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  چکیده
ریزي و  در نگاه توسعه پایدار و جامعه اطالعاتی حاصل از آن، قواعد برنامه

یرهاي ارتباطات، گذاري توسعه در جهان تغییر کرده و تحت تأثیر متغ سیاست
هاي فراوانی براي پیشرفت کشورهایی ایجاد شده است که در مراحل آغازین  فرصت

هاي  اند. بر این اساس، نگاه بنیادین به ارتباطات در سطح کالن برنامه توسعه بوده
هاي پیشین  شناسی برنامه توسعه بسیار ضروري است. این امر نیازمند تحلیل و آسیب

هاست. این مقاله در پی آن است تا با رویکرد تحلیل  ت و ضعف آنو ارزیابی نقاط قو
مضمون، مواد ارتباطی برنامه چهارم و پنجم توسعه را تحلیل کند و به مضامین 

دهنده و فراگیر که در بطن برنامه قرار داده شده است، دسترسی یابد. نتایج  سازمان
ارتباطات بیشتر پرداخته شده  دهند در دو برنامه فوق به ابعاد فنی و کمی نشان می

گذاري،  پژوهی، سیاست هاي کیفی و محتوایی آن همچون آینده است و جنبه
هاي اجتماعی، زندگی مجازي، آزادي کسب و  هاي نوین، شبکه ریزي، رسانه برنامه

محور، کمتر مورد توجه قرار  انتشار اطالعات و نیز حرکت به سمت جامعۀ دانایی
کوشد با نگاه انتقادي قدمی در  ها، مقاله حاضر می به این یافتهاند. با توجه  گرفته

هاي توسعه بردارد تا در  راستاي تبیین نقش ارتباطات در تدوین برنامه
هاي هویت ایرانی  هاي جدید با نگاه به درون کشور و براساس شاخص ریزي برنامه

  ریزي ارتباطات صورت گیرد. تري به برنامه اسالمی توجه بنیادي
  ارتباطات، توسعه، برنامه چهارم و پنجم توسعه، تحلیل مضمون.: اژگان کلیديو
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  . مقدمه و بیان مسئله1
اصطالح توسعه یکی از فراگیرترین موضوعات جوامع بشري است. بخشی از این مسئله به دلیل 
 ضرورت پیشرفت و تحول و حساسیت نسبت به بازنماندن از قافلۀ روندهاي جهانی است، و بخشی

اي از جوامع درگیر آن هستند. در جامعه جهانی،  نیز به دلیل موضوعات مشترکی است که بخش عمده
ناپذیر زندگی ما هستند.  ها جزء جدایی کنیم؛ عصري که در آن رسانه ها زندگی می در عصر رسانه

کشورها را هاي متفاوت ارتباطی، توسعۀ  ها به اقتضاي ذات خود با برگزیدنِ سیاست هرکدام از رسانه
ها در همۀ ابعاد زندگی اجتماعی و  شک تأثیر رسانه بخشند. بی کنند و بدان سرعت می تر می آسان

شود که بتواند در کنار  یافته انگاشته می فرهنگی جوامع بشري انکارناپذیر است. امروزه کشوري توسعه
ومیر،  ملی و نرخ مرگهاي اجتماعی و اقتصادي مانند درآمد سرانه، توزیع ناخالص  توسعۀ شاخص

ها با  اي، رسانه معیارهاي جامعه اطالعاتی و در حقیقت گسترش دانایی را دنبال کند. در چنین جامعه
هاي گوناگون و ضروري به عهده  بردنِ آگاهی تولید و توزیع مطلوب اطالعات، نقش مهمی در باال

کنند، با گسترش آفرینندگی و افزایش  یجانبه یاري م گیرند، جامعه را در نیل به توسعه و ترقی همه می
 شوند. کنند و سبب پویایی افکار می جانبه کشور کمک می رشد فرهنگی به توسعه همه

ها  ریزي اجتماعی موضوعیت چندانی نداشت و حکومت تا پیش از آغاز انقالب صنعتی، برنامه
نی در حوادث بزرگی رسا حداکثر خود را موظف به حفظ مرزهاي کشور، امنیت داخلی و گاه کمک

هاي بزرگ و تمرکز  گذاري ها و سرمایه دانستند، اما با پیدایش کارخانه مانند سیل، زلزله و قحطی می
ریزي رشد موضوعیت یافت، اما این مفهوم طی دو  و در پی آن برنامه» رشد«هاي اقتصادي،  فعالیت

کیفی طرح شد و تعاریف، قرن اخیر تغییر زیادي یافت. ابتدا رشد کمی و سپس انواع رشد 
ریزي آن مدام تکامل یافت. آنچه امروزه تقریباً در تمامی کشورها پذیرفته و اجرا  ها و برنامه شاخص

ها و قراردادهاي خاص است. در کشور ما نیز  ریزي آن با تعاریف، شاخص و برنامه» توسعه«شود  می
شود که  مدتی گفته می هاي میان مهبرنامه توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی به مجموعه برنا

رسد.  شود و به تصویب مجلس شوراي اسالمی می ساله و توسط دولت وقت تنظیم می صورت پنج به
هاي توسعه کشور از بین  پس از انقالب، در هشت سال جنگ ایران و عراق امکان اجراي برنامه
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ترین  نامه توسعه یکی از اساسیمصوب شد. تدوین الگو و بر 1368رفت، و نخستین برنامه در سال 
تواند راهنماي عملی  شدن مسیر توسعه و پیشرفت یک کشور است، زیرا می ها در مسیر مشخص گام

  نظام اجرایی و اداري باشد.
ریز و  عنوان نهاد برنامه ریزي در ایران شامل دولت به توان گفت، نظام برنامه با نگاهی ساده می

عنوان مرجع تصویب برنامه است. البته دولت ضمن اجرا، نقش  همجري، و مجلس شوراي اسالمی ب
زمان  هاي زیرمجموعۀ خود را نیز دارد و مجلس نیز هم نظارت داخلی بر اجراي برنامه توسط بخش

دیگر، مجمع تشخیص مصلحت نظام  پس از تصویب، نقش ناظر اصلی بر آن را دارد. ازسوي
کند. بر  راي تأیید و ابالغ به دولت، آن را به رهبري ارائه میهاي کلی برنامه را تعیین کرده و ب سیاست

ریزي در ایران نظامی تعاملی است که شامل قوه مجریه، قوه مقننه و سایر  این اساس، نظام برنامه
  هاي حاکمیتی است. دستگاه

- 1394) و پنجم (1384- 1388در این مقاله در نظر داریم با نگاهی به برنامه توسعه چهارم (
ها، از طریق  هاي ارتباطی این برنامه ) جمهوري اسالمی ایران پس از بررسی و برشماريِ بخش1390

هاي اسنادي و تحلیل محتواي تماتیک (مضمونی)، به توصیف و تبیین  اي، بررسی مطالعۀ کتابخانه
  .بندي کنیم نقش ارتباطات بپردازیم و سپس با نگاه تطبیقی این نقش را مقایسه، تبیین و دسته

  هاي پژوهش . اهداف و پرسش2
دهد، معموالً  هاي گذشته نشان می ها در دهه ریزي و اجراي برنامه ها در برنامه نگاهی به نقش دولت

شده از  که به اصول کلی برنامۀ مصوب اند و درصورتی ها تدوین کرده هایی را که خود دولت برنامه
موفقیت دارند. برنامه چهارم و پنجم توسعه  منظر فکري نزدیک باشند، شانس بیشتري براي اجرا و

سالۀ کشور است. ازآنجاکه یکی از وظایف  انداز بیست اولین و دومین برنامه پس از ابالغ سند چشم
دانشگاه پاسخ به مسائل و نیازهاي کشور در حوزه نظري و پژوهشی است، این تحقیق به سهم خود 

هاي توسعه بردارد تا  یین نقش ارتباطات در تدوین برنامهکوشد با نگاه انتقادي قدمی در راستاي تب می
هاي هویت ایرانی اسالمی، توجه  هاي جدید با نگاه به درون کشور و براساس شاخص ریزي در برنامه
دهی نقش ارتباطات صورت گیرد و ضمن تبیین نقش  ریزي و سامان تري به برنامه تر و بنیادي صحیح

هاي جایگاه ارتباطات در این  ها و شباهت ها، تشریح تفاوت رنامهو جایگاه ارتباطات به تفکیک ب
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  پردازد. هاي آن می ها و تبیین نقش ها، به بررسی میزان حضور ارتباطات در برنامه برنامه
هاي توسعه  پرسش اصلی این مقاله این است که چه نسبتی بین ارتباطات و توسعه در برنامه

دهنده و  ها شامل چه مضامین کلیدي، سازمان دام از برنامهچهارم و پنجم کشور وجود دارد؟ هرک
 ها دربارة جایگاه ارتباطات وجود دارد؟ هایی در این برنامه ها و شباهت کالنی هستند؟ چه تفاوت

  . پیشینه تحقیق3
هاي توسعه در ایران به  مطالعۀ رویکرد برنامه«) در مقاله 1395قاسمی، فرقانی و خانیکی ( شاه

نیازمند درك » 1404انداز  سند چشم«در پی این مطلب هستند که حرکت به سمت اهداف » ارتباطات
منظور دستیابی به اهداف مطلوب در توسعه است. با آغاز  هاي مناسب به ها براي تدوین برنامه الزام

شدت در جهان تغییر کرده است و تحت تأثیر  گذاري توسعه به عصر اطالعات، قواعد سیاست
بدیلی براي جهش کشورهایی که در مراحل آغازین توسعه  هاي بی تباطات، فرصتمتغیرهاي ار

هاي  اند، فراهم شده است. بر این اساس، توجه به بعد ارتباطات در سطح کالن و در برنامه بوده
توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی کشور، بسیار مهم و ضروري است. این امر نیازمند 

ها براي تدوین  ها و ارزیابی نقاط قوت و ضعف برنامه شناسی آن هاي پیشین و آسیب بازنگري برنامه
هاي  تر آینده است. پرسش اصلی تحقیق این است که پس از انقالب، رویکرد برنامه هاي جامع برنامه

هایی  جنبه چهیک از ابعاد ارتباطات مورد توجه و  توسعه به بخش ارتباطات چگونه بوده است؟ کدام
  د غفلت قرار گرفته است؟مور

هاي  در برنامه» توسعه«و » ارتباطات«تحول مفهومی «) در مقالۀ 1394خانیکی و شاه قاسمی (
) و نخستین برنامه توسعه سند 1355توسعه ایران؛ مطالعه موردي آخرین برنامه توسعه نظام گذشته (

ند که تحول گفتمانی مبانی، در پی بیان این مطلب هست)» 1383انداز جمهوري اسالمی ایران ( چشم
متغیرها و عوامل تأثیرگذار در توسعه، تحول مفهومی در نسبت میان ارتباطات و توسعه را به دنبال 

  خورد. هاي توسعه نیز به چشم می ریزي که آثار آن در اسناد برنامه طوري داشته است، به
برنامۀ توسعه نظام گذشته ) که آخرین 1355مطالعه تطبیقی ارتباطات در برنامه ششم توسعه (

ساله توسعه  انداز بیست ) که نخستین برنامه براساس سند چشم1383است و برنامه چهارم توسعه (
هاي تاریخی را در برداشت از دو مفهوم توسعه و  ها و تفاوت جمهوري اسالمی ایران است، مشابهت
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ریزي توسعه ملی بر  ارتباطی برنامهدهد. برنامه ششم پیشین به ابعاد اطالعاتی و  ارتباطات نشان می
پایۀ گذار از جامعه سنتی به جامعه اطالعاتی پرداخته است، و مأموریت برنامه چهارم جدید، رشد 

ساله کشور تعریف شده است. این مقاله  انداز بیست محور بر پایه اهداف چشم پایدار اقتصاديِ دانایی
ها  توصیف و تحلیل مفهوم ارتباطات و توسعه در آن با تحلیل محتواي مستندهاي نظري دو برنامه، به

اي و  عنوان هدف توسعه پردازد. براساس این پژوهش، در برنامه ششم نظام پیشین، توسعه ملی به می
گذار از جامعه سنتی به جامعه اطالعاتی، مسئله ارتباطات کشور است. این دو مضمون در برنامه 

  اند. محور در ارتباطات دنبال شده توسعه و جامعه دانایی چهارم با هدف رشد پایدار اقتصادي در

  . تعریف مفاهیم4
  . توسعه4- 1

در قرن هجدهم  ثروت مللدر کتاب » آدام اسمیت«بار در علم اقتصاد توسط  مفهوم توسعه نخستین
هاي فکري در این زمینه، توسعه را معادل رشد  ). نخستین تالش39: 1370مطرح شد (تودارو، 

دانست. رشد اقتصادي مفهومی کمی است که با شاخص درآمد ملی یا تولید ملی تعریف  میاقتصادي 
ترین عامل رشد اقتصادي در کنار سایر عوامل تولید  عنوان مهم شود. این دیدگاه بر تراکم سرمایه به می

ه دهۀ کند. بخش بزرگی از ادبیات توسعه مربوط ب چون نیروي انسانی، منابع طبیعی وغیره تأکید می
دادنِ رشد اقتصادي، به تشریح و تبیین علل و  نخستین پس از پایان جنگ دوم جهانی، با هدف قرار 

  ).17: 1368اند (جرالدام،  عوامل رشد پرداخته
توسعه را باید «، تودارواند. از نظر  دانشمندان علوم اجتماعی تعاریف متعددي از توسعه ارائه کرده

یازمند تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و جریانی چندبعدي دانست که ن
(تودارو، » کردن فقر مطلق است کن نهادهاي ملی و نیز تسریع رشد اقتصادي، کاهش نابرابري و ریشه

). از دیدگاهی دیگر، توسعه به معناي ارتقاي مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوي 1370 
عنوان  است که براي درك معناي درونی آن باید حداقل سه ارزش اصلی بهتر  زندگی بهتر یا انسانی

هاي اصلی عبارتند از: معاش زندگی،  پایه فکري و رهنمود عملی در نظر گرفته شود. این ارزش
وسیله تمام افراد و جوامع دنبال  هاي مشترکی است که به نفس و آزادي که نمایانگر هدف اعتمادبه

  ).3: 1381شود (نونژاد،  می



 رفت اسالمی ایرانیه علمی ـ پژوهشی مطالعات الگوي پیشفصلنامدو 38

 

 1397بهار و تابستان ، یازدهم، شماره ششمسال 

توسعه «شد، از  بحث می» توسعه اشیا«حال، در ادبیات نوین برخالف پارادایم گذشته که از  این با
مدار و  شود. این رویکرد انسان حمایت می» آزادي«و » نفس عزت«، »شکوفایی انسان«، »انسان
ش آزادي واقعی یابد. وي توسعه را فرایند گستر کمال می آمارتیا سنخواهانۀ توسعه در نوشته  آزادي

به بعد،  1980). از اواخر دهه 23: 1382شمارد (سن،  داند و آن را معادل هدف و ابزار آزادي برمی می
شده کامالً متأثر از حوزه  ادبیات انتقادي کامالً متضادي در عرصه توسعه ایجاد شد و مفاهیم خلق

عصر «)، 1377(زاکس، » عهپایان توس«ها شکل گرفت که مفاهیم  هاي پایدار ملت فرهنگ و سنت
گیري  ها و مفاهیم، شکل ) از این جمله هستند. این عبارت1377(استوا، » توهم توسعه«و » پساتوسعه

دادند. درواقع این مفاهیم در پی آنند که  گرا در تاریخ توسعه را نوید می غرب ن الگو و غیرعصري بدو
هاي انسانی  راین توسعه شکلی از تحقق ظرفیتتوسعه را به فرهنگ و الگوهاي بومی مرتبط کنند؛ بناب

نیز  1گولت). در همین راستا، 17: 1390ها و نیات فرهنگی دارد (عنبري،  آید که خواسته به حساب می
هایی نیز به همراه دارد و سبب  زمان با تولید منافع، زیان داند که هم لبه می توسعه را شمشیري دو

بر ارزشی خاص و آمیخته با  ). هر تعریفی از توسعه، مبتنی1377شود (گولت،  ها می تعارض ارزش
شمول  توان به توافقی جهان اغراض و نیات فرهنگی و حتی سیاسی است و براي تعریف آن نمی

  ).12: 1389دست یافت (الوانی، 

  . ارتباط4- 2
ان و نظران، پژوهشگر هاي ارتباطاتی تعاریف گوناگون و مختلفی را از سوي صاحب تاریخ اندیشه

نویسندگان ارتباطات در خود جاي داده است و هریک از اندیشمندان با توجه به زاویه دید و اهمیتی 
اند که  اند. برخی ارتباط را جریانی دانسته تعریف کرده که براي عناصر ارتباطات قائل هستند، آن را

» ورزند ادرت میطی آن دو نفر یا بیشتر به تبادل افکار، نظرات، احساسات و عقاید خود مب«
» نمادها«در آن اهمیت دارد و از طریق » اشتراك فکر و هماهنگی«) که مسئله 6: 1367(ساروخانی، 
ارتباط «شود  ارتباط تأکید و بیان می» بودن آگاهانه«). در تعاریف دیگر، بر 7پذیرد (همان:  صورت می

  ).141: 1371ر، (رهب» بر مشارکت در معلومات و تصورات ذهنی و عقاید استوار است
) 1374: 17(دادگران، » هدف پیوسته براي دریافت آگاهی بیشتر«همچنین در تعاریف ارتباط، بر 

                                                      
1. Goult 
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ارتباط عبارت «شود:  نیز تأکید شده و حتی شرط تحقق ارتباط تلقی می» مشابهت دریافت پیام«و 
گیرندة پیام مشابهت   است از فراگرد انتقال پیام از سوي فرستنده براي گیرنده؛ مشروط بر آنکه در

  ).57: 1380راد،  (محسنیان» معنا با معناي مورد نظر فرستندة پیام ایجاد شود

  . ارتباطات و توسعه4- 3
عنوان ابزاري در خدمت  طرح نیست، بلکه به عنوان موضوعی مستقل از توسعه قابل ارتباطات خود به

پذیرد.  از تعاریف توسعه تأثیر می کند و خود فراگردي اجتماعی است که وظیفه می توسعه انجام
که  آنجا وجود رابطۀ تنگاتنگ بین ارتباطات و توسعه، این دو را الزم و ملزوم یکدیگر ساخته است؛ تا

منزله طریق و راهی است که  محتواست. ارتباطات که به وجود یکی بدون دیگري موضوعی بی
یژگی خاص توسعه را دارا باشد؛ یعنی تواند جامعه را به اهداف توسعه نزدیک سازد، باید و می

هاي ارتباطی با اهداف توسعه نه بدان سبب است که ارتباطات خود داراي ویژگی  هماهنگی سازمان
تواند خود را همسو و هنجار سازد، بلکه بدان علت  و خصوصیت خاصی نیست و با هر هدفی می

پیدا کرده و این وحدت در اهداف، بوده که اهداف ارتباطات و توسعه در یک جامعه با هم تطبیق 
گی  کنند رو رابطۀ ارتباطات با توسعه رابطۀ تکمیل سبب هماهنگی ارتباطات و توسعه شده است؛ ازاین

  اي تالزمی است. نیست، بلکه رابطه
برداري عاقالنه از  کنند که ارتباط، بخش مکمل توسعه است و باید براي تأمین بهره برخی ادعا می

گویند  هایی تنظیم شود. برخی دیگر نیز با رد این مدعا می و اقدامات هماهنگ، سیاست منابع ارتباطی
دهد محتوا را دیکته و عقاید ناموافق را  ها اجازه می هاي ارتباطی به دولت صرف وجود سیاست

  ).1375براید،  سرکوب کنند (مک
ر جهت توسعه بود ـ هاي هماهنگ د اي که شاهد تالش ـ نخستین دهه 1960هاي دهه  در سال

توسعه به وجود آید، همانند آب  پنداشتند اگر ثروت تازه در کشورهاي درحال اقتصاددانان می
سازد. آنان به الگویی براي توسعه  می» مشروب«کند و کل جامعه را  خود به پایین تراوش می خودبه

ته بود که هرچند یاف هاي مالی و فنی از سوي کشورهاي توسعه بر کمک اندیشیدند که مبتنی
هایی در این زمینه به دست آمد و کارخانه، جاده، نیروگاه و مانند آن ساخته شد، اما نتایج آن در  پیشرفت

تر جمعیت، بیش از دیگران  هاي پیشرفته وضوح آشکار ساخت که بخش آور بود و به سطح جهانی یأس
  ).158: 1375براید،  زایش است (مکاف به شوند و فاصلۀ میان غنی و فقیر همچنان رو مند می بهره
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هاي آن براساس تمرکز قدرت  هاي ارتباطی و ویژگی که سیاست شود درصورتی چنانچه مالحظه می
سرمایه شکل پذیرد، در یک ساختار غلط ارتباطاتی، هرگونه تخصیص بودجه براي کشورهاي جهان سوم 

ار و پرجمعیت شده و در خدمت آنان قرار د راحتی جذب سرمایه و کشورهاي سرمایه یا جوامع فقیرتر به
رو بعضی متفکران غربی عقیده دارند که باید به تغییر جهت الگوهاي ارتباطی پرداخت و آن  گیرد؛ ازاین می

فرایندهاي توسعه باید از درون بنا شوند و «هاي درونی یک جامعه بنا کرد.  را متناسب با اهداف و ارزش
  ).158: 1375براید،  (مک» توانند پایدار بمانند بگیرند نمی چنانچه از بیرون جامعه نشئت

  ها . نظریه5
 . پارادایم نوسازي5- 1

ها که اغلب از دوره پس از جنگ جهانی دوم و کسب استقالل سیاسی کشورهاي  این دسته از نظریه
هاي  شرط مستعمره مطرح شدند، بر تقدم رشد اقتصادي تأکید دارند و معتقدند رشد اقتصادي پیش

الزم را براي توسعۀ نهادهاي دموکراتیک، کاهش ستیز اجتماعی و تقویت نظام سیاسی فراهم خواهد 
سازد تا مستقل شوند و روي پاي خود بایستند. این نظرگاه، از نخستین  ساخت و جوامع را قادر می

 1960و  1950هاي  ها در دهه شود که معتقدند آثار پرقدرت رسانه رویکردها به توسعه محسوب می
ها بر  هاي توسعه ارتباطات وارد شدند. این نظریه و در دوران پس از جنگ جهانی دوم به حوزه نظریه

مبتنی هستند و انتظاري که از وسایل ارتباط جمعی دارند، » ها در نوسازي بینانۀ رسانه نقش خوش«
  گذار است. حال در جوامع در» مدرنیزاسیون«تسریع و تسهیل فرایند 

از نخستین کسانی است که پس از جنگ جهانی دوم به تدوین استراتژي و الگوي  1لرنر دانیل
سازي و  هاي جمعی را در آسان توسعه براي جهان سوم پرداخت و طی آن کوشید نقش رسانه

ها دنبال کند. به دنبال او،  مانده به سبک غربی دهی به فرایند توسعۀ کشورهاي عقب سرعت
امریکایی، ابعاد دیگري از  4کللند مکو  3اورت راجرز 2،ویلبر شراماز جمله پردازان دیگري  نظریه

عنوان  بخشی ارتباطات را مطرح کردند. الگوي لرنر در ادبیات ارتباطات و توسعه، به نظریۀ توسعه
نیز به ثبت رسیده و هنوز هم طرفداران و معتقدانی دارد، اما در چهار دهۀ اخیر » الگوي حاکم«

  ).269- 270: 1393چالش کشیده شده است (فرقانی، شدت به  به
                                                      
1. Daniel Lerner 2. Wilbur Sheramm  
3. Overt Rogers 4. McCleland  
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متحده  اي از درون و بیرون ایاالت هاي غیرمنتظره ها و مقاومت دیري نپایید که الگوي حاکم با مخالفت
پردازان  از پیشگامان نظریه اورت راجرزسومی و  از نخستین محققان جهان اهللا چودري عنایترو شد.  روبه

با الگوي خطی توسعه برخاستند. از نظر آنان، مدل غربی توسعه ترفندي  غربی بودند که به مخالفت
گرایی تنها  ايِ چندملیتی زیر نقاب شعار آزادي هاي ارتباطی و رسانه شد که در آن سازمان استعماري تلقی می

تدریج  در پی تأمین منافع سیاسی ـ اقتصادي خود و گسترش کنترل و سلطه بر جهان سوم بودند. به
المللی و از  شد، در تمامی محافل بین نیز تعبیر می» امپریالیسم فرهنگی و ارتباطی«میت این جریان که به محکو

قوت گرفت. منتقدان معتقد بودند الگوي نوسازي که وعدة توسعه  1970هاي یونسکو در دهه  جمله اجالسیه
هاي  ن سوم داده بود، با ویژگیهاي جها کردن حکومت صنعتی، اقتصادي و حتی سیاسی را از راه دموکراتیک

  ).50: 1380جهان سوم هماهنگ نبوده و تقریباً هیچ کشوري را به توسعه نرسانده است (معتمدنژاد، 

  . پارادایم وابستگی (انتقادي)5- 2
نه در غرب بلکه در امریکاي التین متولد شد. » پارادایم وابستگی«در مخالفت با پارادایم نوسازي، 

نیافتگی فرایندهایی وابسته به یکدیگر و  اعتقاد داشت توسعه و توسعه 1پل بارانگی پدر نظریه وابست
  اند. ها دو روي یک سکه دیگر، آن عبارت داراي روابط متقابل هستند؛ به

ترین علل بازدارندة توسعه، کمبود سرمایه یا مدیریت نبود بلکه  براساس نظریه وابستگی، مهم
میان نقش داشت؛ بنابراین موانع، نه داخلی بلکه خارجی بودند. این نکته  المللی در این بیشتر نظام بین

نیافتگی در پیرامون بوده  بدین معنی نیز بود که این نظام موجب توسعۀ مرکز و عامل تداوم توسعه
). برخی از 209- 215: 1989، 2اند (سرواس طور ساختاري به یکدیگر پیوسته است. این دو قطب به

  نظریه وابستگی بدین شرح است: هاي اصلی مفروض
  وابستگی فرایند عامی است که در همۀ کشورهاي پیرامون جهان حاکم است؛ ¢
  شود که از خارج تحمیل شده است؛ وابستگی وضعیتی بیرونی در نظر گرفته می ¢
  المللی، مانع توسعه ملی در کشورهاي پیرامون است؛ استعمار و تداوم تقسیم کار نابرابر بین ¢
داري  ابستگی، جریان انتقال مازاد اقتصادي از کشورهاي جهان سوم به کشورهاي سرمایهو ¢

  ).120-133: 1394، 3غربی است (یسو
                                                      
1. Paul Baran 2. Servaes  
3. Y. So 
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داند، نه ارتش؛ در نتیجه معتقد است  نظریه وابستگی، عامل سلطه را ترغیب افکار عمومی می
مردم و تغییر افکار  اي در ترغیب اي فراملی، نقش عمده هاي رسانه هاي جمعی و شرکت رسانه

تنها نقشی در  عمومی دارند. براساس این نظریه، وسایل ارتباط جمعی در کشورهاي امریکاي التین نه
اند بلکه عامل تقویت و تحکیم سلطه و حفظ اقتدار غرب در کشورهاي پیرامون  بخشی نداشته توسعه

توان از سردمداران  را می 4آرماند ماتالرو  3برنارد بلتران 2،پل سوئیزي 1،آندره گوندر فرانکاند.  بوده
  ).142: 1381نظریه وابستگی دانست (ازکیا و غفاري، 

استاد دانشگاه کالیفرنیا مورد بحث قرار  5هربرت شیلرنظریه وابستگی با عنوان دیگري از سوي 
امپریالیسم و سلطه «هاست، با طرح  گرفت. شیلر که از سردمداران مکتب اقتصاد سیاسی رسانه

المللی را در تحکیم سلطه امریکا،  هاي بین هاي فراملیتی و رسانه نقش شرکت» فرهنگی ـ اطالعاتی
  ).51: 1382کند (فرقانی،  اشاعه اقتصاد بازار و استعمار جهان سوم تشریح می

هاي  هایی مشابه ناکامی و نارسایی این مکتب نیز پس از گذشت حدود دو دهه در عمل با ناکامی
بستگی هر دو نظریه  هایی که شاید بتوان ادعا کرد ریشه در دل خود مواجه شد؛ ناکامینظریۀ رقیب 

به علم اقتصاد کالسیک (و حتی نئوکالسیک) داشته و اتحادي ناخواسته را میان این دو، علیه اقتصاد 
معتقد است  آلبرت هیرشمننگرد ـ پدید آورده است.  تري به توسعه می توسعه ـ که با دید گسترده

انگاشتن ابعاد غیراقتصادي به گسترش مباحث توسعه کمکی نکرده و به تعبیر طنزآمیز آندره  نادیده
  ).148الف:  1384نیافتگی نگه داشته است (خانیکی،  گوندر فرانک، همچنان آن را در وضعیت توسعه

  اي دیگر؛ نگاه به درون، ارتباطات دوسویه و مشارکتی . پارادایم توسعه5- 3
ویژه نوسازي شد، دیدگاه نوینی دربارة  هاي نوسازي و وابستگی و به ادهایی که از پارادایمپس از انتق

تر برخوردار است. پندار اساسی این دیدگاه  توسعه شکل گرفت. این پارادایم تازه از رهیافتی هنجاري
ملتی  آن است که هیچ کشوري وجود ندارد که عملکرد کامالً مستقلی داشته و خودکفا باشد و هیچ

وسیله عوامل خارجی تحقق یافته باشد. در این رویکرد، هم مرکز و هم  نیست که توسعۀ آن تنها به
گیرند و  طور جداگانه ولی در رابطه و وابستگی دوسویه با یکدیگر، مورد مطالعه قرار می پیرامون به

                                                      
1. Frank 2. Paul Sweezy  
3. Belteran 4. Matlar  
5. Herbert I. Schiller 
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دگاه بیشتر ). برخالف دی174ب: 1384مفهوم وابستگی متقابل در آن مطرح شده است (سرواس، 
اقتصاديِ نوسازي و دیدگاه بیشتر سیاسیِ وابستگی، ایدة اصلی این است که مدل توسعه جهانی 

اي به جامعۀ  وجود ندارد بلکه توسعه فرایندي یکپارچه، چندبعدي و دیالکتیکی است که از جامعه
  ).91الف:  1384دیگر متفاوت بوده و امري نسبی است (سرواس، 

نفس، محیط توسعه و دموکراسی  بر نیازهاي اساسی، اعتمادبه دیگر مبتنیاي  پارادایم توسعه
نگرد. این اصول باید به شکل ارگانیک به  زا می عنوان امري درون مشارکتی است و به توسعه به

هاي این دیدگاه،  ). براساس آموزه95یکدیگر مربوط شوند، زیرا توسعه فرایند واحدي است (همان: 
وعی به یکدیگر وابسته هستند و توسعه را باید در بافتی جهانی مورد مطالعه قرار ن تمامی کشورها به

رسد از برخی  اند. به نظر می هاي فرعی به هم مرتبط بندي داد که در آن مرکز و پیرامون و نیز تقسیم
گرا و  الگوهاي وحدت«با عنوان » گذر از نوگرایی«در کتاب  حمید موالناوجوه، این مدل با آنچه 

گرا در این الگو به وحدت  ها بخش وحدت نام برده است، نزدیک باشد. به عقیدة آن» بخش رهایی
انجامد. همچنین در این الگو،  کند که به وابستگی متقابل آنان به یکدیگر می حیات بشري اشاره می

د تحقق هاي شخصی که در درون فر ها و اسارت شدن از الزام مفهوم رهایی تا حدودي با مفهوم آزاد
یابد، مطابقت دارد. این دیدگاه، توسعه اقتصادي (پارادایم نوسازي) و توسعه سیاسی (پارادایم  می

کند، ولی تنها بر اهمیت  ها را نفی نمی داند، و هرچند آن ترین اهداف توسعه نمی وابستگی) را مهم
  ).111: 1371توسعه فرهنگی، اجتماعی و فردي تأکید دارد (موالنا، 

اي دیگر، نقش مراجع اقتدار در فرایندهاي تغییر اجتماعی بنیادي است.  اه توسعهدر دیدگ
برخالف اعتماد و اطمینان به نقش دولت و بازگشت به آن که ویژگی پارادایم اول و دوم است، 

  ).238- 245: 1989پارادایم سوم به سوي مراجع اقتدار گرایش دارد (سرواس، 
نیافته در دوران گذار تاریخی آنان  اع و مسائل کشورهاي توسعهمجید تهرانیان نیز در بررسی اوض

هاي معمول در زمینۀ توسعه، به  فرض از جامعه سنتی به جامعه صنعتی، کوشیده است فارغ از پیش
ها دست یابد. او معتقد است کشورهاي  هایی نو و متناسب با وضعیت فرهنگی آن برداشت
هاي کهن خویش دارند. وي با این  اسی را در درون فرهنگهاي اصلی تحولی اس نیافته مایه توسعه

تعریف » گراي وارداتی مفاهیم مادي«کوشد واژه توسعه ملی را خارج از چهارچوب  زمینه می پیش
رفتن ظرفیت مادي و معنوي نظام ملی  باال«داند که به  کند. با این مقدمه، او توسعه ملی را مفهومی می
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  ).12- 19: 1355منجر شود (تهرانیان، » پیچیدگی، نظم و نوآوريو رسیدن به سطوح جدیدي از 

  . پارادایم جامعه اطالعاتی5- 4
کردند  ، فرایند ارتباطات را صرفاً پیامی تصور می1960و  1950هاي  هاي ارتباطاتی اولیه در دهه مدل

ارتباطات بیشتر  بدین سو، 1970حال از دهه  ؛ بااین1شود (السول) که از فرستنده به گیرنده ارسال می
محور شد. در اینجا بیشتر بر فرایند ارتباطات (تبادل معنا) و اهمیت این فرایند  گیرنده محور و  پیام

رو  شود؛ ازاین (روابط ایجادشده توسط ارتباطات و نهادهاي اجتماعی حاصل از این روابط) تأکید می
سطوح دوسویه، تعاملی و مشارکتی برخالف مدل غربی، دیدگاه کنونی درباره ارتباطات در تمامی 

مطرح شد. ارتباطات از نوعِ دیگر ضرورت » ارتباطات از نوعی دیگر«مفهوم  1970است. از دهه 
کند. ارتباطات از نوع  شکل، متمرکز، پرهزینه و تحت کنترل دولت را رد می هاي هم وجود رسانه

هاي فرستنده ـ گیرنده،  ویض نقشبودن، نهادزدایی، تع دیگر طرفدار تکثّر، کوچکی مقیاس، محلی
  ).1382، 2کویل بودن پیوندهاي ارتباطات در همه سطوح جامعه و تعامل است (مک افقی

هاي  هایی که نگران هژمونی رسانه براساس این پارادایم، رهیافتی منطقی براي جوامع و فرهنگ
به «، »بدیل«هاي یکپارچۀ  رسانهاي از  تواند ایجاد مجموعه غربیِ مروج امپریالیسم فرهنگی هستند، می

اي خارجی براي  ها و محصوالت رسانه باشد که از تکنولوژي» زدا افسون«یا » جو لحاظ فرهنگی مقابله
شدت مشارکتی هستند و از  هاي جایگزین و موازي، به گیرند. شبکه مقاصدي کامالً متفاوت بهره می

ی که ریشۀ عمیقی در جامعه دارند، ارتباط ارگانیک درجۀ اعتبار باالیی برخوردارند و با سایر نهادهای
طور مکانیکی از خارج به جوامع جهان سوم  هاي گروهی مدرن که به قدرتمندي دارند؛ برعکس، رسانه

ندرت در ساختارهاي  ها به هاي گوناگون و محدودي براي نفوذ برخوردارند. آن اند، از درجه وارد شده
  ).181: 1384افتد (سرواس،  گونه که در جوامع غربی اتفاق می وند؛ آنش طور واقعی ادغام می نهادي به

 الجمع هنعماهاي جایگزین یا موازي بنا بر تعریف،  هاي گروهی مدرن و شبکه سرانجام اینکه رسانه
که تقسیم کارکردي میان  شرطی ها را به شکل مؤثري با هم ترکیب کرد؛ به توان آن نیستند بلکه می

 هاي گروهی شناسایی شوند. هاي رسانه آید و محدودهها به وجود  آن

  

                                                      
1. Lasswell 2. MacQuel 
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  عنوان روش تحقیق . تحلیل مضمون به6
بندي و  بندي، شاخص در قالب طبقه 1»تحلیل مضمونی«هاي کیفی،  هاي تحلیل داده در میان روش

هاي  ترین و پرکاربردترین روش بندي از اهمیت زیادي برخوردار است. این تحلیل از متعارف سنخ
گیرد. تحلیل  هاي تحلیل نیز مورد استفاده قرار می هاي کیفی است که در سایر رهیافت ل دادهتحلی

ها و  بندي داده بر استقراي تحلیلی که در آن محقق از طریق طبقه مضمون عبارت است از تحلیل مبتنی
لیل در وهله یابد. این نوع تح شناسی تحلیلی دست می اي به سنخ داده اي و برون داده الگویابی درون

هاست. زمانی که الگویابی به دست آمد باید حمایت تمی یا  نخست، به دنبال الگویابی در داده
). این 1392گیرند (محمدپور،  ها نشئت می ها از داده عبارتی تم موضوعی از آن صورت پذیرد؛ به

هایی غنی و  به داده هاي پراکنده و متنوع را هاي متنی است و داده روش، فرایندي براي تحلیل داده
هایی است که مستقل از  )؛ ضمن اینکه از جمله روش1998 2کند (بویاتزیس، تفصیلی تبدیل می

هاي نظري و  اي از روش شناسی خاصی است و در طیف گسترده جایگاه نظري یا معرفت
است که رو، ابزار تحقیقاتی منعطف و مفیدي  ها استفاده کرد؛ ازاین توان از آن شناسی می معرفت

 3هاي پیچیده و مفصل از آن بهره گرفت (کالرك و براون، توان براي تحلیل حجم زیادي از داده می
شود و  ها، تحلیل و تفسیر می ). در تحلیل مضمون، تمامی منابع داده بررسی و مضامین کل داده2006

  نیازي به اشباع نظري وجود ندارد (همان).
حال تحلیل محتوا  دارد؛ بااین 4»تحلیل محتوا«هایی با  از وجهی دیگر، تحلیل مضمون شباهت

دهد و امکان تحلیل کمی  ها را نشان می بیشتر بر سطوح خردتر تمرکز دارد و اغلب فراوانی داده
کند، ولی در تحلیل مضمون، واحد تحلیل بیشتر از یک کلمه یا اصطالح  هاي کیفی را فراهم می داده

توان از  شود. البته در تحلیل مضمون می ها بیشتر توجه می ظریف آن ها و نکات است و به بافت داده
ها و تهیه ماتریس مضامین و ترسیم شبکه مضامین استفاده کرد  فراوانی نسبی مضامین براي مقایسۀ آن

  ).2007 5(نامی و دیگران،
د، ها مشابهت دار در شناخت مضامین مشترك داده 6»تحلیل محتواي مضمونی«تحلیل مضمون با 

کند و صرفاً از آن براي  اما برخالف تحلیل مضمون، در کمترین حد ممکن از تفسیر استفاده می
                                                      
1. Thematic Analysis 2. Boyatzis  
3. Clarke & Braun 4. Content Analysis  
5. Namey et al 6. Thematic Content Analysis (TCA)  
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شود. تحلیل محتواي مضمونی، بیشتر تحلیل توصیفی  بندي مضامین استفاده می گذاري و گروه نام
  ).2007 1که تحلیل مضمون، تحلیل تفسیري است (اندرسون، است، درحالی

انجام » شبکه مضامین«و » ماتریس مضامین«، »قالب مضامین«سه روش  تحلیل مضمون بیشتر در
مراتبی تنظیم  صورت درختی و سلسله ها به شود. در روش قالب مضامین، فهرستی از متن داده می
ها به  شود. ماتریس مضامین نیز براي مقایسۀ مضامین با یکدیگر یا مقایسۀ مضامین در منابع داده می

دهنده و  مثابه اصل سازمان هاي شبیه تارنما به کند، نقش چه شبکه مضامین عرضه میرود، اما آن کار می
ترین سطح قضایاي پدیده را از  روش نمایش است. شبکه مضامین براساس روندي مشخص، پایین

تر  ها، به اصول مجردتر و انتزاعی بندي و تلخیص آن کشد (مضامین پایه)، سپس با دسته متن بیرون می
هاي اساسی  دهنده)؛ در قدم سوم این مضامین عالی در قالب استعاره ابد (مضامین سازمانی دست می

آیند (مضامین فراگیر). در ادامه، این  صورت مضامین حاکم بر کل متن درمی گنجانده شده و به
هاي شبکه تارنما، رسم و مضامین برجستۀ هریک از این سه سطح همراه با  صورت نقشه مضامین به

). در این نوع تحلیل، سعی بر این 165- 172: 1390زاده،  شود (شیخ ها نشان داده می میان آنروابط 
تر حرکت  تر و کلی اي که آشکار و صریح هستند، به سوي مضامین انتزاعی است که از مضامین پایه

  ).2001 2شود تا به مضمون یا مضامین اصلی متن دست پیدا کنیم (استرلینگ ـ آستراید،
شود و مراحل انجام آن براي استخراج شبکه  تحقیق از روش شبکه مضامین استفاده میدر این 

شود. این روش فرایندي است که  گام پیش برده می به هاي توسعه، گام مضمونی ارتباط در برنامه
هایی  هاي توسعۀ چهارم و پنجم است و پس از طی فرایند تحلیل مضامین، به شبکه ورودي آن برنامه

بندي مضامین به این معناست که برخی از  رسیم. سطح بندي هستند، می یم که داراي سطحاز مفاه
گیرند و سایر مضامین، پیرامون  تر هم هستند) در جایگاه مرکزي قرار می تر (که انتزاعی مضامین مهم

 یابند. این مضامین اصلی سازمان می

 
 
 
 
  

                                                      
1. Anderson 2. Stirling-Attride  
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 تحلیل مضمون مفاهیم ارتباطات و توسعه

  . ساختار یک شبکه مضمونی1نمودار شماره 

  
Attride-Stirling, 2001: 388. 

 هاي تحقیق . یافته7

ها به نقش و جایگاه ارتباطات و  هاي تحقیق، و به تفکیک برنامه کنیم با استفاده از یافته ابتدا تالش می
) در مواد متعددي به 1384- 1388هاي آن بپردازیم. برنامه چهارم توسعه ( ها و شباهت بیان تفاوت

طور مشخص از برنامه  وع ارتباطات و توسعه پرداخته است. فناوري اطالعات و ارتباطات بهموض
ریزي کشور شد و به مسائلی همچون استقرار جامعه اطالعاتی،  چهارم توسعه وارد نظام برنامه

اي و در فصل  تضمین اصل جریان آزاد اطالعات، تشویق بخش خصوصی، بازنگري در قوانین رسانه
) نیز توجه به 1390- 1394پرداخته است. در برنامه پنجم توسعه (» بر دانایی توسعه مبتنی« چهارم به

هاي توسعه و سندهاي  فناوري اطالعات و ارتباطات و استفاده از آن، به باالترین میزان خود در برنامه
  ه است.ماده به فاوا اشاره شد 32طور مستقیم در  که درمجموع به آنجا راهبردي کشور رسید، تا

هاي چهارم و پنجم توسعه، مطالعه و کدگذاري اولیه و سپس،  در این پژوهش، ابتدا متون برنامه
نظرگرفتن  ها و همچنین با در ها و ابعاد آن اند و با توجه به ویژگی مضامین پایه موردنظر استخراج شده

مضمون 
 دهنده سازمان

  اي مضمون پایه

  اي مضمون پایه

  اي مضمون پایه

مضمون 
 دهنده سازمان

  اي مضمون پایه

  اي مضمون پایه

  اي مضمون پایه

  
 مضمون فراگیر

مضمون 
 دهنده سازمان

  اي مضمون پایه

  اي مضمون پایه

مضمون 
  اي مضمون پایه دهنده سازمان

  اي مضمون پایه

  اي مضمون پایه
  اي مضمون پایه
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گذاري شده و از  نامبندي و  دهنده دسته هاي تحلیل، تحت مضامین سازمان چهارچوب نظري و طبقه
  اند. ها، مضامین کالن و فراگیر انتخاب شده میان آن

هاي قسمت  اي که در مواد و تبصره در ادامه ابتدا با استفاده از روش تحلیل مضمون، مضامین پایه
شده  هاي بیان اند و سپس براساس پارادایم ارتباطاتی برنامه چهارم و پنجم وجود دارد، برشماري شده

دهنده و فراگیر  طورمشخص نظریه دکتر مجید تهرانیان، مفاهیم سازمان مبانی نظري و به در قسمت
مضمون پایه،  133ارائه شده است. نتایج تحلیل مضامین شامل  1آوري شده و در جدول شماره  جمع

  مضمون فراگیر است. 7دهنده و  مضمون سازمان 31
توسعه بانکداري «ه چهارم و پنجم توسعه بر دهد مضامین فراگیر مشترك در برنام نتایج نشان می

توسعه اقتصاد و بازرگانی در محیط تجارت «، »توسعه صنعت فناوري اطالعات«، »الکترونیک
توسعه فرهنگ ملی، بومی و دینی «، »توسعه پایگاه اسنادي ـ اطالعاتی دولت الکترونیک«، »الکترونیک

  استوار است.» توسعه نظام حقوق ارتباطات«و » توسعه نظام آموزش همگانی» «در داخل و خارج
هاي چهارم و پنجم و  در جدول شماره یک، در مقام تبیین و گردآوري حاصل از مراجعه به برنامه

ها هستیم که حاصل آن در جدول شماره  دهنده و فراگیر آن بندي شامل مضامین کلیدي، سازمان دسته
  شود. بندي می قهبا استفاده از نظریه توسعه دکتر تهرانیان طب 2

  . مضامین مواد مشترك برنامه چهارم و پنجم توسعه1جدول شماره 
 مضامین پایه دهنده مضامین سازمان مضامین فراگیر

 توسعه بانکداري الکترونیک

المللی  خدمات ملی و بین
 بانکداري الکترونیکی

برقراري نظام بانکداري الکترونیکی 
 ج)10(چهارم، م 

ت بانکی تبادل پول و خدما
المللی براي  الکترونیکی ملی و بین
 ج)10همه (چهارم، م 

 الف) 49(پنجم، م 1بانکداري متمرکز

 افزارهاي نوین اطالعاتی نرم
امضاي الکترونیکی در تسهیل 

 الف) 49تعامالت بانکی (پنجم، م

                                                      
1. Core Banking 
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 مضامین پایه دهنده مضامین سازمان مضامین فراگیر

امکان احراز الکترونیکی صحت 
اسناد و اطالعات مشتریان به 

 ب) 90ها (پنجم، م بانک

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توسعه صنعت فناوري اطالعات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محور گسترش محصوالت دانایی

هاي  بهبود و گسترش سیستم
 د)21رسانی (چهارم، م اطالع

محور  بازار محصوالت داناییگسترش 
 )45بنیان (چهارم، م و دانش

منظور  تمهیدات الزم به
گذاري و مبادله محصوالت  ارزش

 ط) 45محور (چهارم، م دانایی

هاي  توسعه ساختارهاي فعالیت
محور در بخش دولتی و  دانایی

ویژه ایجاد و گسترش  خصوصی به
ها و مراکز رشد علم و  پارك

 ه) 45، مفناوري (چهارم

حمایت از بخش خصوصی و 
المللی  تعاونی در بازارهاي بین

 و) 45دانش و فناوري (چهارم، م

 
 
 
 

 توسعه شبکه ملی اطالعات

 
 
 
 
 
 

بسط خدمات دولت الکترونیک 
 الف) 46(پنجم، م

گسترش صنعت فناوري اطالعات 
 الف) 46(پنجم، م

شبکه ملی ایجاد و توسعه 
اطالعات امن و پایدار با استفاده از 

هاي  توان و ظرفیت بخش
غیردولتی، خصوصی و تعاونی 

 الف) 46(پنجم، م
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 توسعه صنعت فناوري اطالعات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 توسعه شبکه ملی اطالعات

 

هاي خصوصی و  حمایت از بخش
تعاونی در صنعت فناوري اطالعات 

افزار و امنیت  ویژه بخش نرم کشور به
 الف) 46(پنجم، م

 نظام جامع حقوق مالکیت معنوي

قرار نظام جامع طراحی و است
حقوق مالکیت معنوي، ملی و 

 الف) 45المللی (چهارم، م بین

هاي ثبت  تأمین و پرداخت هزینه
) PATENTجواز امتیاز علمی (

 ب) 45(چهارم، م

هاي  تأسیس و توسعۀ صندوق
غیردولتی پژوهش و فناوري 

 ح) 45(چهارم، م

نوسازي حوزه علمی و فناوري و 
 علوم انسانی

ها و راهبردهاي  سیاستنوسازي 
پژوهشی، فناوري و آموزشی 

 الف) 43(چهارم، م

هاي جامع توسعه علمی و  تهیۀ برنامه
 ب) 43فناوري کشور (چهارم، م

اي  هاي ملی و منطقه ظرفیت
هاي فناوري اطالعات  حوزه

 ج) 43(چهارم، م

نوسازي علوم انسانی و مطالعات 
منظور توسعه  اجتماعی و فرهنگ به
 د) 43کیفی (چهارم، م

هاي اجتماعی در  پردازي در حوزه نظریه
 د) 43سطح جهانی (چهارم، م
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 توسعه صنعت فناوري اطالعات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاي شبکه ملی  ایجاد زیرساخت
 اطالعات

منظور توسعه  هاي الزم به ایجاد زیرساخت
 ح) 46شبکه علمی کشور (پنجم، م

اتصال به شبکه ملی اطالعات و 
هاي  توسعه و تکمیل پایگاه

 ب) 46جم، ماطالعاتی (پن

رایگان اطالعات و ایجاد  تبادل
هاي اطالعاتی و کاهش تولید و  سامانه

نگهداري اطالعات تکراري در شبکه با 
تأمین و حفظ امنیت تولید، پردازش و 

 الف) 124نگهداري اطالعات (پنجم، م

توسعۀ صنایع مرتبط با طراحی، 
ساخت، آزمایش، پرتاب و 

ي فضایی ها برداري از سامانه بهره
هاي زمینی  ماهواره، و ایستگاه

 الف) 47(پنجم، م

گسترش صنایع فضایی و 
 اي و مخابراتی ماهواره

هاي  حفظ و نگهداري از موقعیت
بینی الزم  مداري متعلق به ایران و پیش

اي ملی  هاي ماهواره براي اجراي پروژه
 ب) 47(پنجم، م

 ط) 33ایجاد بازارهاي مجازي (چهارم، م

ه اقتصاد و بازرگانی در توسع
 محیط تجارت الکترونیک

 
 
 
 
 

 بازارهاي مجازي تجاري

هاي تدارکاتی و  انجام فعالیت
جارت معامالتی در قالب ت

 ط) 33الکترونیکی (چهارم، م

تقویت توان فنی ـ مهندسی ـ 
تخصصی، تحقیق و توسعه و 

 الف) 39بازاریابی (چهارم، م
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توسعه اقتصاد و بازرگانی در 
 محیط تجارت الکترونیک

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تقویت، حمایت و توسعه 
 هاي بازرگانی و تجاري بنگاه

گسترش فناوري ارتباطات و 
اطالعات در اقتصاد، بازرگانی و 

 الف) 39تجارت (چهارم، م

یوند مناسب بین حمایت از ایجاد پ
هاي کوچک، متوسط و بزرگ  بنگاه

 الف) 39(چهارم، م

ها و  ها، مزایده انجام مناقصه
عملیات مالی اعتباري در محیط 

 ط) 33اي (چهارم، م رایانه

رسانی  بودن مراکز اطالع روز به
اي (چهارم،  اي و شبکه محیط رایانه

 ط) 33م

توسعه و هدفمندسازي پژوهش، 
ولید و تبلیغات در آموزش، ت

 ن)149صنعت فرش (پنجم، م 

بخشی، ارتقاي کیفیت تولید  هویت
پذیري در  سازي، سفارش و روان

 ن)149صنعت فرش (پنجم، م 

توسعه تجارت الکترونیک فرش و 
 ن)149ایجاد خانه فرش (پنجم، م 

گیري مناسب از موقعیت و  بهره
هاي مختلف  هاي عرصه توانمندي

راي توسعه علم و سرزمین، ب
فناوري و تعامل فعال با اقتصاد 

 الف) 75جهانی (چهارم، م
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توسعه اقتصاد و بازرگانی در 
 محیط تجارت الکترونیک

 
 
 
 

 

 استفاده از اسناد اداري الکترونیکی

توسعه صدور گواهی الکترونیکی 
و کاربرد امضاي الکترونیکی 

 الف) 48(پنجم، م

اعتبار سند الکترونیکی همچون 
 ب)48سند کاغذي (پنجم، م 

ها،  تماصالح و مهندسی مجدد سیس
کاهش میزان ارتباط کارمندان با 

کنندگان، افزایش رضایت  مراجعه
 )6ب  154مراجعان (چهارم، م 

تبدیل اسناد قضایی با استفاده از 
فناوري اطالعاتی روز به اسناد 

 الف) 131الکترونیکی (چهارم، م 

 
 
 
 
 
 

توسعه پایگاه اسنادي، اطالعاتی 
 دولت الکترونیک

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاي اطالعاتی و  تکمیل پایگاه
 آرشیو اسناد و امالك کشور

ها و اسناد تاریخی  حفظ پرونده
توسط سازمان اسناد و کتابخانه 

 الف) 131لی (چهارم، مم

اسناد رسمی  سامانه الکترونیکی ثبت 
 )2و  46و امالك (پنجم، م

گسترش سامانه الکترونیکی امن 
معامالت امالك و مستغالت کشور 

 ز) 46(پنجم، م

تکمیل و اصالح پایگاه اطالعات 
هویتی کلیه وقایع حیاتی نظیر 

تولد، ازدواج، طالق، فوت (پنجم، 
 د) 46م 

 توسعه پایگاه اطالعات هویتی

 
 

صدور کارت هوشمند ملی 
چندمنظوره براي آحاد مردم 

 د) 46(پنجم، م 
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 توسعه پایگاه اطالعات هویتی

 
 

صدور گواهی (امضاي 
 د) 46الکترونیکی) (پنجم، م 

ارسال و دریافت الکترونیکی 
ها با شبکه ملی  استعالمات دستگاه

 )1ج 46اطالعات (پنجم، م 

 شبکه ملی اطالعات

صورت الکترونیکی  ارائه خدمات به
از طریق شبکه ملی اطالعات 

 )2ج 46(پنجم، م 

) کشور به IPشبکه ملی اطالعات (
ها و  ها و مسیریاب همراه سوئیچ

هاي اینترانت و  امکان ایجاد شبکه
خصوصی و امن داخلی (پنجم، م 

 )1ج تبصره 46

و واگذاري خدمات به دفاتر پستی 
پیشخوان خدمات دولت (پنجم، م 

 )2ج تبصره 46

نقشه جامع دولت الکترونیک 
 )3ج 46(پنجم، م 

هاي نوین خدمات و رشد براي  فرصت
ها و  آحاد جامعه و خانوارها، مؤسسه

 الف) 57ها (چهارم، م  شرکت

 
 
 
 

هاي مخابراتی و  ارتقاي شبکه
 پستی

 

شدن قلمروها، برپایی و  اي شبکه
اي (چهارم، م  تقویت اقتصاد شبکه

 الف) 57

ارتقاي ضریب نفوذ ارتباطات 
ثابت، سیار و اینترنت کشور 

 الف) 57(چهارم، م 
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توسعه پایگاه اسنادي، اطالعاتی 
 دولت الکترونیک

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

هاي مخابراتی و  ارتقاي شبکه
 پستی

افزایش ظرفیت خدمات پستی 
 الف) 57(چهارم، م 

هاي اجرایی به  گویی دستگاه پاسخ
هاي  مردم با استفاده از فناوري

 )160اداري (چهارم، نوین 

 مداري تدوین ضوابط مشتري

مداري و آموزش اداري  مشتري
مردم و توسعه فرهنگ مدیریت 

 )160(چهارم، 

 )160جلوگیري از مفاسد اداري (چهارم، 

تدوین ضوابط و مقررات و 
هاي رضایت و تکریم  بخشنامه
 )160رجوع (چهارم،  ارباب

طراحی و استقرار نظام جامع 
العات سالمت شهروندان اط

 ه) 88(چهارم، م 

 
 
 

سامانه اطالعاتی سالمت 
 شهروندان

ارائه خدمات الکترونیکی سالمت با 
استقرار سامانه پرونده الکترونیکی 

هاي اطالعاتی  سالمت ایرانیان و سامانه
 الف) 35مراکز سالمت (پنجم، م 

بر  صورت یکپارچه و مبتنی بیمه سالمت به
 ب) 35عات (پنجم، م فناوري اطال

تقویت، توسعه و آمادگی شبکه امداد 
و نجات از طریق نیازسنجی، تهیه، 
تأمین تجهیزات ارتباطی و مخابراتی 

 ب) 40احمر (پنجم، م  هالل

افزایش اشتغال در عرصه فرهنگی 
 )104(چهارم، م
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 در داخل و خارج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حضور در بازارهاي تجارت 
 هنگ و هنرجهانی فر

بهبود کیفیت کاال و خدمات 
 )104(چهارم، م

توزیع عادالنۀ محصوالت و خدمات 
 )104فرهنگی (چهارم، م

ورود به بازارهاي جهانی فرهنگ و 
 )104هنر (چهارم، م

پذیري،  رفع انحصار، تقویت رقابت
بسط مشارکت مردم، نهادهاي 

اي در  غیردولتی، صنفی و حرفه
هنري (چهارم، امور فرهنگی و 

 الف) 104م

حمایت از تولید، توزیع و صادرات 
کاالها و خدمات فرهنگی و هنري، 
سینمایی، مطبوعاتی و ورزشی در 

المللی (چهارم،  سطح ملی و بین
 ب) 104م

اي فرهنگ  دهی نظام یارانه سامان
آموزان  با اولویت کودکان و دانش

 ز) 104(چهارم، م

اي از  هسیاست حمایتی ـ یاران
 فرهنگ

تغییر نظام پرداخت یارانه از تولید به 
 ز) 104سمت مصرف (چهارم، م

 هاي حمایتی از اجراي سیاست

تولیدکنندگان فرهنگی کشور 
 ب) 113(چهارم، م

توسعه فضاهاي مجازي فرهنگی، 
هاي  هنري و مطبوعاتی در محیط

 ط) 104اي و اینترنتی (چهارم، م رایانه
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توسعه فرهنگ ملی و بومی و دینی 
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هاي  هاي رسانه امهدسترسی به برن
 جمعی

هاي  دسترسی جامعه به آموزش
اي، ترویجی و  عمومی، فنیـ  حرفه

هاي  هاي عالی از طریق شبکه آموزش
 ب) 106صداوسیما (چهارم، م

هاي صوتی و  دریافت برنامه
هاي  تصویري از طریق شبکه

هاي  رسانی کابلی و کانال اطالع
اي براساس ضوابط سازمان  ماهواره

 ط) 104ما (چهارم، مصداوسی

گسترش رسانه ملی و مقابله با 
سازي  تهاجم فرهنگی و سالم
 ب) 106فضاي عمومی (چهارم، م

اي و  هاي ماهواره تقویت رسانه
هاي  اینترنتی همسو و مقابله با رسانه

 ب) 10معارض (پنجم، م 

دهی، نظارت و پاالیش  سامان
محتواي دیداري، شنیداري و 

 ج) 10جم، م نوشتاري (پن

رسانی  اي و اطالع هاي رایانه پایگاه
حاوي اطالعات فرهنگی، دینی، 
تاریخی و علمی به زبان و خط 

 ط) 104فارسی (چهارم، م

 
 

ترویج فرهنگ ملی، باورهاي دینی 
 هاي ایرانی اسالمی و ارزش

 

ها و راهکارها و  کارگیري شیوه به
ابزارهاي نوین عرصه تبلیغات 

 ط) 106دینی (چهارم، م

گسترش منابع و اطالعات به خط 
 ج) 109و زبان فارسی (چهارم، م
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هاي  ها و زبان تقویت تعامل فرهنگ
ا رویکرد تحکیم وحدت بومی ب

 ه) 109ملی (چهارم، م

احداث موزه علم و فناوري و 
فرهنگی، ورزشی، تاریخی، صنعتی، 

 ب) 113دفاع مقدس (چهارم، م

هنجارهاي فرهنگی، باورهاي دینی و 
 )3اعتالي معرفت دینی (پنجم، م 

تقویت روحیه کار جمعی، ابتکار، 
ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار 

 )3م  (پنجم،

هاي اسالمی و انقالب  تبلیغ ارزش
اسالمی و گسترش خط و زبان 

 )3فارسی (پنجم، م 

هاي  ها و تشکّل توسعه هیئت
اي، دینی و  فرهنگی، هنري، رسانه

 د) 3(پنجم، م  قرآنی

عدم ترویج فرهنگ برهنگی، 
حجابی و ابتذال  بدحجابی و بی
 )2تبصره 3(پنجم، م 

زیع، انتشار و طراحی، تولید، تو
صدور محصوالت فرهنگی، هنري، 

دستی و میراث  اي، صنایع رسانه
 ج) 3(پنجم، م  فرهنگی

هاي  توسعه تولیدات و فعالیت
افزار  اي، دیجیتال و نرم رسانه

 ب) 3(پنجم، م 
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ترویج فرهنگ ملی، باورهاي دینی 
 هاي ایرانی اسالمی و ارزش

 

حضور فعال و تأثیرگذار در فضاي 
 ب) 3(پنجم، م  مجازي

هاي بخش  تسهیل فعالیت
» ها ظام جامع رسانهن«غیردولتی در 

 الف) 10(پنجم، م 

اي و  هاي رسانه ارتقاي فعالیت
 ارتباطی غیردولتی

ارتقاي آگاهی، دانش و مهارت 
 ب) 10همگانی (پنجم، م 

هاي ارتباطی غیرمکالماتی،  شبکه
اي و  هاي داده و ماهواره شبکه

 ج) 10مخابراتی (پنجم، م 

هاي برابر  دسترسی به فرصت
مناطق کمتر  آموزشی در

 )52یافته (چهارم، م  توسعه

 
 
 
 
 
 

 توسعه نظام آموزش همگانی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

هاي برابر آموزشی در  فرصت
 مناطق محروم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

گسترش دانش، مهارت و ارتقاي 
ویژه براي دختران  وري به بهره

 )52(چهارم، م

توسعه کمی و کیفی آموزش 
 )52عمومی (چهارم، م

تجهیز مدارس کشور به امکانات 
رسانی  اي و شبکه اطالع رایانه

 ك) 52(چهارم، م

هاي  تضمین دسترسی به فرصت
عادالنۀ آموزشی به تناسب جنسیت 

 الف) 19م، م (پنج

رفع محرومیت آموزشی، نسبت به 
اي  آموزش از راه دور و رسانه

 الف) 19(پنجم، م 



 رفت اسالمی ایرانیه علمی ـ پژوهشی مطالعات الگوي پیشفصلنامدو 60

 

 1397بهار و تابستان ، یازدهم، شماره ششمسال 

 مضامین پایه دهنده مضامین سازمان مضامین فراگیر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توسعه نظام آموزش همگانی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

هاي برابر آموزشی در  فرصت
 روممناطق مح

هاي اسالمی ایرانی،  ترویج ارزش
ارتقاي سطح فرهنگ عمومی 

 و) 19(پنجم، م 

تقویت هویت ملی جوانان، 
هاي آموزشی،  گسترش برنامه

 و) 19علمی صداوسیما (پنجم، م 

هاي آموزشی و  ارائه برنامه
صورت  هاي تحصیلی به دوره

 )14الف  19(پنجم، م  الکترونیکی

روز فناوري  دانش و مهارت به
اطالعات و ارتباطات کارکنان 

 ل) 52وپرورش (چهارم، م آموزش

المللی آموزشی  تعامل با مراکز بین
 فرهنگی

ایجاد تعامل و ارتباط مؤثر با دیگر 
جم، هاي آموزشی در کشور (پن نظام

 )15الف  19م 

ایجاد تعامل آموزشی با مراکز 
المللی مانند یونسکو آیسسکو  بین

 )16الف  19(پنجم، م  و یونیوك

بخشی به سیماي شهر و  هویت
 ب)30روستا (چهارم، م 

 
 
 

 توسعه پایدار شهر و روستا

 
 
 

منظور  هاي عمومی به ارتقاي آگاهی
 189یط زیست (پنجم، م حفظ مح

 الف)

هاي آموزشیِ حفظ  اجراي برنامه
هاي دولتی  محیط زیست در رسانه

 الف) 189(پنجم، م 
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 تحلیل مضمون مفاهیم ارتباطات و توسعه

 مضامین پایه دهنده مضامین سازمان مضامین فراگیر

 
 
 

 توسعه نظام آموزش همگانی

 
 
 

 توسعه پایدار شهر و روستا

حمایت از تولید و عرضه محتوا و 
اي  اطالعات فارسی در محیط رایانه

 الف) 44(چهارم، م

 
 
 
 
 
 
 

 توسعه نظام حقوق ارتباطات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حضور در بازار اطالعات و 
 الملل ارتباطات بین

کسب سهم از بازار اطالعات و 
 ب) 44المللی (چهارم، م ارتباطات بین

توسعه مراکز اطالعاتی اینترنتی 
هاي  ملی و توسعه زیرساخت

منابع و توان  ارتباطی با تکیه بر
هاي خصوصی و تعاونی  بخش

 ب) 44(چهارم، م

المللی مطبوعات در  حضور بین
هاي فرهنگی و هنري  عرصه

 الف) 38(چهارم، م

تسهیل شرایط رقابتی و ضد انحصار 
اي و فناوري  توسعه اقتصادي شبکه

اطالعات با رعایت حقوق 
 الف) 38شهروندان (چهارم، م

 
 
 
 

اطات و رسانه، نظام حقوقی ارتب
 فرهنگ و هنر

 
 
 
 
 
 

حقوق مؤلفان آثار فرهنگی، هنري 
و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و 

 الف) 38هنر (چهارم، م

امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و 
هنر و استقرار نظام صنفی بخش 

 الف) 116فرهنگ (چهارم، م

عات و نظام جامع حقوقی مطبو
 116ها و تبلیغات (چهارم، م رسانه

 ب)

بیمه بیکاري به مدت سه سال براي 
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 مضامین پایه دهنده مضامین سازمان مضامین فراگیر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 توسعه نظام حقوق ارتباطات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

نظام حقوقی ارتباطات و رسانه، 
 فرهنگ و هنر

اصحاب فرهنگ و هنر فاقد شغل 
 ج) 116(چهارم، م

ارتقاي سطح حفاظت از اطالعات 
ها (پنجم،  اي و امنیت فناوري رایانه

 )231م

 حفظ امنیت فضاي سایبر

ها و حفظ  سازي زیرساخت ایمن
عات در مقابل امنیت تبادل اطال

حمالت الکترونیک در چهارچوب 
سند امنیت فضاي تبادل اطالعات 

 الف) 231(افتا) (پنجم، م

اجراي سامانه مدیریت اطالعات 
ها و استانداردهاي  دستورالعمل

 ب) 231(پنجم، م» افتا«

گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی، 
اصالح رفتار حقوقی و قضایی مردم، 

مداري  قانونسازي فرهنگ  نهادینه
 د) 211(پنجم، م 

 
 
 
 

 آموزش همگانی حقوق قضایی

 
 
 
 
 
 
 

پیشگیري از وقوع جرایم و کاهش 
 د) 211دعاوي حقوقی (پنجم، م 

آموزش همگانی حقوقی قوه 
(پنجم،  قضاییه از طریق صداوسیما

 )1د 211م 

آموزش همگانی حقوق شهروندي 
ر مالیاتی، اداري، در خصوص امو

کار و تأمین اجتماعی، محیط 
اي (پنجم، م  زیست، بانکی، بیمه

 )2د 211
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 تحلیل مضمون مفاهیم ارتباطات و توسعه

 مضامین پایه دهنده مضامین سازمان مضامین فراگیر

 
  
  
  
  
 
 

 توسعه نظام حقوق ارتباطات

 
 آموزش همگانی حقوق قضایی

 
 

افزایش سرعت و کارایی در ارائه 
خدمات حقوقی و قضایی (پنجم، 

 د) 211م 

هاي الکترونیکی  توسعه سامانه
 قضایی

هاي قضایی،  مدیریت پرونده
هاي قوه  اندازي مرکز ملی داده راه

 ح) 211م، م قضاییه (پنج

تکمیل سامانه مدیریت امنیت 
 )1ح 211اطالعات (پنجم، م 

عرضه خدمات حقوقی الکترونیک 
 )1ح 211به مردم (پنجم، م 

ارتباط بین مراجع قضایی و سایر 
نهادها مانند سازمان ثبت اسناد و 

ها،  امالك کشور، سازمان زندان
اندازي سازمان پزشکی قانونی  راه

 م) 112(پنجم، م 

سامانه یکپارچه ارتباطات 
 ها و نهادها سازمان

توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و 
هاي  اندازي مرکز ملی داده امالك و راه

کردن کلیه مراحل  ثبتی و الکترونیکی
 م) 211ثبت معامالت (پنجم، م 

توسعه «رایند دهد: نخست ف نظریه تهرانیان ذیل پارادایم سوم سه نوع شاخص ارتباطی ارائه می
در توسعه عمومی مشابهت دارد و به » انباشت«هاي کمی است که با فرایند  یا شاخص» ارتباطات

به معناي گسترش ظرفیت مجاري » توسعه ارتباطات«پردازد.  هاي ارتباطی می ابزارها و زیرساخت
وسایل انتقال  ها، بیشترین توجه خود را بر میزان گسترش نظام ارتباطی است. این دسته از شاخص

ها در این  هایی مانند تیراژ و سطح پوشش آن اند و در زمینه مطبوعات، شاخص پیام متمرکز کرده
  ).413- 443: 1985شود (تهرانیان،  گروه ارزیابی می

هاي کیفی است که با فرایند بسیج اجتماعی،  یا شاخص» وسیله ارتباطات توسعه به«دومین فرایند 
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گی در توسعه عمومی مشابهت دارد. این جنبه از توسعه ارتباطات با ارتقاي اقتصادي، سیاسی و فرهن
هاي اجتماعی همراه است؛ بنابراین  ها و مشارکت سطوح آگاهی و انتظارات و اصرار بر افزایش رقابت

هاي مختلف جامعه  کوشند به بخش هاي مخالف از طریق وسایل ارتباط جمعی می ها یا گروه دولت
هاي مجاري ارتباطی در راستاي  کارگیري ظرفیت به معناي به» وسیله ارتباطات عه بهتوس«جهت دهند. 

هاي گوناگون اقتصادي، اجتماعی،  ارائه خدمات اجتماعی است و براي توسعه و پیشبرد برنامه
هاي  رو، در این دسته از شاخص شود؛ ازاین سیاسی، فرهنگی و آموزشی، ارتباطات به کار گرفته می

افزارهاي ارتباطی موردنظر است تا نحوه پوشش، تیراژ و  ها یا نرم شتر محتوا و مضمون پیامتوسعه، بی
  ).133: 1381اي (خانیکی،  افزارهاي رسانه سخت

است، » توسعه براي ارتباطات«هاي بازنگري یا فرایند  ترین این فرایندها که شاخص سومین و مهم
، سیاسی و فرهنگی نسبت دارد. این وجه از توسعه، نوعی با مرحله یکپارچگی اقتصادي، اجتماعی به

زا (مثل ایدئولوژي یا فرهنگ) بتواند  کند که براساس عنصري فراگیر و درون سیاستی را پیشنهاد می
دیگر، میزان  عبارت ها و عالیق متفاوت و پراکنده را متحد و یگانه سازد؛ به ساختارها، هویت

کند. از این نظر، سنجش جهت و  دوم را تأمین و تعیین میتحریک و مشارکت مرحله » شدن انسانی«
هاي ارتباطی است. براي مثال در  ها در روند توسعه با از این دست شاخص نوع نظارت محتواي پیام

کنند. در این فرایند  ها به مقوله را نیز ارزیابی می زمینه مطبوعات، جهت انتقادي و نوع نگرش آن
وگو و اقناع و درنهایت  هاي مختلف، گفت ریق بیان عالیق و اندیشهبردن رشد فرهنگی از ط باال

بر تنوع، موردنظر است. البته روشن است که چون  ساخت فرهنگ نقّاد و ایجاد تعاون مبتنی
فرایندهاي تاریخی توسعه از لحاظ ماهیت، کیفی هستند، ممکن است سطوح یکپارچگی یا عدم 

خوبی سنجیده نشوند  هاي مناسب به می و با آزمونهاي ک یکپارچگی اجتماعی از طریق روش
  ).133: 1381(خانیکی، 

هاي چهارم و پنجم توسعه با توجه به سه شاخص  دهد برنامه خوبی نشان می به 2جدول شماره 
چگونگی توسعه براي «و » وسیله ارتباطات چگونگی توسعه به«، »چگونگی توسعه ارتباطات«ارتباطیِ 
  هایی دارند. ها و تفاوت اند و چه شباهت ي را برگزیدهچه رویکرد» ارتباطات
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 تحلیل مضمون مفاهیم ارتباطات و توسعه

  هاي چهارم و پنجم توسعه هاي ارتباطی در برنامه . مقایسۀ شاخص2جدول شماره 

 برنامه پنجم برنامه چهارم 

چگونگی توسعه 
 ارتباطات

ـ ایجاد تسهیالت زیربنایی اعم از ارتباطات، 
  مخابرات

و  شهري ـ ایجاد تسهیالت مخابراتی بین
 شهري

ها و ارائه خدمات ارتباطی  ایجاد شبکه
 (پستی و مخابراتی) و فناوري اطالعات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چگونگی توسعه 
 وسیله ارتباطات به

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المللی بانکداري  ـ خدمات ملی و بین
  الکترونیکی

ـ نوسازي حوزه علمی و فناوري و علوم 
  یانسان

  ـ بازارهاي مجازي تجاري
هاي  ـ تقویت، حمایت و گسترش بنگاه

  بازرگانی و تجاري
  ـ استفاده از اسناد اداري الکترونیکی

هاي اطالعاتی و آرشیو اسناد  ـ تکمیل پایگاه
  و امالك کشور

  ـ ارتقاي شبکه مخابراتی و پستی
  مداري ـ تدوین ضوابط مشتري

  ـ سامانه اطالعاتی سالمت شهروندان
حضور در بازارهاي تجارت جهانی  ـ

  فرهنگ و هنر
  اي از فرهنگ ـ سیاست حمایتی ـ یارانه

  هاي همگانی هاي رسانه ـ دسترسی به برنامه
ـ ترویج فرهنگ ملی، باورهاي دینی و 

  هاي ایرانی اسالمی ارزش
اي و ارتباطی  هاي رسانه ـ ارتقاي فعالیت

المللی بانکداري  ـ خدمات ملی و بین
  الکترونیکی

  افزارهاي نوین اطالعاتی ـ نرم
 ـ توسعه شبکه ملی اطالعات

اي و  ـ گسترش صنایع فضایی و ماهواره
  مخابراتی

هاي  ـ تقویت، حمایت و گسترش بنگاه
  زرگانی و تجاريبا

  ـ استفاده از اسناد اداري الکترونیکی
هاي اطالعاتی و آرشیو اسناد  ـ تکمیل پایگاه

  و امالك کشور
  ـ توسعه پایگاه اطالعات هویتی

  ـ سامانه اطالعاتی سالمت شهروندان
  هاي همگانی هاي رسانه ـ دسترسی به برنامه

ـ ترویج فرهنگ ملی، باورهاي دینی و 
  ی اسالمیهاي ایران ارزش

اي و ارتباطی  هاي رسانه ـ ارتقاي فعالیت
  غیردولتی

هاي برابر آموزشی در مناطق  ـ فرصت
  محروم
المللی آموزشی  ـ تعامل با مراکز بین

  فرهنگی
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 برنامه پنجم برنامه چهارم 

 
 
 

چگونگی توسعه 
 وسیله ارتباطات به

  غیردولتی
هاي برابر آموزشی در مناطق  ـ فرصت

  محروم
  ـ توسعه پایدار شهر و روستا

ـ حضور در بازار اطالعات و ارتباطات 
 الملل بین

  ـ توسعه پایدار شهر و روستا
ـ حضور در بازار اطالعات و ارتباطات 

  الملل بین
  حفظ و امنیت فضاي سایبر - 

  ضاییآموزش همگانی حقوق ق - 
  هاي الکترونیکی قضایی ـ توسعه سامانه

ها و  ـ سامانه یکپارچه ارتباطات سازمان
  نهادها

 هاي شبکه ملی اطالعات ـ ایجاد زیرساخت

چگونگی توسعه 
 براي ارتباطات

  محور ـ گسترش محصوالت دانایی
  ـ نظام جامع حقوق مالکیت معنوي

ـ نظام حقوقی ارتباطات و رسانه، فرهنگ و 
 هنر

 

  گیري نتیجه .8
هاي جدید بازیگري در عرصه  حرکت در مسیر توسعه نیازمند درك تجارب تاریخی، ملی و الزام

گذاشتن به فضاي جامعه اطالعاتی و در عصر اطالعات و ارتباطات، قواعد بازي  جهانی است. با قدم
مراحل مانندي براي جهش کشورهایی که در  هاي بی شدت تغییر کرده و فرصت براي توسعه به

آغازین توسعه بودند، فراهم شده است. این نکته توجه به بعد ارتباطات در سطح کالن و در 
 کند. عنوان یکی از عوامل این تغییر بسیار جدي می هاي توسعه ملی کشورها را به برنامه

شته رشد دا به هاي توسعه، فرایندي رو هاي این پژوهش، توجه به ارتباطات در برنامه براساس یافته
فیزیکی  هاي غیر بنیان از طریق استقرار زیرساخت چهارم دستیابی به اقتصاد دانشاست. رویکرد برنامه 

انداز  هاي بخشی بوده است. برنامه چهارم که نخستین برنامه در راستاي چشم رنامهو توجه به ب
آن دارد. در این تري به بخش ارتباطات و مسائل حقوقی و قانونی  ساله نظام است، نگاه جامع بیست

توسعه جامعه «ویکم که همان  برنامه با توجه به تحوالت جهانی و دستور توسعۀ قرن بیست
  است، استقرار جامعه اطالعاتی را در دستورکار قرار داده بود.» اطالعاتی
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 تحلیل مضمون مفاهیم ارتباطات و توسعه

ساله نظام است، به توسعۀ  انداز بیست رویکرد برنامه پنجم توسعه که دومین گام برنامه چشم
رسانی دولتی  اي توجه مبسوطی داشته اما رویکرد این برنامه بیشتر به افزایش خدمات رایانه ارتباطات

  وسیله ارتباطات، توجه بیشتري به توسعۀ فرهنگ شده است. محدود شده است. در زمینۀ توسعه به
شده دهند در این دو برنامه توسعه، به ابعاد فنی و کمی ارتباطات بیشتر پرداخته  نتایج نشان می

هاي  ریزي، رسانه گذاري، برنامه پژوهی، سیاست هاي کیفی و محتوایی آن همچون آینده است و جنبه
هاي اجتماعی، زندگی مجازي، آزادي کسب و انتشار اطالعات و نیز حرکت به سمت  نوین، شبکه

، در محور، کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ اگرچه در برنامه چهارم جامعه اطالعاتی و دانایی
هاي جدید ارتباطات پرداخته و اشاره شده است. این  صورت نسبی به زمینه مقایسه با برنامه پنجم به
عنوان یکی از  جایی ارتباطات را به ها، ضرورت حضور حداکثري و هم پژوهش با توجه یافته

  کند. ترین عناصر اصلی در توسعه، پیشنهاد می مهم
صورت مجزا و بریده از یکدیگر  هاي گذشته به در برنامه دیگر، توجه به حوزة ارتباطات ازسوي

هاي برنامه لحاظ نشده است؛ بنابراین در برنامه توسعه  ها با یکدیگر و سایر قسمت بوده و ارتباط آن
زمان و در  صورت هم وسیله ارتباطات و توسعه براي ارتباطات به باید ابعاد توسعه ارتباطات، توسعه به

  یر ابعاد برنامه مورد توجه قرار گیرد.ارتباط با هم و سا
ریزي ارتباطی از راه انجام مطالعات نظري و عملی  گذاري و برنامه گرفتن مقدمات سیاست نظر در

هاي کلی برنامه و سندهاي باالدستی  پیش از ورود به تصویب و تأسیس مواد برنامه براساس سیاست
هاي  ریزي و پرداختن به سیاست نیازهاي برنامه شاندازي دفتر مطالعات مبانی و پی در چهارچوب راه

هاي  ها و دورنماي آینده، استراتژي ارتباطی، ضرورت دارد تا با توجه به نیاز کشور در هریک از بخش
  الزم در این زمینه طراحی و تدوین شود.

ر هاي بومی کشور، اسناد توسعه پایدار جهانی، ظهو در حال حاضر الزم است با توجه به ضرورت
هاي نوینی  ریزي ها و برنامه گذاري هاي جدید، سیاست ها و رسانه جامعه اطالعاتی و پیشرفت فناوري

هاي گذشته و کشورهاي دیگر، با رویکردي جامع و  صورت پذیرد و با استفاده از تجربۀ برنامه
الدستی و با یکپارچه و نگاهی فرابخشی به ارتباطات در توسعه پرداخته شود و ضمن نگاه به اسناد با

هاي توسعه برداشته شود تا در  نگاه انتقادي، قدمی در راستاي تبیین نقش ارتباطات در تدوین برنامه
هاي هویت ایرانی اسالمی، توجه  هاي نوین با نگاه به درون کشور و براساس شاخص ریزي برنامه
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  یرد.دهی نقش ارتباطات صورت گ ریزي و سامان تري به برنامه تر و بنیادي صحیح
هاي ناشی از آن، لزوم توجه به تعریف  ها و آسیب اهمیت بحث تعریف توسعه در تدوین برنامه

هاي توسعه،  کدام از برنامه دهد؛ حال آنکه در هیچ اهمیت جلوه می دقیق این مفهوم و ابعاد آن را با
که بر نسبت میان شده  هاي بیان ارائه نشده است. براساس پارادایمتعریف دقیق و فراگیري از توسعه 

نند، پارادایم سوم در مقایسه با دو پارادایم پیشین از نظر تاریخی از ک ارتباطات و توسعه تأکید می
اي در درون  بینانه و انتقادي توسعه تنوع، تکثر و حتی تعارض بیشتري در قیاس با دو پارادایم خوش

عین فهم زیستۀ این مفهوم در دنیا  گیري پارادایمی که در روست و به لحاظ نظري در شکل خود روبه
  تر خواهد بود. و با توجه به بوم فرهنگی خودمان شکل خواهد گرفت، نزدیک
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