي وفرهنگي رسانه ها در جهان جدید 

جاي منابع فارسي ازاین . را مورد نقد وچالش قرار مي دهد

 .دست نیز در كشور ما خالي است



جاي كتاب هاي  ؛روش هاي جديد پژوهش در ارتباطات -5•

مربوط به روش هاي جدید پژوهش در ارتباطات چون تحلیل 

محتواي كيفي، تحليل گفتمان، تحليل گفتمان انتقادي، تحليل 

در زبان فارسي خالي است، در حالي  …نشانه شناختي و

كه این روش هاي پژوهشي حجم زیادي از منابع را در زبان 

انگلیسي به خود اختصاص داده وپژوهش هاي زیادي با این 

 .روش ها در دنیا صورت گرفته است



از جمله پیامدهاي ظهور  ؛فناوري هاي نوين ارتباطي -6•

وگسترش فناوري هاي نوین ارتباطي، ظهور جامعه 

اطالعاتي وشبكه اي است كه در مغرب زمین داراي ادبیات 

گسترده وفراواني است؛ فناوري هایي كه الجرم داراي آثار 

وپیامدهاي گوناگون اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي وسیاسي 

اما منابع فارسي موجود دراین زمینه كافي ووافي به . است

 .مقصود نیست وجاي كار بسیار دارد



همان طور كه مي دانیم تولیدات علمي این عرصه را معموالً •

سمت؛ مركز مطالعات وتحقيقات رسانه ها؛ مراكزي نظیر 

مركز مطالعات، تحقيقات وسنجش برنامه هاي صداوسيما 

وانتشارات سروش؛ انتشارات موسسه ايران؛ موسسه 

به دست  …اطالعات؛ انتشارات دانشگاه عالمه طباطبايي و

مخاطبان مي رسانند ولیكن با توجه به این كه سلسله 

كتاب هاي رشته علوم ارتباطات در زمره كتاب هاي 

آموزشي وتخصصي علوم انساني است واین مسوولیت به 

دوش سمت گذاشته شده، امید است سمت به عنوان یكي از 

سازمان هاي حامي صنعت نشر ومولد در انتشار كتاب هاي 

آموزشي وكمك درسي دانشگاهي، قدمي شایسته وبایسته 

 .دراین راه بردارد



  ظهور جامعه اطالعاتي

با ظهور جامعه اطالعاتي ، مباحث ارتباطات و •

توسعه به اوج خود رسیده است و در مورد آن نیز 

برخي صاحب نظران با دیدي خوش بینانه مي نگرند و 

برخي نیز با دیدي انتقادي، آثار و نتایج حاصل از 

جهاني شدن فرهنگ ها و كاالیي شدن اطالعات و 

دانش ها و نقش رسانه ها و ارتباطات در انتشار و 

 .ترویج این اطالعات را مورد بررسي قرار مي دهند

  

 



 

 مروری برسير تحول مفهوم توسعه

 
اصطالح توسعه به صورت فراگیر پس از جنگ •

معناي لغوي توسعه، . جهاني دوم مطرح شده است

در قالب نظریه  . است (envelope)خروج از لغات 

نوسازي لغات، همان جامعه سنتي و ارزش هاي 

جوامع براي متجدد شدن باید از . مربوط به آن است

 .این مرحله سنتي خارج شوند 



در یكصد و چهل تحقیق، صورت گرفته در تحلیل فیروشاه •

این نكته مشخص شد كه تنها یك سوم این  1997در سال 

آثار تالش كرده بودند تا به توسعه از جنبه مفهومي 

این در حالي است كه در قبال تعریف ها نیز . بپردازند

اما در عین حال اگرچه . برداشت هاي متفاوتي شكل مي گیرد

توسعه يعني این پژوهشها اكثراً بر این نكته توافق دارند كه 

اما بحث عمده در اینجا صورت  ارتقاي شرايط زندگي؛

مي گیرد كه چه چیزهایي جزء شرایط زندگي هستند وباید 

 .تأمین شوند

 



معتقد است كه توسعه را باید جریان « مایكل تودارو»•

چند بعدي دانست كه مستلزم تغییرات اساسي در 

ساخت اجتماعي، طرز تلقي مردم و نهادهاي ملي و 

نیزتسریع رشد اقتصادي، كاهش نابرابري و ریشه 

 (135، 1366: تودارو. )كن كردن فقر مطلق است

 



در برخي از تعاریف، به ابعاد رفاهي و فقرزدایي توسعه •

معتقد است « گونار میردال»به طوري كه . توجه شده است

و رهایي از « توسعه نیافتگي»كه توسعه یعني دور شدن از 

چنگال فقر و در مواردي هم توسعه به عنوان نوعي حركت 

گذار از يك مرحله تاريخي به مرحله اي ديگر تاریخي و 

همان مرگ تدریجي نظام كهن و  :یعني تعريف شده است،

: 1371عظیمي، )تولد و رشد تدریجي نظام تازه از زندگي 

27) 

 



توليد ناخالص ملي را به روستو اقتصاددان امریكایي، •

 عنوان معياري براي سنجش رشد و توسعه كشورها

مطرح كرد و ادعا كرد كه اگر ملل جهان سوم خواسته های 

خود را براي كاالهاي مصرفی افزایش دهند و به طور كلي 

براي كسب درآمد بیشتر برانگیخته شوند، به توسعه دست 

خواهند یافت و در این میان وسایل ارتباط جمعي مي توانند 

. با تبلیغات در باال بردن تقاضاي مصرف موثر باشند

 (39: 1374محسنیان راد، )

 



اما اكنون مفهوم توسعه در نظر بیشتر محققان همه •

مجید . جنبه هاي زندگي بشري را در برمي گیرد

تهرانیان معتقد است كه تعریف توسعه باید از 

نیازهاي انساني آغاز شود كه صرف نظر از پوشاك، 

خوراك و مسكن به مسایل زندگي معنوي انسان نیز 

جريان توسعه مستلزم افزايش توليد . مي پردازد

 . است ولي اين شرط الزم و كافي نيست



در نهايت امر شكل استفاده از اين ظرفيت •

توليدي است كه سطح و محتواي پيشرفت 

معنوي هر كشور را تعيين مي كند و اين شكل 

تابعي از نظام ارزشي هر جامعه است 

 (13: تهرانيان)



 سير تحول نظريه هاي ارتباطات و توسعه

تمدن چیزي نسبي است كه حد و مرزي ندارد، پیشرفتي •

تمدن فرآیندي . است تدریجي از سطح ابتدایي به درجات باال

را توصیف مي كند كه در آن روابط بشري در جهت بهتر 

گشتن به تدریج تغییر مي كند و شكل و شمایل معیني را به 

تمدن به معني ملتي است، متشكل در برابر . خود مي گیرد

 (1379: پهلوان)حالتي از انزواي بدوي و بي قانوني 
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تمدن بسان یك اقیانوس است كه نهادهاي گوناگون، •

ادبیات، تجارت، صنعت، جنگ، قانون و حكومت 

رودهایي هستند كه در آن مي ریزند و آنرا تغذیه 

 .  مي كنند

تمدن همانند یك انبار است كه همه چیز وارد آن •

 ...(لوازم روزانه، سرمایه، نیروي انساني و )مي شود



فوكوستاوا یوكیچي از اندیشمندان بلندآوازه ژاپن •

:  میالدي، در تعریف تمدن مي گوید 19در قرن 

تمدن هم به دسترسي به رفاه مادي و اعتالي 

روح بشري اشاره دارد و هم به فراواني 

نیازمندیهاي روزانه بشري و احترام گذاشتن به 

 .پاالیش بشري



بنابراین، همانطور كه مي بینیم بین مفهوم تمدن و •

به . توسعه پیوستگي و ارتباط تنگاتنگي وجود دارد

عبارتي ملتي كه صاحب تمدن است به راحتي 

به عبارتي . مي تواند پله هاي رشد وتوسعه را طي كند

پايه توسعه و رشد وجود تمدني است كه دسترسي 

 .به رفاه مادي و اعتالي روح بشري را تضمين كند

 

 



، عمدتاً در ادبیات دهه  انديشه توان بخشی•

درارتباطات و توسعه مورد تأكید قرار  ۹۰

گرفت، اما در عین حال، هنوز از نظر 

اصطالحات، نمونه ها و سطوح تحلیل و 

 .نتایج، چندان قوام نگرفته است



ز دیگر سو، نمی توان بی آنكه به درك ا•

درستی از مفهوم توان و قدرت رسید، 

.  به تعریف توان بخشی دست یافت

مفهوم توان بخشی با مفاهیم قدرت و 

كنترل در تئوری و علل توسعه رابطه 

 .  دارد



تئوری و علل ارتباطات توسعه، بیانگر آمیزه ای •

از دیدگاهها در قبال ارتباطات، توسعه و توان 

پژوهشگران و دست اندركاران . بخشی است

عرصه ارتباطات و توسعه، هنوز می خواهند 

عده ای :بین دو جریان تمایز وجود داشته باشد

كه ارتباطات را يك نظام سازمانی برای تحول 

می دانند و عده ای كه ارتباطات را غيرقابل 

 .  تفكيك از فرهنگ و تغييرات اجتماعی می دانند
 



: هم می گوید رويکرد مبتنی بر نظريه تزريقی•

ارتباط گران و پیام آفرینان ارتباط جمعی، نقش 

به مراتب قدرتمندتری از مخاطبان داشته و 

قادرند با تولید و انتشار پیام از طریق رسانه 

های جمعی، تغییرات مورد نظر را در 

 . مخاطبان و پیامگیران ایجاد کنند

به ۹۵توجه به آثار ارتباط، به ویژه از سال     

بعد، به سبب اهمیت یافتن امر توسعه در 

 . کشورهای جهان سوم افزایش یافت



از آن پس، چون از نظر کارشناسان غربی، •

اساس توسعه اقتصادی در رشد سریع تولید 

شناخته می شد، به عقیدٔه آنان چنین رشدی 

ایجاب می کرد که در رفتار انسانی تغییرات 

ارتباطات به عنوان يک عامل اساسی پدیدآید و

و وسایل  دگرگونی رفتارها به کار گرفته می شد

ارتباط جمعی نیز به مثابه ابزارهای کلیدی 

 .توسعه شناخته شدند



به همین دلیل، در نخستین الگوها و نظریات •

وسايل ارتباط جمعی و ارتباطات توسعه، 

انتشار پيام، نقش و تأثير مهمی در فرآيند 

 . توسعه داشت

نظریات ویلبرشرام، دانیل لرنر و اورت جزء     

این گونه نظریات تک بعدی و خوشبین قرار 

 . دارند



این مدل ها ویژگی های دیگری نیز داشتند، از •

جمله اینکه ، مبتنی بر ایجاد تغییرات فردی و 

 .  مدرن کردن انسان سنتی روستا بودند

در این مدلها آنچه مورد غفلت قرار گرفت،     

 . بودنقش مخاطب در جريان ارتباط 



در واقع بر اساس چنين رويکردی، ارتباط يعنی •

انتشار و با انتشار يکسوئه پيام، ارتباط گربه اهداف 

خود در مورد تغييرات فکری و رفتاری مخاطب 

 .  خواهد رسيد

به تدریج معلوم شد که وسایل ارتباط  ۱۹۷۰از اوایل 

جمعی علیرغم سرعت چشمگیرشان در رساندن پیام 

ارتباطی به مخاطبان، عمالً نتوانستند نقش متناسب با 

اجتماعی در کشورهای در حال  -تحوالت فرهنگی

 .توسعه ایفا کنند



 ۱۹۷۰بر اساس پژوهش های انجام شده از اوایل دهه •

به این سو که با دیدگاهی انتقادی به کندوکاو پیرامون 

نقش و جایگاه رسانه ها در جهان سوم پرداخته اند، 

رادیو، تلویزیون و ماهواره ها توانسته اند ارزش های 

جامعه متجدد را به تدریج جایگزین ارزشهای کهن 

اما بر اساس شواهد مندرج در متون مربوطه، . کنند

توسعه یافتگی یک جامعه فرآیندی درون زاست که 

در چارچوب ارزشهای نهفته در فرهنگ بومی و 

شیوه های ارتباطسنتی هر منطقه یا منطقه ای خاص 

 .  تحقق یافتنی خواهد بود



 نظریات جدید

در نظریات جدید، رویکردهای نوینی نسبت به •

ارتباطات و توسعه طرح شده که، به جای نگاهی 

تک بعدی، همه جانبه بوده وتمامی جوانب این دو 

در برداشت های جديد، . فرآیند را در نظر می گیرد

توسعه محدود به رشد نبوده و مسايل انسانی، 

 .  فرهنگی و اجتماعی نيز مهم تلقی می شوند



طبق این برداشت ها، توجه صرف به مسایل •

مربوط به رشد اعم از افزایش استفاده از 

تکنولوژی و تالش برای افزایش تولید ناخالص 

ملی، به دلیل تک بعدی بودن و عدم توجه به 

سایر مسایل، به ویژه مسایل فرهنگ و 

اجتماعی، به ناپایداری و عدم توازن در توسعه 

 .  خواهد انجامید
 



در حالی که توسعه همه جانبه و پایدار مستلزم •

برنامه هایی است که همه جوانب زندگی انسان، 

رشد فنی و اقتصادی، عدالت در توزيع اعم از 

ثروت و قدرت ميان اقشار مختلف جامعه، 

افزايش آگاهی و شعور اجتماعی، تقويت عقل 

معاش و در مجموع افزايش مشارکت های 

را در بر می سياسی و اقتصادی و اجتماعی 

 .گیرد



در پرتو چنین برداشتی از توسعه، انتقال •

تکنولوژی به جوامع توسعه نیافته، به تنهایی، 

نه فقط تغییر مثبتی ایجاد نمی کند، بلکه منجر 

 .به اختالالتی در وضعیت موجود نیز می شود

بنابراین توسعه اقتصادی و فنی قبل از هر     

 .  چیز نیازمند توسعه انسانی است



 توسعه مبتنی بر اصل انسان

بر این اساس می توان گفت که، توسعه مبتنی •

بر اصل انسان، به ابزارهای خاص خود 

نیازمند است و هرگز نمی توان آن دسته از 

شیوه های ارتباطی را که در الگوی توسعه فن 

گرا برای ترویج نوآوری های فنی به کار می 

 . رود را مورد استفاده قرار داد

 



 فرآیندهای تعاملی و متقابل

برداشت های جدید از ارتباطات، نقش مخاطب را •

درفراگرد ارتباط نه تنها کمتر از ارتباط گر نمی بیند 

در این . بلکه در برخی موارد مهم تر نیز می دانند

رویکردها ارتباط به معنای انتشار پیام در فضا نیست 

بلکه به آن گونه از فرآیندهای تعاملی و متقابل گفته 

تفاهم، توافق، اشتراک در می شود که در بردارندٔه 

 .ستمعنا و پيوند دهنده انديشه ها و باورها



«  ارتباط مشارکتی»این رویکردرا به اصطالح •

در ارتباط مشارکتی، تک صدایی و . می نامیم

این نوع ارتباط یک . تک گویی وجود ندارد

گفتگو »فراگرد چرخشی است که مبتنی بر یک 

جریان ارتباط در اینجا . است «به منظور تفاهم

برای رسیدن به هدف مشترک شکل می گیرد، 

هدفی که دو طرف ارتباط دربارٔه آن اتفاق نظر 

دارند و با گفت و گو درمورد آن به توافق 

 .رسیده اند



 نظریات نسبت به نقش ارتباطات در توسعه

ديدگاههای خوشبينانه دربارٔه نقش ارتباطات در توسعه،  •

از ویژگی های این نظریه . همان دیدگاههای لبیرالی هستند

جستجوی موانع توسعه در درون نظام اجتماعی ها، 

ست و در تغییرات توسعه بخش، بیش از هر چیزی کشورها

در زمینه ارتباطات، این . تأکید می ورزندتحوالت فردی بر 

نظریه ها عمدتاً نسبت به اشکال و شیوه های سنتی 

ارتباطات بی توجه بوده و وسایل ارتباط جمعی را در 

 .کانون مالحظات خود قرار می دهند



ليبرال   نظريه پردازان 

عمل گراترین نظریه پردازان ارتباطات توسعه •

:  در مجموعه نظریه های لیبرالی عبارتند از

دانيل لرنر، ويلبرشرام، دبليووالت روستو، 

اورت هيگن، ديويد سی مک کلند و اورت راجرز 

 ۱۹۶۰و  ۱۹۵۰که آثار این عده طی دهه 

 .  ازنظریه  های حاکم به شمار می رفت

 



 

 الگوی حاکم 

 
بر اساس الگوی حاکم قرار بود آنچه غرب از راه •

رشد سرمایه داری طی چند قرن بدست آورده است، 

جهان سومی ها ظرف چند دهه با کمک رسانه های 

لرنر معتقد بود که رادیو به . جمعی به دست آورند

عنوان نمونه ای از وسایل ارتباط جمعی در 

خاورمیانه به قرن ها انزوا و در عین حال رکود این 

کشورها پایان داده و چشم انداز روشنی از آینده به 

 .  آنها نشان داده است

 



: لرنر در تأیید نظریه خویش اعالم کرد •

روستائیانی که درکناررادیو جمع می شدند ، 

می توانستند آگاهی های زیادی در مورد 

تکنیک های نوین کشاورزی، شیوه های 

کاهش خطر بیماری ها و حتی موضوعات 

 .  سیاسی بدست آورند



 نظريه نوسازی 

نظریه نوسازی معتقد است که ورود به جامعه نوین •

مستلزم مساعدت ملی یکپارچه، ارتباط با بازارهای 

ملی و بین المللی، ایجاد انگیزه برای تقاضای کاالها 

و خدمات مدرن و گسترش روش ها و ارزش های 

نوین در زمینه هایی چون تغذیه، تنظیم خانواده، 

بهداشت، تولید کشاورزی و صنعتی در زندگی 

 .  شهری و روستایی است



برای تحقق این هدف، تحرک روانی در •

سطح فردی و اجتماعی ضروری است و 

رسانه ها مناسب ترين و موثرترين ابزار 

تغيير نگرش ها، ارزش ها و رفتارها و به 

بيان ديگر، ايجاد تحرک فردی و اجتماعی 

 .هستند
 



 تحول درديدگاهها و استراتژي هاي توسعه 

 :رويكرد دولت بزرگ •
پس از پایان جنگ جهاني دوم ، رویكرد دولت بزرگ        

به منزله رویكرد مسلط ، با هدف سیاستگذاري توسعه در 

، یكه تازي مي  1970اكثر كشورها ، تا سال هاي پایاني 

این جریان از یك طرف همزمان با بازسازي خرابي . كرد

هاي جنگ در اروپا بود و از طرف دیگر تجربه بحران 

 . را پشت سر داشت 1929بزرگ 



لذا اكثر اقتصاددانان و سیاستگذاران اعتقاد به •

دولت بزرگي داشتند كه امور اقتصادي را 

همچون امور سیاسي در دست بگیرد و به 

منزله ي یك نهاد قدرتمند ، شكستهاي بازار را 

هر چند این تمهید در سطحي وسیع . جبران كند

با مقبولیت مواجه شد ، اما بدون مخالف نیز 

 .نبود
 



كشورهاي در حال توسعه نیز با الگو برداري از •

كشورهاي توسعه یافته و با همان استداللهاي موجود 

و ناتواني و ضعف بخش خصوصي در بسیج سرمایه 

را براساس راهنمایي رويكرد دولت بزرگ ، 

مشاوران و اقتصاد دانان كینزي در غرب به اجرا 

این دوره را اگر به عنوان اولین دوره . گذاشتند

سیاستگذاري توسعه اقتصادي معرفي كنیم ، تا اواخر 

 . ادامه یافت 1970دهه 



بیشتر )اما عدم كارایي و انعطاف ناپذیري بنگاههاي دولتي  •

كه در معرض انواع ( در كشورهاي در حال توسعه

فشارهاي سیاسي و غیر سیاسي بودند ، از جمله تراكم 

نیروي كار در این بنگاهها و ایجاد بازدهي نزولي ، اكثر 

بدین سان بود كه از میانه دهه . آنها را با زیان مواجه كرد

 . رویكرد دولت بزرگ رفته رفته رو به افول گذاشت 70



آنچه پیش از پیش این جریان را به باد •

انتقاد گرفت ، وجود همزمان تورم و 

در اقتصادهاي ( Stagflation)بیكاري 

غربي، خاصه آمریكا بود و مجالي فراهم 

شد براي جریاني كه طرفدار اقتصاد بازار 

 .و رویكرد دولت كوچك بود



 رويكرد دولت كوچك 

تا اواخر دهه  1980از ابتداي دهه )رویكرد دولت كوچك •

این جریان به عنوان جریاني غالب در ابتداي دهه  (. 1990

، خصوصي سازي را كمال مطلوب براي توسعه  80

. دانست و خواهان كاهش سهم بخش دولتي در اقتصاد شد 

ایده خصوصي سازي با كوچك كردن دولت در ابتدا به 

، با فروپاشي نظام  90آرامي آغاز شد ، اما در اوایل دهه 

كمونیستي در كشورهاي شوروي و اروپاي شرقي به شدت 

رواج یافت و بسیاري از كشورهاي آفریقایي ، آمریكاي 

 . التین و آسیاي جنوب شرقي را دربرگرفت 



 سیاستهاي اجماع واشنگتني

كه با كمك بانك جهاني و  –دیدگاه طرفداران اقتصاد بازار •

صندوق بین المللي پول سیاستهاي توسعه را به اكثر 

سیاستهاي تحت عنوان  –كشورهاي جهان تجویز مي كردند 

و یا ( Washington consensus)اجماع واشنگتني 

آنها ده اصل را به . نامیده شد سیاستهاي تعدیل ساختاري

عنوان اصول تعدیل ساختاري براي اصالحات اقتصادي 

 .  معرفي كردند



 اصول ده گانه

كنترل كسري : اصول ده گانه عبارت بودند از•

بودجه ، هدفمند كردن یارانه ها ، اصالح نظام 

مالیاتي ، آزاد سازي نرخ بهره ، نرخ ارز 

رقابتي ، آزاد سازي تجاري ، خصوصي 

سازي  ، مقررات زدایي ، آزاد سازي سرمایه 

گذاري مستقیم خارجي و احترام به حقوق 

 .مالكیت
 



آنها معتقد بودند كه این اصول، بهترین •

نتایج را به بار مي آورند و قیمت هاي 

بازار از طریق مكانیسمهاي عرضه و 

تقاضا بهترین جایگزین براي تخصیص 

 .دولتي منابع اند



، همچون بحران شرق  90اما حوادث پایاني دهه •

آسیا ، تجربه ناموفق كشورهاي اروپاي شرقي و 

شوروي سابق و بحران هاي متعدد مالي در طول 

سال پیش از آن طیف گسترده اي از كارشناسان  25

بانك جهاني بیش از همه ، جوزف استیگلیتز ، 

اقتصاد دان ارشد و معاون سابق بانك جهاني بر عدم 

كارایي سیاست تعدیل و انتخاب چهار چوب تازه ي 

 .سیاستگذاري اصرار ورزیدند



 اجماع پسا واشنگتن

استیگلیتز، سیاست اجماع واشنگتني را نقد كرد و •

 Post)ضرورت اتخاذ اجماع پسا واشنگتني 

Washington consensus ) را به عنوان یك

.             راهبرد جدید سیاستگذاري مطرح ساخت

نباید فراموش كرد كه انتقاد از این سیاستها به 

كارشناسان بانك جهاني محدود نشد، بلكه بسیاري از 

اقتصاددانان و ازجمله اقتصاد دانان نهادگرا مانند 

منتقد سیاستهاي  90داگالس نورث نیز از ابتداي دهه 

 . تعدیل بودند

 



 سیاست حكمراني خوب
مقبولیت نسبي انتقادهاو پذیرش دیدگاههاي      

رقیب، سیاستهاي تعدیل ساختاري ، نهادهاي 

بین المللي پولي و مالي مانند بانك جهاني ، 

برنامه ي عمران سازمان ملل و تا حدودي 

صندوق بین المللي پول را واداشت تا سیاست 

(  Good governance)« حكمراني خوب»

را به عنوان راهگشاي معماري توسعه مطرح 

 .  كنند



در این سیاست جدید مسئله ي ابعاد دولت •

نقش محوري خود را به ( كوچك سازي)

گرچه . توانمند سازي دولت داده است

اقتصاد بازار كماكان هدف نهایي است ، 

اما شیوه ي گذار به اقتصاد بازار با 

 .سیاستهاي تعدیل ساختاري متفاوت است
 



حكمراني در لغت به معناي اداره و تنظیم امور   •

است و به رابطه میان شهروندان و حكومت كنندگان 

بر اساس تعریف برنامه عمران . اطالق مي شود

، مدیریت امور « حكمراني خوب»سازمان ملل 

عمومي است براساس حاكمیت قانون ، دستگاه 

قضایي كار آمد و عادالنه و مشاركت گسترده ي 

 .مردم در فرایند حكومت داري 
 (  94:  1383میدري ، )                                                              



بانك جهاني حكمراني خوب را بر اساس شش ويژگي 

 يا شاخص تعريف مي كند

 Voice)حق اعتراض و پاسخگويي . 1

and Accountability ) مفهوم این ؛

شاخص ، تغییر منظم دولتها ، نظام حقوقي 

شفاف و عادالنه ، توزیع برابر فرصتها ، 

میزان آگاهي صاحبان كسب و كار و تغییر 

 .  و بازمهندسي در قوانین و رویّه هاست



 Political)ثبات سياسي و عدم خشونت . 2

and Violence instability ) ؛ این

شاخص عبارت است از میزان آشوبهاي شهري 

، كودتا ، ترور و اعدامهاي سیاسي ، 

ناآرامیهاي اجتماعي ، تنشهاي قومي ، تدابیر 

قهري براي حفظ قدرت ، قطبي شدن طیفهاي 

 .سیاسي ، نزاعهاي اجتماعي و اعتصابها 



این ؛ ( Regulatory Burden)بار مقررات . 3

شاخص درباره ي مواردي چون میزان مداخله ي 

دولت در اقتصاد ، نحوه ي كنترل قیمتها و دستمزدها 

، میزان و كیفیت موانع تعرفه اي و غیر تعرفه اي ، 

گستره ي مداخله دولت در نظام مالي ، حجم مقررات 

دست و پاگیر صادرات و واردات ، میزان اثر بخشي 

سیاستهاي ضد انحصار و سایر مقررات اضافي قابل 

 .  ذكر است



شاخص فوق ؛ ( Rule of law)حاكميت قانون . 4

با گزینه هایي چون هزینه هاي تحمیل شده به دولتها 

به واسطه ي جرم و جنایت در جامعه ، كیفیت 

اجراي قراردادهاي خصوصي و دولتي ، میزان 

اعتماد مردم به مسئوالن در حفظ داراییها و میزان 

ثروت آنها ، ظرفیت بخش خصوصي در اقامه ي 

دعوي علیه حكومت ، میزان اعتماد بخش خصوصي 

به نظام قضایي و سرانجام كارایي نیروهاي امنیتي 

در ایجاد امنیت براي شهروندان قابل اندازه گیري 

 .  است



 ؛( Corruption)مبارزه با فساد. 5

این شاخص نیز میزان فساد در میان مقامات     

رسمي ، شیوع فساد در نظام سیاسي به منزله 

ي تهدید علیه سرمایه گذاري خارجي ، تأثیر 

فساد بر جذابیت كشور براي فعالیت اقتصادي ، 

فراواني فساد در میان مقامات عمومي و شیوع 

پرداخت رشوه براي اخذ مجوزهاي اقتصادي 

 .را اندازه مي گیرد



(  Governance Effectiveness)اثر بخشي دولت . 6

آخرین شاخص نیز مفاهیمي چون سیاستگذاري به 

نفع كسب و كار ، كارایي نهادهاي دولتي ، كیفیت 

كاركنان دولت ، توانایي دولت در اجراي برنامه هاي 

خود ، استقالل استخدام و خدمات كشوري از 

 .فشارهاي سیاسي و غیره را در بر مي گیرد
                                 

 (12:  1383هفته نامه برنامه ریزي كشور ، )                                        



پس، در این تعریف هر قدر ویژگیهاي مثبت •

مانند حاكمیت قانون ، پاسخگویي و اثربخشي 

دولت در یك جامعه بیشتر و فساد ، مقررات 

اضافي ، بي ثباتي سیاسي و خشونت كمتر باشد 

، حكمراني در آن جامعه براي نیل به توسعه 

 .اقتصادي مناسبتر خواهد بود



 توسعه روستايي

:  بانك جهاني ، توسعه روستايي را چنين تعريف مي كند •

توسعه ي روستایي ، نوعي استراتژي است كه براي 

اجتماعي گروه مشخصي  –بهبود زندگي اقتصادي 

. ، طراحي مي شودروستائيان فقير از مردم ، یعني 

این استراتژي در پي گسترش دادن منافع توسعه در 

بین فقیرترین افرادي كه در نواحي روستایي به دنبال 

 .امرار معاش هستند انجام مي پذیرد



فقراي روستایي شامل كشاورزان خرده پا ،       

 .اجاره نشین ها و خوش نشین ها مي شود 

مسأله مهم در توسعه ي روستایي ، توسعه ي  

 .  همه جانبه است

اهداف برنامه ریزي در بعضي و یا همه     

 :  صفات مرتبط با هم پیشنهاد مي گردد 

 

دیوید ، ام لي و پي : كرامت هللا زیاري ، به نقل از ) 

(.57:  1370جوردي ،   



به منظور بهبود معیارهاي زندگي و یا بهزیستي . 1

توده مردم و نیازهاي اساسي آنها ، همچون غذا ، 

 .مسكن ، پوشاك و اشتغال

باال بردن میزان بهره دهي مناطق روستایي و . 2

كاستن از آسیب پذیري در قبال خطرات طبیعي ، فقر 

و استثمار در این مناطق و برخوردار ساختن این 

مناطق از یك رابطه منفعت آمیز متقابل با بخشهاي 

 .دیگر اقتصاد منطقه اي ، ملي و بین المللي

 توجه به توسعه ي خودگردان . 3

 توجه به عدم تمركز اداري. 4

 



 عوامل مؤثر بر توسعه روستايي

سیاست ارضي ؛ سیاست تكنولوژیكي ؛ سیاست •

اشتغال ؛ سیاست هاي آموزشي ، تحقیقاتي و 

ترویجي ؛ سیاست مؤسسات روستایي ؛ سیاست 

صنعتي كردن روستا ؛ سیاست قیمت گذاري ؛ 

سیاست حلقه اي ارتباط با دیگر بخشهاي 

اقتصادي ؛ سیاست حمایتي ؛ سیاست هاي توجه 

 به توسعه ي هماهنگ 



توسعه ي روستایي حوزه اي بسیار وسیع و •

متنوع است ، اما به طور كلي مي توان آن را 

 :در پنج بخش زیر خالصه كرد

. امور زیربنایي . 2مدیریت منابع طبیعي . 1 •

توسعه كشاورزي . 4مدیریت منابع انساني . 3

 .  توسعه ي فعالیتهاي غیر كشاورزي . 5
 



در كوبا و چین ، بعد از انقالبهایي كه در •

كشورشان صورت گرفت طرح هایي اجرا شده 

 –كه روستاموج گير طرح هایي با عنوان 

شهرهایي ساختند كه مي توانست به عنوان 

پایگاههایي، جمعیتهاي متفرق روستاهاي 

اطراف را جذب كند و مانع از آمدن انها به 

 .شهرهاي بزرگ ، از جمله پایتخت كشور شود



ر ایران شصت و هشت هزار آبادي مسكوني داریم د•

هزار نقطه مسكوني است كه  127و این جدا از 

ممكن است در آن یك قهوه خانه باشد ، یك تعمیرگاه 

از این شصت و هشت . باشد ، تعویض روغني باشد

هزار روستا در حدود بیست و دو هزار روستا كمتر 

خانوار جمعیت دارند و سرمایه گذاریهاي  20از

فیزیكي در این مناطق با هیچ منطق اقتصادي جور 

 .در نمي آید



در كشورهاي پیشرفته ،آنها مي خواهند تحت •

عنوان توسعه روستایي، تكنولوژي را وارد 

روستا بكنند و محیط روستا را آماده كنند براي 

یك حركت خودبخودي كه االن چندین دهه است 

در جوامع پیشرفته ي غربي آغاز شده است و 

 .استمهاجرت معكوس از شهر به روستا آن 



ما در جهان سوم باید یك داللت دیگر از توسعه •

روستایي داشته باشیم و آن این است كه از 

طریق توسعه روستایي باید شرایطي را فراهم 

روستائيان كمتر به شهرها هجوم كنیم كه 

چون هجوم روستاییان به شهرها عمال  .بياورند 

تمام دستاوردها در خصوص توسعه ملي و 

 .حركتهاي نوسازي جامعه را خنثي مي كند



اگر بخواهیم در شهرهاي بزرگ كشورمان •

با مسئله آسیبهاي اجتماعي ، با مسئله فقر ، 

فحشا ، تكدي گري ، كودكان خیاباني ، 

مقابله كنیم باید جلوي هجوم ...اعتیاد و 

 .  روستاییان به شهرها را بگیریم



بنابراین ما توسعه ي روستایي را مي •

خواهیم، براي اینكه از نقش منفي كه 

روستاها مي توانند در فرآیند توسعه ملي 

 .ایفا كنند ممانعت كنیم

رسانه ها دراین میان نقش مهمی بر عهده •

 .دارند



یكي . توسعه سه مؤلفه اصلي باید در خودش داشته باشد•

توانمند سازي است، یكي دموكراسي مشاركتي و دیگري هم 

 .  سرمایه اجتماعي

مشكلي كه جهان سوم دارد این است كه نظامهاي توتالیتري •

در اغلب این كشورها وجود دارد كه نقد قدرت در  آن امكان 

جایي كه شما نتوانید قدرت را نقد كنید ، آن . پذیر نیست 

وقت نمي توانید بگویید اعتباراتي كه براي پروژه هاي 

 توسعه تخصیص پیدا مي كند ، چگونه صرف مي شود



این یك مشكل جهاني بوده و در تمام سالهاي بعد از •

جنگ جهاني دوم از دهه پنجاه این مسئله وجود 

یعني دولتها حتي كمكهاي بین المللي را . داشته است

. هم به شكل خاصي مي برند ومصرف مي كنند

نمونه اخیر آن كمكهایي بود كه به كشور عراق در 

 .سال های گذشته صورت گرفت
 



 جمع بندی

در هرحال نظریه های توسعه ونوسازی معتقد است •

مساعدت ملی که ورود به جامعه نوین مستلزم 

يکپارچه، ارتباط با بازارهای ملی و بين المللی، 

ايجاد انگيزه برای تقاضای کاالها و خدمات مدرن، 

بحرکت درآوردن منابع توسعه و گسترش روش ها و 

تغذيه، تنظيم در زمینه هایی چون  ارزش های نوين

خانواده، بهداشت، توليد کشاورزی و صنعتی در 

 .است زندگی شهری و روستايی


