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چکیده
حرکت بهسات اهدا« ،سند چشمانداز  »1404نیازمند درک الزاما برای تدوین برنامههوای مناسوب
تهت دستیابی به اهدا ،مطلود در توسعه است .با آغاز عصور اطالعوا  ،قواعود سیاسوتگوذاری
توسعه نیز بهشد در تهان تغییر کرده و تحت ت ثیر ممغیرهای ارتباطا  ،رصتهای بویبودیلی بورای
تهش کشورهایی که در مراحل آغازین توسعه بودهاند ،راهم شده است .بر این اساس ،توته بوه بعود
ارتباطا در سط کالن و در برنامههای توسعه سیاسی ،اتمااعی ،اقمصادی و رهنضی کشوور ،ب ویار
مهم و اروری است .این امر نیازمند بازنضری برنامههای پیشین و آسیبشناسوی آنهوا و ارزیوابی نقواط
قو و اعف برنامهها برای تدوین برنامههای تامعتر آینده است .سؤال اصلی این تحقیق این است که
بعد از انقالد ،رویکرد برنامههای توسعه به ب ش ارتباطوا چضونوه بووده اسوت؟ کوداسیوک از ابعواد
ارتباطا مورد توته و چه تنبههایی مورد غهلت قرارگر مه است؟
در این پژوهش ،تحلیل پنج برنامۀ توسعۀ پوس از انقوالد ،بوا اسومهاده از روش تحلیول محمووای
کیهی انجاس گر مه است .یا مهها نشان میدهند که در هاۀ برنامههوای پونجسوالۀ توسوعه بوه ابعواد
س تا زارانه و کای توسوعۀ ارتباطوا و رسوانههوا بیشومر پرداخموه شوده و تنبوههوای کیهوی و
محموووایی ،نظیوور حووق دسمرسووی هاضووانی بووه اطالعووا  ،آزادی ک ووب و انمشووار اطالعووا در
چارچود قانون اساسی ،آزادی بیان و قلم و نیز حرکت بهسوی تامعۀ اطالعاتی و داناییمحوور
و هاچنین سایر ابعاد ارتباطا  ،از تاله ارتباطا ان انی ،سنمی و اتماواعی کامور موورد توتوه
بوده است .درعینحال ،در برنامۀ چهارس توسعه با محوریت «دانوایی» ،ن وبت بوه سوایر برناموههوا
بهصور تامعتر به ابعاد و زمینههای تدید ارتباطا پرداخمه شده است .این پژوهش ،با توتوه
به هاین رویکردها و نیز رهیا وتهوا ی تدیود علاوی و تجربوی ،اورور دخیول کوردن بیشومر
ارتباطا را در سیاستگذاری توسعه ،پیشنهاد میکند.
واژگان کلیدی :برنامههوای توسوعه ،سیاسوتگوذاری ارتبواطی ،برناموهریوزی ارتبواطی،
ارتباطا  ،رسانه
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مقدمه

در طول تاریخ ،نیل به پیشر ت و سعاد  ،یکی از آرزوهای دیرینه هاۀ تواموع و ان وانهوا
بوده است .مههوس «توسوعه» در کنوار مهواهیای چوون « ترقوی»« ،تکامول»« ،تعوالی»« ،رشود»،
«پیشر ت» و ...انعکاسهای م ملهی از هاین آرزوی دیرین بشری تامعه است .در ایران نیوز
مههوس تدید «توسعه» هاراه با تالشهایی کوه بوهصوور هوای م ملوف بورای ورود تامعوۀ
ایرانی به دورۀ مدرن صور گر مه ،در حوزۀ سیاستگذاری و برنامهریوزی رسوای مطورح
شده است .با وتود اینکه برنامهریوزی توسوعه در کشوور موا سوابقهای ن وبماّ طووالنی دارد و
ایران از تاله پیشضامان تدوین برنامههای توسعه در خاورمیانه بهشاار میرود ،اموا بوهلحواظ
معیارهای توسعهیا مضی در تایضاه شای مهای قرار ندارد.
یکی از حوزههای مهوم و اسومراتژیک برناموههوای توسوعه ،حووزۀ ارتباطوا اسوت .در
دهههای گذشمه نوهتنهوا تحوت تو ثیر شورایج بوینالاللوی و تاذبوههوای تهوانی ،نظریوههوا و
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الضوهای توسعهب شی ارتباطا رشد کرده بلکه در اواا و احووال خواص کشوورهای در
حال توسعه ،ن بت به زمینههای مطلود اترای برنامههای توسعه توته زیادی نیز نشوان داده
شده است و بر بهرهتویی از امکانا ارتباطی در تحکویم اسومقالل و وحود ملوی ،تبوران
عقبماندگیهای اقمصادی و اتمااعی و پیشبرد برنامههای توسعه و عارانوی ت کیود زیوادی
شده است .در ب یاری از کشورها از ارتباطا بهمثابه اهرموی نیرومنود در برناموهریوزیهوای
توسعۀ ملی کاک گر مه شده ،تا آنجا که عالوه بر نضاه ویژه به اورور توسوعۀ وسوایل و
نّاوریهای ارتباطی ،ارتباطا بهعنوان یکی از ارکان اساسی و اروریک تحقوق برناموههوای
م ملف توسعه ،در تدوین برنامههای مالکمی تایضاه خاصی یا مه است.
به عبار دیضر ،تایضاه ارتباطا در برنامهریزیهای توسعه ،از دو تهت شوایان توتوه
اسووت وسووایل و امکانووا گونوواگون ارتبوواطی ،از ی وکسووو تووزو عواموول آگوواهیده وی و
هااهنگسازی و سازماندهی مورد نظر در ارائه و اترای طرحهای م ملف توسعه بوهشواار
میروند و در تلب هاکاریها و مشارکتهای عاومی برای ت مین نمایج مطلوود آنهوا نیوز
ت ثیر تعیینکننده دارند و از سوی دیضر خود بوهعنووان شواخ

هوای توسوعه ،ماننود درآمود

سرانه و سط سواد و هاچنین بهعنوان زمینههای اصولی توسوعه ،مثول کشواورزی ،صونعت،
آموزش و بهداشت ،در برنامههای توسعۀ ملی تایضاه مامازی دارند .بوه هاوین دلیول ،بورای

پیشر ت و گ مرش آنها ،در کنار زمینههای مهم دیضر توسعه ،برنامهریوزیهوای ویوژهای در
نظر گر مه میشود (معمادنژاد 1-2 :1371 ،بهنقل از خوانیکی .)35 :1314 ،بنوابراین از ایون
ب ش میتوان هم بهعنوان شاخ

توسعه و هم بهعنوان زمینه و ب مر توسعه یاد ناود.

به این ترتیب میتوان گهت دیدگاه و رویکرد حاکم بر این حوزه نهتنها بهلحواظ تعیوین
سرنوشت این حوزه ،بلکه از نظر ت ثیر بر تاامی عرصههای تامعه قابل مطالعه است .اموروزه
با توته به گ مرش کاربرد ارتباطوا  ،مویتووان گهوت در حوال حااور توسوعۀ ارتباطوا ،
زمینه ساز توسعه در هاۀ ابعاد زندگی است ،لذا در حال حاار عودس توسوعهیوا مضی در ایون
بعد خودبهخود مانع توسعهیا مضی در سایر ابعاد میشود و پیامدهای تبرانناپذیری در روند
توسعۀ پایدار کشور ،از تاله در امر توسعۀ ان انی ،برابری رصتهوا ،دسمرسوی هاضوان بوه
اطالعا و دانش ،تواناندسازی تاامی اقشار تامعه و ...خواهد داشوت .از ایونرو ،تایضواه
ارتباطا در اکثر برنامههای توسعه ،تایضاهی واال و مهم تلقی میگردد که بایود در تاوامی
ابعاد و در سطوح خرد و کالن مورد توته قرار گیرد.
دورناای مطلود تامعۀ ایرانی در سوند «چشومانوداز  »1404ترسویم شوده کوه در آن بوا
نضاهی بلندمد  ،ویژگیها و م مصا کشور در ابعاد و حوزههای م ملف تعیوین و تحقوق
و دستیابی به ایون اهودا ،،در قالوب برناموههوای توسوعۀ اتماواعی ،اقمصوادی و رهنضوی
پیشبینی شده است .بنابراین ،بعد از گذشت بیش از  31سوال از انقوالد اسوالمی و تودوین
پنج برنامه ،اروری است با بازنضری برنامههای پیشین ،آسیبشناسی آنهوا و ارزیوابی نقواط
قو و اعف برنامهها در تهوت تودوین برناموههوای توامعتور بورای تحقوق «ایوران »1404
گواسهوای اساسووی و مهاوی برداشوومه شوود و ارتباطوا در تاوواس تنبوههووای کاوی و کیهووی،
س تا زارانه و نرسا زارانه ،سنمی و نوین ،ردی و اتمااعی ،مورد توته قرار گیرد.
بنابراین ،پرسش اصلی تحقیق حاار این اسوت کوه رویکورد برناموههوای توسوعه بعود از
انقالد به حوزۀ ارتباطا چضونه بوده است؟ آیا به توسعۀ س تا زاری و موادی ارتباطوا
توته شده یا بوه توسوعۀ راموادی ،کیهوی و محمووایی آن نیوز پرداخموه شوده اسوت؟ توسوعۀ
کداسیک از ب شهای تامعه (آموزش ،اقمصاد ،سیاست ،رهنگ ،محیجزی وت ،بهداشوت
و )...بهوسیلۀ ارتباطا در برنامههای توسعه در نظر گر مه شده اسوت؟ رویکورد برناموههوای
توسعه به ارتباطا میان ردی و ان انی چضونه بوده است؟ کوداسیوک از ابعواد و زمینوههوای
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ارتباطا مورد توته قرار گر مه و چه تنبههایی مورد غهلت واقع شده است؟
تاریخچة برنامهریزی ارتباطات و توسعه

توته به آثار ارتباطا پس از تنگ تهوانی دوس ،بوهویوژه از دهوۀ  ،1150بوهسوبب اهایوت
یوا من توسووعۀ اقمصووادی کشووورهای تهووان سوووس ا ووزایش یا ووت .از آن پووس ،چووون از نظوور
کارشناسان غربی اساس توسعۀ اقمصادی رشد سریع تولید شناخمه مویشود و بوهعقیودۀ آنوان
چنین رشدی ایجاد میکرد که در ر مار ان انی تغییراتوی پدیود آیود و ارتباطوا بوهعنووان
یک عامل دگرگونی ر مارها بهکار گر مه شود ،وسایل ارتباطتاعی نیوز بوهمثابوه ابزارهوای
کلیدی توسعه شناخمه شدند.
اما کوشش در راه سیاستگذاری و برنامهریزی ملی ارتباطوا در کشوورهای در حوال
توسعه ،با هد ،ایجاد شرایج مناسب برای اسمهاده از امکانا ارتبواطی در تهوت مقابلوه بوا
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عقبماندگیهای اقمصادی و اتمااعی داخلی و رویارویی با شیوههای تدید سلطۀ تهوانی،
از اواخر دهۀ  1160و اوایل دهۀ  1170آغاز شده است (موالنا.)16 :1317 ،
در ایوون زمینووه در سووط تهووانی« ،سووازمان آموزشووی ،علاووی و رهنضووی ملوول ممحوود»
(یون کو) ،نقش پیشگاس ایها کورده اسوت .کوشوشهوای یون وکو بورای تشوویق و تورویج
سیاستهای ارتباطی ملی ،از مباحثا شانزدهاین اتالسیۀ کنهورانس عاوومی ایون سوازمان
که در پاییز  1170در پاریس برگزار شد ،سرچشاه گر موهانود .اتالسویۀ کنهورانس عاوومی
یون کو ،برای مقابله با نابرابری ارتباطا تهانی و کاربرد مطلودتر وسایل و نّواوریهوای
ارتباطی در ماالک در حال توسعه ،بر ارور ترویج سیاسوتگوذاری ملوی ارتباطوا در
کشورهای عضو این سازمان ،ت کید کرد (لی.)127 :2536 ،
در گردهاایی «کارشناسان سیاستگذاری و برنامهریزی ارتباطوا » ،واب ومه بوه یون وکو،
در سووال  1172اووان ت کیوود بوور نقووش روزا ووزون ارتباطووا در توسووعۀ توامووع معاصوور و
عودسکوارآ یی یوک الضووی واحود تهوانی بورای کواربرد وسوایل و نواوریهوای ارتبواطی در
برنامههای توسعۀ ملی کشورهای م ملف تهان ،اسومهاده از سیاسوتهوای ملوی ارتبواطی را بور
اساس شرایج خاص تاری ی و هویت ملی و امکانا توسعۀ درونزا در هر کشور خاطر نشوان
شد .در گردهاایی مذکور ،عالوه بور سیاسوتهوای ملوی ارتبواطی ،م وائل برناموهریوزی ملوی

ارتباطا و نیز انوا  ،ابعاد و مش صا آنها ،بررسی شدند و هاب ومضی سیاسوتگوذاریهوا و
برنامهریزیهای ارتباطی و مقمضیا و ارور های آنها ،از قبیل عوامل تاعیموی ،مالحظوا
تغرا یایی ،معیارهای ارزشی ،امکانا مدیریمی و تجهیزا

نّاورانه و هاچنین دسوتیوابی بوه

اطالعا و اسمهاده از تحقیقا مورد ت کید قرار گر مند (معمادنژاد.)7-1 :1313 ،
در گردهاایی کارشناسان ،سیاستهای ارتباطی چنین تعریف شده است« :سیاسوتهوای
ارتباطی ،مجاوعه اصول و هنجارهایی را تشکیل میدهند که بوهمنظوور راهناوایی عالکورد
نظاسهای اطالعاتی یا بهگونۀ وسیعتر ،نظاسهوای ارتبواطی ،موورد نظور قورار مویگیرنود .ایون
سیاستها در طول سالهای دراز ،تحوت تو ثیر نضورش عاوومی تامعوه دربوارۀ اطالعوا و
ارتباطا و تکیهگاههای آنها ،ایجواد مویشووند .سیاسوتهوای موذکور ،از ایودئولوژیهوای
سیاسی ،اواا اقمصادی و اتمااعی هر کشور و ارزشهای شوالودهای تشوکیلدهنودۀ آنهوا
سرچشاه میگیرنود و در تهوت انطبواک دادن ایون عناصور گونواگون بوا نیازهوای واقعوی و
امکانا موتود در زمینۀ ارتباطا  ،پیش میروند» (یون کو.)1-1 :1172 ،
اگرچه لزوس سیاستهای ملی ارتباطی ،اکنون کم و بیش تنبۀ تهانی پیدا کورده اسوت،
اما باید خاطر نشان ساخت که شیوۀ طرحریزی و تعیین محمووای ایون سیاسوتهوا ،ناایوانضر
تهاو های ب یار مهم آنها در کشورهای م ملف است .سیاستهوای ارتبواطی ،الزامواً یوک
مدیریت برنامهریزیشده و تارکزیا مۀ انعطا،ناپذیر را ایجاد ناویکننود .بورعکس ،آنچوه
بیشمر در این سیاستها ارور مییابد ،معر ی اولویتهاست که در هور کشوور ن وبت بوه
کشورهای دیضر ،ممهاو است (معمادنژاد .)22 :1313
ایران با  60سال سابقۀ برناموهریوزی ،از پیشوضامان برناموهریوزی توسوعه در تهوان اسوت.
ن

مین گاسهای برنامهریزی در ایران به سوال  1316و تشوکیل شوورای اقمصواد بوه ریاسوت

ابوالح ن ابمهاو برمویگردد(بوسوماک و توونز .)1 :1315 ،در تواریخ  11وروردین ،1316
شورای اقمصاد برای طرح نقشههای اقمصادی بر اساس دو اصل بواال بوردن سوط زنودگی و
تعدیل در توزیع ثرو شکل گر ت .پس از آن ،در مرداد  1325هیئوت عوالی برناموهریوزی
برای تدوین پیشنویس برنامۀ اول ،اان عقود قورارداد بوا شورکت مشواورهای آمریکوایی،
تشکیل شد و حاصل آن برنامۀ اول عارانی کشوور بوود کوه از سوال  1321توا  1333محوور
توسعۀ ایران قرار گر ت .در آن زمان ،تنها کشور آلاان در سال  1133و کشوورهای ران وه
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و ژاپن قبل از ایران ،برنامهریزی اقمصادی داشمهاند.
برنامۀ دوس عارانی کشور که  7ساله بود ،طی سالهوای  1334توا  ،1340برناموۀ سووس طوی
سالهای  1341تا  ،1346برنامۀ چهارس در سالهای  1347تا  1352و برنامۀ پنجم طی سالهوای
 1353تا  1357به اترا درآمدند .الزس به ذکر است برنامۀ ششم عارانی کشوور کوه مقورر بوود
برای سالهای  1351تا  1364به اترا درآید با توته به پیروزی انقالد اسالمی ایران اترا نشد.
پس از انقالد ،ن

مین برنامۀ توسعۀ اقمصادیواتمااعیو رهنضوی کوه محوور اصولی آن

بازسازی اقمصادی کشور بود ،طی سالهای  1361تا  1372اترا شد .پس از آن ،برناموۀ دوس
توسعه با م موریت اصلی ثبا اقمصادی و سازماندهی بازارهوای م ملوف از سوال  1374توا
 1371به اترا درآمد .طی سالهای  1371-1313برنامۀ سوس بور مبنوای اصوالح سواخمارها و
ایجاد زیربناهای الزس برای توسعه ،اترایی شد .پس از برنامۀ سوس توسعه ،بحث آیندهنضری
و چشمانداز درازمد کشور مطورح شود کوه منجور بوه تهیوۀ سوند چشومانوداز بی وتسواله
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تاهوری اسالمی ایران در ا وق  1404هجوری شا وی شود کوه مقورر شود بوهعنووان مبنوای
سیاستهای کلی چهار برنامۀ پنجساله آینده قرار گیرد.
برنامۀ چهارس توسعۀ اقمصادی واتماواعی و رهنضوی در چوارچود سوند چشوم انوداز و بوا
هد ،رشد پایدار اقمصادی دانایی محور برای اترا در سال های  1314تا  1311تودوین شود.
پس از آن ،الیحۀ برنامۀ پنجم توسعه نیز با م موریت اصلی پیشر ت عدالتمحوور تودوین و
به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید.
مؤلفههای ارتباطات و توسعه

رویکردها و مؤلهههای ناظر به ارتباطا و توسعه را میتوان به چهار دسمه «الضووی حواکم»،
«واب مضی و توسعهنیا مضی»« ،توسوعهای دیضور» و «ارتباطوا از نووعی دیضور» تق ویمبنودی
ناود .این مؤلههها بهترتیب زیر مطرح شدهاند.
الف) الگوی حاکم

دیدگاههای معمقد به آثار پرقدر رسانهها ،در دهههای  1150و  1160و در دوران پوس از
تنگ تهانی دوس به حوزۀ نظریههای توسعۀ ارتباطا وارد شدند .ایون نظریوههوا بور «نقوش

خوشبینانه رسانهها در نوسازی» مبمنی ه مند و انمظاری که از وسایل ارتبواطتاعوی دارنود،
ت ریع و ت هیل رآیند «مدرنیزاسیون» در توامع در حال گذار است.
دانیل لرنر 1از ن

مین ک انی است که پس از تنوگ تهوانی دوس بوه تودوین اسومراتژی و

الضوی توسعه برای تهان سوس پرداخت و طی آن کوشید نقش رسانههای تاعی را در ت هیل
و ت ریع رایند توسعۀ کشورهای عقبمانده به سبک غربیمبیین کند .بهدنبال او ،نظریوهپوردازان
دیضری ،از تاله ویلبر شراس 2،اور راترز 3و مککللند 4آمریکایی ،ابعاد دیضوری از نظریوۀ
توسعهب شی ارتباطا را مطرح کردند .الضوی لرنر در ادبیوا ارتباطوا و توسوعه ،بوهعنووان
«الضوی حاکم» یا «الضوی قدیای» به ثبت رسیده و هنوز نیز طر داران و معمقدانی دارد ،اموا در
 25سال اخیر بهشد به چالش کشیده شده است ( رقانی270 :1313 ،و.)261
نظریۀ نوسازی معمقد است ورود به تامعۀ نوین م ملزس م اعد ملی یکپارچوه ،ارتبواط
با بازارهای ملی و بین الاللی ،ایجاد انضیزه برای تقااای کاالها و خدما مدرن ،به حرکت
درآوردن منابع توسعه و گ مرش روشها و ارزشهوای نووین در زمینوههوایی چوون تغذیوه،
تنظیم خانواده ،بهداشت ،تولید کشاورزی و صونعمی در زنودگی شوهری و روسومایی اسوت.
برای تحقق این هد ،،تحرک روانی در سط

ردی و اتمااعی اروری است و رسوانههوا

مناسبترین و مؤثرترین ابزار تغییر نضورشهوا ،ارزشهوا و ر مارهوا و بوه بیوان دیضور ،ایجواد
تحرک ردی و اتمااعی ه مند.
دیری نپایید که الضوی حاکم با م الهتها و مقاومتهای غیر منمظوره از درون و بیورون
ایاال ممحده روبرو شد .چودری عنایتاهلل از ن

مین محققان تهان سومی و اور راتورز

از اولین نظریهپردازان غربی بودند که با الضوی خطوی توسوعه بوه معاراوه برخاسومند .مودل
غربی توسعه ،یک تر ند اسمعااری تلقی میشد که در آن سازمانهای ارتبواطی و رسوانهای
چندملیمی زیر نقاد شوعار آزادگرایوی تنهوا در پوی تو مین منوا ع سیاسویواقمصوادی خوود و
گ مرش کنمرل و سلطه بور تهوان سووس بودنود .بوهتودریج ،محکومیوت ایون تریوان کوه بوه
«امپریالی م رهنضی و ارتباطی» نیز تعبیر مویشود ،در تاوامی محا ول بوینالاللوی و از تالوه
1. Daniel Lerner
2. Wilbur Sheramm
3. Overt Rogers
4. McCleland
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اتالسیههای یون کو در دهۀ  1170قو گر ت .منمقدان معمقد بودند الضووی نوسوازی کوه
وعدۀ توسعۀ صنعمی ،اقمصادی و حمی سیاسوی را از راه دموکراتیوک کوردن حکوموتهوای
تهان سوس داده بود ،هااهنگ با ویژگیهای تهان سوس نبوده و تقریباً هویچ کشووری را بوه
توسعه نرسانده است (معمادنژاد.)50 :1310،
ب) نظریه وابستگی

در م الهت با پارادایم نوسازی« ،پارادایم واب مضی» نوه در غورد بلکوه در آمریکوای التوین
ممولد شد .پدر نظریۀ واب مضی پل باران 1آمریکایی ( )1175شناخمه شده کوه اعمقواد داشوت
توسعه و توسعهنیا مض ی راینودهایی واب ومه بوه یکودیضر و دارای روابوج ممقابول ه ومند بوه
عبارتی دیضر ،آنها دو روی یک سکهاند.
بر اساس نظریۀ واب مضی ،مهمترین علل بازدارندۀ توسعه ،کابود سورمایه یوا مودیریت -
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چنانکه نظریهپردازان نوسازی مطرح میکردند و نبود بلکه بیشمر نظاس بینالاللی در این میوان
نقش داشت .بنابراین ،موانع ،نه داخلی بلکه خارتی بودند .این نکمه به این معنی نیز بود کوه
این نظاس موتب توسعۀ مرکز و عامل تداوس توسعهنیا مضی در پیراموون بووده اسوت .ایون دو
قطب بهطور ساخماری به یکدیضر پیوسمهاند (سرواس215 :1111 ،2و.)201
نظریۀ واب مضی ،عامل سلطه را ترغیب ا کار عاومی میداند ،نه ارتش .در نمیجوه معمقود
است رسانههای تاعی و شرکتهای رسانهای راملوی ،نقوش عاودهای در ترغیوب موردس و
تغییر ا کار عاوومی دارنود .بوه عبوار دیضور ،طبوق ایون نظریوه ،وسوایل ارتبواطتاعوی در
کشورهای آمریکای التین نهتنها نقشی در توسوعهب شوی نداشومهانود بلکوه عامول تقویوت و
تحکیم سلطه و حهظ اقمدار غرد در کشورهای پیرامون بودهاند .آندره گوندر رانک 3،پل
سوئیزی 4،برنارد بلمران 5و آرماند ماتالر 6را میتوان از سردمداران نظریوۀ واب ومضی دان وت
(ازکیا.)142 :1311 ،
1. Paul Baran
2. Servaes
3. Frank.
4. Paul Sweezy
5. Belteran
6. Matlar

نظریۀ واب مضی با عنوانی دیضر از طر ،هربر شیلر ،1اسماد دانشضاه کالیهرنیا ،مورد بحث
قرار گر ت .شیلر که از سردمداران مکمب اقمصاد سیاسی رسانههاست ،بوا طورح «امپریالی وم و
سلطه رهنضیواطالعاتی» نقش شرکتهای راملیمی و رسانههای بینالاللی را در تحکیم سلطۀ
آمریکا ،اشاعۀ اقمصاد بازار و اسمعاار تهان سوس تشری میکند ( رقانی.)51 :1310 ،
ج) توسعهای دیگر؛ نگاه به درون

پس از انمقادهایی که به دو مؤلهۀ باال ،بهویژه به رویکورد نوسوازی وارد شود ،یوک دیودگاه
تدید دربارۀ توسعه پدیدار شد .نقطۀ مشمرک آغاز این دیدگاه ،آزمون و بررسوی تغییورا
از «پایین به باال» از طریق «خودِ توسعهب شی» توامع محلی است .پندار اساسی ایون دیودگاه
آن است که هیچ کشوری نایتواند عالکرد کامالً م مقلی داشمه و کامالً خودب نده باشوند
و هیچ ملمی (کشوری) وتود ندارد که توسعۀ آن قج بهوسیلۀ عوامل خارتی تحقوق یا موه
باشد .بنابراین ،چارچود مطرحشده در این زمینوه آن اسوت کوه هوم مرکوز و هوم پیراموون
بهطور تداگانه و در رابطه و واب مضی دوسویه با یکدیضر مورد مطالعه قرار گیرند.
ایدۀ اصلی این دیودگاه بوا تهوتگیوریهوای بیشومر اقمصوادی و سیاسوی و در تضواد بوا
پارادایمهای نوسازی و واب مضی این است که مدل توسعۀ تهانی وتود ندارد بلکوه توسوعه
یک رایند یکپارچه ،چندبعدی و دیالکمیکی است که از تامعهای به تامعۀ دیضور ممهواو
است .به عبار دیضر ،هر تامعهای باید بکوشد تا م یر توسعۀ ممناسب خود را ترسیم کنود
به این معنا که م ئلۀ توسعه یک م ئلۀ ن بی است و هیچ کشوری (ملمی) نایتواند با آن در
هر تنبهای که «توسعهیا مه» است ،به سمیزه بپردازد (سرواس223 :1111 ،و.)201
چنین توسعهای باید بر اصول زیر بنیاد شود :نیازهای اساسی و درونزاد ،اعمااد بهنهوس،
محیجشناسی ،دموکراسی مشارکمی و تغییرا ساخماری .این اصول باید بهطور ارگانیکی با
یکدیضر مرتبج شوند ،زیرا توسعه در این دیدگاه بهمثابه یک رآیند یضانه تلقی شده اسوت.
مالک آخر ،یک موقعیت بنیادی برای پونج موالک ن

ومین اسوت .بوا وراهم شودن دیضور

معیارها ،عدس تقااا برای تغییرا اتماواعی مویتوانود بوه شویوههوای ممهواوتی ته ویر شوود
(سرواس.)15 :1111 ،
1. Herbert I. Schiller
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در پارادایم سوس« ،حق ارتباط» بهمثابه تعبیری از یک سیاست ارتباطی عراه شده اسوت.
این حق بهعنوان یک اصل ،حق اساسی ان ان ،صریحاً مش

میکنود کوه مودل ارتبواطیک

«دیضر» ،دموکراتیکسوازی و بنوابراین توزیوع مجودد قودر را در تاواس سوطوح اوروری
میداند .نقطۀ عزیات این دیدگاه ،یک واعیت ن بهگرایانه نی ت بلکه توسوعه از منشو یوا
اتمااعا محلی است .در دیدگاه توسعۀ دیضور ،نقوش مراتوع اقمودار در راینودهای تغییور
اتمااعی بنیادی است .بر خال ،اعمااد و اطاینان به نقش دولت و رتو به آن که ویژگوی
پووارادایم اول و دوس اسووت ،پووارادایم سوووس ترتیح واً بووهسوووی مراتووع اقموودار گوورایش دارد
(سرواس245 :1111 ،و.)231
مجید تهرانیان نیز در برسوی اواوا و م وائل کشوورهای توسوعهنیا موه در دوران گوذار
تاری ی آنان از تامعۀ سنمی به تامعۀ صنعمی ،کوشیده است ارک از پیش رضهای معاوول
در زمینۀ توسعه ،به برداشتهایی نو و ممناسب با واعیت رهنضی آنها دست یابد .او معمقود
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است کشورهای توسعهنیا مه مایه های اصلی یوک تحوول اساسوی را در درون رهنوگهوای
کهن خویش دارند .تهرانیان با نقد تامعۀ تدید صنعمی مویکوشود مههووس نووک توسوعه را در
درون رهنگهای سنمی ت مجو کند .وی با این پیشزمینه مویکوشود واژۀ توسوعه ملّوی را
خارو از چارچود «مهاهیم مادیگرای وارداتی» تعریف کند .با این مقدمه ،او توسوعه ملّوی
را مههومی میداند که به «باال ر من ظر یت مادی و معنوی نظاس ملی و رسویدن بوه سوطوحی
تدید از پیچیدگی ،نظم و نوآوری» منجر شود (تهرانیان11 :1355 ،و.)12
تهرانیان معمقد است درسهای تاری ی سه دهۀ گذشمۀ توسعه ،بر نظریههای ارتباطوا و
توسووعه ت و ثیر گذاشوومه اسووت تووا از ت کیوود بوور توسووعۀ مووادی بووه توسووعۀ ان ووانی ،از مهوواهیم
پندارگرایانه یا مادیگرایانه توسعه به واب مضی ممقابل ،از تارکز داخلی یا خارتی بوه تو ثیر
ممقابل بین عوامل داخلی و خارتی در روند توسعه ،از نیاز برای انمقال نآوری به نیاز برای
تهشهای نآوری و باألخره از مرکزیت رسانههای تاعی به اهایت شوبکههوای ارتبواطی
میان ردی و تایضزین برسد (خانیکی.)33 :1314 ،
به نظر تهرانیان ،برای رسیدن به ارتباطا ِ توسعه باید سه مرحله را طی کرد:
 مرحلۀ اول« ،توسعۀ ارتباطا » :که میتواند بهعنوان گ مرش ظر یوت مجواری نظواسارتباطی تعریف شود.

 مرحلۀ دومۀ «توسعه بهوسیلۀ ارتباطا » :بهمعنای بوهکوارگیری ظر یوتهوای مجواریارتباطی در تهت ارائۀ خدما اتمااعی ،ماننود آمووزش از راه دور ،کماب انوه از راه دور
و ...بههاراه خدما معاول و سنمی.
 مرحلۀ سوس« ،توسعه برای ارتباطا » :کوه بور ارتبواط م ومقل از قودر و ممکوی بورگهمضو میان دولت و تامعۀ مدنی مبمنوی اسوت بوهطووری کوه مبنوای تصوایمگیوریهوای
عاومی« ،عقالنیت ارتباطی» باشد نه عقالنیت ابزاری» (تهرانیان.)276-271 :1114 ،
د) ارتباطات دوسویه ،تعاملی و مشارکتی

مدلهای ارتباطاتی اولیه در دهههای  1150و  ،1160رآیند ارتباطا را صر اً پیوامی تصوور
میکردند که از رسمنده به گیرنده ارسال مویشوود (السوول) .1بوا ایون حوال ،از دهوۀ 1170
بدین سو ،ارتباطا بیشمر پیاسمحور و گیرندهمحور شد .در اینجا بیشمر بر رآینود ارتباطوا
(تبادل معنا) و اهایت این رآیند (روابج ایجاد شده توسج ارتباطوا و نهادهوای اتماواعی
حاصل از این روابج) ت کید میشود .از اینرو ،بر خال ،مدل «الیضارشیک» غربی ،دیودگاه
کنونی دربارۀ ارتباطا  ،اساساً در تاامی سطوح ،دوسویه ،تعاملی و مشارکمی است .از دهوۀ
 1170مههوس «ارتباطا از نوعی دیضر» مطرح شد.
ارتباطا از نو ک دیضر ارور وتود رسانه های ممحدالشکل ،ممارکز ،پرهزینه ،ب ویار
حر های و تحت کنمرل دولت را رد میکند ارتباطا از نو دیضر طر دار تکثر ،کووچکی
مقیاس ،محلی بودن ،نهادزدایی ،تعویض نقشهای رسمندهوگیرنده ،ا قوی بوودن پیونودهای
ارتباطا در هاۀ سطوح تامعه و تعامل است (مککویل.)17 :1113 ،2
این ایده به یک مدل ارتباطی عاومیمحور و هاچنین به یوک مشوارکت عوال و بیشومر

دیالکمیکی و هاضانی نظر دارد .چشمانودازهای ارتباطوا از نووعی دیضور توسوج بریضوان
( ،)1171بوردنیو ،)1177( 4اوریخ ،)1110( 5هالینک ،)1113( 6موکآنوانی ،)1110( 7ماتوا
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1. Lasswell
2. MacQuel
3. Brigan
4. Bordeneyo
5. Orikn
6. Hemeling
7. MacAnany
8. Mata
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( ،)1111مور ،)1116( 1اسولیوان 2و کواپالن ،)1171( 3سووماویا )1111( 4و وایوت)1112( 5
ارائه شده است .این نوی ندگان برای ایجواد یوک مودل ارتباطواتی کواربرمحوور بور نیواز بوه
ا قیسازی ،حر هایزدایی ،تارکززدایی ،دسمرسی ،مبادلۀ ممقارن ،مشارکت اتمااعی عوال
و رسانهها و نّاوریهای یکپارچه ت کید میکنند )سرواس و ملی وئا.)11 :2005 ،6
بر اساس این پارادایم ،یک رهیا وت منطقوی بورای تواموع و رهنوگهوایی کوه نضوران
هژمونی رسانههای غربی مروو امپریالی م رهنضی ه ومند ،مویتوانود ایجواد مجاوعوهای از
رسوانههوای یکپارچووه «بودیل»« ،بووهلحواظ رهنضووی مقابلوهتووو» یوا «ا ووونزدا» باشود کووه از
تکنولوژیها و محصوال رسانهای خارتی برای مقاصدی کامالً ممهاو بهره میگیرند.
شوبکههوای توایضزین و مووازی ،بوهشود مشوارکمی ه ومند و از درتوۀ اعمبوار بوواالیی
برخوردارنوود و بووا سووایر نهادهووایی کووه ریشووۀ عایقووی در تامعووه دارنوود ،ارتبوواط ارگانیووک
قدرتاندی دارند .بر عکس ،رسانههای گروهوی مودرن کوه بوهطوور مکوانیکی از خوارو بوه
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توامع تهان سوس وارد شدهاند ،از درتا گوناگون و محدودی بورای نهووذ برخوردارنود.
آنها بهندر در ساخمارهای نهادی بهطور واقعی ادغواس مویشووند آنگونوه کوه در تواموع
غربی اتهاک میا مد (سرواس.)110 :1111 ،
سرانجاس اینکه رسانههای گروهی مدرن و شوبکه هوای توایضزین یوا مووازی بنوا بور تعریوف،
مانعۀالجاع نی مند بلکه میتوان آنها را بهنحو مؤثری با هم ترکیوب کورد ،بوه شورطی کوه تق ویم
کارکردی بین آنها بهوتود آید و محدودههای رسانههای گروهی شناسایی شوند (هاان.)111 :
روش پژوهش

سیاستگذاریهوای مربووط بوه حووزۀ عاوومی از سوه منظور قابول تحلیلنود :تحلیول راینود
سیاستگذاری و نحوۀ تعیوین و تودوین سیاسوتهوا ،تحلیول محمووای سیاسوتهوا و تحلیول
پیامدهای اترای سیاستها.
1. Moor
2. Osoulivan
3. Kaplan
4. Somavya
5. Whight
6. Malikhao

در تحقیقاتی که دربارۀ اسناد مکمود ،از تاله قوانین و لوای صور میگیرد ،تحلیول
محموا میتواند روش مناسبی باشد (دهقانپیشه و اسااعیلی .)1311 ،در این مطالعه به تحلیل
محموای سیاستها پرداخمه میشود و با توته به ماهیت مواو و مواد در اخمیار کوه شوامل
مجاوعه اسناد مربوط به قوانین برنامههای توسعه اسوت ،از روش تطبیقوی و تکنیوک تحلیول
محموای کیهی اسمهاده شده است.
تحلیل محموای کیهی را می توان روش تحقیقوی بورای ته ویر ذهنوی دادههوای مومن از
طریق رایندهای طبقه بندی منظم ،کدگذاری و تمسازی یا طراحی الضوهای شناخمهشوده
دان ت (سیه 1و شنون .) 1271 :2005 ،2ژانگ و ویلاو اذعان میکننود کوه مضوامین یوا
الضوها در یک ممن خاص ،ماکون اسوت آشوکار یوا نههموه باشوند و بوه پژوهشوضران ایون
امکان را میدهد که واقعیت اتمااعی را در یک روش ذهنی ،اما علای بههانود (ژانوگ

3

و ویلاو .)310 : 2001 ،4
تحلیل محموا در این پژوهش از نوو مضواونی و در واقوع واحود تحلیول ،مضواونهوای
موتود در ممن است و معر،های مورد نظر در قالب ایون مضواونهوا ت ومجو و در تهوت
تطبیق و تحلیل برنامهها بهکار گر مه شدهاند .برنامههای توسعه در ایران بهطور معاول شوامل
مواد قانونی برنامه ،اهدا ،کلی ،خجمشیها ،تصویر کالن برنامه (پیشبینیهوای مربووط بوه
شاخ

های کالن اقمصادی) ،اهدا ،کای ،سیاستهای کالن و تداول پیوست اسوت .در

نوشمار حاار مواد قانونی برنامه ،اهودا ،کوالن و خوجمشویهوا در تحلیول برناموههوا موورد
اسمهاده قرار میگیرند.
ابمدا ممون برنامههوا ی اول توا پونجم توسوعه توسوج محقوق مطالعوه و کدگوذاری بواز و اولیوه
صور گر مه است .طی این کدگذاری ،مهاهیم مورد نظر اسم راو شدهاند و سپس این مهواهیم
با توته به خصوصیا و ابعاد آنها و هاچنین با در نظرگور من چوارچود تئوریوک و طبقوههوای
تحلیل ،تحت چند مقوله دسمهبندی و ناسگذاری شده و از میان آنهوا ،مقولوههوای اصولی انم واد
شدهاند .تامعۀ آماری این پژوهش ،ممون برنامههای پنجگانۀ توسعه بعد از انقالد اسوالمی اسوت
1. Hsieh
2. Shannon
3. Zhang
4. Wildemuth
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و با توته به اینکه کل تامعۀ آماری بررسی شده ،ناونهگیری صور نضر مه است.
تحلیل مفاد ارتباطی برنامههای توسعه

تاکنون در ایران پنج برنامۀ عارانی قبل از انقالد و پنج برنامۀ توسعه بعد از انقوالد تودوین
و اترا شده است .در این پژوهش ،مهاد ارتباطی برنامههای توسعه بعد از انقالد با توتوه بوه
دیدگاههای مجید تهرانیان دربارۀ ن بت ارتباطا و توسعه ،توصویف و تحلیول شوده اسوت.
بهمرین نو سیاسمضذاری و برنامهریزی آن است که از دل تجربیوا و رهنوگ یوک ملوت
نشئت گر مه باشد .لذا در این تحقیق ،تحلیل با اسمهاده از دیدگاه تهرانیان انجاس شده اسوت،
زیوورا رویکوورد پیشوونهادی وی ،از یووکسووو مبمنووی بوور رهنووگ و تجربیووا عینووی و اووانی
برنامهریزی در ایران بوده و از سوی دیضر ،ن بت به سایر دیدگاهها ،تقریباً تاامی توانوب و
م ائل مرتبج با ارتباطا و توسعه ،هم از نظر مادی و هم رامادی ،را لحاظ کرده است.
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بدین منظور ابمدا تااس مهاد ارتباطی از ممن قانون برنامههای توسعه اسم راو شوده اسوت.
مطالعۀ اکمشا ی و اولیۀ محموای مهاد ارتباطی پنج برنامه نشان میدهد که یکی از حوزههوای
اصلی مورد توته در تاامی برنامهها ،توسعۀ انوا ارتباطا و زیرساختهوای نواوری بووده
است .هاچنین به ارتباطا برای توسعۀ سایر حوزهها از تالوه آمووزش ،رهنوگ ،اقمصواد،
بهداشت ،سیاست و محیجزی ت نیز توته شده و به اشکال م ملف در برنامههای پونجگانوۀ
توسعه به آن پرداخمه شوده اسوت .یکوی دیضور از مباحوث مهوم سیاسوتگوذاری در حووزۀ
ال در
ارتباطا  ،الزاما قوانونی و حقووقی ارتباطوا اسوت کوه چوارچود کلوی آن معاوو ً
برنامههای توسعه مش

میشود در پژوهش حاار این مهاد نیز بررسوی خواهود شود .در

ادامه ،بهتهکیک به تشری هر کداس از این مقولهها میپردازیم.
الف) توسعة ارتباطات

«توسعۀ ارتباطا » بهمعنای گ مرش ظر یت مجواری نظواس ارتبواطی اسوت (تهرانیوان:1114 ،
 .)276مطالعه و تقویت چهار زمینوه ارتباطوا

ویعنوی ارتباطوا سونمی ،ارتباطوا دوربورد،

ارتباطا تاعوی و ارتباطوا رایانوهایو بوهمنظوور اسومهاده و بهورهبورداری از ظر یوتهوا و
تواناییهای هر یک از ایون زمینوههوا در پیشوبرد برناموههوای توسوعه و پیشور ت هور کشوور

اروری است (لی .)11-17 :2536 ،از طور ،دیضور ،نواوری و زیرسواختهوای ارتبواطی،
یکی از عناصر اصلی برنامهریوزی ارتبواطی بوهشواار مویرود (هوانکوک.)14-15 :1111 ،1
ناوریهای اطالعا و ارتباطا برخال ،دیضر ناوریها بوا سوپهر معنوا ،چی ومی ان وان و
ماهیت ب شی به او در ارتباط است(ابراهیمآبادی )11 :1312 ،به هاین دلیل ،در حال حاار
نوواوریهووای اطالعووا و ارتباطووا بووه عنوووان یکووی از زمینووههووای اصوولی ارتباطووا در
سیاسمضذاری و برنامهریزیهای توسعه مطرح است.
در مهمترین سند توسعۀ ملی کشوور ،یعنوی سوند چشومانوداز ،اورور برخوورداری از
زیرساخت بهویژه ناوریهای اطالعا و ارتباطا بهواوح ت کید شده اسوت (کریایوان و
احادوند .)76 :1311 ،برنامۀ اول توسعۀ اقمصادی ،اتمااعی و رهنضوی تاهووری اسوالمی
ایران با هد ،کلی ر ع موانع و مشکال  ،مشمال بر مواده واحوده 52 ،تبصوره 104 ،حکوم،
 11تدول کالن و یک پیوست (اهدا ،کاوی برناموههوای ب شوی) در بهاونمواه  1361بوه
تصویب مجلس شورای اسالمی رسید .این برنامه بهلحاظ شوکلی توامعتورین برناموۀ توسوعۀ
ایران از ابمدا تا کنون بهشاار میآید .الیحۀ برنامه بهصور سند اصلی و دو پیوست مربوط
به اهدا ،و برنامههای ب شی و پیوست طرحهای عارانی به مجلس ارائه شده بود کوه سوند
اصلی و اهدا ،کای برنامههای ب شی به تصویب رسیدند .بنابراین ،برنامۀ اول توسوعه تنهوا
برنامۀ بعد از انقالد اسالمی بود که دارای پیوست برنامههای ب شی مصود است.
بهطور کلی در قانون برنامۀ پنجسالۀ اول توسعۀ اقمصادی ،اتماواعی و رهنضوی تاهووری
اسالمی ایران ( )1372-1361توته چندانی به ارتباطا و ابعاد م ملف آن نشده است .در این
قانون ،ذیل بند  3ق ات «د» از «هد،های کلی ،خجمشیها ،تصویر کالن برنامه ،هد،های
کای کالن و سیاستهای کلی» ،بهعنوان یکی از اهدا ،برنامۀ اول توسعه ،به «ا زایش کای و
کیهی تولید و پ ش برنامهها و ا زایش پوشش تاعیمی و تغرا یایی صدا و سیاا» اشواره شوده
است .هاچنین ذیل بند « »4بهعنوان یکی از خجمشیهوای برناموه« ،توسوعه و بهبوود ارتباطوا
پ می و م ابراتی روسمایی ،شهری ،بین شهری و بینالاللی» لحاظ شده اسوت .در ایون برناموه،
ارتباطا سنمی و رایانهای مغهول مانده و در مورد ارتباطا تاعی نیوز قوج بوه صودا و سویاا
پرداخمه شده و به مطبوعا  ،خبرگزاریها ،سیناا و ...در ممن برنامه توته نشده است.
1. Hancok
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برنامۀ دوس توسعه ،دارای دو صل و مشمال بر ماده واحوده 101 ،تبصوره و  271حکوم ،در
 20آذرماه  1373به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید .این برنامه مهصلتر از برنامۀ اول بوه
توسعۀ ارتباطا پرداخمه و در زمینۀ توسعۀ ارتباطا تاعی ،عالوه بر توته به ا زایش کاوی و
کیهی برنامههای رادیو و تلویزیون ،به گ مرش و بهبود پوشش شبکههای برون مورزی صودا و
سیاا ،ایجاد شبکههای رادیوئی و تلویزیونی بینالاللی و توسعۀ وسایل ارتباط تاعی مکمود و
نیز توسعۀ ارتباطا دور بهصور توسعۀ صنایع م ابرا و مراکز تلهن توته شده اسوت هور
چند این برنامه نیز ارتباطا سنمی و ارتباطا رایانهای را نادیده انضاشمه است.
قانون برنامۀ سووس توسوعۀ اقمصوادی ،اتماواعی و رهنضوی تاهووری اسوالمی ایوران در
تاریخ  1371/1/17مشمال بر  111مواده و  57تبصوره بوه تصوویب مجلوس شوورای اسوالمی
رسید .در برنامۀ سوس توسعه ،برای اولین بوار بوه توسوعۀ ارتباطوا رایانوهای در قالوب ایجواد
زیرساختهای ارتباطی و اطالعاتی و پهنای بانود گ ومرده و کوا ی توتوه شوده و هاچنوین
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بازسازی سینااها و تاالرهای ناایش در دسمور کار دولت قرار گر مه است .در حووزۀ صودا
و سیاا نیز به ایجاد شبکههای آموزشی پرداخمه است .عالوه بر آن ،توسعۀ پ ت ،تلضرا ،و
تلهن نیز در این برناموه هااننود دو برناموۀ گذشومه موورد توتوه بووده اموا ارتباطوا سونمی و
رسانههای مکمود و خبرگزاریها هاچنان مغهول مانده است.
مهمترین ویژگیک برنامۀ چهارس توسوعه ( ،)1311-1314تهیوه و تصوویب آن در چوارچود
سند چشمانداز بی ت ساله و پس از ابالک سیاستهای کلی برنامه توسوج مقواس معظوم رهبوری
است .این قانون ،مشمال بر پانزده صل در قالب  161ماده تهیه شده که بهطور مهصل و توامع
به توسوعۀ ارتباطوا رایانوهای مویپوردازد .در ایون برناموه ،دولوت موظوف بوه اسومقرار تامعوۀ
اطالعاتی شده و در این زمینه ،برنامههوایی هاچوون ارتقوای اوریب نهووذ اینمرنوت و ا وزایش
ظر یت آن ،توسعۀ مراکوز اطالعواتی اینمرنموی ملوی و ارائوۀ خودما پایوۀ ارتبواطی و نواوری
اطالعا در سراسر کشور پیشبین ی شده اسوت .ایون برناموه نیوز هااننود برناموۀ قبول ،ایجواد و
بازسازی سینااها و تاالرهای ناایش و ا زایش ظر یت خدما پ می را محور قرار مویدهود و
نیز بر ایجاد شبکههای کابلی و ماهوارهای برای دریا ت برنامههای صدا و سیاا ت کید میکنود.
هر چند برنامۀ اخیر سعی داشمه با نضاهی تامعتر به ارتباطوا نووین در قالوب «اسومقرار تامعوۀ
اطالعاتی » بنضرد ،اما به ارتباطا سنمی و مکمود توته چندانی نشان نایدهد.

برنامۀ پنجم توسعه ،بهعنوان دومین گاسک برناموۀ پونج سواله بورای تحقوق سوند چشومانوداز
بی تسالۀ کشور ،مشمال بر  235مواده و  112تبصوره ،در تواریخ  1311/10/15بوه تصوویب
مجلس شورای اسالمی رسید .در این برنامه ،در زمینۀ توسعۀ ارتباطوا تاعوی ،بور ت سویس
شهرکهای سیناایی ،تلویزیوونی و رسوانهای و در حووزۀ توسوعۀ ارتباطوا دور ،بور ایجواد
زیرساختهوا و اتورای پوروژههوای مواهوارهای ملوی ت کیود شوده اسوت .توسوعۀ ارتباطوا
رایانهای نیز بهصور توسعۀ تولیدا رسانهای در ضای مجازی ،ایجاد و توسعۀ شبکۀ ملی
اطالعا  ،ایجاد زیرساخت ملی دادهها ی مکوانی در سوط ملوی توا محلوی و توسوعۀ شوبکۀ
علای کشور ترسیم شوده اسوت .زمینوههوای ارتباطوا در برناموههوای توسوعۀ اول توا پونجم
بهصور خالصه در تدول شااره  1قابل مشاهده است.
جدول  .1توسعة ارتباطات در برنامههای توسعه
زمینههای
ارتباطات
برنامههای
توسعه

ارتباطا
سنمی

ارتباطا تاعی

ارتباطا دور

ارتباطا رایانهای
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برنامۀ اول

-

برنامۀ دوس

-

برنامۀ سوس

-

توسعۀ کای و کیهی
صدا و سیاا

توسعۀ پ ت و
م ابرا

-

توسعۀ کای و کیهی
رادیو و تلویزیون،
گ مرش شبکههای
برونمرزی ،ایجاد

توسعۀ صنایع

شبکههای رادیوئی و

م ابراتی ،توسعه

تلویزیونی بینالاللی،

مراکز تلهن

-

توسعۀ وسایل ارتباط
تاعی مکمود،
خبرگزاریها
بازسازی سینااها و
تاالرهای ناایش،

توسعۀ پ ت و

ایجاد شبکههای

تلضرا ،و تلهن

آموزشی

ایجاد زیرساختهای
ارتباطی و شاهراههای
اطالعاتی

مطالعة رویکرد
برنامههای توسعه ...

زمینههای
ارتباطات
برنامههای
توسعه

ارتباطا
سنمی

ارتباطا تاعی

ارتباطا دور

ارتباطا رایانهای

اسمقرار تامعۀ اطالعاتی،
ایجاد پردیسهای
سیناایی ،بازسازی
برنامۀ چهارس

-

سینااها و تاالرهای
ناایش ،ایجاد
شبکههای کابلی و
ماهوارهای

توسعۀ مراکز اطالعاتی
ا زایش ظر یت

اینمرنمی ملی و توسعۀ

خدما پ می

زیرساختهای ارتباطی،

ارتقای اریب نهوذ

ارتقای اریب

ارتباطا
ثابت و سیار

نهوذ اینمرنت کشور و
ایجاد ارتباط پر ظر یت و
چند رسانهای ،حاایت از
توسعۀ ضاهای مجازی

توسعۀ تولیدا رسانهای
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برنامۀ پنجم

-

ت سیس شهرکهای

ایجاد زیرساخمها و

شبکۀ ملی اطالعا ،

سیناایی ،تلویزیونی و

اترای پروژههای

ایجاد زیرساخت ملی

رسانهای

ماهوارهای ملی

دادههای مکانی در سط
ملی تا محلی توسعۀ
شبکۀ علای کشور

ب) توسعه بهوسیلة ارتباطات

«توسعه بهوسیلۀ ارتباطا » بهمعنای بهکارگیری ظر یتهای مجاری ارتباطی در تهوت ارائوۀ
خدما اتمااعی اسوت .بوه عبوار دیضور ،بورای توسوعه و پیشوبرد برناموههوای گونواگون
اقمصادی ،اتمااعی ،سیاسی ،رهنضی و آموزشی ،ارتباطا بهکوار گر موه شوود .اسومهاده از
ارتباطا برای توسعۀ سایر ب شهای تامعه ،به پژوهش لرنر 1در خاورمیانوه در دهوۀ 1150
برمیگردد .در آن زمان ،توته به وسایل ارتباط تاعوی بورای توسوعۀ اقمصوادی کشوورهای
توسعهنیا مه مورد توته قرار گر ت و در برنامههای توسعۀ ملی کشوورها بور آن ت کیود شود.
1. Daniel Lerner

به مرور زموان ،در برناموههوای توسوعۀ ملوی ،کواربرد ارتباطوا در سوایر ب وشهوا از تالوه
آموزش ،بهداشت ،محیج زی ت و  ..اهایت یا ت.
تحلیل برنامههای توسوعۀ ایوران نشوان مویدهود کوه بورای توسوعۀ ب وشهوای آمووزش،
رهنگ ،اقمصاد ،بهداشت ،سیاست و محیج زی ت به ارتباطا توته شده کوه هور یوک از
این ب شها در برنامههای اول تا پنجم توسعه در ادامه تشری شده و بهصوور خالصوه در
تدول شاارۀ  2آمده است.
 .1آموزش

توسعۀ آموزش بهوسیلۀ ارتباطا در برنامۀ اول توسوعه ،ذیول بنود  3ق وات «د» ،بوهعنووان
یکی از اهدا ،برنامه ،در قالب «آمووزشهوای م ومقیم و توتوه بیشومر بوه تاعیوت در سون
تحصیل و نیازهای محلی و منطقهای» آمده است.
در برن امۀ دوس توسعه ،عالوه بر اسمهاده از رسانه های گروهی برای تقویت برناموههوای
آموزشی و پرورشی ،به گ مرش برنامهها ی آموزشک زبوان و ادبیوا

ارسوی نیوز پرداخموه

شده و بر ارتقای سط علای و کارایی دست اندرکارانک چاپ و نشر و سیناا ت کیود شوده
است.
توسعۀ آمووزش در برناموۀ سووس توسوعه ،بوهصوور «آمووزش اندیشوههوای واالی امواس
خاینی(ره) و رهناودهوای مقواس معظوم رهبوری ،آمووزشهوای عاوومی و نوی و حر وهای و
ترویجی و آموزشهای عالی» ترسیم شده و این برنامه برای اولین بوار بوه ایجواد شوبکههوای
آموزشی اهایت داده است.
توسعۀ آموزش با اسمهاده از ارتباطا نوین و رایانهای در برناموۀ چهوارس توسوعه ،مطورح
شد .م ئلۀ بهرهگیری از ناوری اطالعا در تدوین و اترای برنامههای آموزشوی درسوی و
ایجاد و توسعه آموزشهای مجازی در این برنامه عنوان شد .هاچنین بوه اسومهاده از صودا و
سیاای تاهوری اسالمی در آموزش به مردس برای مقاوسسازی در مقابول زلزلوه و خطورا
ناشی از آن اشاره شده است.
برنامۀ پنجم توسعه ،عالوه بر توته به نقش صدا و سیاا در تولید برنامههای آموزشی ،بوه
گ مرش آموزشهوای از راه دور نیوز پرداخموه و بور آمووزش هاضوانی برناموۀ مصوود قووه
قضائیه و آموزش هاضانی حقوک شهروندی از طریق صدا و سیاا ت کید کرده است.
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 .2اقتصاد

هد ،اصلی برنامۀ اول توسوعه ایون بوود کوه بوا سورمایهگوذاری دولوت در زمینوۀ بازسوازی
خ ار های تنگ تحایلی و بهرهبورداری حوداکثری از ظر یوتهوای موتوود ،رونودهای
منهی اقمصادی حاکم را بهنهع ایجاد رشد اقمصادی در کشور تغییر دهد و ب ومر توداوس رشود
در آینده را راهم کند .برنامۀ اول توسعه به «برنامۀ سازندگی» شهر یا ت .بوههاوین دلیول
ذیل بند « »4بهعنوان یکی از خوجمشویهوای برناموه ،از «توسوعه و بهبوود ارتباطوا پ ومی و
م ابراتی روسمایی ،شهری ،بینشهری و بینالاللی» ،بهعنوان یکی از «روشهای ایجاد رشود
اقمصادی در تهت ا زایش تولید سرانه ،اشمغال مولد و کاهش واب مضی اقمصوادی بوا ت کیود
بر تولید محصوال اسمراتژیک و مهار تورس» ناس برده شده است.
اسمراتژیک اصلی برنامۀ دوس توسعه تثبیت دسماوردهای برنامۀ اول توسعه ،ایجواد ثبوا در
روندهای اقمصادی کشور و کاهش بار سنضین تحوال اقمصادی بر تامعه بوود .ایون برناموه
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از تهت ساخمار و ماهیت ،تهاوتی با برنامۀ اول نداشوت و مبمنوی بور آزادسوازی اقمصوادی و
خصوصیسازی بود .برنامۀ دوس نیز رشد و توسعۀ اقمصوادی را از اصولیتورین اهودا ،خوود
میدان ت و ت کید خاصی بر پایداری آن داشت« .برنامۀ ثبا اقمصادی» عنوان دیضر برناموۀ
دوس توسعه بوده است .در قانون برنامۀ دوس ،در راسمای «کاهش واب مضی اقمصواد کشوور بوه
درآمدهای حاصل از نهت و توسعۀ بیش از پیش صادرا غیر نهمی» بهعنوان یکوی دیضور از
خجمشیهای برنامه ،به نقش وسایل ارتباط تاعی بهصور زیر توته شده است« :اسومهاده
از وسایل ارتباط تاعوی کشوورهای خوارتی بورای بازاریوابی و تبلیغوا » و «تلووگیری از
تبلیغا گاراهکننده در مورد کاالهای وارداتی».
هاچنین در ب ش سوس ،ذیل سیاستهای کلی در حووزۀ تجوار خوارتی ،بوه یکوی از
ابعاد ارتباطا پرداخمه شده است« :ایجاد زمینههوای الزس بورای گ ومرش روزا وزون تبوادل
الکمرونیکی اطالعا بر اساس پیشر تهای حاصل شده در تهان» .هاچنین در این برناموه،
اولین نشانههای توته به ناوری اطالعا و ارتباطا رایانهای مشاهده میشود که در زمینوۀ
توسعۀ اقمصادی بوده و «شبکۀ ممارکز اطوال رسوانی تجواری بوینالاللوی و داخلوی کشوور»
پیشبینی شده است.
در برنامۀ سوس نیز به توسعۀ اقمصادی بهوسیلۀ ارتباطوا رایانوهای توتوه شوده و در مواده

« ،14ایجوواد شووبکۀ رایانووهای بووازار سوورمایۀ ایووران» و در موواده « ،116ایجوواد شووبکۀ تووامع
اطال رسانی بازرگانی کشور» پیشبینی شده است .هاچنین در این برناموه بور تواناندسوازی
مردس از طریق آموزش مشاغل کوچک از طریق صدا و سیاا ت کید شده است.
م موریت برنامۀ چهارس توسعه« ،رشود پایودار اقمصوادی دانواییمحوور» بور پایوۀ اهودا،
چشمانداز بی تسالۀ کشور تعریف شده است .بههاین دلیل و با توتوه بوه اورور انجواس
عالیتهای اقمصادی بر پایۀ ناوری اطالعا و ارتباطا  ،در این برنامه به توسوعۀ اقمصوادی
بهوسیلۀ ارتباطا رایانهای توته زیادی شده و مواردی هاچوون «برقوراری نظواس بانکوداری
الکمرونیکووی» و «شووبکهۀ ملووی داد و سوومد الکمرونیووک اوراک بهووادار»« ،توسووعۀ تجووار
الکمرونیک در قالب ایجاد مراکز اطال رسوانی رایانوهای و شوبکهای و بازارهوای مجوازی»،
«ات اذ تدابیر الزس بهمنظور ک ب سهم مناسب از بازار اطالعوا و ارتباطوا بوینالاللوی» و
«گ مرش بازار محصوال داناییمحور و دانشبنیان» پیشبینی شده است.
یکی از صول برنامۀ پنجم توسعه بوه اقمصواد اخمصواص یا موه اسوت .ایون برناموه نیوز بوه
اهایت توسعۀ اقمصادی در قالب مواد  201 ،120 ،10 ،10 ،54 ،41 ،41و بهصور «توسوعۀ
مراکز صدور گواهی الکمرونیکی و کاربرد امضواء الکمرونیکوی»« ،ایجواد پایضواه اطالعوا
آماری کشور»« ،توسعۀ تجار الکمرونیک»« ،بانکداری الکمرونیوک» و «تهیوۀ طورح بانوک
تامع اطالعاتی کشور» توته کرده است.
 .9فرهنگ

سیاستگذاری ارتباطی ،ب شوی از سیاسوتگوذاری رهنضوی اسوت کوه مویتوانود موتوب
ارتقای سط

رهنضی و پایضاه اتمااعی گروههای کماممیاز مردس (در سط ملی ،منطقوهای

و محلی) ،حاایت از تولیدا یا محصووال

رهنضویک سونمی و تورویج آگواهیهوای بیشومر

دربارۀ رهنگ ملی شود(سرواس 1314 ،الف )100
توسعۀ رهنگ بهوسیلۀ ارتباطا  ،در برنامۀ اول توسعه نقشی چنودان محووری نداشوت.
در برنامۀ دوس توسعه ،به صور م ملف ،از تاله ارتقای رهنگ عاومی تامعه ،رشد ضایل
اخالک اسالمی ،رشد برنامههای رهنضی ،مقابلوه بوا تهواتم رهنضوی ،ت وهیال الزس بورای
عالیتهای رهنضی و هنری ب ش غیر دولمی و م اطبین خارو از کشور توته شده اسوت.
در این برنامه ،به توانان از طریق «غنیسازی اوقا

راغت و ا زایش کاوی و بهبوود کیهوی
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برنامههای تلویزیون بهمنظور تلوگیری از تذد توانوان بوه رهنوگ بیضانوه» توتوه خواص
شده و هاچنین م ئلۀ رهنگ صر هتویی در زمینۀ منابع انورژی از ایون برناموه شورو شوده
است.
در برنامۀ سوس نیز بر نقش صدا و سویاا و رسوانههوای گروهوی در آموادگی موردس بورای
مقابله با بالیای طبیعی ،اعمالی معر ت دینی و قرآنی ،بهرهگیری از اندیشوههوای واالی امواس
خاینووی(ره) و رهناودهووای مقوواس معظووم رهبووری ،تحکوویم مبووانی کووری ارزشهووای انقووالد
اسالمی ،رهنگ تهاد و شوهاد در تامعوه بوهویوژه در توانوان و نوتوانوان ،تهوتدهوی
رسانهها بهسات سالمسازی ضای عاومی در تهوت رشود آگواهیهوا و ضوائل اخالقوی و
اطال رسانی صحی اشاره شده است .در این برناموه ،پویشبینوی شوده تحووال

رهنضوی و

اثرب شی مجاوعه عالیتهای رهنضی رسانهها و سایر نهادها ارزیابی گردد.
هد ،برنامۀ چهارس« ،توسعۀ مبمنی بر دانائی» است .لذا در این برنامه سعی شده از تاامی
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اشکال ارتباطی ،بوهویوژه ارتباطوا رایانوهای و نواوریهوای نووین بورای توسوعه و اعومالی
رهنگ اسمهاده شود .این امر بهصور «حاایت از سرمایهگذاری در تولید و عراوۀ انووا
محموا و اطالعا به زبان ارسی در محیج رایانهای ،تولید برنامههوایی در بزرگداشوت امواس
خاینی(ره) و حهظ و شناساندن هویت ملی و دینی و مقابله با تهاتم رهنضوی و رسوانهای در
محیجهای رایانوهای و رسوانههوا ،حاایوت از تولیود ،توزیوع و صوادرا کاالهوا و خودما
رهنضی و هنری ،سیناایی ،مطبوعاتی و ورزشی در سط ملی و بینالاللی ،توسعۀ ضواهای
مجازی رهنضی ،هنری و مطبوعاتی در محیجهای رایانهای و اینمرنموی ،برپوایی پایضواههوای
رایانهای و اطال رسانی حاوی اطالعا

رهنضی ،دینوی ،تواری ی و علاوی بوه زبوان و خوج

ارسی ،تورویج ضوایل اخالقوی و معوار ،اسوالمی کارکنوان از طریوق اموور مطبوعواتی و
سیناایی» ،پیشبینی شده است.
در برنامۀ پنجم توسعه ،مقابله با رهنگ بیضانه محور اصلی سیاسوتهوا بووده و در قالوب
«مقابله با رسانههای معارض خارتی ،مقاب له بوا تنوگ نورس بوا حضوور در ضوای مجوازی و
رایانهای با رویکرد بومی ،بهرهگیری و هااهنوگسوازی اقوداما تبلیغوی و رسوانهای بورای
مقابله با ناهنجواریهوای رهنضوی و اتماواعی و تقویوت رسوانههوای مواهوارهای و اینمرنموی
ها و» ت کید شده است.

 .4بهداشت

از برنامۀ دوس توسعه با توت ه بوه ا وزایش رشود تاعیوت ،توتوه بوه ارتباطوا بورای کواهش
تاعیت مد نظر قرار گر ت و در این برنامه رسانههای عاومی بهویژه صدا و سیاا موظف به
ا زایش آگاهی عاومی ا راد تامعه در زمینۀ زیوانهوا و مشوکال ناشوی از رشود بویرویوه
تاعیت شدند.
در برنامۀ سوس توسعه ،به باال بردن رهنگ و آگاهیهای تغذیهای توسج رسانهها اشواره
شده و برنامۀ چهارس نیز به هاین مورد اکمها ناوده است .برنامۀ پنجم توسوعه قوج بوه بحوث
کابرد ارتباطا رایانوهای در سوالمت و پویشبینوی «ارائوۀ خودما الکمرونیکوی سوالمت» و
«ایجاد سامانۀ پروندۀ الکمرونیکی سالمت ایرانیان» پرداخمه است.
 .5سیاست

توته به ارتباطا در توسعۀ امور سیاسی در مهاد برناموههوای اول توا چهوارس نقوش چنودانی
نداشمه است .در برنامۀ پنجم ،با علم به اورور کوابردِ نواوری اطالعوا در توسوعۀ اموور
تامعه ،به ناوریهای تدید و کاربرد آنها در توسعۀ امور مرتبج با سیاست نیوز توتوه شوده
است .در این برنامه اقداماتی هاچون «تهیۀ نقشۀ توامع دولوت الکمرونیوک ،صودور کوار
هوشاند ملی چند منظوره ،تکایل و اصالح پایضاه اطالعا هویمی ،ارائۀ خودما عاوومی
و دولمی به شهروندان از طریق حضوری و مجازی ،اسمهاده از ظر یوتهوای رسوانهای بورای
کاهش حضور بیضانضان در منطقه ،ایجاد پایضاه اطالعا آماری کشور و »...پیشبینی شوده
است.
 .6محیطزیست

توته به محیجزی ت از برنامۀ چهارس توسعه شرو شد .ایون برناموه نقوش رسوانههوا را در
حهاظت از محیج زی ت مطرح و برنامۀ پنجم بر تولید برنامههوای آموزشوی بورای توسوعۀ
آگاهیک عاومی به منظور حهاظت از محیجزی ت ت کید کرد .هاچنین در این برنامه «تهیوۀ
نظاس اطالعا زی ت محیطی کشور در سط منطقوهای ،ملوی و اسومانی» پویشبینوی شوده
است.
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جدول  .2توسعه بهوسیلة ارتباطات در برنامههای توسعه
برنامة اول

آموزش

اقتصاد

نموزشهای مسدتقیم بدا توجده بده

توسدددۀ ارتباطددات پسددتی و مخددابراتی در

جمدیدددت در سدددن تحصدددی و

جهت افزایش تولی .سرانه ،اشتغا مول .و

نیازهای محلی و من قهای

کاهش وابستگی اقتصادی

 تقویت برنامده هدای نموزشدی وپرورشی

برنامة دوم

فرهنگ

رسترش برنامه های نموزشی زبانو ادبیات فارسی
 -ارتقای سد

علمدی و کدارایی

دسدتاندد.رکاران چدداو و نشددر و
سینما

اسدددتفاده از وسدددای ارتبدددا جمددددیکشددورهای خددارجی بددرای بازاریددابی و
تبلیغات
جلددوریری از تبلیغددات رمددراهکنندد.ه درمورد کاالهای وارداتی
 رسترش تباد الکترونیکی اط عات ایجدداد شددبکۀ متمرکددز اط د ع رسددانیتجاری بینالمللی و داخلی کشور

برنامة سوم
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 -ایجاد شبکۀ رایانهای بازار سرمایۀ ایران

مد م رهبری

 -ایجدداد شددبکۀ جددامع اطدد عرسددانی

 -نموزشددهای عمددومی و فنددی و

بازررانی کشور

حرفه ای و ترویجی و نموزشهای

 -توانمن.سازی مدردم از طریدا نمدوزش

عالی

جهت اص

الگوی مصرف موجود

ارتقای فرهنگ عمدومی جامدده ،رشد .فضدای اخد ق
اس می ،رش .برنامدههدای فرهنگدی ،مقابلده بدا تهداجم
فرهنگی ،تسهی ت الزم برای فدالیدتهدای فرهنگدی و
هنری بخش غیر دولتدی و مخداطبین خدارز از کشدور؛
غنی سازی اوقات فراغت ،جلوریری از جدرب جواندان
به فرهنگ بیگانه؛ توجده بده فرهندگ صدرفهجدویی در
زمینۀ منابع انرژی
اعت ی مدرفت دینی و قرننی ،بهرهریری از ان.یشههدای

 نموزش ان.یشه های واالی امدامخمینی (ره) و رهنمودهدای مقدام

ا ستفاده از امکانات مختلف فرهنگی ،تبلیغدی کشدور در

مشاغ کوچ

به مردم

واالی امددام خمینددی (ره) و نیددتاهلل خامنددهای ،تحکددیم
مبانی فکری ارزش های انق ب اس می فرهنگ جهاد و
شددهادت در جامددده بددهویددژه در جوانددان و نوجوانددان،
جهت دهی رسانه ها به سمت سالم سازی فضای عمومی،
ارزیابی تحوالت فرهنگی و میدزان اثربخشدی مجموعده
فدالیت های فرهنگی رسدانه هدا و سدایر نهادهدا ،نقدش

 -ایجاد شبکههای نموزشی

رسانهها در نمادری مردم برای مقابله با ب یای طبیدی
حمایت از سرمایهرراری در تولی .و عرضۀ انواع محتدوا و
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 -برقراری ن ام بانک.اری الکترونیکی

برنامة چهارم

 ایجاد شبکۀ ملدی دادوسدت .الکترونید -بهرهریری از فنداوری اط عدات

اوراق بهادار

در تدد.وین و اجددرای برنامددههددای

 -توسدددۀ تجددارت الکترونید

در قالددب

نموزشی درسی

ایجدداد مراکددز اطدد عرسددانی رایانددهای و

 -ایجدداد و توسدددۀ نمددوزشهددای

شبکهای و بازارهای مجازی

مجازی

 -اتخاذ ت.ابیر الزم بهمن ور کسدب سدهم

 -نمدددوزش بددده مدددردم بدددرای

مناسددب از بددازار اط عددات و ارتباطددات

مقاومسازی در مقاب زلزله

بینالمللی
 رسترش بازار محصوالت دانایی محدورو دانشبنیان

اط عددات بدده زبددان فارسددی در محددیط رایانددهای ،تولیدد.
برنامههدایی در بزرر.اشدت امدام خمیندی (ره) و حفد و
شناسان.ن هویت ملی و دینی و مقابله با تهاجم فرهنگی و
رسانهای در مح یهای رایانهای و رسدانههدا ،حمایدت از
تولی ،.توزیدع و صدادرات کاالهدا و خد.مات فرهنگدی و
هنری ،سینمایی ،م بوعاتی در سد

ملدی و بدینالمللدی،

توسدۀ فضاهای مجازی فرهنگدی هندری و م بوعداتی در
محیطهای رایانهای و اینترنتی ،برپایی پایگاههای رایانهای و
اط عرسانی حاوی اط عات فرهنگدی ،دیندی ،تداریخی و
علمی به زبان و خط فارسدی ،تدرویف فضدای اخ قدی و
مدددارف اسدد می کارکنددان از طریددا امددور م بوعدداتی و
سینمایی ،تقویت تدام فرهنگهدا و زبدانهدای بدومی بدا
فرهنگ و میراث مدنوی ملی

برنامة پنجم

 تولی .برنامههای نموزشی رسترش نموزشهای از راه دور نموزش همگانی برنامۀ مصدوبقوۀ قضائیه
 نمدددوزش همگدددانی حقدددوقشهرون.ی

 توسدۀ مراکز ص.ور رواهی الکترونیکی ایجاد پایگاه اط عات نماری کشور توسدۀ تجارت الکترونیکی توسدۀ بانک.اری الکترونیکی -تهیۀ طر بان

جامع اط عاتی کشور

مقابله با رسانههای مدار

خارجی ،مقابله با جنگ نرم

با حضور در فضای مجازی و رایانهای با رویکرد بومی،
بهرهریری و هماهنگسازی اق.امات تبلیغی و رسدانهای
برای مقابلده بدا ناهنجداریهدای فرهنگدی و اجتمداعی،
تقویت رسانههای ماهوارهای و اینترنتی همسو

ادامة جدول  .2توسعه بهوسیلة ارتباطات در برنامههای توسعه

برنامة دوم

برنامة اول

بهداشت

سیاست

-

محیط زیست
-

-

افزایش نراهی عمومی افراد
جامده در زمینده زیدانهدا و

-

مشددک ت ناشددی از رشدد.

-

برنامة سوم

بیرویۀ جمدیت

بدددداال بددددردن فرهنددددگ و

-

نراهیهای تغریهای

-
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برنامة چهارم

 ارتقاء فرهنگ و سوادتغریهای

 -بهرهریری همهجانبه از فناوریهای نوین در

 -طراحی و استقرار ن ام

دستگاههای اجرایی و وزارتخانهها

جامع

اط عات

س مت

شهرون.ان ایرانی

 -طراحی و استقرار ن ام جامع اط عات (،)M.I.S

نقش رسانهها در حفاظت از محیط زیست

عملیات و م.یریت قضائی

برنامة پنجم

تهیۀ نقشۀ جامع دولت الکترونی  ،ص.ور کارت
ارائۀ خ.مات الکترونیکی

هوشمن .ملی چن .من وره ،تکمی

پایگاه اط عات

 -تولی .برنامههای نموزشی برای توسدۀ نراهی

س مت و ایجاد سامانۀ

هویتی ،ارائۀ خ.مات به شهرون.ان از طریا حضوری

عمومی به من ور حفاظت از محیط زیست

پرون.ۀ الکترونیکی س مت

و مجازی ،ایجاد پایگاه اط عات نماری کشور؛ راه

 -تهیۀ ن ام اط عات زیستمحی ی کشور در

ایرانیان

ان.ازی مرکز ملی دادههای قوۀ قضائیه ،عرضۀ خ.مات
حقوقی الکترونی

به مردم

س

من قهای ،ملی و استانی

ج) توسعه برای ارتباطات

در برنامهریزی بیشمر کشورهای رو به توسعه ،در مراحل ن

ومین بوه ابعواد اقمصوادی توسوعه

(زیربنای اقمصادی ،اصالحا ارای و توسعۀ صنایع سبک و سنضین) پرداخموهانود و سوپس
ر مه ر مه به ابعاد اتمااعی توسعه (مانند بهداشت ،آمووزش ،توزیوع عادالنوۀ درآمود ،توسوعۀ
منطقهای سرزمین ،ساخت سکونت ،ر اه اتماواعی و م وائل ناشوی از مهواتر تاعیوت و
رسایش و آلودگی طبیعت) آگاهی یا مهاند و ابعاد ارتباطی توسعه در مراحول بعودی موورد
توته قرار گر مه است .این ابعاد از تهت برنامهریزیک ارتباط پایین به باال ،شامل مواووعاتی
مانند دریا ت ،بیان و شکلگیری نیازها ،ایجاد خودیاری و مشارکت ،نهادیشودن ارتبواط و
مشارکت و در تهت برنامهریزی ارتباط باال به پایین ،بیان و توتیه هد،های توسوعۀ ملوی،
منطقووهای و محلووی و بووهطووور کلووی ایجوواد شووبکه ارتبوواطی و بازخوردهووای الزس در هاووۀ
عالیتهای عارانی میشود (تهرانیان.)21 :1355 ،
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برنامة اول

در برنامۀ اول ،در ب ش خجمشیهای برنامه ،بر ایجواد زمینوههوای مناسوب بورای مشوارکت
مؤثر و هاهتانبۀ مردس در امور سیاسی و اتماواعی ،تو مین ق وامی از هزینوۀ ارائوۀ خودما
عاومی کشور و هاچنین مشوارکت بیشومر زنوان در اموور اتماواعی ،رهنضوی ،آموزشوی و
اقمصادی در راسمای تحدید موالید مورد توته قرار گر مه است.
برنامة دوم

در برنامۀ دوس ،در خجمشیهای اساسی و سیاستهای کلی برناموۀ دوس توسوعه ،بور اهودا ی
هاچون هاکاری هاهتانبۀ دولت و ملت در گ مرش روح تهاهم اتمااعی ،هدایت توانان
و نوتوانووان ،مشووارکت در صووحنههووای رهنضووی ،اتماوواعی ،سیاسووی و اقمصووادی ،تقویووت
مشارکت عامۀ مردس و ات اذ تدابیر الزس برای نظوار شای ومه و پیوسومه بور اتورای برناموه،
گ ومرش رهنووگ و ارزش کوار و شای وومضیهووای وردی و اتماوواعی بور مبنووای مشووارکت
عاومی ،پرورش روحیوۀ م وئولیت پوذیری ،نظوم و انضوباط و تعواون عاوومی و هاب ومضی
اتمااعی ،واگوذاری عالیوت هوای اترایوی ،رهنضوی ،هنوری ،ورزشوی بوه موردس و تقویوت
مشارکت عاومی با توته به سیاستگوذاری و تصوایمگیوری و نظوار دولوت ،مشوارکت

بیشمر زنان در امور اتمااعی ،رهنضی ،آموزشوی و اقمصوادی ،تقویوت حوس خوداتکوایی و
اعمااد به نهس ،ت کید بر مشارکت و هاکاری هر چه بیشومر موردس در اموور آموزشوی نوی،
حهاظت ،احیاء و بهرهبرداری از تنضلها و مراتع و منابع دریایی و آبزیان داخلوی کشوور بوا
مشارکت مردمی ت کید شده است.
از آنجایی که یکی از اهدا ،این برنامه« ،تقویت مشارکت عاموۀ موردس و ات واذ تودابیر
الزس برای نظار شای مه و پیوسمه بر اترای برنامه» است .اقداما زیر بورای آن پویشبینوی
شده است:
 .1تشویق و حاایت از ایجاد تشکلهای ت صصی در زمینههای م ملف
 .2توسعۀ نقش مردس در امور رهنضی از طریوق اصوالح قووانین و مقوررا و روشهوا و
حاایتهای مالی و اعمباری از عالیتهای رهنضی
 .3گ مرش رهنگ امر به معرو ،و نهی از منکر
 . 4ایجاد شووراهای اسوالمی اسومان ،شهرسومان ،شوهر ،ده ومان و روسوما و نظوار ایون
شوراها بر تاامی امور عارانی ،رهنضی ،اترایی و اقمصادی محدوده این شوراها
 .5گ مرش روح انمقادپذیری ،سازندگی و خیرخواهی ،تعاون و تهواهم و هاب ومضی در
پیشر ت تاامی امور
 .6ایجاد زمینههای الزس برای عالیتهوای سوالم و سوازندۀ رهنضوی ،علاوی ،اتماواعی،
هاکاری هاهتانبۀ ملی
 .7نظار م ومار و پیضیور در تهوت ح ون اتورای برناموههوا و تقویوت ح ون نظوار
عاومی در تاامی امور کشور
برنامة سوم

در برنامۀ سوس توسعه ،در مادۀ  71دولت موظف شده برنامههایی را برای توسعه و مشوارکت
زنان و توانان بهویژه ب یجیان در عالیتهای اقمصادی ،اتمااعی و رهنضوی پیشونهاد دهود
مادۀ  :100بهمنظور ایجاد زمینههای مشارکت و سرمایهگذاری ب ش غیر دولموی و حاایوت
کای و کیهی از عالیوتهوای پژوهشوی و ونآوری ،بواألخ

پوژوهشهوا و ونآوریهوای

کاربردی توسعهای ،دولت مجاز است در ت سیس صندوکهای غیور دولموی مشوارکت کنود
مادۀ  :104بهمنظور حهاظت از محیجزی ت و بهرهگیری پایودار از منوابع طبیعوی کشوور ،بور
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نهادینه کردن مشارکت مردس در برنامهریزی ،تصایمگیری و اترا ت کیود شوده اسوت موادۀ
 :162دولت موظف است مشارکت مردس در امور رهنضی را در قالب طرح ساماندهی اموور
رهنضی تهیه نااید مادۀ  :163بر گ مرش ضاهای مذهبی و م اتد از طریق مشارکتهای
مردمی ت کید شده است مادۀ  :111بهمنظور توسعۀ مشارکتهوای مردموی ،ر وع اخمال وا
محلی به شوراهای حلک اخمال ،واگذار میگردد مادۀ  :113ت اوی رصتهوا و مشوارکت
معلولین در تامعه مورد توته قرار گر مه است.
برنامة چهارم

ابعاد ارتباطی در مواد برنامۀ چهارس بهصور های زیر تعیین شده است :در بند «و» مادۀ ،37
دولت موظف شده است در تهت ایجاد ضوا و ب ومرهای مناسوب بورای تقویوت و تحکویم
رقابتپذیری و ا زایش بهرهوری نیروی کار «زمینۀ مشارکت تشکلهای قانونی غیور دولموی
صنهیوت صصی ب شهای م ملف را در برنامهریزی و سیاستگذاریهوای مربوطوه ایجواد
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و ارائه نااید» مادۀ  :111بار دیضر دولت را مکلف ناوده که در راسومای توسوعۀ مشوارکت
زنان حاایتهای الزس را از نهادهای مدنی زنان انجاس دهد.
در ماده واحدۀ  :112بر «تواناندسازی و ارتقواء سوط مشوارکت هاوهتانبوۀ توانوان در
رآیند توسعۀ پایدار کشور» بار دیضر ت کید ناووده اسوت موادۀ  :15توتوه بوه نهوادیشودن
ارتبوواط و توس وعه بوور مبنووای نیازهووای محلووی در راسوومای اهوودا ،اسوومقرار عوودالت و ثبووا
اتمااعی ،کاهش نابرابریهای اتمااعی و اقمصادی و تواناندسازی قرا محور قورار گر موه
است:
هو) ارتقاء مشارکت نهادهای غیر دولمی و مؤس ا خیریوه ،در برناموههوای قرزدایوی و
شناسایی کودکان یمیم و خانوادههای زیر خج قر ،در کلیۀ مناطق کشور
ح) ات اذ رویکرد تواناندسازی و مشوارکت محلوی ،براسواس الضووی نیازهوای اساسوی
توسعه و تش ی

نیاز توسج توامع محلوی بورای ارائوۀ خودما اتماواعی ،از طریوق نظواس

انضیزشی برای پروژههای عارانی کوچک ،ممناسب با ظر یتهوای محلوی ،ازطریوق اعاوال
موارد وک در سطوح محلی و با تلب مشارکتهای عاومی

الزمۀ هر ارتباطی وتود اعمااد است کوه یکوی از مهومتورین اتوزای سورمایه اتماواعی
است .یکی از مهمترین مهاد برنامۀ چهارس در راسمای ابعاد ارتباطی توسعه ،مواده واحودۀ 11
است که عالوه بر ت کید بر ارتقای سرمایۀ اتمااعی و گ مرش نهادهای مدنی ،نظار مردس
در توسعۀ پایدار کشور را اروری دان مه است در ماده واحودۀ  ،100دولوت مکلوف شوده
«منشورحقوک شهروندی» را تدوین نااید که یکی از پیش نیازهای مهم مشوارکت موردس در
توسعۀ تامعه است.
یکی دیضر از موارد مطرح شده در برنامۀ چهارس توسعه ،ت کید بور «گهمضووی اتماواعی
دولت و نهادهای مدنی» اسوت کوه در مواده واحودۀ  101بوهشورح زیور آموده اسوت...« :دو
گهمضوی اتمااعی دولت و شرکای اتمااعی (نهادهای مدنی روابوج کوار) ارتقوای سورمایۀ
ان انی و اتمااعی ،ارتقای روابج صنعمی و روابج کار ،نقش شرکای اتمااعی ،مذاکرا و
چانهزنی تاعی ،انعقاد پیاوانهوای دسومهتاعوی ،تشوکیل شوورای سوهتانبوه مشواورۀ ملوی،
گ مرش مکوانیزسهوای سوهتانبوه در روابوج کوار ،اصوالحا سواخماری ،تورویج گهمضووی
اتمااعی و تقویت تشکلهای مدنی روابج کار».
یکی از اقداما عالیاتی برای تحقق ابعاد ارتباطی ذکور شوده در سیاسوتهوای کلوی
سند چشم انداز ،ماده واحدۀ  110است ایون مواده سیاسوتهوایی را در سوط منطقوهای و
بینالاللی نیز پیشبینی ناوده است ...« :الف و برناموهریوزی در زمینوۀ مشوارکت و حضوور
عال در رآیندها ،نهادها و مجامع منطقهای و بین الاللی در باد گهمضوی تادنهوا  ...هوو
بهبود ساخمارهای اترایی و حاایت از ت سیس نهادهوای غیور دولموی بورای تحقوق عالوی
گهمضوی رهنگها و تادنها با رویکرد کاهش تصدی دولوت و غیور دولموی شودن ایون
عالیت».
مادۀ  111نیز اقداسهوای دیضوری را در هاوین راسوما معوین ناووده اسوت ...« :وو توسوعۀ
مشارکت هاهتانبۀ هاۀ ایرانیوان بور اسواس حوق برابور شوهروندی ،در نظواس تصوایمسوازی،
تصایمگیری و مدیریت اترائی کشور  ...وو تهیۀ طرح راهبردی توسعۀ نظم و امنیت کشوور
با رویکرد تامعهمحوری ،مشارکت هاضوانی و توایضزینی ارزشهوا و کنمورلهوای درونوی
بهتای رویکرد امنیموی و ارتقواء اح واس امنیوت در تامعوه  ...یو تهیوۀ سوازوکارهای الزس
تهت تقویت نهادهای مدنی و احزاد در کشور طو تهیۀ سازوکارهای الزس تهوت توسوعۀ
مشارکت مردمی ،برای ت مین نظم و امنیت عاومی».
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برنامة پنجم

در برنامۀ پنجم توسعه ،در مادۀ  ،3بهمنظور تقویت روحیۀ کار تاعی ،دولت مکلف شده از
توسعه و ایجاد مؤس ا  ،هیئتها و تشکلهای رهنضی ،هنوری ،رسوانهای ،دینوی و قرآنوی
حاایت کند .هاچنین در ایون برناموه بور ایجواد سوازوکارهای مناسوب بورای ا وزایش سوهم
مشارکت انجانهای علای ،ن بضوان و اسومعدادهای برتور در تصوایمسوازیهوا و مودیریت
کشور ت کید شده است .در مادۀ 24نیز دولت مکلف به تهیوۀ سوند راهبوردی «ارتقواء سوط
شوواخ

توسووعۀ ان ووانی» شووده اسووت .هاچنووین بوور ایجوواد و گ وومرش زیرسوواختهووا و

سازوکارهای الزس برای مشارکت هرچه بیشومر موردس در راسومای تقویوت و تحکویم امنیوت
پایدار کشور ت کید شده است.
الزامات قانونی و حقوقی

تعیین چارچود قانونی و سازمانی نظاسهای ارتباطی یکی از مؤلهههای اصلی برناموهریوزی و
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برخوردار شود .مقصود از حقوک رسانه هوا ،مجاوعوه قواعود و مقرراتوی اسوت کوه بور کوار
رسانهها و ا راد عال در این عرصه حکومت میکند.
توته به حقوک و مقررا رسانه در برنامههای توسعۀ ایران ،از برنامۀ سووس توسوعه آغواز
شد .از آنجایی که راهبرد این برنامه آزادسازی و خصوصیسازی بود ،در ایون برناموه مقورر
شد که امور خدماتی و غیر حاکایمی پ ت و م ابرا به ب ش غیور دولموی واگوذار شوود.
هاچنین مادۀ  160این برنامه مربوط به حاایت از ثبت نرسا زارهای رایانهای و چندرسوانهای
میشود .هاچنین در این برنامه دولت موظف به «تهکیک وظایف مجاوعههای ت مینکننودۀ
اطالعا  ،ت مینکنندۀ خدما و ت مینکنندۀ ارتباطا » شده است.
در برنامۀ چهارس نیز مقرراتی به کاهش حجم تصدیها و کوچککردن ب ش دولموی و
توسعۀ ب ش غیر دولمی اخمصاص یا مه است .اما در این برنامه بهصور تامعتر بوه حقووک
ارتباطا پرداخمه و اان ت کید بر بازنضری و اصالح قوانین مطبوعوا و تبلیغوا  ،دولوت
مکلف به تهیۀ «الیحۀ قانون تامع ارتباطا » شده است .هاچنین ایون برناموه ،اسومقرار نظواس
صنهی ب ش رهنگ و تهیه الیحۀ امنیت شغلی اصحاد رهنگ و هنر را نیز در دسمور کار

خود قرار داد.
در برنامۀ پنجم نیز دولت موظف به «تهیه و تدوین نظاس تامع رسانههوا» و نیوز «پیشونهاد،
واع و اترای سویاستها و مقررا مورد نیاز و ایجواد و تقویوت سوازوکارهای الزس بورای
سامان دهی ،نظار و پاالیش محموای دیوداری ،شونیداری و نوشوماری در ضوای رسوانه ای
کشووور اعووم از رسووانههووای مکمووود ،دیووداری ،شوونیداری ،رقووومی (دیجیمووال) ،مجووازی و
شبکه های ارتباطی غیر مکالااتی ،شبکه های داده و مواهواره ای و سوامانه هوای م وابراتی بوه
شورای عالی انقالد رهنضی» شده است.
نتیجهگیری

گ مرش دامنۀ اثرگذاری مطبوعا  ،رادیو ،تلویزیون و سیناا در تامعوه ،از سوویی ،و بوروز
آثار ارتباطا سنمی و رسانههای ردی از سوی دیضر ،از دهۀ چهل به بعد م وئلۀ ارتباطوا
را در ایران به مواو مطالعاتی از تانب نظریوهپوردازان و محققوان تبودیل کورده اسوت .در
سط سیاستگذاری کالن نیز توته بوه ایون امور در قالوب برناموههوای توسوعه بووده اسوت.
بنابراین ،با توته به اهایوت ایون مواوو هوم از تنبوۀ نظوری و هوم عالوی ،ایون اورور
اح اس میشود کوه بعود از تودوین پونج برناموۀ توسوعه ،بوه ارزیوابی سیاسوتهوای گذشومه
بپردازیم .یکی از لوازس و اقداما اولیه برنامهریزی مطلود ،شناخت و آگاهی کا ی ن وبت
به واع موتود و گذشمه است.
بر اساس یا مههای این پژوهش ،توته به ارتباطا در برنامههای توسعۀ ملی رایندی رو
به رشد داشمه است .برنامۀ اول بعد از انقالد بیشمر یک برناموۀ کوالن اقمصوادی بوا رویکورد
ب شی است و سیاستهای حاکم بر سایر ب شهوا بوهطوور عاوده بور زمینوههوای اقمصوادی
عالیتها ت کید دارد .در ب ش ارتباطا نیز توته به ارتباطا دور در برنامۀ اول ،بوا هود،
ایجاد رشد اقمصادی و کاهش واب مضی بوده است .در ایون برناموه قوج در اهودا ،کلوی و
خجمشی برنامه به ارتباطا توته شد ،اما در تبصورههوای برناموه ،لحواظ نضردیود .از سووی
دیضر ،در این برنامه قج بر توسعه کای صدا و سیاا و پ ت و م ابرا ت کید و سایر ابعواد
آن نادیده گر مه شد .در زمینه توسعه به وسویله ارتباطوا نیوز بوه توسوعۀ آمووزش و توسوعۀ
اقمصادی توته شده است.
ارتباطا در برنامۀ دوس توسوعه ،پررنوگتور از برناموۀ اول بووده و بور توسوعۀ ارتباطوا
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تاعی و ارتباطا دور تاکید شده ،هرچند ارتباطوا رایانوهای و ارتباطوا سونمی هاچنوان
مورد غهلت واقع شده است .هاچنین در این برنامه به توسعۀ اقمصادی ،آموزشی ،رهنضی و
بهداشت به وسیله ارتباطا توته شده است.
در برنامۀ سوس توسعه ،به توسعۀ سینااها و تاالرهای ناایش توته شده و برای اولوین بوار
توسعۀ ارتباطا رایانها ی در دسمور کار دولت قورار گر وت .هاچنوین بوا توتوه بوه راهبورد
آزادسازی و خصوصیسازی در این برنامه ،واگذاری ب شهای غیر حاکایمی به ب ش غیر
دولمی به تصویب رسید و به ایون ترتیوب بوا ا وزایش مشوارکت ب وش غیور دولموی و حهوظ
رقابتپذیری و تهکیک وظایف حاکایمی از تصدیگوری ،پایوهگوذار بنوای مطائنوی بورای
توسعۀ این ب ش شد.
رویکرد برنامۀ چهارس وبا توته به اهدا ،چشماندازو دستیابی به اقمصواد دانوشبنیوان از
طریق اسمقرار زیرساختهای غیر یزیکی و توته به برنامههای ب شی بود .برنامۀ چهارس کوه
اولین برنامه در راسمای چشمانداز بی تساله نظاس است ،نضاه تامعتری به ب ش ارتباطا و
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دسمور کار دولت قرار گر ت و مهادی به این امر اخمصاص یا وت .از سووی دیضور ،در ایون
برنامه سعی شد مقدما بوازنضری و اصوالح قووانین حووزۀ ارتباطوا

وراهم شوود و بودین

منظور دولت مکلف به تهیۀ «قانون تامع ارتباطا » شود .توتوه بوه ارتباطوا در چوارچود
اهدا ،تامعۀ اطالعاتی ،مهمتورین گورایش اخیور در سیاسوتگوذاری و برناموهریوزیهوای
توسعه است که این مهم در برنامۀ چهارس توسعه تا حدودی تحقق یا مه است.
برنامۀ پنجم توسعه که دومین گاس برنامه چشمانوداز بی وتسواله نظواس اسوت ،بوه توسوعۀ
ارتباطووا رایانووهای توتووه مب وووطی داشوومه امووا مم سووهانه رویکوورد ایوون برنامووه ا ووزایش
خدما رسانی دولمی با تعریف برخی طرحهوای اترایوی اسوت .در زمینوۀ توسوعه بوهوسویلۀ
ارتباطا  ،توسعۀ رهنگ در رأس مهاد تصویب شده قرار دارد .اکثر مهاد این برنامه عاومواً
ناظر به مدیریت محموا با اسمهاده از ناوری اطالعا بوده و برناموههوایی اترایوی ،در موورد
ساماندهی اطالعا ارائه میدهند .اما بهنظر میرسد تایضاه برنامۀ پنجساله راتر از تعریوف
پروژههای اترایی است و باید اهدا ،گ مردهتری هاچون توسعۀ مبمنی بر دانایی یا توسوعۀ
تامعۀ معر می را مد نظر قرار دهد.

در مجاو  ،با اندکی ت ام میتوان گهت در هاۀ برنامههای پنجسالۀ توسعه ،بیشومر بوه
ابعاد مادی ،س تا زارانه و کای توسعۀ رسانهها پرداخمه شده و تنبههای رامادی ،کیهی و
محموایی ونظیر حق دسمرسوی هاضوانی بوه اطالعوا  ،آزادی ک وب و انمشوار اطالعوا در
چارچود قانون اساسی ،امنیت و حریم خصوصی ،آزادی بیان و قلم و نیز حرکت بوهسووی
تامعۀ اطالعاتی و داناییمحورو و هاچنین سایر ابعاد ارتباطوا از تالوه ارتباطوا ان وانی،
سنمی و اتمااعی کامر مورد توته بوده است (تدول شاارۀ  .)3اما در کول ،برناموۀ چهوارس
توسعه ن بت به سایر برنامهها بهصور تامعتر با محوریت «دانوایی» بوه ابعواد و زمینوههوای
تدید ارتباطا پرداخمه است.
هاچنین توته به ارتباطا ان انی و میان ردی در برنامههای پونجسوالۀ گذشومه تایضواه
چندانی نداشمه است .این در حالی است که هد ،اصولی توسوعه ،ان وان اسوت و توسوعهای
مهید و ثارب ش است که مبمنی بر نیازهای ان ان و با توته بوه رهنوگ مردموان آن تامعوه
باشد .از سوی دیضر ،توته به حوزۀ ارتباطوا در برناموههوای گذشومه بوهصوور ب شوی و
مجزا از یکدیضر بوده و ارتباط آنها با یکدیضر و سایر ب شهای تامعه لحواظ نشوده اسوت.

بنابراین ،ابعاد توسعۀ ارتباطا  ،توسعه بهوسیلۀ ارتباطا و توسعه بورای ارتباطوا بایود بوه-
صور هازمان و در ارتباط با هم در برنامههای توسعه لحاظ شود.
هاچنین با توته به توسعۀ تامعۀ اطالعاتی و گ مرش ناوریهوای نووین ،سیاسوتهوای
مرتبج با حوزۀ ارتباطوا بایود در چوارچود اهودا ،تامعوۀ اطالعواتی و شوبکهای ،اوان
تارکز بر اصل مردسمحور بودن ،با سایر سیاستها ادغاس شود تا توالشهوا بوهسوات توسوعۀ
پایدار ،هااهنگ و من جم در حرکت باشد.
سیاستگذاری ارتباطی ،از یکسو بر اسمهادۀ مهید از تجربههوا و واوعیت موتوود و از
سوی دیضر ،م ملزس ات اذ رویکردی معطو ،به آینوده اسوت .یکوی از بهمورین تجربوههوای
برنامهریزیک توسعه تا کنون ،برنامۀ ششم عارانی بوده است .در این برنامه ،بورای اولوین بوار،
واعیت گذشمه ب شها با مشارکت دسمضاههای اترایی مربوطه مورد ارزیابی قرار گر ت.
هاچنین در این برنامه ،عالوه بر تهیۀ برناموۀ میوانمود  ،بورای یوا من چشومانوداز بلندمود
توسعۀ ایران ،آیندهنضری دهساله صور گر ت.
برای ن

مین بار در تدارک برنامۀ عارانی ششم ،کایمهای در میان کایمههوای مشومرک

برنامهریزی سی و ششگانۀ کشور بهناس «کایمۀ اطالعا و ارتباطوا تاعوی» تشوکیل شود
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که وظیهۀ آن پرداخمن به سیاسوتهوا ی ارتبواطی بوود .ایون کایموه بورای تودوین چوارچود
برنامووهری وزی عالی وتهووای ارتبوواطی ،از ممووون مطالعووا یون ووکو تحووت عنوووان «بووهسوووی
سیاستهای واقعبینانه ارتباطی» اسومهاده ناوود و بور اسواس آن تودوین شود .در ایون برناموه،
ب ش ارتباطا بهصور م مقل و یکپارچه در نظر گر مه شود و ابمودا شورایج هور یوک از
رسانهها بررسی گردید و سپس بر اساس آن شرایج ،با توته بوه نیواز کشوور در هور یوک از
ب شها و دورناای آیندۀ ایران ،اسمراتژیهای الزس طراحی و تدوین شد .در حوال حااور،
با وتوود تودوین پونج برناموه بعود از انقوالد ،یکوی از بهمورین برناموههوای توسوعه ،بوهزعوم
برنامهریزان برنامۀ ششم بوده است.
بنووابراین ،در حووال حااوور الزس اسووت بووا توتووه بووه ظهووور تامعوۀ اطالعوواتی و پیشوور ت
ناوریها و رسانههوای تدیود ،سیاسوتگوذاریهوای تدیودی صوور پوذیرد و از تجربوه
برنامهریزیهای گذشمه از تاله برنامۀ ششم عارانی اسمهاده و با رویکرد تامع و یکپارچه و
نضاهی راب شی به ارتباطا در برنامههای توسوعه پرداخموه شوود توا توسوعۀ کاوی و کیهوی
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انوا ارتباطوا (ارتباطوا سونمی ،ارتباطوا تاعوی ،ارتباطوا دور ،ارتباطوا رایانوهای)
بهصور موزون و هاهتانبه محقق گردد.
جدول  .9تحلیل برنامههای توسعه بر مبنای رویکرد ارتباطات و توسعه (تهرانیان)
توسعة ارتباطات

توسعه برای

توسعه به وسیله ارتباطات

ارتباطات

ارتباطا سنمی

ارتباطا تاعی

ارتباطا دور

ارتباطا رایانهای

آموزش

اقمصاد

رهنگ

بهداشت

سیاست

محیج زی ت
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برنامۀ چهارس
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برنامۀ پنجم
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