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  پيشگفتار

  

هاي جديد ارتباطي و نحوه برخورد كشورهاي آسيائي، عرب و آمريكاي التين با آن از موضوعاتي است كه مطالعـه و                       بحث تكنولوژي 
تنها در  . رسد  برد، نه تنها الزم، بلكه ضروري و واجب به نظر مي             مي بررسي آن براي كشور ما كه در شرايط نسبتاً مشابهي با آنان به سر             

پرداخـت و حـداكثر     » انقـالب اطالعـات   «مشي كلي و كالن در برخورد بـا پديـده             توان به ترسيم خط     سايه پيگيري چنين مطالعاتي مي    
  .نمود) سنتّي(اي مذهبي و ملّي ه هاي جديد ارتباطي در جهت توسعه كشور با توجه به ارزش برداري را از تكنولوژي بهره

انقالب ارتباطات چه تأثيري بر كشورهاي در حال توسعه خواهد گذشت و چه ارمغـاني          : دستيابي به پاسخ سؤاالتي از اين قبيل كه       
 هـاي موجـود خواهـد شـد يـا نيروهـاي             ها موجب تقويت ارتباطات و تكنولوژي        به همراه خواهد آورد؟ آيا اين تكنولوژي       ها  آنبراي  

ها، آموزش، ساختمان و زيربنـاي        را تقويت خواهند كرد؟ آزادي عمل اين كشورها در زمينه انتخاب تكنولوژي           ) وابستگي (نواستعماري
تر روياروئي اين ت      و از همه مهم   ... يكپارچه ارتباطات چگونه است؟ پيامدهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي حاصله چه خواهد بود؟              

هاي سنتّي چگونـه خواهـد        ها با ارزش    تر روياروئي اين تكنولوژي     و از هم مهم   ... اي سنتّي چگونه خواهد بود؟      ه  ها با ارزش    تكنولوژي
 هـا  آنهـاي پـيش پاافتـاده و حقيـري را جـايگزين       را تشديد و ارزش) مذهبي و ملّي(هاي سنتّي     ها فروپاشي ارزش    بود؟ آيا تكنولوژي  

ها را موجب خواهنـد شـد؟ و          گي، با از ميان بردن تنوع فرهنگي تفاهم ميان فرهنگ         يا اين كه ضمن حفظ هويت فرهن      خواهند ساخت؟ 
هاي سنتّي با آْخرين دسـتاوردهاي علمـي          خواهند رهيافت مناسبي را براي انطباق ارزش        كساني باشد كه مي   بايد دغدغه فكري تمام     ... 

ستيابي به پاسخ اين سؤاالت سخت، دشوار و طوالني باشد،          ممكن است كه مسير د    . بشر در زمينه ارتباطات و اطالعات جستجو نمايند       
هاي ديني است، گريزي جز پيمودن اين مسير وجود           اما براي كشوري با شرايط ما كه در پي تطبيق دستاوردهاي جديد بشري با ارزش              

تنهـا در ايـن صـورت خـواهيم     . ودندارد و بايد با عزمي جزم و همتي بلند، همچون مجاهدان بزرگ انقالب اسالمي، اين مسير را پيمـ              
  .مناسب جامعه اسالمي خود را طراحي و اجرا كنيم» مدل جامعه اطالعات«توانست 
از . رو داريد حاصل چنين تالشـي اسـت   مركز در حد توان خود تالش كرده است تاگامي در اين مسير بردارد، و آنچه در پيش                اين  

انـد مطالعـه و       كه مؤلفان سعي كـرده      بخصوص آن . ياري از سؤاالت فوق راهگشا باشد     تواند در زمينه بس     آنجا كه محتواي اين كتاب مي     
نظران  اميد است كه مورد توجه صاحب . به ترجمه و انتشار آن اقدام شد      . بررسي خود را روي كشورهاي در حال توسعه متمركز نمايند         

هاي دينـي و    درك و فهم مقتضيات زمان، به حفظ ارزشو عالقمندان به مباحث ارتباطات، خصوصاً انديشمندان و دلسوزاني كه ضمن      
تـشكر  . شايسته از مترجم محترم و كليه همكاراني كه در انتشار ايـن كتـاب مركـز را همراهـي كردنـد                    . انديشند؛ قرار گيرد    ملّي نيز مي  

  .نمائيم
  ها  رسانهريزي برنامه مطالعات و دفتر                  
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  پيشگفتار مؤلف
  

 هـزار مايـل ـ محـصول واقعـي جامعـه       26اي بـه طـول    گر همكاري دو تفكر در گستره بيان. صل انقالب اطالعات استاين كتاب حا
بـه رغـم مـشكالت      . المللـي كـامپيوتر اسـت       هاي خاص خدمات پستي، ارتباطات تلفني و انتقال بين          اطالعات و در برگيرنده دشواري    

ما در اين كتـاب     . واكنش چندين كشور در قبال فشارهاي جامعه اطالعات است        بردن به چگونگي      افزار و تداركات، هدف ما پي       سخت
و بـا   هاي متفاوت در اين كشورها را مورد بررسي قرار داده             هاي اجتماعي، طرح    ها، و نظام    از طريق بررسي تحوالت زيربنايي، سياست     

  .ايم ها در ميان كشورهاي مورد مطالعه پرداخته باهتها و ش تر ساختن تفاوت هاي اطالعات جامعه به روشن ارائه الگوهاي تكنولوژي
هاي اجتمـاعي مـشخص       لوژي در شيوه زندگي و نظام     .هاي اجتماعي را از طريق جذب تكنو        انداز تكنولوژي   ما در اين كتاب چشم    

انتشار و نوآوري، جبرگرايي و     ماندگي فرهنگي،     هاي عقب   انداز انتشار تكنولوژي را با ديدگاهي انتقادي از نظريه          از اين چشم  . ايم  نموده
  .ايم ليبراليسم تكنولوژيك و در زمينه مسائل فرهنگي مورد بررسي قرار داده

هـاي     ارتباطات، نـوآوري و توسـعه آن و زمينـه          در اين كتاب فرض بر اين است كه خواننده تا حدودي با مسائلي چون تكنولوژي              
مطالعـه ايـن   شود و خواننده با    ه عنوان بعدي جديد در مطالعات توسعه تلقي مي        انداز تكنولوژي اجتماعي ب     چشم. فرهنگي آشنايي دارد  

 شدن جامعه جهاني اطالعات پي خواهد برد و متوجه خواهد شد كه اهميت ابعـاد اجتمـاعي از آنچـه اصـوالً                       كتاب به چگونگي مطرح   
  .كنند بيشتر است ها عنوان مي برخي نظريه

  جريس هنسون
  اوماناروال                                                                                                                                    
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  فصل اول
  تكنولوژي در كشورهاي در حال توسعه

  

چه بدون طـرح،    دهند، چه با طرح قبلي        هاي ارتباطات را شكل مي      هاي عمومي كه سيستم     سياستگزاري
  .گذاري اجتماعي نيز هستند سياست

  )1986(ماريودي فرگوسن 
  

ايـن  . گيـرد مـشاركت دارنـد       ونيـك را در بـر مـي       كشورهاي جهان سوم در يك انقالب جديد ارتباطـات كـه بيـشتر تكنولـوژي الكتر               
هـاي   مفيد باشند ولـي در عـين حـال اولويـت    ها، فقر و ديگر مشكالت توسعه  سوادي، بيماري توانند براي مبارزه با بي      ها مي   تكنولوژي

ترين مسائل براي كشورهاي در حال رشد ايـن اسـت كـه انقـالب      يكي از عمده. كنند متفاوت و مسائلي را براي اين كشورها ايجاد مي  
ارتباطـات و   هـا موجـب تقويـت         آيا اين تكنولـوژي   . ارتباطات چه تأثيري بر آنان خواهد گذاشت و چه ارمغاني به همراه خواهد آورد             

 در زمينـه انتخـاب   هـا  آنرا تقويت خواهند كرد؟ آزادي عمـل  ) وابستگي(هاي موجود خواهند شد يا نيروهاي نو استعماري    تكنولوژي
  تكنولوژي، آموزش، ساختمان و زيربناي يكپارچه ارتباطات چگونه است؟

ها بـراي توسـعه توجـه فراوانـي را بـه ابـزار،                 رسانه گبرد ولي استفاده از     مطالعات توسعه، طيف وسيعي از موضوعات را در بر مي         
بـراي بـسياري از كـشورها، اسـتفاده از تلفـن،            . شوند معطوف ساخته است     يك كشور مي  هايي كه موجب تغيير در        ها و تأثير پيام     شيوه

كشورهاي جهان سـوم بـا   . شد ي ميهاي ارتباطي ميان اقشار مختلف مردم تلق اي تلويزيون به عنوان گشودن كانال       راديو، فيلم و تااندازه   
يافته و يا     توسعه(افزار و مذاكرات دو يا چند جانبه با ديگر كشورها             افزار و سخت    مشكالت ناشي از انتقال تكنولوژي، توليد داخلي نرم       

  ژ.اند ها دست به گريبان بوده انداختن اين تكنولوژي براي راه) در حال توسعه
كننـده را     هايي كه انتقـال محتـواي سـرگرم         تكنولوژي. براي ملل در حال توسعه متفاوت بوده است       ها    با وجود اين، تنوع تكنولوژي    

هاي گسترده ديگري چون كامپيوتر يا ماهواره همراه شده و پيوسـتن              با تكنولوژي ) مانند راديو، فيلم و تلويزيون    (اند    چنين آسان ساخته  
. هـاي سـنتي را تكميـل سـاخته اسـت            هاي فـشرده نقـش رسـانه        يا ديسك هاي پخش ويديويي      هاي جنبي ديگري چون دستگاه      رسانه

گيري در زمينه به كار بستن يك تكنولوژي خـاص   تكنولوژي امروزي تغييرات بنيادي شديدي را در جوامع سنتي پديد آورده و تصميم           
  بـراي همـراه   . رها را دگرگون سـازد    يا ساختار سياسي و اجتماعي كشو     اطالعاتي ممكن است پيامدهاي فوري اقتصادي به دنبال داشته          

هـاي سـنتي اسـت تحميـل          فشارهايي در زمينه زمان و مكان و زيربناي اجتماعي كه ابعاد آن فراتر از رسانه              » انقالب اطالعات «شدن با   
  .شود مي

بررسـي قـرار   گران، چگونگي شباهت يا تفاوت انقالب اطالعات با انقالب صنعتي گذشـته را مـورد                  بسياري از محققان و پژوهش    
جامعـه تكنولوژيـك    «اطالعات را نتيجه منطقي انقالب صنعتي دانـسته كـه بـه پديـد آوردن                انقالب  ) 1982(» 1گاه سنگ كيم  «. اند  داده

هاي جديد دربارة ارزش توليـدات و خـدمات    نظريه. دهند منجر گرديده است كه اجزاي آن را اطالعات و شناخت تشكيل مي   » عقالني
سنتي اقتصادي، تجربيات، و داوري متفاوت خواهد بود ولي با آن كه تكنولـوژي بـه عنـوان    هاي   و شناخت با ارزشمبتني بر اطالعات 

                                                 
1. Goh swngh kim  
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سازي افراد بشر ايفا نموده است و بـه همـين دليـل               هاي كنوني معرفي شده است هنوز نقش مهمي در انسان           عامل بسياري از نابساماني   
هـا و     نخست كشف و معرفي رسانه    . كند  گانه را دنبال مي     هدفي سه اين كتاب   . ناپذير است    اجتناب ها  Ĥنحيات انس وجود آن براي تداوم     

 تقريبـاً . افـزار   افـزار و نـرم      هاي موجود اطالعات در چندين كشور در حال توسعه با در نظر گرفتن مسائل مربوط به سـخت                   تكنولوژي
انـد و سـاختارهاي       هاي اطالعات بوده تجربه كرده      ها يا تكنولوژي    هتمامي كشورهاي در حال توسعه تغييراتي را كه متأثر از نوعي رسان           

اي بـه ظرفيـت اطالعـات         هـاي اطالعـات ابعـاد تـازه         تكنولوژي. اند  ها پديد آمده    تكنولوژيك از طريق اجراي طيف وسيعي از سياست       
هاي    حضور و قابليت كاربرد تكنولوژي     سپس به بررسي  .شوند  بر ساختارهاي موجود تحميل مي    اند ولي اين ابزار اغلب        كشورها افزوده 

ما قصد ورود به مباحث ساختاري را نداريم بلكه برآنيم          . پيشرفته در محدوده ساختارهاي موجود در محيط اجتماعي خواهيم پرداخت         
عـات، بـه   دوم، براي درك بهتر پيشينه سياسـت اطال . تا در محدودة شرايط موجود كشورهاي در حال توسعه، بحث خود را دنبال كنيم       

وابستگي شـديد سياسـي، اقتـصادي و فرهنگـي          .  خواهبم پرداخت  ها  هاي جاري رسانه    گرايي موجود در سياست       بررسي فلسفه و عمل   
اند سبب شده ست تا اين مـسأله امـروزه در ميـان     هايي كه اغلب از كشورهاي صنعتي نشأت گرفته كشورهاي جهان سوم به تكنولوژي  

. هاي تكنولوژيك در يك سطح جهاني انطباق داشـته باشـد            العاده پيدا كند و اين امر بايد با نظام          يت فوق كشورهاي در حال توسعه اهم    
شود چگونگي پيوند ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي و تكنولوژيـك بـا انتـشار تكنولـوژي در      سومين هدفي كه در اين كتاب دنبال مي      

 در زمينه تأثير نهايي تكنولوژي و ميزان تغييري كـه احتمـاالً  . ه زندگي افراد است بر شيوها آنيك جامعه خاص و بررسي اثرات فراگير   
به همين دليـل سـاختارهاي موجـود        . ها و باورهاي متفاوت و ناهمگوني ارائه شده است          آورد نظرات، ديدگاه    در جوامع سنتّي پديد مي    

ر برداشت حكومت از تكنولوژي و نحوه برخورد اقـشار گونـاگون             ب ها  آنرا مورد بررسي قرار داده و به تأثير         ) تكنولوژيك و فرهنگي  (
ساختارهاي اجتماعي كشورهاي در حال توسعه اغلب به دالبل جغرافيايي، عوارض زمين و حمل و               . ايم  اجتماعي با اين مسأله پرداخته    
خير منابع بسياري از كـشورهاي در  هاي ا جمعيت انبوه روستايي و مهاجرت روستاييان به شهرها در سال    . نقل به شدت ناهمگون است    

كند و چـه      چه كسي آن را در اختيار دارد، چه كسي آن را اعمال مي            (در برخي كشورها، مفهوم قدرت      .حال توسعه را تحليل برده است     
نولـوژي و  ايم كه وجود تك كند ولي ما بر اين عقيده تري نسبت به ديگر كشورها ايفا مي  نقش مهم ) كسي در پي دست يافتن به آن است       

دگرگوني اجتماعي مترادف يكديگر نيستند آنچه كه براي ما حايز اهميت است الگوهاي كاربر است و در نتيجه مـا ايـن مـسائل را در                          
چارچوب فرهنگي مورد توجه قرار داده و مشكالت فرهنگي را كه هر كشوري نـاگريز از رويـارويي بـا آن اسـت مـشخص خـواهيم                           

  .ساخت
  
  هاي اطالعات يها و تكنولوژ رسانه

هاي اطالعات در تعريف، كار چندان دشواري نيست ولي همين تمايز در برگيرنده بعد تـاريخي مهمـي     ها و تكنولوژي    تمايز بين رسانه  
شود كه هـر يـك از در مقطعـي از تـاريخ، هـدف و                  ها به طور سنتي به تلفن، راديو و تلويزيون اطالق مي            واژه تكنولوژي رسانه  . است

اي است با تعبيري باز كه مجموعه وسـيعي از تكنولـوژي ارتباطـات از                 به هر حال تكنولوژي اطالعات واژه     . اند    دودي داشته كاربرد مح 
و پخـش    1هـاي شـنيداري، ويـدئو       تر از طريق كاست ويـدئو و كاسـت          هاي قديمي   گيري چديد از رسانه     قبيل كامپيوتر، ماهواره و بهره    

  .گيرد سازند در بر مي تري را فراهم مي تر و گسترده ابراتي كه ارتباطهاي پيچيدههاي مخ هاي ديسكي و تكنولوژي  صوت
تـشكيل  ) Silicon(تكنولوژي اطالعات امروزه در اصل الكترونيك بوده و اسـاس آن را مـدارهاي يكپارچـه و قطعـات سـيليكون                      

هـاي بـزرگ      عنـي رسـانه   ي 2هـا   ماتيـك   روه را تلـه   شوند نخستين گ    تكنولوژي الكترونيك اطالعات به دو گروه عمده تقسيم مي        . دهد  مي
هايي كه به زيربناي گـسترده نيـاز          هايي چون كامپيوتر، تلفن، ماهواره، تلويزيون، راديو، ويدئو و ديگر تكنولوژي            نامند كه تكنولوژي    مي

 هم رونـد انتقـال پيـام مـورد نظـر           آيد فرض بر اين است كه       ميان مي   ماتيك سخن به    هنگامي كه از تكنولوژي تله    . گيرد  دارند را دربرمي  

                                                 
1. Video – and audio – cassette recorders 

 Telematics    .2 هاي بزرگ         رسانه
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هـاي كوچـك ناميـده         يا رسـانه   1تكنولوژي اتنوترونيك دومين نوع   . باشد  افزاري كه جهت تكميل مبادله ضروري مي        است و هم سخت   
هـاي ديجيتـال و    حساب، ساعت هاي فتوكپي، ماشين ، ماشين)فاكس(ميل   شوند كه وسايلي چون ماشين تحرير، ضبط صوت، فاكسي          مي
هـاي بـزرگ و    هاي رسانه هاي اطالعات، جزئي از تكنولوژي  تمامي اين تكنولوژي  . گيرد  هاي شخصي را در بر مي       ر انواع تكنولوژي  ديگ

افزار شامل استفاده از وسيع از كامپيوتر، خودكار شدن امور دفتـري،              تنوع تكنولوژي با تنوع كاربردهاي نرم     . شوند  كوچك محسوب مي  
گرچـه كـشورهاي در حـال توسـعه بـا درجـه متفـاوتي از        . ها و هوش مصنوعي همـراه اسـت   اوير و نوشتهصدا، اطالعات، تص مبادله  

هـاي بـزرگ در ايـن         هاي كوچـك بـيش از تكنولـوژي رسـانه            هستند ولي به طور كلي تكنولوژي رسانه       رو  روبهپيچيدگي تكنولوژيك   
هـا در مقايـسه بـا         ها بـراي اينگونـه رسـانه        شود تا دولت   هاي كوچك سبب مي     تكنولوژي رسانه كاربرد خصوصي   . كشورها رواج دارد  

المللـي نقـش چـشمگيري در         ي بـين  هـا   Ĥناما به هر حال كشورهاي توسعه يافته و سـازم         . هاي بزرگ اهميت كمتري قائل شوند       رسانه
  .كنند هاي بزرگ و كوچك در كشورهاي در حال توسعه ايفا مي كاربرد، توسعه و ارزيابي تكنولوژي رسانه

انقـالب ارتباطـات بـه درجـات     . كننـد  هاي بزرگ و كوچك عدم توازن متفاوتي را در جوامع ايجاد مي          جديد رسانه هاي    نولوژيتك
  :متفاوتي از ارتباطات منتهي شده است

 .خورند هم پيوند مي  تكنولوژيك به ارتباط ميان انسان و ماشين كه با يك سيستم .1

 هاي تكنولوژيك تم ارتباط ميان افراد از طريق كارگزاري سيس .2

 هاي تكنولوژيك از طريق كارگزاري افراد،  ارتباط ميان سيستم .3

 هاي اجتماعي ها و نظام  ارتباط ميان گروه .4
  

سـينما،  . دهد كه رابطه ميان اين سطوح از ارتباطات، در عين حال يك بعدي و چنـد بعـدي اسـت                     الگوهاي پديد آمده امروز نشان مي     
اند در حـالي كـه كـامپيتر، تلفـن،            هاي ارتباطي يك بعدي در جامعه شناخته شده         طور سنتي به عنوان رسانه      هراديو، تلويزيون و ويدئو ب    

هاي توزيع كابلي و بـدون   ها سيستم  شوند چون اين رسانه     شبكه فاكس و غيره به عنوان رسانه ارتباطي دو بعدي يا چند بعدي تلقي مي              
كننـده    بيش از فعاليت دريافـت    » فرستنده«طور سنتي بر عامل       هاي ارتباطي تأكيد دارند كه به       انههايي از رس    كابل را دربرگرفته و بر گونه     

  .اند اطالعات متكي
هـا و از      هاي تمركز يافته، هرمي شكل، سلـسله مراتبـي و فـوق سيـستم               هاي يك بعدي از طرفي با توسعه سيستم         تكنولوژي رسانه 

كنند شرايط بغرنجـي را       گرايي و دموكراسي را مطالعه مي       اي كه تمركززدايي، كثرت     شبكههاي گروهي و      طرف ديگر با ايجاد تكنولوژي    
هاي چند بعدي به دليل ماهيت پيچيده خود بيش از هر پديده اجتماعي ديگر در كشورهاي توسعه يافته يا در               تكنولوژي. اند  پديد آورده 

هـاي ارتبـاطي      پيشين نبوده و به محض كاربردشان در سيستم       هاي ارتباطي     ياند چون اينها تنها تداوم تكنولوژ       حال توسعه تأثير گذاشته   
حمل و نقل نخستين شالودة الزم براي هرگونه توسعه اجتماعي است؛ دومين شالودة، انـرژي و                . هاي فرهنگي خاصي پيدا كنند      ويژگي

به صورت زيربناي مخابراتي شامل تلفن، تلكـس و         سومين شالودة، توسعه اجتماعي، امكان برقراري ارتباط از راه دور است كه امروزه              
هاي بزرگ را مطرح ساخته كه در بـر           اهميت انتقال سريع اطالعات ضرورت ايجاد شالودة چهارم، رسانه        . انتقال اطالعات درآمده است   

ت كـم هزينـة كارآمـد، كـافي و          بوده و ارسال و درياف    ) از طريق ارتباط راه دور و كامپيوتر      (گيرنده فرايند و تكنولوژي انتقال اطالعات       
شـود كـه سـازگاري و     در اينجـا مـسأله تـأثير متقابـل تكنولـوژي و انـسان مطـرح مـي        . پذير نمايد مطمئن اطالعات و آگاهي را امكان   

ت گونه استراحت پش    تواند براي چند ساعت متوالي و بدون هيچ          انسان نمي  مثالً. كند  بودن آن را براي يك منظور خاص بيان مي          مناسب
هـاي    در ايجاد چهـارمين شـالودة رسـانه       . پرداز بنشيند بدون آن كه ناراحتي چشم، كمر و ديگر فشارهاي جسمي شكايت كند               يك داده 

ايـن مـسائل    . گيـرد مـورد توجـه قـرار گيـرد           بزرگ بايد مشكل بالقوه ارتباط غيرانساني شده يا استفاده از ماشين كه جاي انسان را مي               
  .خواهند در جامعه اطالعات ايفا كنند بستگي دارد ير به اهداف و تصميمات كشورها و به نقشي كه ميناپذ اي اجتناب گونه به

                                                 
  Ethnotronic        . 1هاي كوچك  رسانه
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  ها تكنولوژي رسانه
  ها ها، مسائل و نگراني اولويت: در كشورهاي در حال توسع

. سـازند   يست بشر را دگرگون مي    هاي جديد ارتباطي با ارائه گستره وسيعي از اطالعات و ارتباطات به مردم، ماهيت محيط ز                 تكنولوژي
» به يك خانواده بزرگ حـراف     «هاي جديد ارتباطي را عاملي براي تبديل جامعه پراكنده جهاني             تكنولوژي) 1981(1 كالرك. آرتور سي 

 2كـارل دوچ . ناميـده اسـت  » سالح صلح«ها را  كالرك اين تكنولوژي. كند عاري از اختالفات جاري سياسي و ايدئولوژيك توصيف مي   
هاي نظامي جهت حفـظ نظـم         از همين پديده به عنوان عاملي با قدرت سركوب بيشتر براي جايگزيني پليسي محلي و فعاليت               ) 1963(

  .كند ياد مي
هم وجود دارد مبني بر اين كه كشورهاي در حال توسـعه ممكـن اسـت بـيش از     ) ولي تا حدي ساده انديشانه(بينانه   ديدگاه خوش 

هـاي ثابـت در    گـذاري  گونه كشورها با فشارها ناشي از سرمايه   هاي تكنولوژيك سودجويند چون اين      ز نوآوري كشورهاي توسعه يافته ا   
هـاي   هـاي قـديمي بـه سيـستم      نبوده و نيازي به تقبل هزينه جهت تبديل سيستمرو روبهاند  هايي كه اكنون از رده خارج شده    تكنولوژي

بـا  . ستفاده از فيبر نوري به جاي كابل مسي در انشعاب تلفن از جمله اين موارد است  ا. هاي جديد تكنولوژيك ندارند     قديمي به سيستم  
تـر در    كشورهاي در حال رشد در زمينه خريد تكنولوژي نوين يا دست برداشتن از آن به اميد دستيابي به تكنولوژي پيشرفته                   وجود اين   

هايي كه نياز بـه آمـوزش و اطالعـات            عه از به كارگيري تكنولوژي    بسياري از كشورهاي در حال توس     . آينده بر سر دو راهي قرار دارند      
 كشورهاي در حال توسـعه    به همين دليل،  . را به دنبال دارد اكراه دارند     العاده داشته و وابستگي تكنولوژيك به يك كشور با شركتي             فوق

بـه هـر حـال      . كنند   نيست از قبول آن خودداري مي      در اغلب موارد با استناد به اين فرضيه كه تكنولوژي جديد با نيازهاي آنان متناسب              
بنابراين براي انتقـال و ورود      . هاي نوين، متوسط و ساده نياز دارند        اين كشورها براي برآوردن نيازهاي متفاوت خود به انواع تكنولوژي         

ها در كشورهاي در  ونه تكنولوژيگ استفاده از توليد تكنولوژي بومي براساس منابع كشور و توسعه اين          آن و مهارت و دانش فني جهت        
  .اي در جريان است حال توسعه در حال رشد، تالش گسترده

هاي بزرگ چهار اولويت عمده را پيش رو دارنـد            رسد كه كشورهاي در حال توسعه در جهت ايجاد شالودة رسانه            چنين به نظر مي   
  ):ر گرفته استالبته به استثناي عامل اقتصادي كه در پايان همين فصل مورد بحث قرا(
   از وسايل تكنولوژيك استفاده كنند يا نه؟آيا بايد اساساً .1
  هاي مناسب،  تنظيم تكنولوژي.2
  هاي فني،  توجه به آموزش.3
  . بررسي نيازهاي مربوط به ايجاد زيربناي منسجم.4

  

هـاي فنـي      ازها، امكانات و ميزان مهارت    با ني » 3هاي جديد ارتباطي    تكنولوژي«بودن    نخستين اولويت كشورهاي در حال توسعه متناسب      
ترتيب كشورهاي در حال توسعه      بدين. كردن باشد   ها بايد از نظر اقتصادي مقرون به صرفه و قابل پياده            اين تكنولوژي . افراد كشور است  

دي و امكانـات موجـود      جويي اقتـصا    ها، كارآيي عملي، صرفه     ها بايد مسائلي چون نيازهاي عمومي، ويژگي        در ارزيابي انواع تكنولوژي   
ها بـه ايجـاد آگـاهي فنـي، توسـعه كاربردهـا و ميـزان                گيري از اين تكنولوژي     عالوه بر اين، توسعه و بهره     . كشور را مد نظر قرار دهند     

  . را زير بناي اجتماعي ناميد، نياز داردها آنها كه شايد بتوان مجموع    مهارت

                                                 
Arthur C.Clarke .1  
Karl Dautche .2  
New Communication Technologies (NCT) .3  
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هاي متـداول تكنولوژيـك ماننـد          مورد توجه قرار دهند، ارتقاء و نوسازي سيستم        دومين اولويتي كه بايد كشورهاي در حال توسعه       
در اين راستا، نيازهاي آتي كشور بايد در جهت رشد و توسعه همه جانبه مورد تأكيد قرار . تلگراف، خدمات پستي، تلفن يا راديو است   

  .گيرد
. شـود   هاي فني قديمي، به عقـب مانـدگي منجـر مـي              آموزش ها و   سومين اولويت بر اين فرضيه استوار است كه، تكنولوژي، روش         

هاي قديمي و     ها و سياست    به هر حال روش   . تحت چنين شرايطي، كارآيي پايين آمده و درصد ضايعات قابل پيشگيري باال خواهد بود             
  .تواند به رشد و توسعه تكنولوژي بومي كمك كند هاي ناآزموده نمي تكنولوژي

ـ      در مـواردي تكنولـوژي پيـشرفته بـه كـاهش تعـداد             . ك زيربنـاي گـسترده و منـسجم ارتبـاطي اسـت           چهارمين اولويت ايجـاد ي
بنابراين كشورهاي در حال توسعه بايد تالش       ). براي مثال استفاده از تلفن، تلويزيون، ويدئو و كامپيوتر        ( شود    كنندگان منجر مي    استفاده

آورنـد    هاي موجود شده و در عين حال رشد مناسبي را فـراهم مـي               نولوژيهاي ارزان قيمت كه موجب تقويت تك        كنند تا از تكنولوژي   
  .استفاده كنند

تر جهان ابداع  هايي كه براي استفاده در كشورهاي صنعتي ها، مسائل گوناگون همچون متناسب بودن تكنولوژي        همراه با اين اولويت   
هـاي   آيـا تكنولـوژي  . آورد هـايي متعـددي را پـيش مـي     شاين موضـوع، پرسـ  . گردد اند براي كشورهاي در حال توسعه مطرح مي       شده

توانند خود را با نيازهاي كشورهاي در حال توسعه انطباق دهند؟ دنياي توسعه يافتـه و در حـال توسـعه از                        كشورهاي توسعه يافته مي   
ينه انتقال و ورود تكنولـوژي،  كند تا در زم اين مشكالت ايجاب مي.  اقتصادي، فرهنگي و اغلب ايدئولوژيك متفاوتندـلحاظ اجتماعي  

جالب اين كه كشورهاي توسعه يافته به دليـل         . هاي مناسبي اتخاذ شود     دانش و آموزش و انتخاب سياست توليد بومي تدابير و سياست          
ان تكنولـوژي را    كننـدگ   ها و امكانـات اسـتفاده       توانند نيازها، مهارت    ها، بهتر مي    سابقه طوالني در زمينه تعيين نيازها و كاربرد تكنولوژي        

كارآيي، تناسب و ارزش تكنولوژي به متناسب بودن اطالعات پردازش شده، توسعه و انتقال يافتـه بـا تناسـب زمـاني،               . تشخيص دهند 
در بـسياري از مـوارد، كـشورهاي توسـعه          . كنندگان واقعي بستگي دارد     هاي استفاده   كيفيت، سازگاري و در نظر گرفتن نيازها و مهارت        

كنندگان و سهولت كار، به توليد آن در كشورهاي در     ها با نيازهاي مصرف     ها، سازگار نمودن تكنولوژي     جويي در هزينه     صرفه يافته براي 
تواند منافع زيادي همچون ايجاد شغل، آموزش و تقويت بنيان اقتصادي ايـن كـشورها را                  گونه توليدات مي    اين. اند      حال توسعه پرداخته  

كـشي، دگرگـوني سـاختار اجتمـاعي و           گـذاري، بهـره     ي در عين حال مشكالتي نظير دستمزد ناكـافي و قيمـت           به همراه داشته باشد ول    
  .امپرياليسم فرهنگي را ايجاد نمايد

 چه  ها  آنحال توسعه اين است كه ارتباطات براي        گونه كه پيش از اين گفته شد يكي از اشتغاالت ذهني بزرگ كشورهاي در                 همان
، و )وابـستگي (هاي ارتباطي موجـود، يـا تقويـت نيروهـاي نـو اسـتعماري         ـ وفور ارتباطات، تقويت تكنولوژي به ارمغان خواهد آورد

گيري در اين زمينه اغلب به دليل روابط تاريخي، اقتصادي، آموزشي، فرهنگي و سـاختارهاي اجتمـاعي بـا محـدوديت همـراه                         تصميم
دن به كشورهاي در حال توسعه قدرت اقتصادي خود را نيز تقويـت كننـد   توانند ضمن ياري رسان كشورهاي پيشرفته صنعتي مي . است

آنچه كـشورهاي   . هاي بسيار پيشرفته خود به كشورهاي در حال توسعه نداشته باشند             تمايلي به انتقال تكنولوژي    ها  آنولي ممكن است    
در جهت توسعه و عاملي بـراي تـشديد         د مانعي   هاي درجه دوم يا سوم است كه اين خو          دهند تنها تكنولوژي    پيشرفته صنعتي انتقال مي   

هاي پيـشرفته ارتبـاطي در كـشورهاي در           عالوه بر اين، نياز به برخي از تكنولوژي       . استثمار، سلطه فرهنگي و نيروهاي استعماري است      
. سيار انـدك باشـد    ها ب   گونه تكنولوژي   آور باشد گرچه دسترسي و تصاحب اين        حال توسعه ممكن است براي رشد و تعالي كشور الزام         

هـاي پيـشرفته را     سازي، كاربرد و پژوهش در زمينه تكنولـوژي  مشكالت ملّي و محدوديت منابع مادي و انساني، پذيرش، جذب، بومي  
كنند ممكن است با مشكالت       هاي غربي را دنبال مي      حتي برخي از كشورهاي در حال توسعه كه چشم بسته تكنولوژي          . گذارد  عقيم مي 

  . شوندرو روبهتصادي و سياسي ديگري نيز اجتماعي، اق
هـاي    شائبه به ممالك در حال توسعه در زمينه تكنولوژي          با آن كه از تمايل، كارآيي و توانايي كشورهاي توسعه يافته براي كمك بي             
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داوري نـسبت بـه      هاي ديگري كه تا حـدودي عـاري از پـيش            پيشرفته انتقاداتي به عمل آمده است ولي با وجود اين امكان ارائه كمك            
يي كـه از سـوي   ها Ĥنيا سازم 1المللي مخابرات   يي همچون يونسكو، اتحاديه بين    ها  Ĥنهاي كشورهاي توسعه يافته و از طريق سازم         تالش

. اند، فراهم شده است     كشورهاي جهان اول، دوم، سوم براي ارزيابي همه جانبه نيازها و اهداف كشورهاي در حال توسعه تأسيس يافته                 
هاي فني از كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي در حال توسعه و در ميان خـود         مسأله نياز و اهميت انتقال تكنولوژي و مهارت       دومين  

بر اين باور اسـت كـه كـشورهاي    ) 1987 (2بهارات كارنارد. گونه كشورهاست  حاكم بر اين   فني   آنان براساس نيازها، امكانات و شرايط     
كند تـا چنـين    نمونه اين مثال شايد آمريكا باشد كه تالش مي. كنند عنوان ابزار سياست خارجي استفاده مي  توسعه يافته از تكنولوژي به      

وانمود كند كه يك جريان جديد بويژه در ميان كشورهاي جهان سوم وجود دارد كه دستيابي به پيشرفت علمـي و تكنولوژيـك را بـه                          
حكومت ريگان به طور آگاهانه به استفاده از علم و تكنولوژي           . كند  مللي قلمداد مي  ال  عنوان ابزاري جهت دستيابي به نفوذ و حيثيت بين        

  هـاي جنـوب     اتحاديـه ملـت   «و   ترين كشورهاي در حال توسعه      به عنوان ابزار سياست خارجي در قبال هند، چين و برزيل يعني عمده            
  .ش اين سياست، مبادرت ورزيداي از كشورهاست به عنوان اولين ميدان آزماي كه شامل مجموعه3»شرقي آسيا

  :مشاور علمي ريگان رئيس جمهور آمريكا طي نطقي در كميته كنگره اين كشور گفت) 1986(دكتر جان مونتاگ 
 نظامي، توان علمي و تكنولوژيك را به عنوان يك ويژگي ملّـي تلقـي               امروزه بسياري از كشورهاي در حال توسعه به جاي قدرت         

گيـري    دهد تا به صورت جهشي در صف كشورهايي قرار گيرند كه از نفوذ سياسي و اقتصادي چشم                  ه مي ها اجاز   كنند كه به آن     مي
  .كند المللي برخوردارند چون برداشت عمومي بر اين است كه آمريكا در اين زمينه جهان را رهبري مي در صحنه بين

 بـراي تقويـت مـشاركت نزديـك بـا متحـدان             مندي  هاي علمي و تكنولوژيك كشور ما به اهرم سياسي قدرت           منابع و مهارت  
پيشرفته صنعتي، توسعه مناسبات با كشورهاي در حال رشد و تغيير جو سياسي در جهت منافع آمريكا در رقابت با مخالفان خـود                      

  .تبديل شده است
  

 ييد مجدد قرار داد بـه عنـوان        مورد تأ  1985 آن را پذيرفته و، سپس در سال         1982 كه هند ابتدا در سال       »4ابتكار علمي و تكنولوژيك   «
  .هاي مدل مورد استفاده قرار خواهد گرفت كه آمريكا اميدوار است در ديگر كشورهاي جهان سوم نيز آن را پياده كند شركت

المللـي و امـور علمـي وزارت امـور خارجـه آمريكـا معتقـد اسـت                    رئيس اداره محيط زيست بـين     ) 1986 (5نگروپونت. جان دي 
يابي به باالترين  هاي علمي و تكنولوژيك و دست اي در تقويت فعاليت دو جانبه و چند جانبه در اين زمينه كاربرد ويژههاي    نامه  موافقت

  .شوند حد تأثير سياسي به همراه داشته و ابزارهاي مهمي در سياست خارجي محسوب مي
تصاصي در نتيجه هم كـشورهاي در حـال توسـعه            آنجا كه ماهيت تكنولوژي ارتباطات در جهان كنوني بيشتر فراگير است تا اخ             زا

بـسياري از كـشورهاي در حـال توسـعه از طريـق      . ها با يكديگر همكاري كننـد      يافته بايد براي انتقال، ورود و گسترش اين تكنولوژي        
ركت در توسـعه  ارزيابي نيازهاي تكنولوژيك و امكانات به مشاركت برخاسته و عالوه بر درخواست از كشورهاي توسعه يافته به مـشا           

  .اند هاي فني خود مبادرت كرده ها و باال بردن مهارت تكنولوژي
دادن   در دهلي نو خواستار پايـان 1986طقي خطاب به ملل آسيا و اقيانوس آرام در نوامبر           راجيوگاندي نخست وزير فقيد هند طي ن      

زير هند گفت بسياري از كشورهاي در حال توسعه         نخست و . به وابستگي تكنولوژيك به كشورهاي صنعتي و تغيير روند وابستگي شد          
نخست وزير هند گفته است، بـراي كاسـتن از ميـزان    . اند هاي قديم در زمينه تكنولوژي در واقع سرمشق ديگران بوده  امروزي، در زمان  

، توسعه تكنولوژي بـومي،     ها بايد در جهت انتقال تكنولوژي، پروراندن آن         وابستگي تكنولوژيك كشورهاي آسيا و اقيانوس آرام، تالش       
وي همچنـين از امـضا   . گيري مناسب در اخـالق كـار متمركـز شـود     گيري تكنولوژيك در ميان كشورهاي در حال رشد و جهت  جهت

                                                 
1. International Telecommunicotion Union (ITU0)  

Bharat Karnard .2  
 Association of South East Asian Nations (ASEAN).3   
The Science and Technology Initiative (sti) .4   
Jhon D. Negroponte .5   
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 خواسـت تـا بـا حفـظ هوشـياري از انتقـال         1نامه توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي سـازمان ملـل متحـد              كنندگان موافقت 
يافته تكنولوژي، روند توسعه اقتصادي       خ و مردود به كشورهاي در حال توسعه جلوگيري كنند و با كاربرد سازمان             هاي منسو   تكنولوژي

  .تواند نقش بسيار مفيدي ايفا كند مي 2در همين زمينه افزود كه مركز انتقال تكنولوژي آسيا و اقيانوس آراماو . خود را سرعت بخشند
 كـه تكنولـوژي و      1984ن ساخت كه مركز انتقال تكنولوژي آسيا و اقيـانوس آرام از سـال               خاطر نشا ) 1986(دبير اجرايي اسكاپ    

شهرت اين مركـز    . توسعه در سرلوحه كار آن قرار گرفت، در ميان كشورهاي در حال توسعة منطقه شهرت و اعتبار خاصي كسب كرد                   
در دستور كار اجالس بيش از پيش تقويت شـده          » فني آن منابع انساني و توسعه و ابعاد       « با قرار گرفتن موضوع      1986در اجالس سال    

  .است
 در دهلي نو بر پا شـد        1987 و توسعه سازمان ملل متحد و اسكاپ كه در آوريل            3اي كميته تكنولوژي    منطقه  سمپوزيوم مشترك بين  

توسعه تكنولوژيك بيـشتر از توسـعه    كردن الگوي انتقال تكنولوژي جنوب كه بر اولويت     با اظهار نظر بسياري از كشورها مبني بر پياده        
هـا    در اين سمپوزيوم تأكيد شده كه برخي از كـشورهاي در حـال توسـعه از تـوان انتقـال تكنولـوژي                     . بازرگاني تأكيد دارد، همراه بود    

  .برخوردارند ولي بازاريابي و امكانات زيربنايي الزم را ندارند
.  هـستند  رو  روبـه ولوژي، با مسائل ساختاري و رفتاري مرتبط با آن نيـز            كشورهاي در حال توسعه عالوه بر مشكل دسترسي به تكن         

افـزار و چگـونگي نهـادي شـدن و      ها به عوامل سياسي، فرهنگي، اقتصادي، فني و سطح پيـشرفت نـرم       كارآيي در زمينه اين تكنولوژي    
  .ها بستگي دارد گيري از آن بهره

  :مؤثرند، عبارتند از» ها جديد ارتباطي تكنولوژي«عالوه بر عوامل فوق چهار نيروي ديگر كه در پذيرش 
  . برداشت تجديد نظر شده از ارتباطات با تأثيرگذاري متقابل بيشتر.1
  . انقالب نهادهاي جديد اطالعات.2
  .هاي جديد ارتباطي  اطالعات و ساختارهاي اجتماعي متناسب با تكنولوژي.3
  .ها  فرآيند به كارگيري اين تكنولوژي.4
  

انـد كـه پـذيرش و همكـاري متقابـل       هاي خاصي به وجود آورده ها، مسائل و نگراني ، اولويت )NCT (4هاي جديد ارتباطات    يتكنولوژ
اي بـراي رديـابي اثـرات بـه كـارگيري         هـاي پراكنـده     تا كنون تالش  . كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را ضروري ساخته است          

مسايل مهم زيست محيطي جهاني مانند اثرات جوي چرنوبيل، بوپال و           . ت گرفته است  هاي جديد غربي در جهان سوم صور        تكنولوژي
  .المللي قرار گرفته است هاي ملّي و بين آسيب ديدن اليه اوزون تنها به تازگي در كانون مباحثات و فعاليت

هاي جديـد و ارزيـابي اثـرات          لوژيهاي متعددي دارند ولي از رديابي تكنو        كشورهاي توسعه يافته براي ارزيابي تكنولوژي سازمان      
هاي جديد بـر   اين كشورها از داشتن مؤسسات كارآمد براي ارزيابي اثرات تكنولوژي    . اند  ها بر كشورهاي در حال توسعه غافل مانده         آن

  .كشورشان نيز محرومند
افزار ارتباطي، كشورهاي جهان       سخت يابي به   ها و امكانات موجود در زمينه دست        آيد كه به رغم فرصت      ها، چنين بر مي     از اين گفته  

هـا پديـد      هاي جديد ارتباطية تغييرات بالقوه اجتماعي كـه از كـاربرد آن             سوم بيش از همه چيز از تأثيرات اجتماعي و رواني تكنولوژي          
 پديـده بـه عنـوان       بـه همـين دليـل مـا از ايـن          . آمده، همراه با پيامدهاي اجتماعي آن و تهديداتي كه تكنولوژي به همراه دارد نگراننـد              

  .كنيم هاي اجتماعي ياد مي تكنولوژي
  

  
                                                 

Economic . Social. Cultural and Polical (ESCAP).1  
Asian and Pacific Center for Trans fer of technology (APCTT). 2  
U.N.S Committee on Technology and Development (UNCTAD). 3  
New Communication Technologyies. 4  
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  تكنولوژي اجتماعي
هاي مـرتبط بـا آن        نخستين چالش به رسانه و تكنولوژي     . سترو  روبههاي همزمان تكنولوژي ارتباطي و فرهنگي         جهان امروز با چالش   

فـردي و نظـام اجتمـاعي يعنـي چگـونگي پيونـد             ها و وسايل پذيرش تكنولوژي در شيوه زنـدگي            شود و چالش دوم از راه       مربوط مي 
در اين ديدگاه محتواي پيام ـ كيفيت و معاني آن همراه  . شود ها مربوط مي هاي زندگي افراد و هويت ملّي آن خوردن تكنولوژي به شيوه

افـزار و    در سـخت  بـدين ترتيـب ايـن دو چـالش، انقـالب     .قرار داردخودي خود مورد تأكيد     به  ) رسانه(پذيرش تكنولوژي ارتباطات    
  .گيرد افزار را در بر مي خالقيت در نرم

هم به روند انجام كارها و هم سيـستم         » تكنولوژي«واژه  . طلبد  هاي اجتماعي را مي     هاي ارتباطي، توسعه تكنولوژي     اشاعة تكنولوژي 
ناپذير در نظـام اجتمـاعي منجـر     اجتنابكند كه فعاليت مردم به تغييرات    اي عمل مي    گونه  تكنولوژي اجتماعي به  . شود  تحميل اطالق مي  

در چارچوب دگرگوني تكنولوژيك مفهوم تكنولوژي اجتماعي با پذيرش يك رسانه خاص و تعبير پيام ارسالي از طريق افراد                   . شود  مي
گير   ندان چشم شايد ميزان و تأثير دگرگوني چ     . عرضه هر تكنولوژي جديد تغييراتي را به دنبال دارد        . گردد  و نظام اجتماعي مشخص مي    

از ديـدگاه   . مانـد   هـا نامحـسوس بـاقي مـي         اي و حتي براي نـسل       نباشد چون در اغلب موارد تأثير دگرگوني براي دوران قابل مالحظه          
هاي اجتماعي    هاي متقابل انساني سازگار بوده و در نظام         تكنولوژي اجتماعي، نيازهاي كاركرد تكنولوژي، بايد با الگوهاي موجود كنش         

هاي اجتمـاعي   براي آن كه تغييرات تكنولوژيك از سوي مردم كشور پذيرفته شود بايد خود را با استانداردهاي سنت        . ني باشد داراي مع 
كننـد، تطبيـق      آنان كه به صورت راهنما براي پذيرش و سانسور تغييرات تكنولوژيك، از سوي مردم و هم از سوي حكومت عمل مـي                     

  .ماعي براي هرگونه تغيير تكنولوژيك جنبه حياتي داردترتيب مفهوم تكنولوژي اجت بدين. دهد
عالوه بر اين، براي برخورد و كنار آمدن با دگرگـوني ارتبـاطي و تكنولوژيـك، ميزانـي از صـالحيت و شايـستگي اجتمـاعي نيـز                            

هـا، نهادهـا و       تانمجموعه داسـ  (گيري از منابع فرهنگي       طلبي، بهره   صالحيت و شايستگي اجتماعي توسط روحيه مبارزه      . ضروري است 
. شـود   و آمادگي براي به خطر انداختن اين منابع فرهنگي مشخص مـي           هاي تكنولوژيك     جهت سازگاري با دگرگوني   ) سنن يك جامعه  

هـا    اي بـراي آن     گانـه   توان تـأثير سـه      صالحيت و شايستگي اجتماعي و ابعاد فرهنگي تكنولوژي، ارتباط نزديكي با يكديگر داشته و مي              
هاي فرهنگي بر محتواي       تأثير ارزش  .هاي فرهنگي، ب      ارتباطات به عنوان يك عامل مجزا بر ارزش       » تكنولوژي« تأثير   .الف: متصور بود 

  .هاي فرهنگي ها بر ارزش  تأثير محتواي رسانه.هاي ارتباطي و ج رسانه
، جامعه را نقطه آغاز دگرگوني قلمـداد        نظرية انتقادي به جاي آن كه رسانه خاصي را به عنوان مبداء ارزيابي دگرگوني انتخاب كند               

  .كند مي
هاي اجتماعي مورد توجـه قـرار         ترتيب در زمينه انتشار تكنولوژي ارتباطات و تغييرات ناشي از آن بيش از هر چيز تكنولوژي                 بدين

. سـازند   ه را مـشخص مـي     هـا در جامعـ      هاي جديد رسانه و نفـوذ رسـانه         ها نيازها، توان بالقوه تكنولوژي      گيرد، چون اين تكنولوژي     مي
كـرد     توجـه خـود را بـه عمـل         1آلتوسـر . بنـد باشـد     ها شايد به تعبيري بيش از حد الزم به توسعه اجتماعي پاي             تكنولوژي جديد رسانه  

 دولتي ايفاي نقش كرده و با ايجاد معـاني مـشترك و تـرويج ايـدئولوژيك،           2هاي ايدئولوژيك   ها كه از طريق دستگاه      ايدئولوژيك رسانه 
  .بخشند، معطوف كرده است تار قدرت را مشروعيت ميساخ

اي در  گيرد چه رسـانه  جامعه است كه تصميم مي. كند ها به عنوان يك پديده خاص برخورد مي    نظريه تكنولوژي اجتماعي، با رسانه    
هـا را از لحـاظ        توان آن   ا مي ه  بندي نيازها و كاربرد رسانه      در طبقه . هاي جامعه وارد عمل شود      چه مقطعي بايد در جهت نيازها و ارزش       

هاي اجتماعي كـاربرد خـاص اجتمـاعي          ترتيب تكنولوژي   بدين. دهنده تقسيم كرد    رسان و آگاهي    رسان، اطالع   ايدئولوژيك به رسانه پيام   
وان يـك   عنـ   ها و مشكالت جامعـه بـه        باشند يعني نگراني    ها مي   هاي نخبگان حكومتي و توده      ها و اولويت    داشته و در برگيرنده برداشت    

                                                 
1. Althusser 
2. Idealoyical State Apparatuses 
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ها به نقشي كه تكنولوژي اجتماعي به عنوان توان سياسي، اقتصادي، فرهنگي و فني كـشور ايفـا                    پذيرش و كارآيي اين رسانه    . مجموعه
  .ها در قبال تكنولوژي بستگي دارد كند و ديدگاه آن مي

اثـرات  . گيرد  ها را در بر مي      ستراتژيها و ا    ها، پذيرش، ضرورت    عناصر اصلي مفهوم تكنولوژي اجتماعي مسائلي چون فرايند، قالب        
المللي مورد ارزيـابي قـرار        توان از زواياي مختلف مانند ديدگاه فردي، خانواده، جوامع كوچك، ملّي و بين              ها را مي    اجتماعي تكنولوژي 

وجـود ايـن هـر يـك مـشكالتي          ها بر يكديگر تأثير متقابل دارند ولي با           ها و برداشت    مينهگر چه اين ز   ). 1-1نگاه كنيد به نمودار     (داد  
  .مخصوص به خود را دارند

   مدل تكنولوژي اجتماعي1-1مودار ن                                           
  
  

  فرد
  خانواده

  جامعه كوچك
  منافع ملي
  المللي منافع بين

  
  
  

وه فرآيند تكنولوژي اجتماعي ادغام جنبـه اجتمـاعي در شـي          . توان به عنوان جنبه ابداعي تكنولوژي تلقي كرد         تكنولوژي اجتماعي را مي   
ها   هاي اجتماعي تكنولوژي از طريق آن       كرد جنبه   تكنولوژي اجتماعي اشكال گوناگون دارد كه عمل      . زندگي افراد و نظام اجتماعي است     

گيري اجتمـاعي اسـت و بـه همـين            پذيرش تكنولوژي يك تصميم   ). هاي حكومت   ها، ضبط فعاليت    نظير صنايع، دانشگاه  . (شود  بيان مي 
  .عي همراه استدليل با پيامدهاي اجتما

امروزه استراتژي تكنولوژي اجتماعي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه بر پذيرش تكنولوژي در جوامع روسـتايي و انتـشار                     
  :دهد بر اين اساس نظريه تكنولوژي اجتماعي نكات زير را مورد بررسي قرار مي. آن در ميان تمامي اقشار اجتماعي استوار است

هاي خانوادگي، روابـط   هاي جديد ارتباطي بر شيوه زندگي فردي از لحاظ كيفيت زندگي، روابط و فعاليت               كنولوژيتأثير ت  چگونگي   .1
  .هاي زندگي و كسب اطالعات گيري از اوقات فراغت، ارزش بندي جنسيت، رشد آگاهي، بهره اجتماعي، نقش طبقه

ز طريق افزايش يا كاهش شكاف ميان اطالعـات غنـي و اطالعـات              هاي جديد ارتباطي بر نظام اجتماعي ا         چگونگي تأثير تكنولوژي   .2
  .هاي جوامع كوچك و منافع اقشار خاصي از اجتماع ناقص؛ تغييرات در فعاليت

كنندگان و هم   چگونه تكنولوژي جديد ارتباطي موجبات دخالت، دسترسي، مشاركت در سطوح مختلف ارتباطي هم در ميان استفاده.3
كننـدگان و بـالعكس؛ و مـشاركت در توليـد را              اي ارتباطات، شيوه كنترل، دسترسي مديريت از طريق اسـتفاده         مديران از طريق محتو   

  .سازد فراهم مي
  

ها، كامپيوترها و ويدئو به توسعه، تحرك بخشي دوباره و كاربردهاي جديد انواع سنتي                انواع جديدتر تكنولوژي ارتباطات نظير ماهواره     
دگرگوني در تكنولـوژي ارتبـاطي      . ترديد به نوعي با يكديگر همزيستي دارند        هاي جديد و قديم بي      ولوژيتكن. كند  تكنولوژي كمك مي  

 راديـو، سـينما و تلويزيـون پـيش از ايـن در              مثالً. انجامد  به دگرگوني طرز تفكر، سازمان اجتماعي و الگوهاي فعاليت زمان فراغت مي           
هـا بيـشتر نقـش     ولي امروزه اين رسـانه . گرفت كننده مورد استفاده قرار مي سرگرم به عنوان يك رسانه     كشورهاي در حال توسعه صرفاً    

 مقاومت

 )بردها راه(ها  استراتژي

 فرآيند

 پيامدها

 پذيرش

 امتناع

 ها قالب
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ها نيز تغييراتي روي داده       هاي اجتماعي مرتبط با رسانه      عالوه بر اين در سازمان    . كنند  آموزشي داشته و به عنوان ابزار اجتماعي عمل مي        
  .توان اشاره كرد هاي ويدئوئي مي  پ هاي مباحثاتي زنان و كلو ههاي تلويزيوني، گرو پ  به ميزگردهاي راديوئي، كلومثالً. است

ها بيشتر بـه سـمت مـشاركت          گونه رسانه   اين. اند  هاي كنش متقابل، مفهوم سنتي فرستنده و گيرنده را دگرگون ساخته            امروزه رسانه 
داراي اثـرات جنبـي اجتمـاعي ـ روانـي،      انـد و   اين تغييرات نيازهاي پژوهشي و الگوهاي نظري تـازه بـه وجـود آورده   . گرايش دارند

  .پيامدهاي واقعي اجتماعي و ابزاري براي دگرگوني اجتماعي اند
سـازي    اي است كه به يكسان      گونه  به. كنند  ريزان حكومتي ايجاد مي     هاي اجتماعي كه برنامه     در كشورهاي در حال توسعه، تكنولوژي     

اين روند با انتشار يك الگو براي اشاعه تكنولوژي در ميان مردم            . شود   منجر مي  ها  هاي اجتماعي آن    هاي زندگي مردم و سيستم      در شيوه 
  .شود و ايجاد فضاي علمي جهت ادغام آن در شيوه زندگي آنان دنبال مي

 بـازگو   .هايي كه مناسب و مفيدنـد؛ ب         ايجاد آگاهي نسبت به تكنولوژي     .الف: شود  اشاعه تكنولوژي به وسيلة عوامل زير ايجاد مي       
 .دهـاي جديـد و قـديم           تشويق مردم به تغيير ديدگاه خود در قبال تكنولـوژي          .اند؛ ج   هاي قديمي منسوخ    ن اين نكته كه تكنولوژي    كرد

بـا  ).  مورد بحث قرار گرفتـه اسـت       3فرآيند اشاعه با جزئيات بيشتري در فصل        (گيري پس از تشخيص و ارزيابي نيازهاي آنان           تصميم
هاي اجتماعي به يكـديگر   ها و تكنولوژي   رسانه. شود  نولوژيك افراد، جوامع كوچك و بزرگ تشديد مي       ايجاد فضاي علمي، نيازهاي تك    

  .بخشند مشروعيت مي
  

  چالش فرهنگي: تكنولوژي ارتباطي
. هـاي يـك اجتمـاع خـاص، همـراه اسـت       آفرينش تكنولوژي اجتماعي با يك چالش فرهنگي بـراي حفـظ هويـت فرهنگـي و ارزش       

انتخـاب تكنولوژيـك هميـشه در درون يـك          . شود و در قالب فرهنگي قابل درك است         زاي فرهنگ محسوب مي   تكنولوژي يكي از اج   
هـا را بـا نقـش         مسوؤالن ارتباطات در كشورهاي جهان سوم، توسـعه و گـسترش تكنولـوژي رسـانه              . گيرد نه در خأل     نظام صورت مي  

كننـد يـا    هاي اجتماعي حراسـت مـي   ها از ارزش  هستند كه آيا رسانهرو روبهها مرتبط دانسته و پيوسته با اين سؤال  اجتماعي اين رسانه 
هـاي پـيش بـا افتـاده و حقيـري را              هـاي سـنتي را تـشديد و ارزش          ها فروپاشي ارزش    گونه تكنولوژي    آيا اين  سازند؟  ها را نابود مي     آن

هـا   دابي و تنوع فرهنگي، تفاهم ميان فرهنـگ ها خواهند ساخت؟ يا اين كه ضمن حفظ هويت فرهنگي، با از ميان بردن شا    جايگزين آن 
هـاي فرهنگـي،    در هـم ريخـتن قالـب    1سـازي  روند يكسان توان از طريق      را موجب خواهند شد؟ از ميان رفتن شادابي فرهنگي را مي          

  .هاي اقليت تشخيص داد شدن عرصه فعاليت فرهنگ ها و تنگ كاهش فرصت
اين . فرهنگي بايد بين تكنولوژي و توسعه فرهنگي يك ارتباط مثبت برقرار باشد           براي تقويت منابع فرهنگي و محترم شمردن تنوع         

 هـا صـرفاً     ترتيب تكنولـوژي رسـانه      بدين. شود  گرا هستند بيشتر احساس مي       كثرت ويژه در جوامع در حال توسعه كه اساساً        هضرورت ب 
يازهاي فرهنگي گوناگون هماهنگ شوند و در عين حال بايد با در            المللي نداشته و بايد با ن       ها كاربرد بين    آن. كنند  جنبه فرهنگي پيدا مي   

اند كه مـردم در فـضاي         برخي از مؤلفان بر اين عقيده     . خصوصيات متفاوت، تأمين و ارائه شوند     نظر گرفتن سطوح و مناطق مختلف با        
ز اهميت است ارزشي است كه به طور محلـي  آنچه حاي. كنند اند زندگي مي ها پديد آورده    هاي رسانه   اي كه تكنولوژي    فرهنگي چند اليه  

تكنولوژي يك پديده پايدار نيست بلكه دستاوردهاي سياسـي،  . ها شود نه توان تجريدي اين رسانه ها نسبت داده مي به تكنولوژي رسانه 
  .اقتصادي و فرهنگي است كه اثرات و پيامدهاي كوتاه و بلندمدت به همراه دارد

  

  زمينه فرهنگي
شوند كه اثـرات اجتمـاعي        ها به نهادهاي اجتماعي تبديل مي       بسياري از اين مدل   . هاست  ننده انواع ارتباط و تناسب مدل     ك  فرهنگ تعيين 

كنند و در عـين حـال زمينـه را            ها، اصول و آداب و سنن ايفاي نقش مي          شديد بر جاي گذاشته و در قالب فرهنگي براي تقويت ارزش          
چـاره  . شـود   كنيم ناشي مـي      از مشكالت ارتباطي از مشكالت جوامعي كه ما در آن زندگي مي            بسياري. سازند  براي دگرگوني فراهم مي   

                                                 
1. Stereotyping 
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هـاي همگـاني، بايـد شـرايطي          گيري بهتر از تكنولـوژي رسـانه        كار تالش در جهت سانسور يا ممنوعيت ارتباط نيست بلكه براي بهره           
  .متناسب با ايدئولوژي غالب ايجاد نمود

گيرد چون چه به صورت رو در رو يـا بـا واسـطه ابتـدا عرضـه، سـپس                      ر بطن فرهنگي صورت مي    به هر حال ارتباطات هميشه د     
به زبان فني، بـراي تأييـد دريافـت         . گيرد  شود و در مرحله بعد نسبت به آن واكنش نشان داده شده و اقدام الزم صورت مي                  دريافت مي 

دامي در قبال يك پيام صورت نگيرد درست مانند آن است كه تصميم در اين مورد كه اق. (يك خبر بايد يك عالمت خاص ارسال شود    
در كـشورهاي جهـان سـوم هميـشه سـه عامـل مهـم در                ). گيري شده، تصميم بگيريم      نسبت به آن تصميم    نخواهيم در موردي كه قبالً    
  .كننده دارند نقش تعيينارتباطات و زمينه فرهنگي 

 در كـشوري نظيـر هنـد، ايـدئولوژي فرهنگـي بـه       مـثالً . ي بـستگي دارد كارآيي يك تكنولوژي خاص، به ايدئولوژي مسلط فرهنگ      
 به همين   .شود  اي جهت اشاعه ايدئولوژي استفاده مي       كند و از تلويزيون به عنوان وسيله        تكنولوژي به عنوان يك ابزار اجتماعي نگاه مي       

اي ديگر كه به اعتالي اهـداف فرهنگـي كمكـي           ه  ها بيشتر در جهت توسعه تكنولوژي تلويزيون متمركز است تا تكنولوژي            دليل تالش 
تأكيـد دارد   ) نظيـر كـامپيوتر   (جويي كننـده در نيـروي كـار           در كشور آمريكا كه ايدئولوژي فرهنگي بر توليد تجهيزات صرفه         . كنند  نمي

يزيـون در جهـت افـزايش    گيـري از تلو  پذيري و انگيزة بيشتري براي توليد كامپيوتر وجود دارد تا بهره دهد كه انعطاف   شواهد نشان مي  
دهد كه دولـت ايـن كـشور چـه      ها به خوبي نشان مي هاي دولت آمريكا در مورد عدم دخالت در فعاليت رسانه      سياست. رشد و توسعه  

  .كند اهميت محسوب مي هايي را بي هايي را رشددهنده تلقي كرده و چه تكنولوژي تكنولوژي
  

  عوامل اقتصادي
زيربناهاي گسترده، تعهدات مالي وسيعي را جهت       . ز تكنولوژي براي اهداف مختلف مسأله هزينه است       گيري ا   بارزترين مشكل در بهره   

در حالي كه بسياري از كـشورهاي جهـان سـوم تـوان مـالي الزم بـراي             . كند  ها را ايجاب مي       اداره و نگهداري سيستم تكنولوژي رسانه     
اي در راه پيشرفت تلقي       محدوديت منابع مالي، مانع عمده    . المللي را ندارند    نگذاري و تأمين تجهيزات مورد نياز جهت ارتباط بي          سرمايه

در برخـي از كـشورها بـويژه    . گـذارد  گير بر هرگونه سياستي كه دولـت درصـد اچـراي آن اسـت مـي      شود ـ مالي كه تأثيري چشم  مي
هـاي    مـالي غيرمتـداول در بـين سـازمان        هاي اقتصادي سبب شـده اسـت كـه تـدابير و ترتيبـات                   كشورهاي آمريكاي التين محدوديت   

  .المللي بروز كند خصوصي، دولتي، ملّي و بين
هاي تسليحاتي مورد استفاده قرار       گذاري وسيع اقتصادي در هزينه      توسعه تكنولوژيك بيش از بيش به عنوان دليل و دستاويز سرمايه          

گونـه   ايـن . دهنـد  ي مختلـف نظـامي اختـصاصي مـي    هـا  ها مبالغ هنگفتـي را جهـت پـژوهش و توسـعه شـاخه      اكثر حكومت. گيرد  مي
ها از مـسايل      گذاري  شوند لكن دامنه پيامدها و كاربردهاي اين سرمايه         عنوان ضرورت دفاع از كشور توجيه مي        ها اغلب به    گذاري  سرمايه

  .رود دفاعي فراتر مي
آيا كشوري وجود دارد . كنولوژيك نياز دارنداز جمله مسايل جنبي آن كه مشكالت ناشي از تكنولوژي در اغلب موارد به راه حل ت   

 اختصاص دهد؟ آيا كشورهايي  تواند صرف مسايل دفاعي كند به تكنولوژي تكنولوژي، پولي را كه مي  كه بخواهد براي اثبات مفيدبودن      
فقـر، بيمـاري و گرسـنگي    بايد اين امكانـات را در راه مبـارزه بـا     كنند مي هاي دفاعي صرف مي    كه امكانات مالي خود را در تكنولوژي      

  كردند؟ صرف مي
 طرفداران بسياري   1948مسأله ارتباطات به عنوان يكي از اجزاي اصلي حقوق بشر از زمان تصويب اعالميه جهاني حقوق بشر در                   

از ضروريات ها ديگر به عنوان يك وسيله تجملي تلقي نشده بلكه             در بسياري از موارد بويژه در عصر تلفن، تكنولوژي        . پيدا كرده است  
  .ها برآيند ها، وسايل و امكانات بايد در حدي باشند كه عموم مردم بتوانند از عهده تهية آن اين تكنولوژي. شود محسوب مي
ها به كار گرفته باشند ولي اجراي         گيري از تكنولوژي    كه ممكن است برخي كشورها تدابيري را در جهت بهره           ترتيب، با آن    به همين 
سياست دولـت هنـد بـراي اسـتفاده از تلويزيـون            : براي مثال . يد با هماهنگي ميان توليد، توزيع و دريافت همراه باشد         ها با   اين سياست 
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توان مؤثر    هاي انتقال پيام قابل اطمينان نباشد نمي        هاي اجتماعي، چنانچه مردم از داشتن تلويزيون محروم باشند و شيوه            جهت القاي پيام  
  .واقع شود

در ايـن   . تكنولوژي و اقتصاد، اقتصاد و نيازهـاي اجتمـاعي        : گيرد  كه گفته شد دو موضوع در كنار يكديگر قرار مي         با توجه به آنچه     
لكن . كتاب ارتباط ميان اين مسايل در قالب يك مطالعه موردي براي كشورهايي كه عاليق مشترك دارند مورد بررسي قرار گرفته است   

هاي ناشي از ارتباطات در عصر اطالعات در سطوح ملّي  اه و سياستي متفاوت در قبال چالش      بنا به داليلي هر يك از اين كشورها ديدگ        
  .دهد اند كه در عين حال ز ندگي افراد جامعه را نيز تحت تأثير قرار مي اختيار كرده

  
  چكيده

گـويي بـه سـؤاالت        پاسـخ . گيرد  ميآيد كه مشكل توسعة ابعاد تكنولوژيك، اقتصاد و فرهنگ را در بر               از آنچه كه گفته شد چنين بر مي       
شماري كه در قبال هر يك از كشورهاي در حال توسعه مطرح شده غيـرممكن اسـت و در نتيجـه از طريـق زمينـة اجتمـاعي بهتـر                       بي
  . مختلف را درك نمودكرد و تأثير تغييرات پديد آمده در كشورهاي ها، عمل توان سياست مي

گر چه بـسياري از كـشورهاي در        . گ و كوچك يكسان نبوده لكن با يكديگر ارتباط دارند         هاي بزر   نيازهاي مربوط به تدارك رسانه    
هاي كوچك به دليل ماهيت دروني خود و   حال توسعه بر ضرورت زيربناي گسترده تكنولوژي بزرگ تأكيد دارند ولي تكنولوژي رسانه            

  .اند دگرگوني از سرعت بيشتري برخوردار بودههاي بزرگ، در ايجاد  عدم وجود سازمان زيربنايي الزم جهت فعاليت رسانه
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  فصل دوم
  1قدرت تكنولوژي اطالعات

  

ها پر از سنگ باشد ـ عبارتي كه   ها كامپيوتر قرار دارد، شايد صندوق از كجا بدانيم كه داخل آن صندوق
هـيچ فـرد مـاهري بـراي        .  آورد يك مقام هندي با مشاهده يك محموله از كامپيوترهاي جديد به زبـان            

  .ها استخدام نشده است نصب آن
هـا در ايـن زمينـه حكايـت از            بيني  پيش. هاي فراواني وجود دارد     در اين كه جامعه اطالعات چيست يا چه بايد باشد، تعابير و برداشت            

هـاي دور از ذهـن بـه          بينـي   ز پـيش  انواع احتماالت دارد ولي تشخيص بين واقعيت و خيال، كار دشواري است چون تاكنون بـسياري ا                
المللـي كـه در زمينـه اسـتفاده از       هاي دگرگوني، مؤسـسات و نهادهـاي بـزرگ بـين            در اين فصل برخي از زمينه     . واقعيت پيوسته است  

هـاي خـاص را       كنند و عناصر دگرگوني را كه ممكن است برخي از طـرح             مهمي ايفا مي  تكنولوژي اطالعات براي توسعه جهاني نقش       
   .تأثير قرار دهند بررسي خواهيم كردتحت 

  

  آوران دگرگوني پيام
. انـد  هاي بسياري در قبال قدرت اطالعات ارائه داده     اند، تصاوير و ايده     آوردهبه ميان   هاي اطالعات سخن      مع و انقالب  كساني كه از جوا   

دهـد كـه اقـدام مـؤثرتر          زمان يافته ارائه مي    سا آوري از دسترسي فوري تكنولوژيك به اطالعات كامالً         يكي از مضامين، تصاوير شگفت    
هاي اجتماعي بدون دسترسي به اطالعات، كه         دهد، تصويري از گروه         جريان ديگر تصوير دهشتناكي ارائه مي     . پذير سازد   بشري را امكان  

 قوي وجود دارد كه دو طيف به هر حال، در جهان واقعيت، احتمال. گردند تر مي شوند و ثروتمنداني كه هر روز غني      هر روز فقيرتر مي   
كننـد در     هاي متفاوت در هر يك از جوامع احساس مـي           بينانه و بدبينانه تمامي تغييراتي را كه افراد مختلف در زمان             متضاد خوش  كامالً

  .اند اي براي درك تحوالت احتمالي آينده ارائه داده نويسندگان زير، هر يك كمك شايسته. خود جاي دهند
هاي تاريخي و ايدئولوژيك ريشه دارنـد          در برداشت  چهار سناريوي متفاوت را كه عميقاً     ) 37 و   36 صفحات   1988(مجيد تهرانيان   
هـاي    چهار سناريوي عنوان شده از سوي اين مؤلف عبارتند از تداوم، اصالح، سـقوط و يـا اسـتحاله كـه ديـدگاه                      . مطرح ساخته است  

  .كنند در قبال استفاده هر چه بيشتر از تكنولوژي اطالعات را بازگو ميهاي در حال ظهور  هاي سياسي موجود يا گروه گروه
  .اند اند جالب توجه هاي اخير كه شاهد تحوالت زير بوده هاي وي بويژه با توجه به گرايش ديدگاه

دامنه نفـوذ خـود از    هاي گذشته، به اين مضمون كه جامعه ما بعد صنعتي يا جامعه اطالعات همچنان به توسعه                    پندارهايي از گرايش   .1
  )سناريوي تداوم(دهد  مراكز جهاني به نقاط دوردست ادامه مي

                                                 
1. Information Technology (IT) 
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  )سناريوي اصالح( تالش براي ايجاد نظم در اقتصاد، ارتباطات و اطالعات جهان نو و مذاكرات مستمر بين شمال و جنوب .2
 خود از   ترين حلقه ارتباطي     كه نظام ابتدا در ضعيف     اي، فيليپين و كشورهاي آمريكاي التين، به اين مضمون           ناكامي كشورهاي حاشيه   .3

آميـزي بـه همـراه        تواند پيامدهاي اجتماعي و سياسي فاجعه         هم فرو خواهد پاشيد و فرآيندهاي رشد نامتوازن در برخي از صنايع مي            
  )سناريوي سقوط(داشته باشد 

جهان كـه اصـول جنـبش سـبز در گوشـه و كنـار جهـان،                 شدن     سال تفكر اتوپيايي در پاسخ به يورش صنعتي و مدرنيزه          200 نقش   .4
  ).سناريوي تحول(دهد  ها و غيره را تشكيل مي بخش، نهضت تكنولوژي آزادي

  

كنـد كـه     هاست و به همين دليل يادآوري مـي         هايي بر سر زبان     آورد تكنولوژي اطالعات افسانه     نويسد در مورد ره     مي) 1986(جان لنت   
كننـد    گويي مـي    ها چنين پيش    گويد برخي از اين افسانه      وي مي . هاي قطعي   بيني  به احتماالت دارند تا پيش    بسياري از سناريوها بيشتر جن    

هاي جديد اطالعات به  خواهد انجاميد و برخي ديگر نير بر اين باورند كه تكنولوژي» دهكده جهاني«كه تكنولوژي اطالعات به توسعة      
ها نيز از تكنولوژي اطالعات به عنوان عـاملي در جهـت تقويـت                برخي از افسانه  . كردالمللي كمك خواهند      تفاهم، صلح و برادري بين    
انـد و بـه       هاي جهان سوم دانسته     بخش توده   كنند و برخي نيز تكنولوژي را عامل رهايي         هاي دمكراتيك ياد مي     استقالل و ارتقاي انديشه   

براسـاس ايـن افـسانة      . بايد دنبال شود     ارتباطي هدفي است كه مي     تر  هاي بزرگ   همين دليل دستيابي بيشتر به اطالعات از طريق سيستم        
اي كه در پايان اين فصل مورد بحـث           نكته.  نسبت به آن ترديد دارند     تعبيري كه بسياري از مؤلفان شديداً     . تكنولوژي ماهيتي خنثي دارد   

  .قرار گرفته است
هاي   گيرند كه چون تكنولوژي     اند و چنين توجه مي       تاريخ همراه  اند با تجليل از     هاي ديگري كه از سوي جان لنت بازگو شده          افسانه

در بررسي چگونگي و علـت تـأثير تكنولـوژي بـر يـك              . تواند پياده شود    جديد در جهان صنعتي مفيد واقع شده در جهان سوم نيز مي           
  .ديده گرفتهاي عاميانه را نا بيني ها و پيش توان قدرت افسانه فرهنگ خاص يا ايجاد يك فرهنگ تازه، نمي

شايد يكـي از مـشهورترين تعـابير در         . است» اطالعات«هاي آينده مطرح شده مسأله محتواي         بيني  يكي از مباحثي كه در زمينه پيش      
شـود    داند كه در آن اطالعات همانند يك كاال مبادله مي           اي مي    ارائه شده باشد كه آن را جامعه       1دانيل بل زمينه جامعه اطالعات از سوي      

دهد تقسيم   در تصويري كه بل از جامعه اطالعات ارائه مي        . پردازد  قتصادي به جاي توليد كاال به توليد اطالعات و خدمات مي          و بخش ا  
گـذاري    ، سرچشمه اطالعات و سياست    »2مركزيت دانش نظري  «تر قرار داشته و اصل محوري         اي و فني      مشاغل تحت سلطه طبقه حرفه    

آفرينش تكنولوژي جديد عقالني، متكي بوده و آينده به وسيله تكنولـوژي و ارزيـابي تكنولوژيـك                 گيري بر     فرآيند تصميم . خواهد بود 
هاي اصلي در مورد ماهيت اطالعات، برداشت ما از اين مقوله را              معتقد است كه برخي فرضيه    ) 1986 (3برندا دروين . كنترل خواهد شد  

اي عينـي اسـت و        شوند فرض بر اين است كـه آن مقولـه           ان يك منبع تلقي مي    در مواردي كه اطالعات به عنو     . اند  تحت تأثير قرار داده   
را نيـز  به همين ترتيب دسترسي بـه اطالعـات   . گيري نمود گر آن است، اندازه رود بيان توان آن را در مقايسه با واقعيتي كه تصور مي          مي
ايـن فرضـيات    . فايـده شـوند     العـات بـيش از پـيش بـي        هاي اط   گونه فرضيات سبب شده است تا سيستم        اين. گيري كرد   توان اندازه   مي

هاي جديـد ارتبـاطي از ديـدگاه          ها تا حدودي كاربرد تكنولوژي      كند و همين فرضيه     گويي سيستم به نيازهاي بشري را مطالبه نمي         پاسخ
ها را يكسوكننده و جبـري تلقـي      هثمر دانسته و منتقدان اجتماعي كه رسان     ثمر يا كم    ها را بي    هاي رسانه   سياستگذاران كه ادغام تكنولوژي   

سازند منجـر     گيري چندين نظريه كه قدرت بالقوة هرگونه تكنولوژي را محدود مي            اين امر به شكل   . كنند تحت تأثير قرار داده است         مي
يـشين  اي از جامعه را پديد آورده يا موجـب شـكوفايي و توسـعه صـنعتي پ                  تكنولوژي اطالعات ممكن است شكل تازه     . گرديده است 

معتقدند كه جامعه صـنعتي تفـاوتي بـا جامعـه اطالعـات نـدارد؛ بلكـه ايـن                   ) 1983 (1و ريموند ويليامز  ) 1983 (4هربرت شيلر . گردد
  .داري است شدن و سرمايه دگرگوني شكل ديگري از صنعتي

                                                 
1. Daniel Bell  
2. Centrality of Theoretical Knowledge  
3. Brenda Derrin 
4. Herbert Schiller 
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ه اطالعـات دسـت يابنـد ايجـاد     بـه جامعـ  ) ناخواسته يا به دلخـواه (خواهند    گونه سناريوها مسائل متعددي را براي مللي كه مي          اين
 اند بـه ماهيـت كـار و پرداخـت     هاي نويسندگاني چون بل، ويليامز و شيلر مطرح شده     بيني  يكي از مسائل مهمي كه بر اثر پيش       . كنند  مي

 .چنانچه اطالعات به واقع به كاال تبديل شود در آن صـورت داد و سـتدش چگونـه خواهـد بـود      . شود  بهاي كاال و خدمات مربوط مي     
توان آن را به خوبي در قبال تعـداد         كنند كه مي    ها اصل پرداخت براساس قطعات ساخته شده در خط توليد را عنوان مي              بيني  برخي پيش 

هاي تكميـل شـده،       تواند به روشني تعداد فرم      ميزان پرداخت مي  ). 1981مارتين  (يافته توسط يك كارمند اعمال نمود         اطالعات پرورش 
كردن اين طـرح در كـشورهاي در          رسد كه پياده    چنين به نظر مي   . ي يا مقدار كاري را كه صورت گرفته نشان دهد         ميزان اطالعات ارسال  

  .حال توسعه چنان پيامدهاي وسيعي كه ديگر مفاهيم جامعه اطالعات به همراه دارند به دنبال نخواهد داشت
گويد، در جوامـع در حـال توسـعه،     وي مي. ارائه داده است) 1963 (2سائو انداز جهان سوم شبيه تصويري خواهد بود كه اومه       چشم

شوند و ادامه حيات فرد   هستند كه پايه محسوب مي»3صنايع درون پوستي«هايي از اين قبيل   كشاورزي، ماهيگيري، دامپروري و فعاليت  
و . اي همراه اسـت     و مصنوعات كارخانه   با حركت و توليد وسايل حمل و نقل، ساختمان           »4پوستي  صنايع ميان «. سازند  پذير مي   را امكان 
انداز بويژه بـه ايـن        اين چشم . گيرند   كه مسائلي چون اطالعات، ارتباطات، فرهنگ و آموزش را در برمي           »5صنايع برون پوستي  «باالخره  

ست تا تداوم   هاي سنتي معطوف ا     دهد كه توجه آن بيشتر به فعاليت        جهت جالب است كه ملل در حال توسعه را در چارچوبي قرار مي            
  .شدن صنعتي
هـاي عاميانـه،      اعتبار ساختن تمـامي افـسانه       وي با بي  . دهد  تصوير احتمالي و معماگونه ديگري از آينده ارائه مي        ) 1985 (6الول  ژاك

اثري از آن    يا ضد اتوپيائي     اتوپيائيهاي فوق     هاي اطالعات را از زاويه ديگري كه در ديدگاه          مفاهيم و سناريوهاي ارائه شدة تكنولوژي     
  )2-1نگاه كنيد به جدول (شود، مورد مطالعه قرار داده است  يافت نمي

نظران تكنولوژي اطالعات از زاوية فلسفي به آن  داند بلكه برخالف بسياري از صاحب نمي »7فارغ از ارزش«البته الول تكنولوژي را 
  .كند نفي ميدانيم  نگريسته و هر آنچه را كه ما از تاريخ كاربرد تكنولوژي مي

  

  دهند ها ارائه مي ها درباره اطالعاتي كه رسانه داوري  پيش2- 1جدول 
  

تـوان آن را جـذب        اساس، چون بسياري از اطالعات نادرست بوده يا سرعت آن به حدي است كـه نمـي                  بي:  اطالعات قدرت است   .1
  .كرد

  غيرمنطقي: گيرد گردش اطالعات جاي گردش كاالها را مي. 2
  .كند اساس، چون اضافي اطالعات سر ريز مي بي: وع اطالعاتمازاد تن. 3
مردم جهان پيشرفته در    : كاهند  كنند و از ميزان وضوح اخبار مي        وقفه خبرهاي ناگوار پخش مي      هاي نوين اطالعات به طور بي       سيستم. 4

  .هاي مثبت اخبار ندارند كنند و توجهي به جنبه دنياي اوهام زندگي مي
اساس، چون كامپيوترها تنها با منطـق رياضـي سـر و كـار دارنـد و مـسائلي چـون                       بي: پذير است   ه كامپيوتر امكان  هر چيزي در ساي   . 5

  .توان در قالب منطق رياضي ارائه داد معنويت، اخالق، كيفيت و مناسبات انساني را نمي
عات متناسب و مرتبط با افراد باشـد حـال آن كـه             پذير خواهد بود كه تمامي اطال       اين امر تنها زماني امكان    : دنيا دهكده جهاني است   . 6

  .امروزه چنين نيست
  .دهد الشعاع قرار مي ارتباط جمعي، گفت و شنود را تحت: پذير است گفت و شنود امكان. 7

                                                                                                                                                                  
1. Raymond Williams 
2. Umesao 
3. Endoderm Indudstries 
4. Mesoderm Industies 
5. Ectoderm Industries 
6. Jacgues Ellul 
7. Value Free 
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  .هاي ارتباطات ابزار كوچكي بيش نيستند تكنولوژي: گفت وشنود غير ممكن است. 8
  .فراواني و فقر اطالعات تقسيم جوامع را به همراه دارد: نندك هاي گروهي دمكراسي را تقويت مي رسانه. 9

  )1985 (1اقتباس از الول: يادداشت
  

  هاي تكنولوژي اطالعات ويژگي
تكنولوژي اطالعات به دليل دگرگوني سريع، تأكيد بر رشد اقتصادي و امنيت ملّي و ماهيت باز يا بسته تكنولوژي و اثرات آن يكـي از                         

آمـوزش  بهبود كيفيت زندگي، دانش براي دانـش، برابـري و           . شود  هاي علم و تكنولوژي محسوب مي       يزترين رشته انگ  پوياترين و بحث  
 بر رفاه اقتصادي، امنيت ملّي و رهبري        اهداف اجتماعي سياست تكنولوژيك، اساساً    . دهد  اهداف اجتماعي سياست علمي را تشكيل مي      

گيري از فنون و كاربردهـاي تكنولوژيـك،          پردازد بلكه با بهره     باره تكنولوژي نمي  جامعه اطالعات به خلق دو    . تكنولوژيك متمركز است  
ايـن فنـون و كاربردهـا از        . دهنـد   ها و اصول موجود قـديمي ادامـه حيـات مـي             آفريند كه در كنار ارزش      ها و اصول جديدي مي      ارزش
 ماشيني چه تغييرات و اثراتـي در رفتارهـاي سـنتي            دهد كه كنترل    گيرند و نشان مي     هاي منحصر به فرد تكنولوژي سرچشمه مي        ويژگي

  .آورد پديد مي
هاي الكترونيك بدون شك به پديـد آمـدن سـه اصـل تـازه منجـر        تر از تكنولوژي معتقد است كه استفاده گسترده ) 1987 (2هنسون
كننده از سيستم تكنولوژيك و  تفادهتر از گذشته خواهد بود، كنترل توسط اس گير وسيع اي چشم گونه نخست، مسأله كنترل به  . خواهد شد 

اي از كـساني كـه بـه سيـستم دسترسـي       موضوع كنترل، گستره. شود  تشديد انواع مختلف آن كه از سوي سيستم تكنولوژيك اعمال مي          
در بـر  شـود را   تا انواع اطالعات كـه توسـط تكنولـوژي منتـشر و منتقـل مـي             ) براي هر منظوري  (توانند از آن استفاده كنند        دارند و مي  

. هاسـت   هاي تكنولوژيك موضوع خلـوت انـسان        ترين مسائل براي مردم تمامي كشورها در زمينه كنترل و سيستم            يكي از مهم  . گيرد  مي
تواند اطالعات ذخيره شده درباره يك شخص يا اقدامات او و همچنين اسناد دولتي و تدابير مرتبط با امنيـت ملّـي را در                          اين مسأله مي  

  .لي چون حقوق بشر و حقوق ملّي را مطرح سازدبر گرفته و مسائ
  

  3بيني قدرت همه
ترسيم گرديده كه يادآور يك نوآوري معماري است كـه          ) 1979 (5 قدرت كنترل از طريق تكنولوژي اطالعات توسط ميشل فوكو         4اسوه

ـ      1787طرح سـال    .  به طعنه از آن به عنوان بينايي فراگير ياد كرده است           6جرمي بنتهام  رج دوازده ضـلعي بـود كـه بـراي           شـامل يـك ب
 اجتماعي را ناديده گرفته يـا مخـدوش سـاخته و بـه              حاكميت«به منظور كنترل و زير نظر قرار دادن افرادي كه           » مشاهده همة جوانب  «

ايـن بـرج دوازده ضـلعي بـراي كنتـرل مجرمـان، ولگردهـا،               ). 320 ص   1988،  7زوبـوف (بنا شده بود    » اند  طريقي از سلطه آن گريخته    
اي بـود كـه حـضور نـاظر خـارجي هميـشه               گونـه   نشجويان، پناهندگان، كارگران و ديگر منحرفان طراحي شده بود و شرايط كار بـه             دا

  .توانستند به سادگي به حضور او پي ببرند پذير بود ولي كارگران نمي امكان
زنداني به طور مـداوم شَـبح بـرج         : بل رويت قا. ريزي كرده است    ناپذير قدرت را پايه     بنتهام اصل قابل رؤيت و در عين حال اثبات        

زنـداني هرگـز نبايـد    : ناپـذيري   اثبـات .كند بلند مركزي را كه اعمالش از آنجا زير نظر قرار دارد در برابر ديدگان خود احساس مي          
در ...  گيـرد  نظر قرار دارد ولي بايد مطمئن باشد كه هر لحظه ممكن است چنين اتفاقي صورت                بداند كه چه مواقعي رفتارش تحت     

                                                 
Ellul. 1  
Hanson. 2  
Panoptic. 3  
Paradigm. 4  
Michel Foucoult. 5  
Jeremy Bentham. 6  
Zuboffld. 7  
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بيند بـدون    گرداگرد اين برج، فرد پيوسته در معرض ديد قرار دارد بدون آن كه خود بيننده در برج مركزي شخص همه چيز را مي                      
  ).203 تا 201 صفحات 1979فوكو . (آن كه خود ديده شود

  
  :دريافت) 1988(توان از نوشته زوبوف  را مي» بيني همه«شباهت ميان تكنولوژي اطالعات و 

چنين قدرتي امكـان مـشاهده و كنتـرل را    ... گذارد وقفه خود را به نمايش مي      گر قدرتي است كه خود به خود و بي          بيان» بيني  همه«
دهـد    وسوسه زير نظر گرفتن جهان، بيش از هر چيز از دانش خاصي كه فراگيـري مـشاهده را وعـده مـي                     ... سازد     فراهم مي  تواماً

  )321ص . (گيرد سرچشمه مي
هاي اطالعات بويژه از نوع كنش متقابـل نظيـر كامپيوترهـا و       كردهاي اطالعات توسط يكي از تكنولوژي        به كنترل عمل   بيني  ت همه قدر

ساختارهاي سازماني مبتني بر سلسله مراتب كه به اين سطوح . شباهت دارد)  و باالتر ويدئو3هاي سطح  مانند ديسك(تجهيزات جانبي 
. شوند  باشند ولي به ندرت يافت مي       رسند ضروري مي     مي گيري و تأييد كنترل     هاي مقتضي براي اندازه     تكنيكاز كنش متقابل با دانش و       

هـاي سـنتي عجـين        كنندگان از تكنولوژي اطالعات بتوانند خود را از روش          گذاران و استفاده    ها سياست   در واقع اين انتظار كه حكومت     
با وجود اين برخي ملل در حال توسـعه بـا وجـود دسترسـي               . ازند انتظار زيادي است   شان جدا س    شده در شيوه انجام كارها در جوامع      

  .دهند اندك به تكنولوژي، استعداد شگرفي براي جذب دانش از خود نشان مي
 هر سيستم تكنولوژيك براي خود يك معيـار       .  است 1اصل دوم در عصر اطالعات كه هنسون به شرح آن پرداخته مفهوم هدر رفتن             

توان به عنوان آنچه كـه در يـك           در يك مقياس بزرگ، از هدر رفتن مي       . شود  هدر رفتن دارد كه مانع كارآيي دقيق سيستم مي        يا  » صدا«
  .تواند مانع ارسال پيام و تحريف معني آن تلقي شود در مقياس كوچك، هدر رفتن مي. پرونده يا پيام از ميان رفته است ياد كرد
سـر ريـز   . شـود  قيم به ميزان هدر رفتن در مواقع برخورد به تكنولوژي ارتباطـات مربـوط مـي      مفهوم سر ريز اطالعات به طور مست      

مغلوبمـان سـاخته و ايـن فرضـيه خـاص را كـه              . توانيم مصرف يا ذخيره نماييم       با ارائه آن در مقياس فراتر از آنچه كه ما مي           اطالعات
. ترتيـب سـرزير اطالعـات هـدر رفـتن اسـت             بـدين . سـازد    مـي  اطالعي يا اطالعات اندك بهتر است مخـدوش         از بي اطالعات بيشتر،   

اي آگاه نباشد بويژه به اين خاطر كـه دسترسـي بـه               دهد كه يك جامعه اطالعات ممكن است جامعه         هشدار مي ) 1987 (2گليدنبرگ  وان
دهد در محيطي كـه       نشان مي قانون كاهش مطلوبيت    .  به اين معني نيست كه مردم از آگاهي كافي برخوردارند          اطالعات فراوان ضرورتاً  

شـود از ميـزان    اطالعات اندكي وجود دارد اين اطالعات از ارزش و اعتبار بيشتري برخوردارند و هر چه مقـدار اطالعـات بيـشتر مـي           
در تـشريح سيـستم   ) 1987 (3كوراس). يابد در ضمن ميزان مفيد بودن آن نيز كاهش مي(شود   تر مي   سودمندي آن كاسته شده و پرهزينه     

كند كه در صورت سرازير شدن اطالعات بيش از حـد   عنوان غربالي ياد مي طالعات بشري به بازگوكردن اين مقوله پرداخته و از آن به     ا
كند، آخـرين     به اطالعات فروكش مي   شود كه اشتياق فرد       دستگاه پردازش اطالعات آن چنان اشباع مي      . به داخل آن سرريز خواهد كرد     

اغلـب ملـل در حـال       . هاي پيشرفته تكنولوژيك اسـت      د بحث قرار گرفته مسأله دقت مورد نياز در سيستم         اصلي كه توسط هنسون مور    
كـه براكثـر     » جمعـي   آگاهي دسـته  «هاي خطي و كميت بخشيدن زمان، بيگانه بوده و با مقوله              توسعه با معيارهاي دقيق، بازنگري، برنامه     

سـازد بـدون آن ممكـن اسـت           هاي اطالعات آن را ضروري مي       ت كه سيستم  دقت، اصلي اس  . حاكم است در تضادند   » 4جوامع شفاهي «
دقـت در   . اي كه از دانش فني چنداني برخوردار نيست سرخوردگي ايجاد كنـد             سيستم از نظر فني از كار باز ماند يا براي استفاده كننده           

با وجود ايـن،    . سازد  ي برق را ضروري مي    شود و اوج كارآيي فرايند مهندس       عين حال يكي از اجزاي ضروري سيستم فني محسوب مي         
  .اهميت تلقي شوند ممكن است در برخي از جوامع اين نوع از دقت فني كم ارزش يا بي

  

  
  

                                                 
1.  
2. Van Guildenburg 
3. Kuras 
4. Oral Sociely 
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  كارگزاران دگرگوني
 مرحلـه توسـعه   .الـف : كننـد  هر يك از ملـل سـه مرحلـه از انقـالب اطالعـات را تجربـه مـي            هاي جديد،     در جريان جذب تكنولوژي   

  . انتشار اطالعات در جامعه.سازد، و ج پذير مي افزار كه استفاده از تكنولوژي توسعه يافته را امكان ه نرم مرحل.تكنولوژيك ب
كند،   توانند خود تكنولوژي اطالعات مورد نيازشان و نوع خدماتي را كه اين تكنولوژي ايجاب مي                    آيا كشورهاي در حال توسعه مي     

براي توسعه شـبكه ارتباطـات در       . ط بر آن كه زمينه انتخاب فراهم و شناخته شده باشد          تعيين كنند؟ پاسخ اين سؤال مثبت است مشرو       
المللي ضروري است ولي كشورهاي توسعه يافته به جاي دريغ داشتن از ارائه تكنولوژي بايـد                  كشورهاي در حال توسعه همكاري بين     

المللـي وجـود دارنـد كـه مـسأله نـابرابري              ي و بـين   چندين مؤسسه ملّ  . در جذب تكنولوژي به كشورهاي در حال توسعه، كمك كنند         
توان بـه عنـوان يـك نهـاد           ها را مي    با آن كه هر يك از اين سازمان       : اند  ريزي را مورد توجه قرار داده       تكنولوژيك و فقدان مهارت برنامه    

دسـت كـم در سـطح       (قابت  ها در جهت كمك به كشورهاي در حال توسعه براي ر            سياسي و بشر دوستانه توصيف كرد ولي تمامي آن        
المللي كه در ايـن       اي و بين    هاي منطقه   ترين سازمان   در زير تنها تعدادي از بزرگ     . اند  هايي برداشته   با ديگر كشورهاي جهان گام    ) محدود

  .اند زمينه فعاليت دارند مورد بحث قرار گرفته
  

  1المللي مخابرات اتحاديه بين
المللـي تلگـراف       كشور اروپايي در پاريس كه براي امضاي كنوانسيون بـين          20 نمايندگان    در جريان اجالس   1865اين اتحاديه در سال     

 سـال تنظـيم     10ظـرف   . المللـي تـشكيل شـد       گرد آمده بودند با هدف نظم بخشيدن به ارتباطات تلگرافي در فراسـوي مرزهـاي بـين                
 راديـو مـسأله اخـتالل امـواج را بـه همـراه آورد،               هاي تلفني نيز تحت پوشش اين اتحاديه قرار گرفت و پس از آن كه فعاليـت                 تماس

و تلفـن و تلگـراف در هـم ادغـام شـده و      ) راديـو (سيم  هاي بي  اتحاديه 1932در سال   . كشورهاي بسياري به اين اتحاديه ملحق شدند      
  ،)357، ص 1979، 2كودينگ(المللي مخابرات پديد آمد  المللي مخابرات و اتحاديه بين كنوانسيون بين

ريزي، اجرا، استانداردهاي فني و تخصيص فركانس جهاني طيف الكترومغنـاطيس             المللي مخابرات مسائلي چون برنامه       بين اتحاديه
 سـال يـك بـار برپـا         20 هر   3شود و كنفرانس اداره جهاني راديو        سال تشكيل مي   8 تا 3گردهمايهاي متعددي با تناوب     . را برعهده دارد  

  .گردد مي
هاي الزم جهت  ريزي  در نايروبي تشكيل شد و طي آن برنامه1983المللي مخابرات در    الختيار اتحاديه بين  ا  دوازدهمين كنفرانس تام  

المللي مخابرات    ها شامل اهداف خاصي جهت كمك به اتحاديه بين          اين برنامه .  صورت گرفت  1990تداوم فعاليت اين اتحاديه در دهه       
  :ان سوم به شرح زير بودگويي بهتر آن به نيازهاي كشورهاي جه براي پاسخ

هاي مـالي كـشورهاي ثروتمنـد و          المللي مخابرات به منظور افزايش سهم كمك         بين  ايجاد تغييرات الزم در ساختار اقتصادي اتحاديه       •
 . كشورهاي جهان سوم نسبت به گذشتهكاهش سهم

 . عضو41 به 36المللي مخابرات از  افزايش تعداد اعضاي شوراي اداري اتحاديه بين •

 ).در كنار زبان انگليسي، چيني، اسپانيولي، فرانسه و روسي(هاي رسمي  ذيريش زبان عربي به عنوان يكي از زبانپ •

ريزي و تخـصيص      المللي مخابرات در زمينه برنامه      مشي اتحاديه بين    و خط » 4المللي ثبت فركانس    هيأت بين «بررسي برنامه بلند مدت      •
 .ها فركانس

المللـي مخـابرات در       تر اتحاديه بين    اي فعال   هاي فني با ملل در حال توسعه از طريق حضور منطقه            ريهايي براي تقويت همكا     توصيه •
 ).1984هاول (جهان سوم 

  
  5يونسكو

                                                 
1. Entropy 
2. Codding 
3. World Administrative Radio Conference 
4. International Freguency Registeration Board 
5. United Nations Nations Educational, Scientific and Cutural Organization 
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گرچـه ايـن سـازمان بـه اشـكال مختلـف بـه        . تأسـيس شـد  ) 1946در سـال  ) يونسكو(سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد      
از . هاي توسعه دنبـال شـده اسـت          با وجود اين اهداف كلي آن به طور سنتي در چارچوب دهه            كشورهاي در حال توسعه كمك كرده،     

  :رو مأموريت چهار دهه گذشته اين سازمان شامل مراحل زير بوده است اين
 اثـر  هاي مخابراتي منهدم شده بـر  هزينه جت بازسازي تسهيالت و شبكه ارائه خدمات به عنوان يك سازمان كم: 1960  ـ 1950دهه * 

  جنگ دوم جهاني؛
 توسعه تسهيالت مخابراتي و آموزش نيروي انساني كشورهاي تازه تأسيس با استفاده از منابع مالي سازمان ملل؛: 1970 ـ 1960دهه * 

 ها؛ و هاي جديد مخابراتي بويژه ماهواره ارتقاي تكنولوژي: 1980 ـ 1970دهه * 

هاي ارتباطي و اسـتانداردها،       ادي، ياري به كشورها و مناطق جهت تدوين سياست        هاي م   به جاي تأكيد بر كمك    : 1990 ـ 1980دهه  * 
  .گذاري مورد توجه قرار گرفت تعيين اهداف بلندمدت و تنظيم مكانيسم سياست

هـا در   يونسكو و سازمان ملل در جهت فراهم ساختن زمينه و تسهيل گفت و شنود بين كشورهاي در حال توسعه بـراي كمـك بـه آن                
المللي اطالعات، تالش زيادي      هاي ملْي و بين     ريزي براي سيستم    هاي بهتر فرهنگي و برنامه      واكنشها و مقررات به منظور        برنامهتدوين  
اند با وضوح بيشتر مورد بحث قرار         ها كه با ياري اين دو سازمان به مورد اجرا درآمده            در بخش مطالعات موردي، برخي برنامه     . اند  كرده

  .گرفته است
  
  تلسات و اينتراسپوتنيكاين

المللي در كشورهاي آزاد و غيرمتعهد        هاي بين    با هدف تنظيم و ارتقاي كاربرد ماهواره       1)اينتلسات(ماهواره مخابراتي   المللي    سازمان بين 
نه خـدمات  ها از سوي كشورهايي كه قادر به پرداخت هزي     به منظور استفاده از بخشي از ظرفيت مخابراتي ماهواره        . جهان تأسيس يافت  

 مركـز  125 ايستگاه زميني و 224 ماهواره، 11المللي ماهواره مخابراتي جدول زماني خاصي براي استفاده از          مربوطه نيستند سازمان بين   
اين خدمات شامل ارسال صـدا، تلگـراف، تلكـس، اطالعـات و            .  كشور جهان تدوين كرده است     105اي با خدمات محدود در        ماهواره

هـاي عـضو    المللي ارتباطات بـين جمهـوري   اي شوروي سابق نيز به مبادله بين    سيستم ماهواره  2اينتراسپوتنيك.  است تصاوير تلويزيوني 
  .اتحاد شوروي و ديگران مشغول است

  
  3كميسيون ميتلند

انـد كـه       رسـيده  دهند، ولي منتقدان به ايـن نتيجـه         الذكر خدماتي به كشورهاي كمتر توسعه يافته جهان ارائه مي           هاي فوق   گرچه سازمان 
 به رياست سر دونالد ميلند بـا ارائـه          »4توسعه جهاني مخابرات  «كميسيون مستقل   . ها با كمبودهايي دست به گريبانند       تمامي اين سازمان  

هاي كـشورهاي ثروتمنـدتر بـه     وقفه فراملّي، بين شمال و جنوب به اين نتيجه رسيده است كه ميزان كمك     گزارشي از گفت و شنود بي     
  ).97، ص 1985ميلند، (ي فقيرتر نه تنها افزايش نيافته بلكه در مجموع كاهش نيز داشته است كشورها

الـذكر    هـاي فـوق     كميسيون ميلتند به اين نتيجه رسيده است كه كشورهاي در حال توسعه امروز با مشكالتي بيشتر از آنچه سازمان                  
هدف واقعي ملل در حال توسعه افزايش اتكـا بـه           . باشند  اند روبرو مي    دادهقرار  هايي كه براي توسعه در اولويت         بيني كرده يا زمينه     پيش

هاي هنگفت داخلي و خارجي و مشكالت جغرافيايي دارنـد، عـالوه بـر ايـن،                  خويشتن است، ولي از آنجا كه اكثر اين كشورها بدهي         
هاي   داني براي تخليه تكنولوژي     توسعه را زباله  كننده تكنولوژي، كه اغلب جهان در حال          نحوه برخورد با منافع كشورهاي صنعتي تأمين      

  .شان را تشديد نموده است كنند، مشكالت خارج از رده يا ناجور تلقي مي

                                                 
1. International telecommunications Satellite Organization  
2. Intersputnik  
3. Maitland Commision  
4. World – Wide Telecommunication Development  
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المللي مخابرات براي برطرف ساختن مشكالت موجود بر سر راه توسعه مخابرات در جهـان در حـال                    كميسيون مستقل توسعه بين   
بـا آن كـه     . ها بر مـشاركت و همكـاري كـشورهاي صـنعتي نيـاز دارد               اجراي هر يك از آن     مورد توصيه ارائه داده است كه        30توسعه  
اي خـارج از چـارچوب    ها به زمان نياز دارد ولي اهميت كار انجام شده كميسيون فوق براي فراهم ساختن صحنه     كردن اين توصيه    پياده

پرداختند قابل توجه و براي از ميان برداشتن مشكالت گسترده           هاي سياسي به اين مسائل مي       هابي كه پيش از اين در قالب گروه         سازمان
  .موجود بر سر راه توسعه تكنولوژي اطالعات حياتي است

  
  ها و توسعه اجتماعي بر يكديگر تأثير متقابل رسانه

  مشي تكنولوژي اطالعات پيامدهاي خط
گويد تنوع و رقابـت فـشرده در توليـد تكنولـوژي              ميهاي تكنولوژي در جهان سوم        در بحث از پيامدهاي سياست    ) 1983 (1هيم لينك 

از سـوي  . تا كشورهاي واردكننده نتوانند در زمينه ارزيابي و جذب آن مهارت الزم را از خود نشان دهند    شود    اطالعات اغلب سبب مي   
رها در زمينـه ايجـاد   تـالش ايـن كـشو   . كنند تا به نوعي ظرفيت اطالعات براي خود ايجاد كننـد       ديگر كشورهاي جهان سوم تالش مي     

گرچـه برخـي از كـشورها از طريـق         . گيـرد    كنترل نشده و تصميمات بدون مقدمه صورت مي        ظرفيت اطالعات اغلب به صورت كامالً     
هايي اتخاذ كننـد   كنند ولي كشورهاي جهان سوم بايد سياست        هايي دريافت مي    هايي كه بر شمرديم اطالعات، راهنمايي و كمك         سازمان

اين كـشورها بايـد در عـين    . در برابر قيد و بندهاي اقتصاد خارجي كه با پيامدهاي سياسي و فرهنگي همراه است حفظ كند              ها را    تا آن 
  .حال تالش كنند تا با ايجاد زيربناي الزم و مهار منابع موجود در جهت اتكاي به خود گام بردارند

همـين نگرانـي سـبب      . عقب بماننـد  » انقالب اطالعات «د كه از     از آن نگرانن   رسد كه كشورهاي جهان سوم عموماً       چنين به نظر مي   
ترين انواع تكنولوژي صرف شود بـدون آن كـه آمـادگي بـراي                ها در جهت خريد تازه      شود تا بخش عظيمي از امكانات مالي دولت         مي

  .گيري از مزاياي آن مورد توجه قرار گيرد جذب تكنولوژي و بهره
هاي اجتماعي مطرح ساخته و معتقد است  را در جهت بررسي اين مسأله با تأكيد بيشتر بر جنبهنكته قابل توجهي ) 1986 (2هالوران

المللـي آن     اي از عوامل و با توجه به اثرات بـين           بايد به عنوان مجموعه   ) هاي مربوط به آن     مش  و خط (مسأله اثرات تكنولوژي اطالعات     
هاي پيشين در زمينه توسـعه الهـام گرفتـه            دهد كه وي از فعاليت      ماعي نشان مي  هاي اجت   تأكيد هالوران بر جنبه   . مورد بررسي قرار گيرد   

مطالعات انجام شده   . هاي جديد سخن به ميان آوريم ولي جديد بودن جنبه نسبي دارد             توانيم هنوز هم از تكنولوژي      گر چه ما مي   . است
كنـيم نظيـر تلفـن،        از آن به عنوان تكنولوژي قديمي ياد مـي        هايي كه ما      دهد تكنولوژي   ها در كشورهاي مختلف نشان مي       در انواع زمينه  

امپرياليسم و انتقال فرهنگي به گرداننـدگان ايـن كـشورها    . مندي در زمينه حاكميت فرهنگي و اطالعاتي راديو و تلويزيون نكات ارزش  
اي و در مـواردي       ارتباطـات مـاهواره   تاكنون انواع فاصله و عدم توازن در زمينه اطالعات وجود داشته است ولـي آنچـه                 . آموخته است 

هاي ارتباطي فرهنگـي را نبايـد    تأثير رسانه. تر است به همراه آورده به مراتب وسيع) مجاز يا غيرمجاز(پخش روزافزون نوارهاي ويدئو     
هـاي ديگـر بـا        ژيهـا يـا تكنولـو       تواند در راه كاربرد مـؤثر ايـن تكنولـوژي           افزار نيز مي    ناديده گرفت ولي وحشت از تكنولوژي و نرم       

هدف كلـي از اشـاعه فرهنـگ تكنولـوژي اطالعـات،            . يك كشور سودمند باشد موانعي ايجاد كند      تواند براي     كاربردهاي خاص كه مي   
  .هاي جديد را نيز در خود جاي داده است ها با يك محيط تازه است كه تكنولوژي آموزش و آشنا ساختن مردم و حكومت

  
  يهاي ملّ ها و سياست   سيستم

هاي ارتباطي از فرد به فـرد، گـروه           انتقال اطالعات از طريق تكنولوژي    . المللي ضروري است    اطالعات براي گسترش هويت ملّي و بين      
عوامل تكنولوژيك و اجتماعي ـ فرهنگي در انتقـال و انتـشار    . به گروه، حكومت به حكومت، حكومت به مردم و بالعكس جريان دارد

كشورها در چارچوب همين عوامـل و       . گرايي يا تبليغات سياسي و فرهنگي مؤثرند        چه در جهت مصرف   اطالعات جهت آموزش مردم     
تـرين    رايـج . ها، معيارهاي متفاوتي بـه كـار گيرنـد          هاي متفاوتي اتخاذ كنند و براي ارزيابي مسؤوليت         اند تا سياست    متغيرها تالش كرده  

                                                 
Hamelink. 1  
 Halloran.2  
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مختلف ارزيابي تكنولوژيك و سياست نوآوري است كه داراي يك حلقـه            هاي   ها براي مطالعه اثرات تكنولوژي      روش و معيار حكومت   
  .اثرات برجاي مانده استگيري براي اندازه 1باز خورد
هاسـت    ين الگوهاي نظري براي درك ارتباط ميان تكنولوژي، افراد و جامعه، همانا الگوي انتشار نوآوري              تر  ترديد يكي از مناسب     بي

ايـن الگـو    . دهـد   هاي جديد در يك سازمان را مورد بحث قـرار مـي             له نوآوري و پياده شدن تكنولوژي     كه هر دو مرح   ) 1986 2راجرز(
وجـود  . گيـرد   گيري، اجرا و تأييد فرآيندهاي نوآوري را در بـر مـي             هاي ارتباطي، ترغيب، تصميم     عناصري از شرايط قبلي، دانش كانال     

يا اقتصادي نيز   / ي موجود در زمينه كاربرد ارتباطات و پذيرش اجتماعي          هاي حمايت اقتصادي، شناخت زيربنا      عناصر ديگري چون راه   
  .براي درك كامل فرايند ايجاد تغيير در يك كشور ضروري است

هايي كـه بـراي تقويـت         انتشار نوآوري و سياست   ها براي اجرا و     هايي كه دولت    اين گونه مسائل و عناصر در اغلب موارد در برنامه         
هاي انتـشار نـوآوري در كـشورهاي در حـال             همين دليل بسياري از برنامه      به. شوند  كنند، ناديده گرفته مي     دوين مي ها ت   گونه فعاليت   اين

ها به دليل عدم بازده  يابي فوري به نتايج دلخواه آن شوند و ممكن است به محض عدم دست هاي آزمايشي تلقي مي   رشد به عنوان طرح   
  .فوري متوقف شود

بـويژه در   (ريزي براي انتشار نـوآوري        هاي برنامه   ترين مفاهيم در زمينه سياست      ياست نوآوري از جمله رايج    ارزيابي تكنولوژي و س   
  :تفاوت ميان اين دو را چنين بيان كرده است) 1983 (3روپول. شوند محسوب مي) ي اطالعاتزمينه تكنولوژ

ي كه ارزيابي تكنولوژي ممكن اسـت در قبـال توسـعه            دهنده تلقي كرد در حال      توان به عنوان نيروي سرعت      سياست نوآوري را مي   
ص ـ  . (دهد  به عوامل اقتصادي توجه نشان ميسياست نوآوري صرفاً.... دهنده سرعت به حساب بيايد  فني به عنوان عامل كاهش

83(  
ها پرداخته و     فني نوآوري بيني به ارزيابي      ارزيابي تكنولوژي را شايد بتوان به عنوان يك رشته پژوهشي تلقي كرد كه از طريق پيش               

پردازد و سرانجام براسـاس       پيامدهاي آن براي محيط و اجتماع را محاسبه و با توجه به ارزش مناسب به كنترل نتايج مورد نظر مي                   
ي ترتيب ارزيابي تكنولوژي بـرا  بدين. دهد ربط اقتصادي و سياسي ارائه مي هاي الزم را به مسئولين ذي مطالعات انجام شده، توصيه   
هاي ممكـن و      ها از ميان انبوه نوآوري      ترين آن   ريزي نگرديده بلكه هدف از آن انتخاب مناسب         ها طرح   جلوگيري از تمامي نوآوري   

  )84ص ـ . (ها در مواقع احساس خطر است كاستن از سرعت توسعه فني آن
  

هـاي    حال توسعه بر اهميـت اتخـاذ سياسـت   هاي مناسب تكنولوژيك در كشورهاي در    ها و مطالعات دربارة تعيين سياست       بيشتر بحث 
توانـد بـه جهـان        اي است كه جهان سوم مـي        اين نكته . اند  استوار اجتماعي جهت پذيرش و استفاده از تكنولوژي اطالعات تأكيد داشته          

  صنعتي بياموزد ـ ولي آيا گوش شنوا وجود دارد؟
  

  انتشار تفكر اجتماعي در جهت تكنولوژي اطالعات
از ايـن رو    . كند  تا حدودي در مورد تكنولوژي اطالعات نيز مصداق پيدا مي         » هاي جديد ياد داد     توان حيله   سگ پير نمي  به  «المثل    ضرب

گسترش فرهنگ تكنولـوژي ارتباطـات      . ترين كانال براي ايجاد آگاهي تكنولوژيك و اطالعات تلقي شود            به عنوان مهم   تواند  مدرسه مي 
آموزان امروز نه تنها به نسل فعال تكنولوژي اطالعات در آينده تبديل              دانش. امعه به همراه دارد   در مقطع دبستان، اثرات وسيعي براي ج      

. خواهند شد بلكه قادرند تا نقش مهمي براي رواج فرهنگ تكنولوژي اطالعات در محيط خانواده و اجتمـاع اطـراف خـود ايفـا كننـد                         
. ع امكانات موجود قادر بوده و از تكنولوژي اطالعات گريزان و غافل نباشـند             ناگفته پيداست كه ابتدا خود آموزگاران بايد به درك انوا         
اي كه تكنولوژي اطالعـات       هاي آموزش بزرگساالن را براي تسهيل مشاغل تازه         اين امر برنامه آموزش آموزگاران و در عين حال برنامه         

  .كند به همراه آورده ايجاب مي

                                                 
Feedback Loop. 1  
Rogers. 2  

3. Ropohl  
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هـاي    توان حركت به سمت تكنولوژي اطالعـات را سـرعت بخـشيد، ولـي سـازمان                گرچه مدرسه مكاني است كه از طريق آن مي        
در بـسياري از كـشورها      . ها كمـك كننـد      گونه تكنولوژي   ها نسبت به اين     توانند به بهبود ديدگاه     اجتماعي ديگري نيز وجود دارند كه مي      

ت الزم را در زمينـه سـياحت و اقامـت در اختيـار              گيري از كـامپيوتر، اطالعـا       اغلب با بهره  ) دولتي يا خصوصي  (ادارات جلب سياحان    
  .دهند متقاضيان قرار مي

توانند فرزنـدان خـود را    تنها كساني كه از توانايي مالي الزم برخوردارند، مي. گر مشكل ديگري است  اين دو مثال در عين حال بيان      
رفتـه و در صـنعت توريـسم مـشاركت نماينـد و بـراي              نام كنند، به مسافرت       هاي آموزشي ثبت    به مدرسه فرستاده و خود نيز در دوره       

. شـود  گيري از مزاياي بانك، بيمارستان و غيره بايد در محيطي باشند كه در آنجا تكنولوژي اطالعات به ديـد مثبـت نگريـسته مـي             بهره
هـا را   يگر امكاناتي كـه آن واقعيت امر آن است كه بيشتر مردم جهان سوم در مناطق روستايي كه اغلب فاقد امكانات آموزشي، برق و د                

هاي اطالعات اغلب ابزاري اسـت كـه در           گونه كشورها تكنولوژي    از اين رو در اين    . كنند  با تكنولوژي ارتباطات پيوند دهد، زندگي مي      
اعي تنهـا  اجتمترتيب تفكر  بدين. هاي دولتي قرار دارد كه همگي در مناطق شهري سكونت دارند         مندان، برگزيدگان يا مقام     اختيار ثروت 
. گـردد   شود بـارور مـي      گونه افراد كه وجودشان خود عاملي براي فالكت هر چه بيشتر برخي از اقشار اجتماع محسوب مي                  در ميان اين  

  .شد  به عنوان يك ابزار شهرنشيني تلقي ميتكنولوژي اطالعات در ابتدا صرفاً
  .ها بحث خواهد شد صول بعدي درباره آنبا وجود اين، موارد استثنايي قابل توجهي نيز وجود دارد كه در ف

  
  دخالت يا عدم دخالت؟: هايي از كشورهاي توسعه يافته  درس

 كـشورها   برخي از ايـن   : خط مشي كشورهاي صنعتي در قبال مداخله در صنايع ارتباطات به طور سنتي با دو گرايش همراه بوده است                  
كه بر سيستم دخالت محدود براساس اصول رقابت بازار متكـي           ) الت متحده آمريكا  مانند ايا (اند    راه اقتصاد بازار آزاد را در پيش گرفته       

در صـنايع  ) تنظـيم (اند كه بـا دخالـت         تري را اختيار كرده     شيوه رايج ) نظير كشورهاي اروپايي  (برخي ديگر از كشورهاي صنعتي      . است
مشي را بسياري از كشورهايي  اين خط. گيرد ورت ميارتباطات از طريق پيوندهاي مستقيم دولت با شركت پست و تلفن و مخابرات ص 

شـمارندة دنبـال    شدند و ديگر كشورهايي كه دخالت شديد دولت را ضـروري مـي     كه در گذشته جزء قلمرو ملل اروپايي محسوب مي        
ه در كـشورهاي    هاي ارتباطي ك    سازي و عدم دخالت در تكنولوژي        تازه كاهش دخالت، خصوصي    با وجود اين گرايش تقريباً    . كردند  مي

هـاي    المللـي شـدن تكنولـوژي       اين تحول تا حدودي از بين     . صنعتي پديد آمده، كشورهاي جهان سوم را نيز تحت تأثير قرار داده است            
  .اطالعات و تا حدي نيز از انتقال اطالعات به فراسوي مرزهاي ملّي نشأت گرفته است

 در 1980اي فراگير در خالل دهـه   تعيين كاركرد صنايع به پديدهدر جهت كاستن از نقش دولت در روند كاهش دخالت ـ حركت  
هاي خود را كـاهش دهنـد تبـديل شـد      هاي دولتي هزينه خواستند از طريق كاهش دخالت كاري كه مي  محافظه هاي ليبرال ـ  ميان دولت

دولـت در صـنايع برداشـتند ولـي در          كاستن نقـش    هاي وسيعي در جهت       دولت ريگان، تاچر، مولروني و ناكازونه، گام      ). 1986 1هيلز(
 تحـت   سازي صنايعي كه قبالً     تمامي اين كشورها به استثناي آمريكا سياست كاهش مداخله دولت در صنايع جاي خود را به خصوصي                

  .كنترل دولت درآمده بودند، داده است
سـازي بـه عنـوان        آن برآيند، مسأله خـصوصي    ها در صنايع، به ميزاني فراتر از آنچه بتوانند از عهده              با گسترش دامنه دخالت دولت    

انـد،   در بسياري از كشورهايي كـه سياسـت خـصوصي سـازي را آغـاز كـرده      . ها را به خود جلب كرد      حلي مناسب، توجه حكومت         راه
. يي كنـد جو هاي اجتماعي است، صرفه     هايي كه اغلب برنامه     هاي ناشي از اين تجربه سبب شده است تا دولت در بخشي از هزينه               هزينه

كشورهاي صنعتي به دليل زيربناهاي اقتصادي خود و بويژه در مواردي كه بخش خصوصي و دولتي اهداف مكمـل يكـديگر را دنبـال                        
هاي حاصله در بودجه مقابله كننـد، ولـي كـشورهاي جهـان سـوم بـه               سازي و دگرگوني    توانند با اثرات ناشي از خصوصي       كنند، مي   مي

                                                 
1. Hills  
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هـاي ديگـر نـشأت       سـازي در ايـن كـشورها از انگيـزه            با ثبات برخوردارند و به همين دليل خـصوصي         ندرت از ساختارهاي اقتصادي   
  .گيرد مي

سازي بويژه در كشورهاي آمريكاي جنوبي، آفريقا و آسيا كه صنايع دولتي به دليل عدم توانـايي حكومـت در اداره                       روند خصوصي 
 به صرفه نبودن فعاليت بيش از يك كارخانـه، بـه بخـش خـصوصي واگـذار                   بودن بيش از حد بازار و مقرون        ها يا به خاطر كوچك      آن
گونه كشورها شايد ضرورت ايجاب كند كه دولت به بخش خصوصي امتياز انحصاري اعطا كند يـا                   در اين . شوند، شدت يافته است     مي

اي در حـال رشـد بـراي توسـعه     با اتخاذ هر يك از ايـن دو شـيوه، تـوان كـشوره       . مزاياي ديگري چون محدوديت واردات قائل شود      
همين ترتيب فعاليت بخش خصوصي نيز ممكن اسـت بـه             به. هاي بومي يا توليد به منظور صادرات مسأله ايجاد خواهد كرد            تكنولوژي

ها ناسـازگار باشـد اهـداف فرهنـگ بـومي را محتـرم             دليل ماهيت صاحب صنعت يا اهدافي كه ممكن است با عاليق حكومت و توده             
كننـد بهتـر      هـاي سياسـي نگـاه نمـي          به عنوان متغيرهاي اقتـصادي و اهـرم        ترديد جوامعي كه به تكنولوژي اطالعات صرفاً        بي. نشمارد

ترتيب الگوي پيشنهادي تكنولوژي  بدين. درك كنندتوانند دامنه وسيع اطالعات براي تغيير اجتماعي از طريق تكنولوژي اطالعات را           مي
نگاه كنيد  (كند    هاي كاربردي و معياري براي كنترل در جامعه فرض مي           ث دربارة ماهيت دانش، تكنيك    عنوان كانون مباح    اطالعات را به  

  ).2-1به نمودار 
  دانش        فنون   

  
  تكنولوژي اطالعات            
          كنترل            

  

   جايگاه تكنولوژي اطالعات در تحول جامعه2ـ1نمودار 
  

  هاي اتنوترونيك تكنولوژي
هايي جهت عضويت گسترده در جامعة اطالعات تلقي           بيشتر از لحاظ اجتماعي روزنه     »1هاي اتنوترونيك   تكنولوژي«هاي كوچك     رسانه
هايي چون قدرت و كنترل كـه در          خطر اوليه به سمت مقوله      هاي بي   هاي مورد استفاده شخصي، اغلب به عنوان گام         تكنولوژي. شوند  مي

  .روند شمار مياند به  تر به خوبي قابل تشخيص مقياس بزرگ
هاي شخصي كه عوامل مهمي در افزايش دنياي بـا واسـطه    هايي چون پايين بودن هزينه، قابليت حمل و تكنولوژي     از اين رو جاذبه   

اغلـب بـه   (هاي بازدارنده  ها غير از اعمال سياست        با وجود اين، حكومت   . شوند، نبايد ناديده گرفته شود      هر فرد در جامعه محسوب مي     
  .آورند براي جلوگيري از انتشار اين توليدات كار چنداني به عمل نمي) اري و قانونيداليل تج

عنوان مشكالت درجه دوم تلقي كرد، بلكه بايد ماهيت      هاي شخصي را نبايد به      ها در قبال تكنولوژي     مشي حكومت   به اعتقاد ما، خط   
اعـضاي  ، در ميـان آن گـروه از         »2حـس تكنولوژيـك مكـاني     «هاي اطالعات عامل مهمي در جهت آموزش و ايجاد            گونه تكنولوژي   اين

در دورانـي كـه نـابرابري در ثـروت ملّـي و      . جامعه كه ممكن است دسترسي اندكي به مسؤولين حكومتي داشته باشند محسوب شـود  
هـا و    سياسـت هاي مهـم ارتبـاطي   هاي كوچك در واقع حلقه توزيع اطالعات جهاني، توسعه را بيش از پيش دشوار ساخته است رسانه           

  .شوند هاي اجرايي منطقي و برخوردار از پشتيباني اجتماعي محسوب مي شيوه
  

  چكيده
 سنتي بر هاي عمل اي است كه تمامي مفاهيم جديد را در دنياي كه انديشه و شيوه با توجه به آنچه كه گفته شد جامعة اطالعات، جامعه

هـاي سـنتي بـه        بـا مفـاهيم و شـيوه      ) بـزرگ و كوچـك    (هاي موجود اطالعات      ژيبا اين حال تكنولو   . گيرد  آن سايه گسترده، در بر مي     

                                                 
1. Ethnotronic 
2. Technological Sense of Place 
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هـاي    كند؟ پاسخ اين سؤال پيچيده است، لكن بررسي         چه كسي براي كار در جامعة اطالعات راه خود را پيدا مي           . اند  رويارويي برخاسته 
. المللي است    به يك شبكه جهاني، براي كارآيي بين       از جمله مسائل مهم در اين زمينه اتكاي تكنولوژي اطالعات         . انجام شده روشنگرند  

هـا،    سپس خواهيم ديد كه خواست    . بنابراين مؤسسات خاصي كه نياز به همكاري دارند، بايد با يكديگر مشورت و رايزني داشته باشند               
. دهـد  هـاني پيونـد مـي   هـا را بـه سيـستم وسـيع ج     مشي هر يك از كشورها در قبال تكنولوژي اطالعات به ناگزير آن   تصميمات و خط  

رو در جـوامعي كـه بـا          از اين . تواند در ديگر نقاط جهان اثرات مشهود برجاي بگذارد          تغييرات و تحوالت پديد آمده در يك كشور مي        
توان از تغيير كوچك سخن به ميان آورد چون شناخت و درك هرگونه تغييري ممكـن اسـت                    تكنولوژي اطالعات سر و كار دارند نمي      

  . طول انجامدها به سال
اي   گونـه   هاي اجتماعي براي گسترش هر تكنولوژي و تأثير آن بر فرهنگ، رونـد توسـعه را بـه                   كارگيري تكنولوژي   با وجود اين، به   
هاي ارتباطات، نقطه آغاز بحث درباره كشورهاي         ها با تكنولوژي    هاي اجتماعي و ارتباط آن      دهد و بدين ترتيب نظام      تحت تأثير قرار مي   

  .شود ها در جامعه اطالعات تلقي مي رشد و نقش آندر حال 
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  فصل سوم
  هاي اطالعات ها و كاربردهاي تكنولوژي نظريه

  

اي با هر اندازه اطمينان اعالم كند كه بر مشكالت تاريخي و معاصر ناشي از ارتباطـات فـايق                     هر جامعه 
هـاي تكنولوژيـك، چـه         قرن آينده متوجه خواهد شد كه پيشرفت       اًآمده است، باز در دهه آينده يا نهايت       

  .اي برايش به ارمغان آورده است بيني نشده ها و مشكالت پيش پيامدها، سردرگمي
  )1980 (1شون مك برايد

  

هـاي متكـي بـه        سيستم؛ يعني   شوند   مربوط مي  »2سويه  هاي يك   رسانه«اند به     پردازان توسعه بوده    بخش نظريه   ها كه الهام    بسياري از نظريه  
حتي تلفـن   . شوند  ها به سادگي به ابزار سرگرمي تبديل مي         سويه پيام   كه به دليل پردازش يك    ) مانند راديو و تلويزيون   (زيربناهاي وسيع   

اكنـون  . شـد  اي براي تسهيل مـراودات اجتمـاعي تلقـي شـود يـك وسـيله اضـطراري محـسوب مـي           نيز در ابتدا به جاي آن كه وسيله       
  .اند اعتبار ساخته هاي پيشين در مورد نقش تكنولوژي در ميان كشورهاي در حال توسعه را بي هاي اطالعات، برخي فرضيه  تكنولوژي

  
  3تكنولوژي اطالعات و دگرگوني
 انـد و در فـصل دوم بـه          پرداز دخيل بـوده     هاي چندين نظريه    گيري ديدگاه   ها و الگوهايي كه در شكل       در اين فصل برخي مفاهيم، نظريه     

هـاي    هاي خـاص نگـرش بـه جهـان بـر افكـار و ديـدگاه                 در مقاطع مختلف تاريخي شيوه    . اند  ها اشاره شد مورد بررسي قرار گرفته        آن
  .فكرانه در قبال دگرگوني فرهنگي سايه انداخته است روشن

هـاي اجتمـاعي    قش گروهها در ميان ملل در حال توسعه بايد نقش سنّت كه ممكن است در چارچوب آن، ن    در ارزيابي نقش رسانه   
هـا از تـوان ايجـاد         هاي رسانه   تمامي تكنولوژي . تر تلقي شود، مورد توجه قرار گيرد        هاي سياسي و اقتصادي نيز مهم       حتي از محدوديت  

هـاي   دگرگوني در مفاهيم سنتي زمان و مكان برخوردارند ـ مفاهيمي كه روابط افراد با محيط اطراف خود را در طـول تـاريخ و زمينـه    
تـرين عامـل در ايجـاد راه و رسـم تـازه از طريـق                  ترتيب بايد اذعان كـرد كـه دگرگـوني مهـم            بدين. اند  فرهنگي متفاوت هدايت كرده   

  .شود ها محسوب مي هاي رسانه تكنولوژي
دگرگوني در عين حال از جمله متغييرهايي است كه تشريح آن دشوار است چون هر فرد را در گـروه اجتمـاعي خـود بـه نـوعي                            

بودن تحول و تجربه را شايد بتوان با عبارت عادي بيان كرد ولي احساس يا درك آن به سادگي  دهد ـ ذهني   اص تحت تأثير قرار ميخ
تـوان بـه عنـوان نيـروي گريـز از مركـز        بنابراين از تغيير مي. دگرگوني ممكن است تأثير پنهاني نيز به همراه داشته باشد. مقدور نيست 

عنوان نيروي مركزگرا ياد كرد كه هر يك به نوبه خود به ارتقاي دانش، راه و رسم اجتماعي و                      به  سنّتي 4عاداتاز  ها و     سازگاري رسانه 
  .كنند واكنش افراد در مقابل جامعه كمك مي

 مـدار . دهند جاي داده شـده اسـت         دگرگوني، مابين سنّت و ديگر نيروهاي داخلي كه توسعه را تحت تأثير قرار مي              1-3در نمودار   
. كنـد    تغيير مي   و شكل آن تحت تأثير نيروي گريز از مركز يا نيروي مرگزگرا و ديگر نيروهاي موجود،                دايره منظم نبوده  دگرگوني يك   

                                                 
1. Sean Mac Bride 
2. Unidirectional 
3. Chang 
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در ايـن   . شوند  گاهي بعضي از عوامل، باعث دگرگوني بيشتري مي       . شود  هاي ديگر بيشتر مي     گاهي سرعت گردش چرخ نسبت به زمان      
  .ها يا تأثيرات دگرگوني را تجربه خواهند كرد برخي از جنبه) سنتي و جاري(كه تمامي عوامل  و آن اينميان يك مسأله قطعيت دارد 

، قـرارداد ايـران بـا شـركت آمريكـايي        مـثالً .  مشهود اسـت   ها كامالً   هاي رسانه   بعد سياسي دگرگوني پديد آمده از طريق تكنولوژي       
»لغـو  1983هاي تجاري از سوي آمريكا عليه ايران در سـال   ي با برقراري ممنوعيت    براي ساخت يك سيستم پيشرفته تلفن      »1تي.اند.تي.ا 

شود كه ايران براي خريد سيستم تلفن به سازنده ديگـري مراجعـه كنـد و همـين امـر                   سيستم تلفن موجود در ايران مانع از آن مي        . شد
ان با سازنده ديگري بـراي خريـد تجهيـزات مـورد نيـاز،              حتي اگر اير  . سبب شده است تا سيستم تلفن ايران از رشد و توسعه باز ماند            

  .كردن سيستم تازه سبب خواهد شد تا سيستم فعلي منسوخ و از رده خارج تلقي شود قرارداد منعقد كند، هزينه پياده
  

  
  
  
  
  
  

  آداب و  
     رسوم اجتماعي

  
  
  
  
  
  
  

   اجزاي دگرگوني1-3نمودار 
  

 يـك خـط     2ابحاهاي الزم قادر بود به تمامي منازل شهر كوهستاني            ها و كابل    در يك وضعيت مشابه، عربستان سعودي با نصب سيستم        
تمامي خطوط تلفن موجود را به خود اختصاص داد و ديگـر شـهروندان               .3اي چند مليتي هايت     هاي زنجيره   تلفن واگذار كند، ولي هتل    
  .جه ساخترا با كمبود خطوط تلفن موا

هاي   براي مثال، قابليت حمل تكنولوژي    . كنند  ها نيز به نوبه خود نفوذ و پيامدهاي خاصي براي ايجاد دگرگوني اعمال مي               تكنولوژي
تـوان بـه سـادگي بـا          افـزار را نمـي      هاي غيرمجاز و نـرم      بازار سياه، تكنولوژي  . سازد  هاي بيشتر مواجه مي     شخصي، دولت را با دشواري    

انـد خـود      اي را به همراه داشته      افزارهاي غيرمجاز كه تغييرات عمده      ها و نرم    تي رديابي كرد و در واقع بسياري از تكنولوژي        تدابيري دول 
گونه موارد سخن گفتن از       در اين . ها را شناسايي كرد يا از ميان برداشت         توان به سادگي آن     باشند ولي نمي    هاي دولت مي    زائيده سياست 

                                                 
AT&T. 1  
Abha. 2  
Hyatt. 3  

 آداب و ُسنن

 دگرگوني دگرگوني

 دگرگوني دگرگوني

 جامعه

 زيربناها

 تاريخ

 اقتصاد

 سواد آموزي

 آموزش

 مذهب

 زبان

 جغرافيا

 عوارض جغرافيايي

 تكنولوژي

 فرهنگ
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افزارهاي غيرمجاز به عنوان جـزء        ها و نرم    هاي ناشي از تكنولوژي     س و گمان همراه است ولي بهرحال دگرگوني       دگرگوني بيشتر با حد   
  .شود مهمي از دگرگوني فرهنگي تلقي مي

  
  )تئوريك(تأثيرات نظري 
ت مورد توجـه    ها طول كشيد تا دگرگوني به عنوان يك پديده ارگانيك و نه يك پيشرفت خطي يا حتي يك تجربة مثب                     بدون شك سال  

دانـستند،   هاي متعددي كه مدرن شـدن يـا دگرگـوني را زاييـده وجـود تكنولـوژي مـي                    نظريه 1900در غرب در خالل دهه      . قرار گيرد 
  .الشعاع قرار داده بود هاي ديگر را تحت انديشه

هاي جديـد    حضور تكنولوژياند از وجود و ها كه به درك دگرگوني به عنوان جزيي از توسعه اجتماعي كمك كرده             برخي از نظريه  
 1پردازان پيشگام كه از دگرگوني به عنوان جزيي از توسعه اجتماعي سخن به ميان آورده ويليام آگبرن      يكي از نظريه  . اند  سرچشمه گرفته 

)  اتومبيل  تلفن و  در آن روزها عمدتاً   (به اعتقاد آگبرن هر تكنولوژي جديد       . را مطرح ساخت  » 2فاصله فرهنگي «است كه نظريه    ) 1927(
توانند اين وسايل تجملي را خريداري كنند و ديگراني كـه             كرد چون به هر حال هستند كساني كه مي        اي در جامعه ايجاد خواهد        فاصله

  .اي از ديگران عقب بماند هاي تكنولوژيك سبب خواهد شد تا هميشه عده نوآوري. ها نيستند قادر به خريد آن
.  الهـام گرفتـه اسـت   »3مكتب بررسي اجتماعي شيكاگو«قيقات انجام شده در دانشگاه شيكاگو و آگبرن در تدوين نظرية خود از تح    

هـاي علمـي    اساتيدي چون رابرت پارك، ارنست برگس، جان ديويي، جرج هربرت ميدوهارولد السول، در يك بررسي مشترك تحليل    
هـا را مطـرح       جامعه، فرهنگ و مطالعة موضوعات مرتبط بـا آن        اي در زمينه      از مسائل اجتماعي ارائه دادند و همين بررسي، مسائل تازه         

گيري قطعي يك ديدگاه   هاي به كار گرفته شده از سوي انديشمندان نامبرده به پيدايش علوم اجتماعي و شكل                بسياري از روش  . ساخت
با توجه به ايـن ديـدگاه،       . د بود شناسي علمي با نتايج ثمربخش در معيار ارزيابي همراه خواه           جبري منجر شد كه معتقد است هر روش       

تكنولوژي به عنوان يك پديده مترقي و در نتيجه عاملي براي مدرن شدن و مطالعه اجتماعي آن بـه عنـوان يـك مبحـث معتبـر جهـت        
  .هاي اجتماعي قلمداد شد بررسي

گونـه كـه      ار شد چـون همـان     توجه به ملل در حال توسعه، بعد از جنگ جهاني دوم در ميان دانشگاهيان از شدت بيشتري برخورد                 
هاي اسـتعماري     هاي جديد تحقيق شكل گرفته و توجه به اين كشورها به دليل رهايي از سلطه قدرت                 گفته است روش  ) 1986 (4موالنا

  ).19ص (و همچنين تأثير تكنولوژي در كاستن فاصله ميان كشورها افزايش يافته است 
علـت ايـن امـر      . شود  ها مطرح مي    اي بين نخبگان و توده      ابتدا به عنوان فاصله   در بررسي كشورهاي در حال توسعه فاصله فرهنگي         

هاي توزيع، توليدات و ساختارهاي زيربنايي، اغلب بـه زمـان             نياز به سيستم  . هاي مورد نظر است     اغلب هزينه و دسترسي به تكنولوژي     
ترتيب   بدين. كند فرد است كه خواهان تملك تكنولوژي است         بيشتري نياز دارد ولي با از ميان رفتن اين مشكالت آنچه اهميت پيدا مي             

  .سه فاصله زماني مشهود است ولي اين فواصل از لحاظ زماني و ارزش يكسان نيستند
ها بايد با زمينه تكنولوژيك هماهنگ باشد در غيـر ايـن صـورت نـوعي فـشار اجتمـاعي                      عادات كار، راه و رسم فرهنگي و ارزش       

 5هاي اجتماعي دروني شـده      ار اجتماعي ممكن است از طريق مقاومت فرد در برابر دگرگوني فني يا كنش             اين فش . احساس خواهد شد  
  .دهد، ناشي شود هاي پديد آمده از تكنولوژي جديدقرار مي هاي شخصي بيگانه را در برابر تكنيك كه ارزش

هزينه دسترسي  . توان از انتشار آن سخن به ميان آورد        ، تا زماني كه يك تكنولوژي پذيرفته نشده نمي        6براساس مدل استاندارد انتشار   
در بسياري از كشورهاي در حـال توسـعه         . اندازند  به تكنولوژي و تملك آن از جمله عواملي هستند كه مرحله پذيرش را به تعويق مي               

ها براي تعـديل       موارد دولت  در برخي . رود  شود و جزئي از ابعاد سياست به شمار مي          فشار در جهت نوآوري از ناحيه دولت اعمال مي        

                                                 
1. William Ogburn 
2. Culture lag 
3. Chicago School of Social Ingutry 
4. Mowlana 
5. Internalized Social Practices 

Diffusion. 6  
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هـاي    نمونه چنين فشاري تصميمي بود كه دولت هند بـراي تـأمين تلويزيـون             . گيرند  مشي خود براي نوآوري، تحت فشار قرار مي         خط
كردند ولي صرف هزينه هنگفت جهـت         رنگي براي مناطق شهري اتخاذ كرد كه تا پيش از آن تنها از تلويزيون سياه و سفيد استفاده مي                  

أمين تلويزيون براي مناطق روستايي، شهرنشينان را بر آن داشت تا دولت را براي صرف منابع مالي در جهت بهبود كيفي پخش رنگي                       ت
نـوآوري در جهـت دگرگـوني اجتمـاعي اغلـب از جانـب       . تحت فشار قرار دهنـد   ) تر  و اغلب اقشار مرفه   (براي تعداد بيشتري از آنان      

نفع عنوان    گر ذي   هاي پرخاش   ها يا گروه    گر منافع مشروع توده     چنين خواستي ممكن است بيان    . شود  يترين اقشار مردم مطرخ م      معترض
نفع تحت فـشار    هاي ذي   مصداق اين گفته شايد احزاب متعدد آرژانتين باشند كه حزب حاكم را براي برآورده ساختن منافع گروه                . شود

يـا جنـاح هـوادار      ) حمايت از توليدات و خدمات داخلي     (ك جناح ضد وابستگي     هر حزبي در اين كشور داراي ي       تقريباً. دهند  قرار مي 
سـازي در دوران پـس از جنـگ           مدرن. است) تأكيد بر ضرورت دريافت كمك و همكاري خارجي براي اين كشور فقرزده             (وابستگي  

سـازي بـا مـرتبط        پـردازان مـدرن     ه نظري .هاي تئوريك، در كشورهاي در حال توسعه است         ترين مباحث در بررسي     ي يكي از عمده   جهان
ساختن توسعه اقتصادي و توسعه اجتماعي و تكنولوژيك تالش كردند تا از طريق باال بردن توان توليدي كشورها، سطح زندگي را بـه                       

ي براي  هاي عمران   هايي، چون سازمان ملل متحد و به منظور ارائه كمك           صاحبان مكاتب، با همكاري سازمان    . سطح توليدات ارتقا دهند   
كمـك خواهنـد كـرد بـه مطالعـه امكانـات ارتبـاطي        ) يونسكو(ريزي زيربناي راديو و تلفن كه به گسترش علم، آموزش و فرهنگ     پايه

تعداد مشتركين تلفن و برخي معيارهاي كمي ديگر، اغلب به عنوان معيار توسـعه يـافتگي   . كشورهاي مختلف در حال توسعه پرداختند     
شـد و همـين    يزان سواد، زماني به عنوان يك نيروي محركه الزم براي كشورهاي در حال توسـعه قلمـداد مـي        افزايش م . شد  قلمداد مي 

هنوز هـم  (هاي متعددي صورت گيرد    سازي و توسعه تالش هاي از پيش تهيه شده براي مدرن        ديدگاه سبب شد تا در زمينه طرح نسخه       
 1هاي شرام و راگلـز      توان به يافته    اين مطالعات مي  در ميان نتايج    ). ر جريان است  ها در گوشه و كنار جهان د        گونه بررسي   بسياري از اين  

  :به شرح زير اشاره كرد) 1967(
گيـر رو بـه افـزايش خواهـد           درصد برسد ميزان باسوادي در آن كشور به نحـو چـشم           10تنها زماني كه ميزان شهرنشيني كشوري به        . 1

  گذاشت؛
  .درصد بالغ شوند25يابد تا به ميزان  ي و باسوادي همراه هم و در ارتباط مستقيم افزايش ميپس از اين مرحله است كه شهرنشين. 2
  .شود ها و باسوادي برقرار مي درصد رسيد باالترين تناسب بين مصرف رسانه25هنگامي كه جمعيت شهرنشيني كشوري به . 3
  

هاي جديدي كه امروز در كشورهاي در حـال           اع تكنولوژي گونه تأثيري بر انو     ممكن است به سرعت مشخص شود كه معيارِ سواد هيچ         
در . نكته ديگر آن كه معيار باسوادي بايد با در نظر گرفتن زمينـه فرهنگـي مـورد توجـه قـرار گيـرد      . اند نداشته باشد  توسعه رواج يافته  

ماننـد فارسـي و   (هاي ديگـر   در زبان. شود جنس محدود ميبرخي از جوامع توانايي خواندن يا خواندن نوع خاصي از متون به طبقه يا         
  .تر است توان گفتار را بر روي كاغذ آورد و نقل شفاهي مطالب از شكل نوشتاري رايج به سادگي نمي) عربي

براي باسوادي يك استاندارد مشخص وجود نـدارد و بـه همـين             . بسياري از آمارهاي مربوط به سطح باسوادي نيز مشكالتي دارند         
سواد بودن گذراندن دوران آموزش رسمي است حال آن كه در كشورهاي ديگر جمعيت باسواد را بـا خريـداران                    دليل كشورها شرط با   

در برخي كشورها كساني كه قادر به خواندن و نوشتن زبان رسمي كشور هستند باسواد تلقي                . كنند    ها و مجالت سرشماري مي      روزنامه
و سرانجام اين كه آيا معيار باسـوادي باقـدرت خوانـدن و درك مطالـب متـرادف            . آيند  شوند و باسوادان زبان بومي، به حساب نمي         مي

هـاي متفـاوت، تـصوير مبهمـي از آنچـه           هايي وجود دارد كه با تكيه به معيارها و مقياس           است؟ حتي در كشورهاي صنعتي نيز گزارش      
  .دهد شود يا ميزان آن ارائه مي باسوادي خوانده مي

                                                 
 Schramm and Ruggles (1967).1  
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 و مارشـال  1متفكران كانادايي همچون هارولد انـيس . هاي غربي مطرح شد الب، در بسياري از ديدگاه     مسأله الگوي غ   1960در دهه   
هاي ذاتي برخوردار بوده و در عـين حـال            هاي گوناگون كه از ويژگي       توجه خود را به موضوع تكنولوژي به عنوان واسطه         2مك لوهان 
ها را مـورد سـؤال قـرار           معطوف ساخته و نظريه جدايي محتوا و شكل رسانه         اند،  كنندگان را نيز تحت تأثير قرار داده         مصرف رفتارهاي

  .دادند
 از سـوي    »4هـاي گروهـي     شناسي رسـانه    جامعه« و زير سؤال بردن موجوديت       »3عصر پراكندگي «فكران فرانسوي به      با ورود روشن  

الـول      ژاك. به محتوا و شكل تكنولوژيك را آغاز كردند       هاي اروپائي تأثير خود بر مطالعات مربوط           مكتب 6رون  و كلود پاسه   5ير بردو       پي
توانـد   مسأله ضرورت دخالت تكنيك در اًشكال تكنولوژي را مورد سؤال قرار داد و خاطر نـشان سـاخت كـه تكنولـوژي هرگـز نمـي            

كـاربرد  كنولوژيك و   ها از شكل ت     ها برداشت انسان    هاي خاصي به همراه دارد كه همين        طرف باشد و هر تكنولوژي براي خود روش         بي
  .دهد آن را تحت تأثير قرار مي

هاي اجتمـاعي      با اين باور كه با افزايش آموزش، ميزان شكاف بين زير گروه            9 و دونوهو  8ين   اولي ،7چنور  در آمريكا كساني چون تي    
  .كند  رشد ناهماهنگ را مطرح مينظريه فاصله دانش نيز همانند نظرية آگبرن. را ارائه دادند» فاصله دانش«افزايش خواهد يافت نظريه 

هاي بررسي مطالعات     وي در مقاله خود رشد شيوه     .  منتشر ساخت  »10افول الگوي غالب  « راجرز مقاله مهمي با عنوان       1976در سال   
 سـايل  مربوط به توسعه را مورد ارزيابي قرار داده و خواستار ارزيابي دوباره مفاهيم منسوخي شد كـه معيـار توسـعه را تعـداد ابـزار و                

راجرز در مطالعات بعدي خود با تأكيد بيشتر بـر سـاختار            . كنند  را الزمه توسعه قلمداد مي    ) از جمله سواد  (سازي    دانسته يا مقوله مدرن   
تر به نكات بغرنج، پاية نظري ديدگاه خود را استحكام            اجتماعي كشورهاي در حال توسعه، تحقيق پيرامون مشاركت فرد و توجيه دقيق           

  .بخشيد
  

  رآيند نوآوري و بررسي انتشارف
دانيم كه با اشاره به مطالعات ديگري كه در اين زمينه صـورت       ها به اختصار بيان شد ولي در اينجا الزم مي           در فصل دوم انتشار نوآوري    

ي مـسائل زيـر     معتقد بودند كه هر الگـوي انتـشار حـاو         ) 1963 (13 و هيلتون  12 لوين ،11گرفته به تشريح بيشتر اين نظريه بپردازيم، كاتز       
  :است

  پذيرش. 1
  گذشت زمان. 2
  موضوعات خاص ـ ايده يا عمل. 3
  دهنده به ها يا ديگر واحدهاي تطبيق توسط افراد، گروه. 4
  هاي خاص ارتباطي كانال. 5
  به يك سيستم اجتماعي. 6

                                                 
Harlod Innis.. 1  
Marshall Mcluhan. 2  
Dispersion Age. 3  
Massmediology. 4  
Pierre Bordieu. 5  
Claude Passeron. 6  
. Tichenor. 7  
Olien. 8  
Donohue. 9  
Passing of The Dominant Paradigm. 10  
Katz. 11  
Lewin. 12  
Hamilton. 13  
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  ها يا فرهنگ بستگي دارد و يك سيستم مفروض ارزش. 7
توان مطالعات اقتصادي، توسعه محصول       عات مورد استفاده قرار گرفته است كه از آن ميان مي          الگوي انتشار از زواياي گوناگون در مطال      

  ).1976، 1 ب؛ روزگر1976راجرز (جديد و اثرات دگرگوني بر صنايع قديم و جديد را نام برد 
مـشي، كنتـرل، اثـرات        ، خـط  اي از مـسائل ماننـد بازاريـابي         ها و دگرگوني تكنولوژيك مجموعه      از ديدگاه توسعه، انتشار تكنولوژي    

بـا ورود مفـاهيم   . گيـرد  دولت و رفتار اجتمـاعي را در بـر مـي   ) سياست(اجتماعي ـ فرهنگي، تأثير بر روي الگوهاي آموزشي، فلسفه  
 هـا نيـز رو      هاي جانبي و بهبود آن      هاي جديد به فرهنگ، مانند رسانه منحصر به فردي چون تلويزيون، تقاضا براي تكنولوژي               تكنولوژي

هـاي سـياه و    هاي پخش نـوار و كاسـت ويـديوئي، سيـستم        توان كاربرد دستگاه    با توجه مثالي چون تلويزيون، مي     . گذارد  به افزايش مي  
مثال روشـن ديگـر در   .  و ديجيتال كردن را مورد بحث قرار داد»2 واضحتلويزيوني كامالً«هاي  سفدي، كامپيوتري كردن، تقويت سيستم   

  .پرداز، كامپيوتر شخصي، سيستم كنش متقابل و غيره است ستگاه تايپ و تبديل آن به دادهاين زمينه سير تكامل د
) 1976(راجرز در مقالة خـود     . هاي اجتماعي نيز به يكي از مسائل معاصر تبديل شده است            عالوه بر انتشار تكنولوژي، انتشار كنش     

چگـونگي قـرار   . شـود  هاي انتشار محسوب مي ار مهم در پژوهشهاي اطالعات و مفهوم مقاومت، از مسائل بسي         نويسد نقش جريان    مي
. دهـد   پذيري منبع اطالعات، ميزان پـذيرش را تحـت تـأثير قـرار مـي                گرفتن تكنولوژي و ثمره آن در اختيار افراد و اعتبار و مسؤوليت           

ترتيـب وقتـي پـاي     به همين. نخواهد بودچنانچه مقاومتي در برابر تكنولوژي يا كاربرد آن بروز كند، اين چنين مقاومتي هميشه يكسان             
هـاي اجتمـاعي ادغـام        شود بلكه بـيش از پـيش در كـنش           آيد تكنولوژي قديمي به حال خود رها نمي         يك تكنولوژي جديد به ميان مي     

  .گردد مي
  

  نظم نوين اطالعات و ارتباطات
در . عطفي در تحـول تئوريـك صـورت گرفـت          نقطه   »3نظم نوين اطالعات جهاني   «با درخواست كشورهاي جهان سوم براي برقراري        

توجـه بـه    . ها را اهميت و ضرورت بيشتري بخـشيد         خواست اين كشورها مبني بر نياز به ايجاد توازن در جريان اطالعات، توجه به آن              
 بـه   »4تلويزيـون بـسيار واضـح     «سيستم جهـاني    . نياز تكنولوژيك كشورها در چارچوب نظم نوين اطالعات جهاني افزايش يافته است           

افزارهـاي    هاي ارزان قيمت و نرم      يابي به سيستم    ترتيب تغييرات تكنولوژيك، دست     توازن جريان اطالعات كمك خواهد كرد و به همين        
  .بخشد سازگار را سهولت مي

هـاي توزيـع    در مـواقعي كـه كانـال   . اي توسط تمامي كشورهاي جهان نيز از جمله نكات مهم اسـت  دسترسي به ارتباطات ماهواره   
هاي مؤثر بـراي كاربردهـاي تكنولوژيـك نيـز محـدود و فرآينـد        مشي هاي اجتماعي و خط    ها، كنش   محدود است امكان انتشار نوآوري    

  .شود انگيز مي پذيرش تكنولوژي بحث
انتقال تكنولوژي كه در فصل نخست مورد بحث قرار گرفت پيامدهاي ديگري در ايجاد جريان آزاد و متوازن اطالعـات بـه دنبـال                        

تـر   در مواقعي كه مهارت فني و آموزش بتواند از كشوري به كشور ديگر انتقال يابد زمينه براي مبادله اطالعات هموارتر و عملـي           . دارد
رو همكاري فني ممكن است با مبادله مهارت و تخصص و همچنين انتقال تكنولوژي همراه باشد و با ايجاد ظرفيت                      از اين . خواهد بود 

  .ه افزايش توليدات بومي منجر شودفكري ب فني و روشن
 در زمينة انتقال تكنولـوژي، مبادلـة محتـوا و تربيـت كارشـناس بـراي        يكي از مباحث انتقاد برانگيز و قابل مالحظه : سلطه فرهنگي 

ـ          براساس اين ديدگاه كشور توليد    . هاي تكنولوژيك و طراحي، مسألة فرهنگي است        سيستم وژي، كننده تكنولوژي چيـزي بـيش از تكنول

                                                 
Rosegger. 1  
High Definition TV (HDTV). 2  
New World Information Order (NWIO). 3  
High Definition TV. 4  
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شـود و زمينـه    همراه با انتقال تكنولوژي، ايدئولوژي مسلط كشور توليدكننده نيز سرازير مي      . كند  هاي راهنما صادر مي     افزار يا كتابچه    نرم
  .دهد طريق تزريق مفاهيم بيگانه به فرهنگ سنتي، تحت تأثير قرار ميفرهنگي كشورهاي در حال توسعه را از 

ق استقرار كارشناسان به عنوان سرپرست كـارگران بـومي كـه اغلـب دسـتمزدهاي انـدكي دريافـت                    تواند از طري    سلطه فرهنگي مي  
بـومي سـاختن    . گيـرد، تحقـق يابـد       گونه سـاختارهاي سـازماني نـشأت مـي          هاي اجتماعي كه از اجراي اين       كنند و انواع تكنولوژي     مي

سيـستم اجرايـي توسـط بخـش خـصوصي يـا براسـاس              هـا و      ها، محتوا يـا كنتـرل اطالعـات، در مـواردي كـه تكنولـوژي                تكنولوژي
 بـه دليـل مداخلـه       »1چرخ دگرگـوني  «در چنين مواقعي    . گيرد  شود به ندرت صورت مي      هاي دو يا چند جانبه خريداري مي        نامه  موافقت

  .)رود يا به انحراف مي( چرخد  خارجي در مسير خاص مي
در اشتياق  . باشد  ها متكي مي    ها و ارزش    هاي مشترك باورها، كنش     مهاي اجتماعي بر سيست     تكنولوژي: هاي تكنولوژي اجتماعي    مدل

نخستين مفهوم در اصطالح عام، تقـدير تكنولوژيـك   . گيرند وقفه فرد براي استفاده از تكنولوژي دو مفهوم در مقابل يكديگر قرار مي      بي
مفهـوم بعـدي،   . ديگري در سرتاسر جامعـه اسـت  هاي  شود با اين مضمون كه تكنولوژي به خودي خود برانگيزندة دگرگوني    ناميده مي 

 خـوب برجـاي   شود و با اين برداشت همراه اسـت كـه تكنولـوژي تـأثير اخالقـي، ارتقادهنـده و ذاتـاً            ليبراليسم تكنولوژيك ناميده مي   
راليسم تكنولوژيك،  توان گفت، تقدير تكنولوژيك در واقع فرآيند سرنوشت است، حال آن كه ليب              در بيان ساده اين تفاوت مي     . گذارد  مي

با وجود اين هر يـك      . شود  هايي را سبب مي     گونه تعابير، پيچيدگي    البته درجات متفاوت اشتياق فرد به كاربرد اين       . فرآيند انتخاب است  
يل العاده در تداوم نظريه مربوط به نوآوري، سـازگاري و مـصرف، تبـد               توان به مفاهيمي با قدرت ارتباطي فوق        از اين دو عبارت را مي     

  .نمود
اي است كه بـسيج آنـان از طريـق اعمـال              گونه  هاي اجتماعي و جامعه به      در كشورهاي جهان سوم نوع ارتباط افراد با طبقات، نظام         

هاي اجتماعي در كشورهاي در حال توسعه اغلب          ها براي ايجاد دگرگوني     در نتيجه مؤثرترين جنبش   . گيرد  فشار با دشواري صورت مي    
  )1990 4؛ ناروال1987 ،3وارنينگ ؛ مين1987 2باسو. (هاي مردمي همراه است هميت جنبشگذاشتن بر ا با صحه
بيني اين كه چه كسي ممكن است در يك جامعه رهبري افكار عمومي را بـه دسـت بگيـرد كـار دشـواري اسـت بـويژه اگـر                               پيش
كشورهاي در حال توسعه تعصب به جنـسيت و  در اغلب موارد در . هاي محلي آشنايي نداشته باشد گر با آداب و سنن و سنت       پژوهش

 به داشتن معاشرت با جنس مخالف در خارج كند چون زنان و مردان غالباً هاي اجتماعي ايفا مي مسأله جنسي نقش مهمي در تكنولوژي
 ايجاد انگيـزه بـراي      ها و   ها، ايده   شود تا براي انتشار نوآوري      ها در ضمن سبب مي      گونه محدوديت   اين. شوند  از محيط خانه تشويق نمي    

چـون بـه سـادگي      . در اين ميان نابرابري جنسي اغلب با ناديده گرفتن كار زنان همراه است            . هاي خاصي ابداع شود     دگرگوني، مكانيزم 
ايـن واقعيـت كـه امـروزه اكثـر جمعيـت            ). 1987برنارد  (توان كار آنان را در محاسبه توليد ناخالص ملّي به ارقام كمي تبديل كرد                 نمي
هـاي   اين دو مـورد حـاد از تفـاوت   . اي است كه نبايد از آن غافل بود دهند، نكته  سال تشكيل مي   15شورهاي جهان سوم را افراد زير       ك

هاي دگرگوني را  مشي  سازند و خط    ناشي از جنسيت و سن، فشارهاي اجتماعي شديدتري بر الگوهاي ارتباطي افراد در جوامع وارد مي               
  .برند ميبيش از از پيش زير سؤال 

گذاران و اشتياق     هاي خاصي براي تأمين دسترسي به سياست        گر شيوه   هاي مردم بيان    ترتيب، ارتباط حكومت با افراد و توده        به همين 
زننـد و بـه همـين دليـل           هاي شبه دولتي مرزهاي موجود را بر هم مـي           در بسياري از موارد سازمان    . آنان به شنيدن حرف ديگران است     

امروزه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه بخش اعظـم           . دهند  ها اكراه نشان مي     گونه سازمان   ان دولتي نسبت به اين    ها و نخبگ    توده
گيـرد و ايـن       هاي دفاعي قرار مي     در اختيار سازمان  ) بويژه ماهواره و كامپيوتر   (هاي جديد     بودجه تخصيص يافته براي توسعه تكنولوژي     

از ايـن طريـق     .  حاكم بر آنان ممكن است تمايلي براي مشاركت آشكار اطالعات با مردم نداشته باشند              ساالري  ها به دليل ديوان     سازمان
                                                 

Wheel Change. 1  
Basu. 2  
Mainwarning. 3  
Narula. 4  
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كنند و همين تسهيالت بعدها به استانداردها و الگوهايي جهت توسعه بيشتر  ها مبالغ هنگفتي در جهت ايجاد تسهيالت صرف مي دولت
از اهميـت  » 1شـده  پـذيرش حـساب  «كه در بررسي جامعه اطالعات مهفوم سرانجام اين . شوند در بخش خصوصي و توليدي تبديل مي  

كنند تا از طريق كسب اطالعات سازگار با مفاهيم ذهني خود تا آنجا كه ممكـن اسـت                    ها تالش مي     انسان .اي برخوردار است    العاده  فوق
دادن محـيط اطـراف    فتار مـردم در سـازمان  هاي اجتماعي در تبيين چگونگي ر      تكنولوژي. عدم توازن ناشي از دگرگوني را كاهش دهند       

 گذر از يك نوع شيوه زندگي به نوع ديگر مسائلي چون جنسيت، آموزش، شغل و طبقـه اجتمـاعي را نيـز در                         خود براي آسان ساختن   
  .دهد مدنظر قرار مي

  

  كننده در تكنولوژي ارتباطات عوامل تعيين 1-3جدول
  

  ويژگي فرهنگي
  اًشكال ارتباطات

  باطات ارتقوانين

  كننده فرهنگي عوامل تعيين. 1
  ها هاي فرهنگي نخبگان و توده ارزش* 
  شده اجتماعي هاي تحميل ارزش* 
  ها ها و كنش ها، كنترل ساختارهاي رسانه* 
  هاي سازماني كار، كنش اخالق* 
  پنج فرضيه ارزشي. 2

  توجه به طبيعت بشر* 
  رابطه انسان و طبيعت* 
  نحوه نگرش به فعاليت* 
   تلقي از زماننحوه* 
  ها نوع روابط ميان انسان* 
  منابع فرهنگي. 3

  زبان، مذهب، ايدئولوژي* 
  ها، چگونگي انجام كارها و ساختن اشيا ارزش* 
  سازي، تفسيري هاي تيپ روش* 
  پذيرش تكنولوژي. 4
  اند  پذيرفته شده3و 2. 1

  آفرينش تكنولوژي اجتماعي
  
  
  
  

  توسعه صالحيت اجتماعي
  
  
  
  
  

  انداختن منابع فرهنگيبه مخاطره 
  
  
  
  

  فاصله فرهنگي
  

  

در ايـن   .  مـشاهده نمـود    1-3تـوان بـا وضـوح بيـشتري در جـدول شـماره                هاي ناشي از همبستگي تكنولوژي و فرهنگ را مي          چالش
  .افزار را مشخص نمايد افزار و نرم هاي ناشي از سخت تواند اهداف خاص و چالش چارچوب هر كشوري مي

  

   تكنولوژيكهاي پيشرفته سيستم
جامعه جهاني به دو جنبه مهم توسعه توجه دارد؛ جريان و مبادله جهاني منابع انساني و اقتصادي و تعيـين بازارهـاي توزيـع و مبادلـة                           

هاي تكنولوژيـك   هاي پيشرفته تكنولوژيك تصوري از سيستم     در هر يك از اين موارد سيستم       تقريباً. ها و تكنولوژي    اطالعات، سرگرمي 
در . گر چه گرايش در جهت استفاده از مفاهيم قديمي شديد است ولي شايد اين كـار عملـي نباشـد                   . گيرند  خود به عاريت مي   بيش از   
  .هاي تكنولوژيك مورد بحث قرار گرفته است هاي موجود در قبال سيستم هاي بعدي گرايش بخش

  
  
  

                                                 
Selective Exposure. 1  
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  هاي تلويزيوني پخش برنامه

هـاي تلويزيـوني و اخبـار     نشان داد كه در آن مقطع زماني در زمينـه برنامـه      ) 1983( 1 واريس 1972-73بررسي يونسكو در خالل سال      
مطالعـه مـشابهي كـه در سـال         . جانبه از سوي كشورهاي صنعتي به سوي ديگر كشورهاي جهان برقرار بوده اسـت                يك جرياني شديداً 

هـاي ديگـري در جهـت مبادلـه           ده ولي جريـان   سويه پديد نيام    گيري در اين جريان يك       صورت گرفت نشان داده كه تغيير چشم       1983
هاي تجاري متعلق به بخش خصوصي كـه بـه            هاي ماهواره   هاي تلويزيوني و اخبار پا به عرصه وجود گذاشته و بشقاب            اي برنامه   منطقه
 در  1980دهـه   در خالل   ) 1988 2ليبي( كارائيب را فرا گرفته است       هاي كابلي متصل هستند بخش اعظم آمريكاي التين و حوزه           سيستم

هـا و همچنـين توزيـع جغرافيـايي           سـازي رسـانه     هاي تلويزيون بر اثر روند فزاينده خـصوصي         بسياري از كشورهاي جهان تعداد كانال     
عـالوه بـر ايـن،      .  افـزايش يافـت    كشورها كه دريافت عالئم ارسالي از يك كشور در كشورهاي ديگر را آسان ساخته است، به شـدت                 

هاي تلويزيوني كمـك كـرده        هاي تلويزيوني از طريق نوارهاي ويدئوئي به رشد پخش برنامه            كابل و توزيع برنامه    گيري از ماهواره،    بهره
سـازي آن موجـب افـزايش         هاي تلويزيوني با كاهش مداوم هزينه همراه بوده و كوچـك            عالوه بر اين، تكنولوژي ساخت گيرنده     . است

  .قابليت حمل اين وسيله گرديده است
 مناسـبي   ه احتمال ايجاد يك استاندارد فني جهاني براي تكنولوژي در حال ظهور تلويزيون بسيار واضح، زمينه كامالً                توجه جاري ب  

هاي   المللي برنامه   يكي از بارزترين انتقادهاي به عمل آمده از پخش بين         . هاي تلويزيوني فراهم آورده است      المللي برنامه   براي پخش بين  
هـاي اجتمـاعي موجـود در     هاست كه با فرهنگ بيگانه آميخته است و بيننده از انگيزه كننده اين برنامه  رمتلويزيوني متوجه محتواي سرگ   

هاي   هاي موجود حكايت از آن دارد كه برنامه         در عين حال نشانه   . اطالع است   ها در كشور مبداء بي      توليد، پخش و استفاده از اين برنامه      
  .هيه و ارائه دادتوان با هزينه كمتر ت آموزشي را نيز مي

هاي مختلف مورد برررسي اسـت؛ آمريكـا اسـتاندارد فنـي        در حال حاضر سه سيستم رقيب توسط كشورهاي صنعتي و كنسرسيوم          
هر يك از   . اند   خط در ثانيه را پيشنهاد كرده      1250 خط در ثانيه و جامعه اروپا        1125 خط در ثانيه، ژاپن      1050تلويزيون بسيار واضح با     

 افزايش خواهد داد و حتي سيستم پيشنهادي آمريكـا كـه در             5:3 به   4:3م پيشنهادي نسبت تصوير گيردنده تلويزيون را از       اين سه سيست  
  )3-2نمودار . (متري مطابقت خواهد كرد  ميلي35ترين حد قرار دارد با كيفيت تصوير فيلم  پايين
  

  فنسبت تصوير تلويزيون متعار          نسبت تصوير تلويزيون بسيار واضح  
  
  
  
  

            5:3                    4:3  
  تصوير تلويزيون متعارف           تصوير تلويزيون بسيار واضح

  

  ميزان تصوير تلويزيون متعارف در مقابل تلويزيون بسيار واضح 3ـ2نمودار 
  

تاسـر دنيـا رواج دارنـد، بـا     هايي كـه امـروزه در سر     هاي ناسازگار تلويزيون    هاي بسيار واضح نيز همانند سيستم       رقابت بر سر تلويزيون   
كند، در حالي كـه   سيستم ژاپني ارسال اطالعات به صورت ديجيتال را پيشنهاد مي. اند مسائل ناسازگاري و همچنين توزيع عالئم مواجه   

ا دارنـد  ها مزايا و معايب خاص خود ر   هر يك از اين سيستم    . سيستم آمريكايي براي ارسال همزمان دو عالمت به دو فركانس نياز دارد           

                                                 
1. Vares 
2.  
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المللي براي حفظ سيستم توزيع  ولي همگي بر اين نكته تأكيد دارند كه در صورت عدم توسعه يك سيستم كُدخواني و يك قرارداد بين         
بـه هـر   . هاي قديمي منسوخ خواهند شـد  المللي، تلويزيون عاليم قديمي با استفاده از تكنولوژي تلويزيون بسيار واضح براي انتشار بين   

المللي به بحث پيرامون استانداردهاي فني و         هاي بسيار واضح در حال حاضر در سطح ملّي و بين            استفاده بالقوه از تلويزيون   حال مسأله   
ها تبـديل نخواهـد       اي در پخش جهاني برنامه       به نيروي قابل مالحظه    1990 تا اواخر دهه     شود و احتماالً    ها محدود مي    سازگاري گيرنده 

  .شد
  ويدئو در اوج رونق

 ژاپن و آسياي جنوب شرقي؛ كشورهاي عرب؛ اروپاي غربـي و آمريكـاي              .ر حال حاضر چهار منطقه ويدئوخيز در جهان وجود دارد         د
هاي توزيـع خاصـي پديـد آورده اسـت كـه در مـوارد بـسياري                استفاده از ويدئو و وسعت بازارها در اين چهار منطقه، سيستم          . شمالي

كننـدگان و     افزار بـراي مـصرف      افزار و سخت    هاي نرم   هاي پخش ويدئويي نيز همانند ديگر سيستم       سيستم. ها بهره گرفت    توان از آن    مي
  .كند كنندگان مزايا و مشكالت خاصي ايجاد مي توزيع

هاي تلويزيوني در ساعاتي غير از سـاعات          در حالي كه نوارهاي ويدئو در اروپاي غربي و آمريكاي شمالي بيشتر براي ديدن برنامه              
گيرند، مردم جهان سوم از اين  كننده از پيش ضبط شده يا مصارف شخصي مورد استفاده قرار مي               هاي سرگرم   ا و ديدن برنامه   ه  پخش آن 

هايي   هاي مهاجر بسياري از كشورهاي جهان با ديدن فيلم          اقليت. كنند  وسيله براي حفظ ارتباط فرهنگي با موطن اصلي خود استفاده مي          
كند تـا بـه رغـم دور          نوارهاي مذهبي ويدئو به افراد كمك مي      . كنند  تري با جوامع اصلي خود احساس مي        كزبان مادري، پيوند نزدي   به  

گونه كه پيش از اين نيز اشاره شـد سيـستم تهيـه و توزيـع                  همان. افتادگي از موطن خود بتوانند مراسم و عبادات مذهبي را انجام دهند           
هـا    ئو، پرداخت حق امتياز و پخش و موضوعاتي كه ممكن است مورد تأييد حكومـت              نوارهاي ويدئو نيز مشكالتي از قبيل قاچاق ويد       

هـاي ويـدئو       كشورهايي كه به كاسـتن     تقريباً. هاي غيراخالقي، تبليغي و ديگر موارد غيرقانوني به همراه داشته باشد            نباشد همچون فيلم  
هـاي سياسـي و همچنـين اطالعـات اساسـي         ررسمي، پيام دسترسي دارند از آن به عنوان يك وسيله كمكي در امر آموزش رسمي و غي              

هـاي    در كشورهاي صنعتي توزيع نوارهاي ويدئو اغلب توسط سـازمان         . كنند  استفاده مي ) آهن و مقررات ترافيك     همچون اطالعات راه  (
كيـه داشـته يـا      ت) مجـاز يـا غيرمجـاز     (گيرد، حال آن كه كشورهاي جهان سوم بيشتر به توزيـع غيررسـمي                رسمي و معتبر صورت مي    

هاي ويـدئويي بـراي كـساني كـه           ها رواج دارد و از اين سيستم جهت پخش فيلم           در آن ) شبيه سينماي سيار  (هاي ويدئوي سيار      سيستم
  .شود فاقد دستگاه ويدئو هستند، استفاده مي

  
  ها ماهواره

اي  ود است كمك بسيار زيادي به پخش ماهواره تكنولوژي الزم براي گسترش استفاده از تلويزيون بسيار واضح كه در حال حاضر موج             
هاي زميني، در شكل كنـوني آن بـه ابـزار مهمـي بـراي پخـش        اي يا پخش از طريق ايستگاه   سيستم پخش مستقيم ماهواره   . خواهد كرد 

خوردار بوده  هاي تلويزيوني و مشاركت در اطالعات بين كشورهاي صنعتي جهان و همچنين كشورهايي كه از منابع محدودي بر                   برنامه
 1اينـسات : كننـد عبارتنـد از      اي استفاده مـي     هايي كه از ارتباطات ماهواره      طرح. برند، تبديل شده است     و از مشكالت جغرافيايي رنج مي     

 در كانـادا كـه بـراي پوشـش          2، سيستم آنيـك   )قرار گرفته است  طرحي كه در هند اجرا شده و در فصل چهارم اين كتاب مورد بحث               (
 كه كنش متقابل و مشاركت برنامه در ميان كـشورهاي           3ترين نقطه كشور طراحي شده است، سيستم پياسسات          شمالي جمعيت بومي در  

ماهواره به عنـوان  .  كه كشورهاي مختلف عرب را تحت پوشش دارد       4سازد و سيستم عرب سات      پذير مي   جنوب اقيانوس آرام را امكان    
د استفاده قرار گيرد مشروط بر آن كه كشورها بـه ايـن سيـستم دسترسـي داشـته و از                     ها مور   تواند در انواع زمينه     يك سيستم توزيع مي   

  .گيري هر چه بيشتر از امكانات خود استفاده كنند دانش تكنولوژيك براي بهره
  

                                                 
1. INSAT 
2. ANIK 
3. PEACESAT 
4. ARABSAT 
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  سازي ديجيتال
يـك  ) بـويژه فيبـر نـوري   (هاي ارتبـاطي   اي يا كابل  تواند از طريق پخش ماهواره      هاي است كه مي     سازي نيز از جمله تكنولوژي      ديجيتال

تـوان دو برابـر اطالعـاتي را كـه از طريـق       هـاي ارتبـاطي، مـي       از طريق ديجيتالي نمودن اطالعات كانـال      . المللي برقرار كند    سيستم بين 
ـ   (تر بـودن وسـيله توزيـع          توان به ارزان    در ميان مزاياي اطالعات ديجيتالي مي     . شود منتقل نمود    هاي سنتي ارسال مي     كانال س از  البتـه پ

هـا و مبادلـه       ، امكان استاندارد كردن بيـشتر تكنولـوژي       )هاي سازگار با اطالعات ديجيتال      تبديل ساختارهاي موجود زيربنايي به سيستم     
ترين جنبه منفي اين سيستم نيـاز بـه تغييـر سـاختارهاي زيربنـايي قـديمي بـا سيـستم جديـد جهـت                           مهم. بيشتر اطالعات اشاره نمود   

براي بسياري از كشورهاي جهان سوم كـه بـا ضـعف سـاختارهاي زيربنـايي يـا               . تر اطالعات است     انتقال سريع  سازگارنمودن آن براي  
هاي ديجيتال ممكن است بـه برداشـتن گـام بزرگـي در جهـت                 فرسودگي اين ساختارها دست به گريبانند هزينه اوليه برقراري سيستم         

تر از كـشورهاي      شورهاي در حال توسعه ممكن است در يك حالت، سريع         ك. تر منجر شود    وابستگي آنان به يك جامعه اطالعات قوي      
صنعتي از تكنولوژي ديجيتال استفاده كنند و آن حالتي است كه يك كشور صنعتي از ساختار زيربنايي كـافي برخـوردار باشـد و روي                         

هـاي   نـوري بـه گـسترش تكنولـوژي    بـدون شـك فيبرهـاي    . تر صورت گيرد تر در مدت زمان طوالني     پيشرفته آوردن آن به تكنولوژي   
هاي كابلي مـورد اسـتفاده        اي موجود كه در خطوط تلفن و تلويزيون         هاي رشته   اين فيبرها در مقايسه با كابل     . ديجيتال منجر خواهد شد   
هـاي    گـي هاي مختلف فيبرهـاي نـوري از ظرفيـت و ويژ            نسل. اي براي انتقال اطالعات برخوردار است         العاده  قرار دارند از قدرت فوق    

اي، اطالعـات بـا    هاي رايج رشـته   برابر كابل90تواند  متفاوتي برخوردارند ولي در مجموع عقيده بر اين است يك سيستم فيبرنوري مي          
فيبرهاي نوري كه در حال حاضر در دست طراحي و ساخت قرار دارند از قدرت انتقالي به مراتب باالتر از آنچه گفته                      . خود حمل كند  
هـاي    ها در مقايـسه بـا كابـل         بودن نسبي قيمت مواد اوليه آن       از ديگر مزاياي آن قابليت انعطاف و دوام فيبرها و پايين          . دشد، برخوردارن 

هاي كابلي خود نظير شبكه تلفـن را گـسترش دهنـد،              براي كشورهايي كه قصد دارند سيستم     ). سيليكون در مقايسه بامس   (سنتي است   
  .ها خواهد شد دل اطالعاتي آنفيبرهاي نوري سبب افزايش ظرفيت تبا

  
  كامپيوتري كردن و انتقال اطالعات

 گر به پيدايش دو جريان معاصر كمك كرده است؛ هماهنگي فرآيندهاي متفاوت             هاي چاپ   پردازش الكترونيك و ديجيبتالي شدن رسانه     
احل تهيـه نوشـته و تـصاوير، بهبـود         اين تحول به كامپيوتري شدن تمامي مر      . چاپ، و انطباق فرآيندهاي كوچك در يك سيستم بزرگ        

  .كند، منجر شده است كنترل و چاپ مستقيم توسط ليزر كه هم نوشته و هم تصاوير را چاپ مي
هاي كم تيراژ را بـرآورده نماينـد و در عـين              گيري از ليزر قادرند تا بيشتر نيازهاي چاپي خانگي و روزنامه            گرهاي روميزي با بهره     چاپ

در بـسياري از كـشورها كـه        .  براي قابل مصرف ساختن موادي كه به سرعت در حـال تغييرنـد، فـراهم كننـد                 شماري  حال امكانات بي  
هاي دانشگاهي با محدوديت همراه است، چاپگرهاي روميزي در مقايسه            كاغذگران يا تأمين آن دشوار است، يا مواقعي كه چاپ كتاب          

  .شود انتشار اطالعات محسوب ميهزينه براي چاپ و   كماي نسبتاً با اشكال سنتي، وسيله
  

  جريان ماوراي مرزي اطالعات
هاي تجارت    هاي تجاري و صنعتي كه به انبوه اطالعات نياز دارند نظير بانكداري، بيمه، خطوط هوايي و ديگر رشته                   آن دسته از فعاليت   

گونه اطالعـات    آمار كار دشواري است چون اين  با وجود اين، گردآوري   . اند   به انتقال اطالعات در سطح جهاني متكي       المللي شديداً   بين
افـزار مـرتبط      هاي ديگري چون اشاعه كامپيوترها، خدمات رو به افزايش مخابراتي يا توسعه سريع خدمات نـرم                 توان با شاخص    را نمي 
افته به آن سوي مرزها را      توان ميزان روزنه اطالعات انتقال ي       تنها از طريق رديابي اطالعات، پردازش، ارسال و ذخيره كردن مي          . ساخت
  .گيري نمود اندازه

  

  مقابله: ها شرايط و زمينه
  هاي پيشرفته هاي فرهنگي از طريق تكنولوژي با چالش
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ها به عنوان ابزاري جهت اهداف آموزشـي    با وجود مشكالت سياسي و زيربنايي، مسأله استفاده از رسانه         : هاي آموزش از راه دور      برنامه
 هستند، به عنوان يـك    رو  روبه كه با مشكالت جغرافيايي، جمعيت انبوه روستايي و كمبود آموزگاران تعليم ديده              در بسياري از كشورها   

هايي پيشرفته در امور آموزشي، مؤسساتي نظير سازمان ملـل متحـد و               در جهت كشف كارآيي تكنولوژي    . شود  راه حل اساسي تلقي مي    
در مجمـوع افـراد طبقـات مختلـف بـه دليـل سـادگي اسـتفاده از                  . اند  شي را تأمين كرده   بانك جهاني تاكنون هزينه چندين برنامه آزماي      

هـاي   تكنولوژي و مشكالت موجود بر سر راه آموزش افراد در مناطق دور افتاده كه از وجود آموزگاران و منابع الزم محرومند از برنامه    
هاي غيرسنتي به اهـداف آموزشـي اختـصاص            هند تمامي تكنولوژي   براي مثال در مناطق روستايي    . كنند  آموزش از راه دور استقبال مي     

هـاي آموزشـي ضـبط شـده بـر روي نـوار،               ها نظير نوارهاي پخـش صـوت و ويـدئو، برنامـه             با توجه به كارآيي بالقوه رسانه     . اند  يافته
اكراه برخي از معلمـان بـراي       . دارندافزارها با وجود مشكالت ناشي از هزينه زياد در اولويت قرار              هاي كمك آموزشي و نرم      تكنولوژي

  .دهد ها را تحت تأثير قرار مي عزيمت به مناطق روستايي، حقيقتي است كه تعهد دولت هند براي آموزش توده
بخشد بلكه از لحـاظ كمـي     ها را از لحاظ كيفي ارتقا مي        هاي آموزشي موجود براي توده      هاي آموزش از راه دور نه تنها برنامه         برنامه

هـا را بـه موقـع و          هاي سني را در بر گرفته و ايده         تواند تمامي گروه    هاي آموزش از راه دور مي       برنامه. ثير به سزايي به همراه دارد     نيز تأ 
ها براي    توان در قالب پيام     هاي زباني، رفتارهاي اجتماعي و باورهاي مذهبي را مي           تفاوت مثالً. تر منتقل نمايد    بامحتواي فرهنگي مناسب  

  .خاص با وضوح بيشتر بيان نمودمخاطبان 
  

  نوارهاي ضبط صوت
هاي چون قيمت نازل، قابليت مصرف دوباره و قابليت حمل نوارهاي صوتي از جمله عواملي اسـت كـه در بخـشي از بـازار و                       ويژگي
چـه در مـورد كـاربرد    گر. شـوند  نوارهاي صوتي به آساني قاچاق، تكثير و در مواقع ضروري پاك مي           . ها، انقالب برپا كرده است      رسانه

افزار كوچك در     نوارهاي صوتي در كشورهاي در حال رشد مطالب اندكي نوشته شده است ولي شواهد حكايت از آن دارد كه اين نرم                    
هاي بعدي چنـدين نمونـه خـاص مـورد            گرچه در بخش  . بسياري از كشورها به عنوان يك وسيله سياسي، موجد دگرگوني بوده است           

 در اينجا ذكر اين نكته ضروري است كه با وجود آزادبودن فروش نوارهاي صوتي در برخي از كشورها، قاچـاق                     بحث قرار گرفته ولي   
تـر در سـطح جهـاني         كننده مشكالت متعددي در زمينه حاكميت فرهنگي، قـوانين مربـوط بـه محتـوا و از همـه مهـم                      نوارهاي سرگرم 

  .المللي حق چاپ به وجود آورده است استانداردهاي بين
افزارها در بسياري از كشورهاي جهان جهت ارائه خدمات بهداشتي  نوارهاي سمعي ـ بصري و ديگر انواع نرم : هداشت و آموزشب

هـا    افزارها عامل مهمـي در كـاربرد وسـيع آن           گونه نرم    پايين اين  هزينه نسبتاً . اند  و آموزشي در مناطق روستايي مورد استفاده قرار گرفته        
سوادي ديگر مشكلي نخواهد  هاي آموزشي را از طريق نوارهاي سمعي و بصري به ميان مردم برد، بي توان پياموقتي ب. شود محسوب مي

  .بود
تـوان اطالعـات    ها و ديگر مراكـز اجتمـاعي مـي    ها، درمانگاه هاي سمعي ـ بصري در بيمارستان  در مناطق شهري با استقرار دستگاه

كنندگان به نوارهاي سمعي متكـي        هاي پيشرفته تلفني براي ارائه اطالعات خاص به تلفن         سيستم. ارائه داد تخصصي و آموزشي به مردم      
كننده به آن نياز دارد در اختيـارش     در اين سيستم يك نفر با وصل كردن سيم رابط به دستگاه پخش صوت، اطالعاتي را كه تلفن                 . است

  .طالعات به افراد معلول بويژه نابينايان استيكي از بارزترين موارد مصرف نوارهاي سمعي ارائه ا. دهد قرار مي
هاي اخيـر بـويژه       در سال . اند  چندين كشور جهان سوم براي كسب درآمدهاي خارجي به صنعت توريسم متوسل شده            : جهانگردي

امكانات سياحتي  اند كه افزايش      كشورهاي آسيايي به منافع ناشي از اجازه برقراري تماس با جهان خارج پي برده و به اين نتيجه رسيده                  
ارائه اطالعات مسافرتي از طريق نوارهاي سمعي ـ  . هاي تجاري به گسترش بازديد خارجيان منجر خواهد شد عالوه بر تقويت فعاليت

  .كند تا برنامه سفر خود، مناطق ديدني و حتي محل اقامت خود را انتخاب كنند بصري به جهانگردان كمك مي
آهن و اطالعات پروازها را از طريـق شـبكه كـامپيوتري آغـاز      هاي راه ها، سيستم  ري ارتباط ميان هتل   هاي توريستي ملّي برقرا     برنامه
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هاي مـالي بـراي    گذاري برخي از اين نيازها به سرمايه. كنند، فراهم ساخته است كرده و تسهيالتي براي كساني كه به اين مناطق سفر مي  
اند، نياز دارد ولي در مواردي ساكنان محلي نيز از ايـن              تجاري و دولتي طراحي شده    هاي ارتباطي كه در اصل براي امور          تقويت سيستم 

  .كنند  تسهيالت استفاده مي
هـاي نـرم افـزار و     تـر از تكنولـوژي     يكي از مشكالت عمده در زمينه سيـستم توزيـع و اسـتفاده وسـيع              : فعاليت غيرمجاز و قدرت   

هـاي اطالعـات    از آنجا كه بسياري از تكنولوژي. سأله احتمال فعاليت غيرقانوني است افزار كه پيش از اين نيز به آن اشاره شد، م            سخت
ارقام . همراه استدر جوامع با حدس و گمان ) مجاز يا غيرمجاز( ها  هاي سنّتي ارزيابي حضور آن   اند، راه   موجود، كوچك و قابل حمل    

ها محـسوب    به طور قانوني به فروش رفته و هويت خريداران آن هايي كه   تواند شاخص مناسبي براي تعيين تعداد تكنولوژي        فروش مي 
افـزار توسـط      هـاي نـرم     ها و سيـستم     بسياري از تكنولوژي  . افزار بسيار مشكل است     شود ولي رديابي جريان غيرقانوني تكنولوژي و نرم       

 يا امـوال شخـصي      رت كاال براي هديه،   گونه وسايل را به صو      شوند؛ اين مهاجران در هنگام بازگشت، اين        كارگران مهاجر خريداري مي   
هاي تكنولوژيك موجود در موطن يك        هاي تكنولوژيك خريداري شده از يك كشوري با سيستم          گاهي سيستم . كنند  وارد كشورشان مي  

  .گيرد بايد از خارج وارد شود مورد استفاده قرار مي افزاري كه مي فرد سازگار نيست و اين سيستم تنها با نرم
از ايـن مـوارد     در بـسياري    . ها از مقابلـه بـا آنهـا عاجزنـد           كند، دولت   ها به سادگي از مرزها عبور مي         اين نوع تكنولوژي   از آنجا كه  

. كننـد   اند قوانين جاري مربوط به مالكيت، سانسور و اطالعات عمومي را نقض مـي               هايي كه به طور غيرقانوني وارد كشور شده         سيستم
هـايي كـه نيـازي بـه          ر است ولي ذكر اين نكته ضروري است كه در بسياري از مـوارد تكنولـوژي               گرچه بحث كلي در اين زمينه دشوا      

  .اي برخوردار باشند ساختار وسيع زيربنايي ندارند شايد از باالترين كارآيي در ايجاد دگرگوني در هر جامعه
  

  هاي فرهنگي چالش
به كشورهاي در حال توسعه موجب توسعه ) ت فني و انتقال تكنولوژياز طريق مهار(المللي با انتقال   تكنولوژي اطالعات در سطح بين    

تواند وابستگي يا تقويت بازارها را به دنبال  هاي اطالعات با تمامي يا اجزاي گوناگون خود مي        تكنولوژي. شود  بازار در اين كشورها مي    
  .داشته باشد

تكنولوژيك و همچنين سياست خارجي، تقويت قدرت و سلطه    ها بر توسعه      توان چگونگي تأثير سيستم     در چارچوب اين الگو، مي    
نتيجه به دست آمده از توسعه تكنولوژيك، حفظ قـدرت از طريـق تقويـت مـداوم                . اقتصادي و باالبردن قدرت دفاعي را مشاهده نمود       

  .حمايت اجتماعي است
هـاي   ورهاست كـه از توسـعه تكنولـوژي   هاي حاكم بر اين كـش       الگوهاي تكنولوژي اطالعات كشورهاي صنعتي بازتاب ايدئولوژي      

نيروهاي حـاكم بـر بـازار در كـشورهاي     . كنند جويي در نيروي كار و استفاده مؤثرتر از منابع انساني و وقت حمايت مي       مبتني بر صرفه  
لـه  يـا مرح (آمـوزي از محتـوا و سـرانجام مقـررات             هـاي فنـي، تجربـه       يـك رشـته نـوآوري     ) داري  ويژه كشورهاي سـرمايه    هب(صنعتي  
  .كنند ايفاي نقش مي) گذاري سياست

  

  چكيده
هاي اجتماعي دست در دست يكـديگر    ها و تكنولوژي    هاي رسانه   آيد تكنولوژي   هاي ذكر شده در اين فصل برمي        گونه كه از نمونه     همان

خوش نوسان    ري دست يابي به توازن مناسب است ولي در مواردي اين توازن به علت فشار ناشي از نوآو                 هدف، دست . كنند  فعاليت مي 
با آن كه نسبت دادن    . دهند  هايي دارند كه سطح و ميزان دگرگوني در ميان ملل را تحت تأثير قرار مي                ها خود ويژگي    تكنولوژي. شود  مي

 تحـت .افزار خاص دشوار است با وجود اين، نيروهاي مجاز و غيرمجاز بازار در تغيير شرايط دخيلند         دگرگوني به يك تكنولوژي يا نرم     
ها با پيچيدگي بيشتري همراه بوده و ابهام بيشتري بر روابط             هاي حكومت و توده     شود تا فعاليت    چنين شرايطي حدس و گمان سبب مي      

  .تكنولوژيك و اثرات آن سايه افكند/ اجتماعي 
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  فصل چهارم
  مطالعه مورد خاص: هند

  

در حال توسعه و فاصله به عنـوان دشـوارترين مـانع      ترين منبع براي يك كشور        كمياببازمان به عنوان    
هاي وسيع و پراكنده مردم، نظير كشورهايي نظير هند شايد بتوانند فرهنگ ناشي از ارتباطات                     براي توده 
يعني همان برداشتي كه گاندي ـ نهرو، از  .... هاي سنتي در هم آميزند اي عاقالنه با شيوه گونه جديد را به

  .اي انساني داشتند تكنولوژي با چهره
  )1988 (2هاي گروهي هند ، رئيس مؤسسه رسانه1جوشي.سي.پي

  

دولت هند در جهت آمادگي براي ورود بـه قـرن    . دارد  هند با يك الگوي تكنولوژيك براي توسعه به سوي قرن بيست و يكم گام برمي              
اين . متمركز كند » مراحل توسعه «ا تالش خود را بر      گيري از علم و تكنولوژي در كشور تصميم گرفته است ت            بيست يكم و تشويق بهره    

سيستم خاص متمركز   / دولت تصميم گرفته است تا براي برآوردن نيازها و منافع بيشترين تعداد مردم، توجه خود را بر پنج تكنولوژي                    
ق يـك وسـيله ارتبـاطي را غيـرممكن          ها و باورها كه انتقال پيام همگاني از طري          ها، زبان   به دليل مشكالت ناشي از فاصله، فرهنگ      . كند
  .ارتباطي، يك سيستم بسيج همگاني ابداع كرده استهاي جديد   سازد، دولت هند براي استفاده از تكنولوژي مي

  
  تاريخ

انـد، تنـوع زبـاني،       انقياد هند به عنوان يك مستعمره انگليس، تعداد عظيم جمعيت كه به طـور نـابرابر در سـطح كـشور پراكنـده شـده                        
گرچـه  . انـد  ها، مذاهب و وسعت عظيم كشور همگي مشكالتي را بـر سـر راه توسـعه ايـن كـشور بـه وجـود آورده                      ها، فرهنگ  كاست
ولي ظهور هر يك از اين وسايل با مجادله         . اند  هاي سنتي همچون راديو، تلفن و تلويزيون در بخشي از جامعه هند حضور داشته               رسانه

  .ستهاي فرهنگي خاصي همراه بوده ا و چالش
هاي شخصي در هند داير كردند و اندكي بعد يك سازمان خصوصي به نام بنگاه سخن                  پ   كلو 1924ها در سال      براي مثال، انگليسي  

 4لنـت ( به علت مشكالت مالي منحـل گرديـد   1930هايي تأسيس كرد كه در سال   در كلكته و بمبئي ايستگاه)3اي بي سي  (پراكني هند   
تأسـيس  ) AIR(» 5راديوي سرتاسري هند  «بنام  ) سي  بي  بي(اه راديويي مشابه بنگاه سخن پراكني انگليس         يك بنگ  1936در سال   ). 1988
نسبت به  ) بويژه در جريان جنگ دوم جهاني     (هاي اين شبكه راديويي بيشتر در جهت منافع انگليس بود و شنوندگان هندي                برنامه. شد

 به صـورت آزمايـشي و تحـت پوشـش راديـوي سرتاسـري هنـد در                  1959ال  تلويزيون در س  . هاي آن مشكوك بودند     اهداف و برنامه  
                                                 
1. P.c.Joshi 
2. Indian InsTitute of Mass Communication 
3. Indian Brodcasting Company 
4. Lent 
5. All India Radio 
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و راديـوي   »  1دوردارشـان «هـاي تلويزيـون        از راديو جدا شـد و دو سـازمان جداگانـه بـه نـام               1976نو تأسيس شد ولي در سال         دهلي
ي راديويي از اعتبار بيشتري به عنـوان        ها  با گذشت زمان، شبكه   . هاي تلويزيوني و راديويي را بر عهده گرفتند         پخش برنامه » 2آكاشواني«

  .اند سواد هند برخوردار شده  درصد مردم بي90منابع خبري بويژه در ميان 
داد تا     تنها درصد اندكي از جمعيت هند را تحت پوشش قرار مي           1982هاي تلويزيوني هند نيز همانند خدمات تلفني تا سال              برنامه

از زمـان  ظرف دو سال . كار خود را آغاز كرد )  INSAT – 1A(براتي هند به نام اينسات ـ يك آ  اين كه در اين سال اولين ماهواره مخا
اي جهـت     فرستنده تلويزيون رنگي در مناطق شهري داير شد و شـبكه تـازه            . هاي ديگري راه افتادند     آغاز فعاليت اين ماهواره، فرستنده    

 دولت هند يك فرستنده تلويزيوني تازه جهـت  1984در سال   . ر برقرار شد  مخابره همزمان شامل ارتباطات مايكروويو در سرتاسر كشو       
ها در چارچوب طرح توسعه تسهيالت مخابراتي در سـر            اين برنامه ). 1988لنت  (اي تأسيس كرد      گويي به نيازهاي محلي و منطقه       پاسخ

  .تا سر هند به مورد اجرا گذاشته شد
دود برقرار شد، ولي اين سيستم به خـاطر ظرفيـت محـدود و عـدم كـارآيي،                در سطحي مح   1950نيز در دهه    سيستم تلفن شهري    

وجه مطرح نبود،     مكالمات تلفني، مخصوص مناطق شهري بود و توسعه آن به مناطق روستايي به هيچ             . كرد  كمكي به توسعه كشور نمي    
  . هستندرو روبههاي وسيع غيرشهري با آن  مشكلي كه امروزه نيز دولت و توده

هـاي   مـشي و ديـدگاه   هاي تكنولوژيك و اجتماعي، دولـت هنـد خـط          هاي عملي در هماهنگ ساختن سياست       داشتن گام پيش از بر  
هند نيز همانند بسياري از كشورهاي در حـال توسـعه،           . كرد  هاي مناسب و مسأله انتقال آن دنبال مي         مبهمي را در قبال ورود تكنولوژي     

هند نيز هماننـد بـسياري از كـشورهاي در حـال توسـعه، سياسـت عـدم ورود و انتقـال                      . كرد  آن دنبال مي  سياست عدم ورود و انتقال      
دولت به آرامي و بـا احتيـاط در         . سازند، در پيش گرفته است      هايي را كه سرعت مشاركت در جامعه اطالعات را محدود مي            تكنولوژي

دگرگوني اقتصادي، تكنولوژيك و اجتماعي سودمند تلقـي        ريزي يكپارچه را براي       اين زمينه گام برداشته است، چون تنها سيستم برنامه        
  .كند  مي

بايست    تاكنون چندين برنامه توسعه را با تشريح منطق، اهداف و ابزارهاي توسعه كه مي              1947دولت هند از زمان استقالل در سال        
داف و ضرورت نقـش ارتباطـات، اوراق        از آنجا كه بحث درباره اين اه      . در مقاطع خاص زماني تحقق يابد به مورد اجرا گذاشته است          

 1-4دهد، لذا تنها اهداف ملّـي و نقـش ارتباطـات بـه صـورت فـشرده در جـدول                       بسيار زيادي از اين فصل را به خود اختصاص مي         
  .اند گنجانده شده

سياسي بر دمكراسـي    اين كشور از لحاظ     . كند تا مالحظات سياسي     هند به مسأله تكنولوژي بيشتر از زاويه توسعه اجتماعي نگاه مي          
اجتماعي اكثريت از اين رو توجه حكومت بر رفاه      . ريزي شده است    هدايت شده متكي است ولي اساس حكومت بر رفاه اجتماعي پايه          

اراده حـزب حـاكم نقـش    . مردم اين كشور و بهبود كيفي زندگي آنان از طريق تدابير اجتماعي، اقتصادي و تكنولوژيك متمركـز اسـت      
  .كند ب تدابير و ابزارهاي توسعه و ميزان تأكيد بر هر يك از آنان ايفا ميمهمي در انتخا

 به عنوان آغـاز دهـه تكنولـوژي اعـالم     1980هاي ارتباطات در هند داير بود ولي دهه    بسياري از تكنولوژي   1970با آن كه در دهه      
  : موارد زير در اولويت قرار گرفت1980ها در دهه  مشي با تغيير خط. شد

  تر؛ هاي پيشرفته هاي موجود، جهت حركت به سمت تكنولوژي سازي تكنولوژينو. 1
  كنار گذاشتن اين تصور كه تكنولوژي مختص نخبگان است و تأكيد بيشتر بر توسعه فراگير آن؛ و. 2
ـ   (» هاي تكنولـوژي    ماموريت«ريزي دقيق     نقش تكنولوژي در ارتقاي كيفي زندگي مردم از طريق برنامه         . 3 هـا نظيـر آب،       تتعيـين اولوي

  ).ها و سوادآموزي بهداشت، پيشگيري از بيماري
  

                                                 
Dordarshan. 1  
Akashvani. 2  



 ها ريزي رسانه دفتر مطالعات و برنامه

42 

  
 11خ شهيد بهشتي ـ خ پاكستان ـ ك دوم ـ پ : تهران

ها با الگوهاي اتخاذ شده در ديگر كشورهاي جهان سـوم، تفـاوت      الگوي تكنولوژيك هند به دليل مالحظات اجتماعي و تعيين اولويت         
هـاي حكومـت و       ها، برداشت   مشي   خط ها،  كننده در زمينه مسائل تكنولوژيك، تشخيص اولويت        مالحظات اجتماعي، عاملي تعيين   . دارد
  .شود ها محسوب مي توده

هاي سياسي در     بايد تحقق يابد و اهميت داده       هاي تكنولوژيك، كه مي     ها و برداشت حكومت از مأموريت       اين مطالعه خاص، ديدگاه   
. ربرد تكنولـوژي نـدارد    هـاي سياسـي بـراي توسـعه و كـا            مشي  كند و توجه چنداني به خط       هاي اجتماعي را تشريح مي      تدوين سياست 

 هـستند،   رو  روبـه هـاي گونـاگوني كـه مـردم بـا آن              ها به تشريح اراده مردم در پذيرش تكنولوژي و بـازگوكردن چـالش              برداشت توده 
  .اختصاص دارد

 پنج  الگوي اطالعات در هند كه در اين فصل تشريح گرديده بر          . ميزان موفقيت به چگونگي اراده سياسي و اراده مردم بستگي دارد          
  .عنوان نموده است متكي است) 1987 (1اصل اجتماعي كه پيترودا

  

  هاي ملّي در هند هاي توسعه و برنامه  دهه1-4جدول 
  

  دهه برنامه ملي پنج ساله
  .مرحله اقتباسي ـ اداري توسعه اجتماعي1956-1951  1960-1950

يان مردم و تضمين مـشاركت      ـ دادن آموزش و اطالعات به مردم؛ ايجاد انگيزه در م            نقش ارتباطات   
  .آنان در فرآيند رشد

  .؛ توسعه يكپارچگي فني و تمركززدايي دمكراتيك1961-1956
نقش ارتباطات ـ كمك به مشاركت در ارتباطات جهت كمك به خود و تكيه بر خود به جاي ايجاد 

  .وابستگي به حكومت
گـذاري     درصد؛ ايجـاد الگـوي سـرمايه       5نه  ، تضمين افزايش درآمد ملي به ميزان ساال       1966-1961  1970-1960

يابي به خودكفايي در زمينه غالت و افزايش توليد مواد غذايي بـراي               براي تداوم رشد مزبور، دست    
مانند فوالد، شيميايي، سوخت و انـرژي جهـت         (رفع نياز صنايع و صادرات، توسعه صنايع اساسي         

  ).رشد ده ساله صنعتي
هاي ارتقاي برابري و عدالت اجتماعي؛ تأكيد  استاندارد زندگي از طريق برنامه    ؛ ارتقاي   1974-1969  1980-1970

بر ارتقاي شرايط زندگي اقشار محروم و فقير از طريق آموزش و اشـتغال؛ كـاهش تمركـز ثـروت،                    
  . درصد در توليد خالص مالي7/5يابي به رشد  درآمد و قدرت اقتصادي، دست

هـاي توسـعه    هـا بـراي پـذيرش برنامـه     نگيزه در ميان تـوده نقش ارتباطات ـ دادن آگاهي و ايجاد ا 
  .اقتصادي

 تحقق خود اتكايي اقتصادي؛ افزايش استانداردهاي مصرف مردمي كه زير خـط فقـر               1978-1974
يابي بـه نـرخ       يابي به ثبات؛ دست     العاده به مهار تورم و دست       كنند؛ اولويت بخشيدن فوق     زندگي مي 

  . درصد در درآمد ملّي5/5رشد 
  .هاي توسعه ها در جهت پذيرش برنامه نقش ارتباطات ـ تغيير ديدگاه

يابي به خود اتكايي اقتصادي و تكنولوژيك؛ بهبود كيفي زندگي كساني كـه از                ؛ دست 1980ـ  1985  1990-1980
هـاي تـأمين حـداقل نيازهـاي          لحاظ اقتصادي و اجتماعي دجار محروميت هستند، از طريق برنامـه          

                                                 
1. pitroda 
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هاي عمومي در جهت حمايت از محرومان؛ كاهش نابرابرهـاي             تقويت سياست  اساسي؛ كاهش فقر؛  
اي در سرعت رشد؛ افزايش مـشاركت تمـامي اقـشار اجتمـاعي در رونـد توسـعه از طريـق                       منطقه

  .هاي نهادي آموزش، ارتباطات و اتستراتژي
  . قوميها براي كسب هويت نقش ارتباطات ـ توسعه منابع مالي روستايي از طريق آموزش توده

  ).1984(اخذ شده از ناروال : منبع
  

 بـا ديگـر افـراد كـشور تمـاس           »1پايانه كامپيوتر كنش متقابل   «تماس ارتباطات تلفني يا از طريق       هر فرد بايد بتواند از طريق       : تماس .1
  .به دليل توزيع جمعيتي، مناطق روستايي از اهميت بيشتري برخوردارند. برقرار كند

مسائل اجتمـاعي،  . گونه تمايز اجتماعي ـ اقتصادي يا كاست بين همگان تقسيم شود  اطالعات بايد بدون هيچ: اتدسترسي به اطالع. 2
اقتصادي و دسترسي فني با اهداف حكومت جهت تأمين اطالعات براي بيشترين تعداد ممكن از افراد جامعه در ارتباط اسـت ولـي                       

  .ساز خواهد شد نباشد در آن صورت مسألهپذير  چنانچه تأمين تكنولوژي از لحاظ مالي امكان
شبكه يك پارچه ارتباط ملّي كه براي برقراري تماس بين تمامي افراد يك كشور طراحي شده است، بايد سيستم قابل : قابليت اعتماد. 3

  .اعتمادي باشد
  .قرار كندبايد با آن پيوند بر تكنولوژي اطالعات با شيوه زندگي مردم در ارتباط بوده و مي: پذيرش. 4
ها و مـردم      بايد بتواند تماس بين تمامي گروه       شبكه ارتباطي فراگير كه مورد قبول و قابل اعتماد تشخيص داده شده، مي            : پوشش ملّي . 5

  .را برقرار كند
  

  ديدگاه حكومت
لوژي ارتباطي يعنـي     بر تقويت مشاركت كشور در انقالب ارتباطات از طريق تمركز بر پنج تكنو             1980هدف دولت هند در خالل دهه       

دولت هند در عين حال به اين نتيجـه رسـيده بـود كـه               . هاي مخابراتي استوار بود     تلويزيون، ماهواره، ويدئو، كامپيوتر و تقويت سيستم      
 تحقـق ايـن   . برند، بستگي دارد    هاي جديد ارتباطات، به تعداد افرادي كه از كاربرد تكنولوژي سود مي             عامل عمده در تقويت تكنولوژي    

هـا بـه      يـابي فنـي و مـالي تـوده          گيري براي انتقال اطالعات الزم به مـردم و امكـان دسـت              اي به تصميم    هدف و تسهيل ارتباطات توده    
ها  هاي اجتماعي توده هاي زندگي و نظام هاي جديد اطالعات، در قالب شيوه در راستاي اين سياست، تكنولوژي. اطالعات، بستگي دارد

  .شود به آنان ارائه مي
  .هاي جديد اطالعات ضرورت دارد بررسي مسائل زير براي كمك به اهداف حكومت در جهت جذب تكنولوژي

  افزار؛  پذيري براي پذيرش سخت هاي اجتماعي زيربناي انعطاف توسعه تكنولوژي. 1
  ها و قابليت سازگاري آن با نيازهاي بومي مردم؛ جويي در هزينه افزار بومي براي صرفه ساخت سخت. 2
  هاي ابتدايي و منسوخ؛ و هاي پيشرفته و خودداري از تمركز بر تكنولوژي تشويق تكنولوژي. 3
ريـزي    العـاده پيـشرفته در مراحـل برنامـه          هـاي فـوق     هاي خاص كليدي و تكنولـوژي       تشويق توسعه تكنولوژي درجه يك در بخش      . 4

  .بلندمدت جهت توسعه توان تكنولوژيك
  

گذاران هندي از هم اكنون در  گيرندگان و سياست   با آن كه تصميم   . سترو  روبهها    ، با فاصله ميان نسل    هند در زمينه تكنولوژي اطالعات    
از آنجا كه هند يك جامعه      . ها چيزي جز تكنولوژي قرن پانزدهم نيست        ويكم هستند، ولي تكنولوژي مورد استفاده توده        فكر قرن بيست  

ر سنتي رشدي آهسته داشته است ولـي امكانـات ناشـي از تكنولـوژي جديـد                 هاي تكنولوژيك به طو     تجاري نيست در نتيجه ضرورت    
  .اطالعات، حكايت از آن دارد كه روند تغيير، سرعت خواهد گرفت

                                                 
1. Intreactive Computer Terminal 
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اند كه ارتباطات براي توسعه اقتصادي، جنبه حيـاتي دارد و ايـن كـه                 گذاران دولتي هند اكنون به اين نتيجه رسيده         برخي از سياست  
هاي خاص در جهت توسـعه اجتمـاعي و اقتـصادي بـه خـدمت                 توان از طريق به كارگيري استراتژي       ات را مي  تكنولوژي جديد اطالع  

هـاي منـسوخ      داني براي تخليه تكنولـوژي      در جهت جذب تكنولوژي جديد اطالعات كشور بايد به خود متكي شود و به زباله              . گرفت
  .كند ها و باورهاي فرهنگي مردم نگاه مي د اطالعات از زاويه ويژگياز اين رو دولت به تكنولوژي جدي. كشورهاي ديگر تبديل نگردد

دادند  مردم اطالعات را در اختيار نخبگان قرار مي. گرفت ها قرار نمي در گذشته اطالعات به سادگي در اختيار توده: ها برداشت توده 
 درصد مردم هند در روستاها سكونت دارنـد كـه بـا             90 در مجموع . ولي جريان اطالعات از باال به پايين باكندي و نارسايي همراه بود           

به ايجاد روحيه تقـديرگرايي در ميـان مـردم    » 1سيستم ارزشي«يك . اند  بودهرو روبهكاري وسيع  ميزان پايين باسوادي، فقر گسترده و بي    
كنند، تن در دهند و تفكر وابـستگي   اي انفعالي به شرايطي كه در آن زندگي مي        گونه  كمك كرده است و همين امر سبب شده تا مردم به          

ـ الگوهـايي از روابـط اجتمـاعي كـه نخبگـان            . كند، منتهي گردد     ياد مي  »2كشي  هاي بهره   حلقه«به فرد، به آنچه يونسكو از آن به عنوان          
  ).1984ناروال (كنند  ها پيوسته استثمار مي محلي در چارچوب آن

اي كه ممكن است حكومت در اختيار آنـان قـرار    هاي جديد را به عنوان مقوله يها، تكنولوژ   اين طرز تفكر سبب شده است تا توده       
ها بايد به سادگي در دسترس آنان قرار گرفته و عالوه بر كارآيي مناسب و عقاليي از لحـاظ                 دهد تلقي كنند ولي معتقدند كه تكنولوژي      

هـا   اند كه خط مشي صنعتي حكومت بايـد بـه آن   ن فكر افتادهبرخي از اعضاي گروه نخبگان به اي. هزينه نيز دسترسي به آن ميسر باشد   
كننده قابل استفاده است، انتخاب كنند ولـي          هايي از تكنولوژي را كه سودآور بوده و تنها براي تعداد محدود مصرف              اجازه دهد تا رشته   

هاي مذكور اشاره شـد، همچنـان         ر اولويت گونه كه د    همانمنافع اقشار ديگر سبب شده تا حكومت زمام اختيار تكنولوژي ارتباطات را             
  .حفظ كند

هاي پايدار دمكراتيك در هند به پيدايش فضاي سياسي الزم جهت تحرك اجتمـاعي بيـشتر كمـك                    نكته جالب توجه اين كه سنت     
م باسو در خان. اند  مسائل توسعه را سهولت بخشيده   3هاي گوناگون مردمي    در سرتاسر كشور، سازمان   ). 647،ص1987باسو  (كرده است   

هـاي روسـتايي را       هاي فرهنگي عنوان شده از سوي سازمان        نفوذ با باورهاي متفاوت، كه هر سه آنان چالش          كتاب خود به سه گروه ذي     
خـانم  . انـد  بخش مسيحيت الهام گرفتـه  اي و فلسفه آزادي هاي فرهنگي قبيله كند كه از فلسفه گاندي ارزش      سازند، اشاره مي    منعكس مي 
دهد و گـاهي نيـز      نفع را مد نظر قرار مي       هاي ذي   تيجه گرفته است كه نظام دمكراتيك هند هم تقويت بسيج همگاني طرف           باسو چنين ن  

  .سازد هاي سياسي داخل و خارج از كشور مختل مي  ها و دولت را در محيط ساختارهاي حكومت امكان همكاري توده
  

  تكنولوژي اطالعات
  تلفن و مخابرات

كند ولي با گذشت       يكي از اولين كشورهايي كه پس از اختراع تلفن آن را به كار گرفته است، احساس مباحات مي                  گرچه هند به عنوان   
توسعه زيربناي مخابرات هند همانند زيربناي .  به نوسازي نياز دارديكصد سال از زمان برقراري سيستم تلفن در هند اين سيستم شديداً

دولـت  . شـد   هاي موجود در اروپا محسوب مي       ترين سيستم    به عنوان يكي از عقب مانده      1960مخابراتي فرانسه است كه حتي در سال        
توانـد ظـرف چنـد     هند تنها با پيگيري جدي برنامه توسعه سيستم مخابراتي خود، نظير جديتي كه دولت فرانسه از خود نشان داد، مـي                   

) 1986 (4سـوندرز . جـي   رابـرت .  موجود در منطقه تبديل كند     هاي  كارآمدترين سيستم سال سيستم ضعيف مخابراتي خود را به يكي از          
يكي از علل ضـعف     گذاري كافي     معتقد است عدم سرمايه   » 5مخابرات و توسعه اقتصادي   «يكي از مؤلفان نشريه بانك جهاني موسوم به         

 هند يك مؤسسه تجـاري اسـت،        از آنجا كه مخابرات در    . گذارد  سيستم تلفن در هند است كه بر روند توسعه اين كشور تأثير منفي مي             
  .شود در نتيجه مشكل واقعي كمبود منابع نيست بلكه نداشتن هدف مشخص و اراده الزم، مسأله اصلي محسوب مي

                                                 
1. Value System 
2. Exploitative Linkages 
3. Gross Root 
4. Robert J.Saunders 
5. Telecommunication and Economic Development 
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هـايي    سال گذشته دگرگـوني 20در خالل . كرد در ابتدا، دولت سيستم تلفن را در جهت ارائه خدمات به مشتركين محدود اداره مي             
يـك مؤسـسه    . هاي جديد مـديريت را ضـروري سـاخته اسـت             پديد آمده است و همين امر توسل به سيستم         در ساختار اقتصادي هند   

تواند در قالب يك اداره دولتي از كارآيي الزم برخوردار شود و اين واقعيتي است كه در گوشه و كنار جهان به تجربه ثابت       تجاري نمي 
المنفعه به يك  شود فرمول قابل قبول، تبديل مؤسسه تجاري عام     قي نمي سازي چندان مطلوب تل     در كشورهايي كه خصوصي   . شده است 

چنين تدبيري سبب خواهد شـد تـا يـك سـازمان تجـاري ضـمن داشـتن قابليـت                    . هاي پارلماني است    شركت مستقل از طريق مصوبه    
  .هاي دمكراتيك را برآورده ساخته و در برابر پارلمان پاسخگو باشد انعطاف، خواسته
علـت  .  تعداد خطوط تلفن در هند بسيار محدود بود و براي هر هزار نفر تنها چهار خط تلفن وجـود داشـت                     1980ه  در اواسط ده  

توان در عواملي چون تكيه بر تكنولوژي عاريتي، پيوند تكنولوژيك، تمركزگرايي و فقدان تعهـد ملّـي                   نابساماني سيستم مخابراتي را مي    
هـايي در عملكـرد و كـارآيي سيـستم مخـابراتي هنـد                 پيشرفت 1980 وجود اين در نيمه دوم       با. براي توسعه منابع انساني خالصه كرد     

  .حاصل شد
هاي امروزي، استفاده از كامپيوتر، تقويـت ارتباطـات روسـتايي و ارائـه      يافتن سيستم مخابراتي هند با به كارگيري تكنولوژي     تحرك

هـاي مخـابراتي، مركـز        هاي الكترونيك، مركز پژوهش     ر دانشكده هاي دولتي و خصوصي نظي      سازمان. خدمات جديد حاصل شده است    
به استثناي مركز توسعه تكنولـوژي ديگـر مؤسـساتي كـه از             . اند  توسعه تكنولوژي و مؤسسه تلفن هند همگي در اين تحول سهيم بوده           

پارچه مخابراتي براي استفاده از خطـوط        يك  آنچه هنوز مورد نياز است ايجاد شبكه      . كند  ها نام برديم، همگي را بخش دولتي اداره مي          آن
، ارسـال عاليـم از راه       1متـري   ارتباطي براي تقويت مكالمه، تله    هاي    اين سيستم . هاي راديويي و فيبرهاي نوري است       انتقال برق، سيستم  

تباط از طريق خطوط    سيستم ار . ضروري است ) فاكس (6و فاكسيميلي  5، حفاظت از راه دور    4، كنترل از راه دور    3چاپ از راه دور    ،2دور
شود ولي اين سيستم به تنهايي قادر بـه انتقـال تمـامي               الذكر محسوب مي    ها براي منظورهاي فوق     انتقال برق يكي از متداولترين سيستم     

  .شود هاي راديويي نيز در حال حاضر استفاده مي هاي مخابراتي و سيستم حجم ترافيك مخابراتي نيست و به همين دليل از كابل
هاي مخابراتي متداول، از سيـستم ديجيتـال بـراي بـرآوردن نيازهـاي ناشـي از          ل حاضر سعي بر اين است تا به جاي سيستم         در حا 

دولت براي تحقق اين هدف بر آن است تا از تكنولوژي بومي و وارداتي در كنار هم استفاده كننـد                    . ترافيك سنگين تلفني استفاده شود    
هـاي كنتـرل      شود و دستگاه    هاي ديجيتال از فرانسه وارد مي       سيستم. اند  اين كار مأموريت يافته   و هر دو بخش دولتي، و خصوصي براي         

  .شود ها توليد مي فرآيند الكترونيك ديجيتال با همكاري ژاپني
ري گيـ   هاي مخابراتي كشور را با بهره       كند تا با ورود و دريافت تكنولوژي پيشرفته مخابراتي سيستم           دولت در حال حاضر تالش مي     

ها و ارتباطات تلفني كارآيي مخابراتي كـشور را           هاي تلفن يا كامپيوتري كردن دستگاه       هاي مخابراتي، دستگاه    از فيبر نوري به جاي كابل     
دولت هند بر آنست تا با تمركز بر توليدات داخلي ضمن برآورده ساختن نيازهاي كشور زمينه را براي صدور تكنولوژي                    . افزايش دهد 

  . به بعد فراهم كند1995اي در حال توسعه، از سال خود به كشوره
هاي مخابراتي از سوي دولت هند، با تغيير كابل سيستم مخابراتي موجود به سيـستم الكترونيـك ديجيتـال در                      توسعه مركز پژوهش  

 تنـوع و قابليـت      همزمان بوده و تبديل سيستم كنوني مخابراتي به سيستم ديجيتـال موجـب افـزايش              ) 1991-1986(طول برنامه هفتم    
در عين حال، عالوه بر انتقال اطالعات به صورت سمعي امكان برقراري سيستم فاكس و انتقال تصوير از              . ارتباطات خواهد شد   اطمينان

تـوان بـه    حتي كـامپيوتر را نيـز مـي   . آن توسط مراكز پژوهش ساخته شده است، فراهم خواهد شدهاي   طريق خطوط تلفن را كه نمونه     
  .هاي راه دور متصل نمود خطوط تلفن

                                                 
1. Telemetry 
2. Telesignalling 
3. Teleprinting 
4. Telecontroll 
5. Teleprotection 
6. Facsimile 
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هـا    سيستم مخابراتي هند در ضمن استفاده از فيبر نوري براي برقراري ارتباط ميان شهري را نيز آغاز كرده است و از اين نوع كابل                       
سـتفاده  نـو ا    سازي هندوستان توليد كرده، در اولين مرحله در خالل برنامه هفتم در برقراري ارتباط بين بمبئي و بمبئـي                    كه شركت كابل  

  .شده است
گـر كوچـك تـشكيل     يكي از مظاهر تحول در سيستم مخابراتي هند، استفاده روز افزون از تجهيزاتي است كه اساس آن را پردازش      

اي در جهـت ارتباطـات ميـان شـهري،            گيري از مدارهاي ماهواره     با روي آوردن هر چه بيشتر سيستم مخابراتي هند براي بهره          . دهد  مي
اي و ديگر خدمات جنبي نيز آغـاز          ، فاكس و خدمات مشابه، طراحي و ساخت انواع تجهيزات مربوط به انتقال ماهواره             انتقال اطالعات 

  .شده است
نـو، كلكتـه، بمبئـي و مـدارس،           هاي تلفن در چهار شهر بزرگ هند يعني دهلي          بانك جهاني اعالم كرده است براي نوسازي سيستم       

هاي تلفن هند بـسيار       بانك جهاني به اين نتيجه رسيده است كه سيستم        . دهد  يار اين كشور قرار مي     ميليون دالر در اخت    45وامي به مبلغ    
. هاي دولت در زمينـه اصـالحات اقتـصادي جنبـه حيـاتي دارد               ضعيف است و بهبود سيستم مخابرات اين كشور براي اجراي سياست          

و اعتبارات ماوراي بجار ژاپن نيز براي توسعه سيستم تلفن          » 1لبرنامه توسعه سازمان مل   «عالوه بر بانك جهاني مؤسسات ديگري چون        
در اين طرح، سيستم فعلي تلفن اين شهرها به سيستم جديـد ديجيتـال تبـديل                . دهند  هايي در اختيار هند قرار مي       اين چهار شهر، كمك   

افته و يـك سيـستم مـديريت از راه دور،           هاي زميني مرتبط با ماهواره نيز توسعه ي         در چارچوب طرح مزبور شبكه ايستگاه     . خواهد شد 
  .ساختن اشكاالت پديد آمده در شبكه تلفني ايجاد خواهد شد براي رديابي و برطرف

هاي هنگفت هنوز هم به عنوان عاملي بازدارنـده در توسـعه              شبكه مخابراتي هند تاكنون تنها در مناطق شهري متمركز بوده و هزينه           
در داخل كشور را    » 2مكالمه خودكار روستايي  «هند توليد سيستم    . يچ تلفن روستايي وجود ندارد     ه در هند . شود  اين شبكه محسوب مي   

 در يكي از مناطق روستايي يك طرح آزمايشي مكالمه خودكار مورد ارزيابي قرار گرفـت و كـارآيي آن   1987در سال . آغاز كرده است  
 ولي هزينه مورد نياز سبب شده تا در هر روستا تنها يـك دسـتگاه تلفـن                  با آن كه كارآيي اين سيستم مورد تأييد قرار گرفت         . تأييد شد 
حل آن    راه. كند  گذاري مكالمه خودكار روستايي را حل نمي        به هر حال دايركردن يك خط تلفن در هر روستا، مشكل سرمايه           . داير شود 

 واگذاري خطوط تلفن را آن قدر پـايين آورد           هزينه است كه دولت يا به دايركردن تنها يك خط تلفن در هر روستا اكتفا كند يا اين كه                 
  .كه روستاييان بتوانند از عهده تأمين آن برآيند

سيـستم  . سيستم مكالمه خودكار روستايي را مركز توسعه تكنولوژي هند كه يك مؤسسه خـصوصي اسـت، طراحـي كـرده اسـت                     
تر و مصرف برق آن نيز كمتـر اسـت و در عـين                رجي فشرده هاي مشابه خا    طراحي شده مركزي عالوه بر ارزان بودن، نسبت به دستگاه         

سيستم آزمايشي مكالمه خودكار روستايي هند، اولين سيـستم ديجيتـال اسـت كـه               . حال با شرايط ترافيكي هند سازگاري بيشتري دارد       
. ين سيستم اختـصاص دارد    دومين مرحلة طرح مكالمه خودكار روستايي به تقويت ظرفيت و كارآيي ا           . نيازي به تأسيسات تهويه ندارد    

 ميليون خط تلفـن كـه سـه ميليـون آن در منـاطق      30اين سيستم جهت ارائه خدمات تلفن براي يك ميليارد جمعيت با هدف برقراري           
  .ريزي شده است روستايي خواهد بود، برنامه

ات انجـام شـده از سـوي        مطالعـ . شـود   هاي روستايي در هند نه تنها يك نياز اساسي بلكه يك ضرورت محض محسوب مـي                 تلفن
، در منطقـه روسـتايي آنـدهرا        »3همكاري اقتصادي و توسـعه    «هاي مخابراتي سازمان ملل متحد و بررسي به عمل آمدة سازمان              اتحاديه

چـون در غيـر ايـن       . اي از درآمد خود را براي خدمات تلفني اختصاص دهند           مالحظه  نشان داد كه مردم فقير حاضرند حتي بخش قابل        
 و با استفاده از اتوبوس پيغام خود را به نقطه ديگري منتقل كنند كه اين خـود مـستلزم چنـد روز                       ار خواهند بود يا شخصاً    صورت ناچ 

روسـتاييان تنهـا در   . همراه خواهد بوديا از پست استفاده كنند كه آن نيز با تأخير چند روزه . صرف وقت و بازماندن از كار خواهد بود     

                                                 
1. United Nations Development plan 
2. Rural Automatic Exchang (RAX) 
3. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 
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ترين شكايت روستاييان، نامطمئن بودن سيـستم تلفـن اسـت نـه               بزرگ. كنند  وري از تلفن استفاده مي    هاي ف   ماقع ضروري و ابالغ پيا    مو
  .گراني آن

 سيـستم متوسـط را در فاصـله    26كامپيوتري كردن سيستم تلفن سبب تقويت كارآيي آن خواهد شد و دولـت تـصميم گرفـت تـا        
يستم مكالمه راه دور با تعيين وقـت قبلـي كـه از طريـق اوپراتـور صـورت                   در حال حاضر س   .  كامپيوتري كند  1989 تا   1987هاي    سال
هاي رسيده براي برقراري تماس براسـاس         در اين سيستم مكالمه، درخواست    . گرفت به سيستم خودكار كامپيوتري تبديل شده است         مي

هاي رسـيده      سيستم در اين است كه درخواست      امتياز اين . شود  بندي مي   فاصله، حق اولويت و زمان مورد نظر براي انجام مكالمه، طبقه          
هايي كه از طريق اوپراتور به عمل نيامده و وارد سيستم  براي انجام مكالمات با كارآيي بيشتر مورد رسيدگي قرار گرفته و به درخواست          

 ميليـون خـط تلفـن       24اري  در زمينه مخـابرات برقـر     ) 1987-1992(اهداف تعيين شدة برنامه هفتم      . شود  اند، ترتيب اثر داده نمي      شده
اين طرح توليـد هفـت سيـستم سـوئيچينگ     . صنايع تلفن بخش دولتي در نظر دارد اين هدف را با توليدات داخلي تحقق بخشد             . است

. شـود   هاي متعـارف را شـامل مـي         گير كامپيوتري و افزايش توليد تلفن       مجهز به شماره  ، دو ميليون دستگاه تلفن الكترونيك       1الكترونيك
  ).2-4نگاه كنيد به جدول (بيني شده است   هزار واحد پيش240س اين طرح، توليد تجهيزات مكالمه خودكار ديجيتال با ظرفيت براسا

توان به سيستم متعارف ارتباط شـبكه          در خالل برنامه هشتم توسعه ملّي تكميل خواهد شد مي          هايي كه احتماالً    از جمله ديگر طرح   
هاي كوچك چند     گيري از سيستم فيبر نوري، سيستم       اي با بهره    يوني مايكروويو، تجهيزات ارتباط ماهواره    سيار ارتباطي، ارتباطات تلويز   

  .هاي طول موج چند منظوره و سيستم سريع فيبر نوري اشاره كرد منظوره، سيستم
ات داخلي، مجاز شمردن    اين سياست بين تأكيد بر توليد     . شود  سياست مخابراتي دولت هند از طريق شركت مخابرات هند پياده مي          

نوسان بوده است ولي شركت مخابرات هند بر خود اتكايي و توليد بومي تأكيد دارد امـا در عـين حـال                 واردات و انتقال تكنولوژي در      
داند و معتقد است ورود تكنولوژي خارجي تا خودكفايي الزم            ورود تكنولوژي را براي استفاده در مركز توسعه تكنولوژي ضروري مي          

  . توليدات داخلي ضرورت دارددر
  ادامة ناتواني شركت م

هـا   هاي مخابراتي در شهرها و شهرك  اعداد و ارقام تو خالي براي ايجاد شبكه       ابرات هند در جهت تهيه يك برنامه عملي و نه صرفاً          مخ
گيـري در قبـال    عه و تـصميم ريزي، توليـد، توسـ    ساله سبب شده است تا مشكالت متعددي در زمينه برنامه 5براي دست كم يك دوره      

در عين حال بايد توجـه داشـت كـه مقايـسه قيمـت توليـدات بـومي بـا                    . جايي نيروي كار پديد آيد      كارآيي تكنولوژيك، حفظ يا جابه    
  .تجهيزات ساخت خارج معقول نيست

  

   ظرفيت تكنولوژي اطالعات در هند2-4جدول 
  

  1986  1990  2000  
   ميليون19  ن ميليو5/4   ميليون16/3  خطوط تلفني

  صفر   ميليون5/1   ميليون1  متقاضيان در نوبت
   هزار200   هزار43  هزار32  خطوط تلكس

  روستاهاي مجهز به
  تلفن همگاني يا خصوصي

  
  هزار32

  
   هزار43

  
   هزار600

   ميليون1   هزار35   هزار20  ها دفاتر تلفني در شهرها و شهرك
  

                                                 
1. Electroneic Switching System (ESS) 
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  .را در اختيار دارند درصد تمامي خطوط تلفن 90درصد جمعيت شهري، 25
  . هزار روستاي هند مجهز به تلفن همگاني هستند575 درصد از 6كمتر از 

  .المللي مجهزند  شهر به تأسيسات بين400 هزار شهر هند 3از 
  .سازند  كانال ارتباطي را ميسر مي4000اي وجود دارد كه   ايستگاه زميني ماهواره33در مجموع 

  شركت مخابرات، دهلي نو) 1987(ابرات نويس گزارش هيأت مخ پيش: منبع
  

گيـري    المللـي آن از طريـق شـماره         براي نوسازي تدريجي سيستم تلفن و باالبردن كارآيي داخلي و بـين           : هاي تازة سيستم تلفن     ويژگي
هـاي سـيار راديـويي،     تلفـن . گيـرد   رتبـه قـرار مـي       اي در اختيار كارمندان عالي      هاي دكمه   تلفن. شود  اي ارائه مي    هاي تازه   مستقيم ويژگي 

سيم كه به اندازه يك كيـف         براي سهولت تماس، دستگاه كوچك تلفن بي      . نو داير شده است     اكنون در دو شهر بزرگ بمبئي و دهلي         هم
دستي است در حال توسعه است و يك ايستگاه راديويي براي كارآيي هر چه بيشتر اين سيـستم بـابرد ده كيلـومتر در شـرف تأسـيس                            

اي   اي وسيله فخر و مباهات باشد ولي بـراي عـده            قيمت خواهد بود و گرچه ممكن است براي عده          تم سيار تلفني، گران   اين سيس . است
است كه عالوه بر بـه     ) پيچ(سيستم ديگري كه در حال طراحي است فراخواني         . شود  نيز به عنوان يك وسيله ارتباطي ضروري تلقي مي        

براي كارآيي بهتر سيـستم تلفـن،     . دهد  س گيرنده را نيز بر روي صفحه مخصوص نشان مي         صدا درآوردن دستگاه فراخواني، شماره تما     
براساس ايـن   . شود   دقيقه محدود مي   9هاي راه دور به       هاي محلي سه دقيقه و مدت زمان تماس         پيشنهاد شده است كه مدت زمان تلفن      

حـق مكالمـه نيـز دو برابـر افـزايش خواهـد       (ب خواهد شد تر از سه دقيقه به عنوان يك تماس تازه محسو  هاي طوالني   پيشنهاد تماس 
براي كاستن از بار سيستم تلفـن و ايجـاد   . هاي تلفني محلي به سه دقيقه است        هدف از اين پيشنهاد محدود ساختن زمان تماس       ). يافت

ي با اجراي ايـن طـرح       كنندگان اجراي طرح محدود ساختن تماس تلفني به سه دقيقه، امري ضروري است ول               حس دقت در ميان تلفن    
عالوه بر اين، پيشنهادي نيز جهت      . حق مكالمه آن چنان افزايش خواهد يافت كه افراد متوسط جامعه قادر به پرداخت آن نخواهند بود                

 جهت انتقال ترافيك سنگين از شبكه عادي به مشتركين تجاري و همچنين ارائه تسهيالتي چون اطالعـات               1ايجاد سيستم شبكه تجاري   
در حال حاضر ايـن خـدمات       (، تلكس، فاكس، اطالعات تصويري و سرويس الكترونيك دستي براي مشتركين ارائه شده است،               سمعي

داير كردن يك شبكه مخـابراتي خـاص بـراي          پيشنهاد ديگري نيز جهت     ). تنها در اختيار مؤسسات تجاري بخش خصوصي قرار دارند        
براساس اين طـرح پيـشنهادي، مـشترك از طريـق فيبـر             . حساس ارائه شده است   هاي    هاي تجاري، صنعتي و ديگر بخش       استفاده بخش 

ها مستقر    اي كه بر روي بام      هاي مايكروويو ماهواره    نوري يا تلفن راديويي به يك مركز ارتباطي، متصل خواهد شد و با استفاده از پايانه               
تواننـد از طريـق       عقـب مانـده يـا دور افتـاده مـي          مـشتركين صـنعتي در منـاطق        . است با سرتاسر كشور تماس برقرار خواهد سـاخت        

بيني شده است امـا شـبكه         المللي نيز پيش    در اين طرح يك مركز ويژه ارتباطات بين       . هاي زميني با اين شبكه تماس برقرار كنند         ايستگاه
 بـا شـبكه تلفـن       »2يبيرساني ج   شبكه اطالع «. پيشنهادي تنها چهار شهر بزرگ و هشت شهرك صنعتي را تحت پوشش قرار خواهد داد              

  .رساني همگاني، شبكه تلكس همگاني و مركز اطالعات كامپيوتري در تماس خواهد بود شبكه جيبي اطالع 3همگاني
براساس طرح پيشنهادي، شبكه تجاري چهار سيستم مختلف را براي ارائه خدمات تلكس، مبادله پيام و مبادله اطالعـات از طريـق                      

اين طرح امكـان    . اي در بر خواهد گرفت       در ثانيه را با استفاده از تكنولوژي ماهواره        )bit( بايت   1200تا   300 با سرعت    »4كنش متقابل «
گونه كـامپيوتر     هاي اطالعات اين    رساني جيبي و پايانه     مبادله سريع اطالعات بين كامپيوترها و همچنين دسترسي به تلكس، شبكه اطالع           

رساني تجاري با سرعت كم و همچنين ارائـه اطالعـات             ستي و دسترسي به شبكه اطالع     خدمات الكترونيك پ  . را فراهم خواهد ساخت   
هـاي    اي، ارائـه خـدمات مخـابراتي سـازگار بـا شـبكه              برقراري چنـين شـبكه    . شوند  هاي ديگر اين طرح محسوب مي       سمعي از ويژگي  

هاي تجاري    برقراري شبكه .  فراهم خواهد ساخت   هاي نوين و يكپارچه مخابراتي در سطح كشور را          المللي و امكان برقراري سيستم      بين

                                                 
1. Business Network System 
2. Packet Switched Data Network (PSDN) 
3. Public Switched Telephoned Network (PSTN) 
4. Interactive 
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هاي موجود امكان اسـتفاده هـزاران غيرمـشترك از            نه تنها رونق بازرگاني و صنعت را به همراه خواهد داشت، بلكه با كاهش بار شبكه               
  .پذير خواهد ساخت خدمات قابل اعتماد و كارآمد تلفني را امكان

  نوارهاي ويدئو و پخش صوت
هـاي   دولت هند با تهيه برنامه. هاي بومي را سهولت بخشيده است ها و لهجه ول ويدئو، برقراري ارتباطات محلي به زبان     تكنولوژي متدا 

  .تري از مردم كشور فراهم ساخته است خاص، انتقال پيام از طريق نوارهاي ويدئو را براي طيف وسيع
هاي ديگري    هاي سينمايي و برنامه      افراد تأسيس شده و فيلم     هاي ويدئوئي در نقاط مسكوني شهرها و مناطق روستايي توسط           كلوپ

هاي كم هزينه     اي در جهت ارائه برنامه      هاي داوطلبانه   تالش. شود  كننده است از طريق ويدئو به نمايش گذاشته مي          كه براي مردم سرگرم   
هـاي سـينمايي هنـد و     تـر فـيلم   چـه وسـيع  اين وسيله ارتبـاطي ارائـه هـر    . گيرد كاري صورت مي كننده براي پركردن اوقات بي      سرگرم
هـا فـراهم      هاي عمراني را براي پخش عظيمي از مردم كشور كه تاكنون به دست فراموشي سپرده شده يا امكان دسترسـي بـه آن                        برنامه

  .نبوده، آسان كرده است
هند بزرگترين توليدكننده . شود ميهاي ويدئويي، همانند سينماهاي سيار است و يك وسيله ارتباطي بسيار مؤثر تلقي          فعاليت كلوپ 

 درصد مردم اين كشور به دليل دسترسي به سينماها كه در مناطق شهري قرار دارند موفق           10هاي سينمايي است اما در گذشته تنها          فيلم
ت بيشتري از مـردم     ها را براي جمعي     گونه فيلم   هاي ويدئويي امكان تماشاي اين      ولي امروزه كلوپ  . شدند  هاي سينمايي مي    به ديدن فيلم  

  .اند هند فراهم ساخته
تكنولوژي ويدئو امروزه كاربرد و مصارف فراواني يافته است و مردم هند از اين وسيله براي پركردن اوقات فراغت خود در منـزل                       

هـاي   يي را در خانـه هاي سـينما  دهند با صرف هزينه كمتر و آسايش بيشتر فيلم مردم به جاي رفتن به سينما ترجيح مي. كنند  استفاده مي 
هـاي ويـدئو اسـتفاده        هاي ويدئو نيستند براي پر كردن اوقات فراغت خود از كلـوپ             كساني كه قادر به خريد دستگاه     . خود تماشا كنند  

ـ     فرستنده. كنند  هاي خاص تلويزيوني استفاده مي      ها و فيلم    هاي تلويزيوني از ويدئو براي نمايش برنامه        فرستنده. كنند  مي وني هـاي تلويزي
هـاي آموزشـي      از اين وسيله ارتباطي همچنين براي برنامه      . كنند  هاي خاص تلويزيوني استفاده مي      ها و فيلم    از ويدئو براي نمايش برنامه    

مردم هند عالقه خاصي به ويدئو و تلويزيون از خود نشان داده و             . شود  در زمينه پزشكي، مهندسي، كشاورزي و امور مشابه استفاده مي         
   .كنند ثبت به اين وسايل ارتباطي نگاه ميبا ديدي م

 با تبديل ويدئو به يك رسانه قابل استفاده در منزل، دولت هند با سه مسأله عمـده مواجـه گرديـد ـ تـأثير اجتمـاعي       1980در دهه 
ض گمركـي و  در آستانه برگزاري مسابقات آسيايي، دولت هند بـا كـاهش عـوار            . افزار در كشور    ويدئو و امكانات ضعيف توليد سخت     

كاهش قيمت اين دستگاه به پذيرش و انتشار    . هاي ويدئو، امكان رونق يافتن اين وسيله ارتباطي را فراهم ساخت            سود بازرگاني دستگاه  
سريع ويدئو در كشور كمك كرد و در عين حال موجب تقويت اين ديدگاه شد كه تأمين ارزان قيمت ايـن تكنولـوژي، امكـان انتـشار                      

گذاري اسـت كـه از مباحـث متـداول            اين يك نمونه از تقدم رويداد بر سياست       . ي مخاطبان بيشتري فراهم خواهد كرد     سريع آن را برا   
  .شود مرتبط با تكنولوژي در به كارگيري اشكال جديد توزيع، محسوب مي

ه خشونت و سكس كـه  هاي سانسور شد امروزه دولت هند بيشتر از تأثيرات اجتماعي تكنولوژي ويدئو نظير نمايش گسترده صحنه          
گونـه   هاي مربوط به تأثير اجتمـاعي ايـن   بازار بحث. شود، نگران است هاي ويدئو به نمايش گذاشته مي      هاي ويدئوئي در كلوپ     در فيلم 

هـاي    هاي ويدئويي در كلوپ     به همين دليل دولت بر آن است تا پخش فيلم         . ها بر اخالق و روحيات مردم امروزه بسيار گرم است           فيلم
هـاي موجـود در بـازار         ئو را تحت ضوابط خاصي در آورده و نسبت به سانسور فيلم به نمايش گذاشته شده در اين مراكز و فـيلم                     ويد

  .هاي ويدئويي را به دريافت پروانه مجاز وادار نمايد اقدام كند و در عين حال كلوپ
در حال حاضر هيچ نوع مقرراتي . هاي ويدئو استهاي دولت هند همچون ديگر كشورهاي جهان، قاچاق نوار يكي ديگر از نگراني

هـاي سـينمايي هنـد بـه طـور            بيشتر فـيلم  . ها حاكم نيست    گونه فعاليت   بر ضبط نوارهاي ويدئو و همچنين پرداخت عوارض براي اين         
بـرداري    نـسخه . سازي كشور به دليل كاهش تعداد تماشاچيان در سينماها آسيب ديده اسـت              برداري شده و صنعت فيلم      غيرمجاز نسخه 
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اين مشكل، دولت هند را بر آن داشت تـا          . هاي سينمايي، مسأله پرداخت عوارض و حق نمايش را مطرح ساخته است             غيرمجاز از فيلم  
هـاي    هاي ويدئويي اشـتغال دارنـد و گرداننـدگان كلـوپ     هايي را كه به عرضه فيلم        با تصويب قانوني، صاحبان فروشگاه     1986 در سال 

  .پرداخت عوارض ملزم نمايدويدئويي را به 
در حال حاضـر هـيچ يـك از دو بخـش خـصوصي و               . افزار در داخل كشور است      يكي ديگر از مسائل موجود، توليد اندك سخت       

 1986با وجود اين دولت در سال . شود بخش اعظم اين نوارها از خارج وارد مي. كنند دولتي نوار خام ويدئو يا پخش صوت توليد نمي  
هـاي    هايي توليد نوارهاي سمعي و بصري و همچنـين دسـتگاه            هاي صنعتي و ارتباطات كشور با صدور پروانه         در سياست با تجديدنظر   

را به بخش خصوصي واگذار كرد تا از طريق انتقال دانش فني و واردات تكنولوژي و ) به استثناي دوربين ويدئو(ضبط صوت و ويدئو  
افزارها در داخل كشور سبب خواهد        صدور مجوز ساخت اين سخت    . ن كار مبادرت ورزند   گيري از توليدات داخلي به اي       همچنين بهره 

استفاده از ضبط صوت و نوارهـاي صـوتي بـه گـسترش             . شد تا اين وسيله ارتباطي با قيمت كمتري در اختيار مصرف كننده قرار گيرد             
كنندگان قرار دارند و همانند راديو   در اختيار مصرفاين وسايل در حال حاضر با قيمت نازل      . ها كمك كرده است     ارتباطات و سرگرمي  

 انقالبي در فراهم آوردن سرگرمي مردم پديد آورد، ضبط صوت نيـز انقـالب               1970 و اوايل دهه     1960ترانزيستوري كه در اواخر دهه      
  .هاي آموزشي نيز استفاده كرد توان در جهت برنامه از اين وسيله مي. مشابهي را به راه انداخته است

هاي ويـدئويي در   تمامي فيلم. شود به شدت نگران است هاي ويدئويي عرضه مي دولت از اشاعه تبليغات ويدئويي كه همراه با فيلم  
هـاي ويـدئويي      شوند و مؤسسات تبليغاتي براي تبليغات تجاري به طور فزاينده به مراكز تهيه و عرضـه فـيلم                   مراكز خصوصي تهيه مي   

لت هند، از بابت درآمد ناشي از تبليغات است، چنانچـه كـااليي توسـط تلويزيـون تبليـغ شـود، دولـت از                        نگراني دو . اند  چشم دوخته 
گونـه    هاي ويدئويي صورت گيرد، هزينه تبليغات نيز به صاحبان اين           كند ولي وقتي تبليغات از طريق فيلم        دهنده مبالغي دريافت مي     تبليغ

تواننـد   نوارهـاي سـمعي و بـصري مـي    . سـازد  زه، دولت را از درآمد تبليغات محروم مي    شود و اين كانال تبليغاتي تا       مراكز پرداخت مي  
گرچه دولت استفاده از نوارهاي سمعي و       . آموزش رسمي و غيررسمي را سهولت بخشند و نيازهاي مخاطبان خاصي را برآورده سازند             

 راه دور براي ديگر مؤسسات آموزشي تـشويق  ها به صورت پخش در محل يا پخش از          بصري را جهت آموزشي در مدارس و دانشگاه       
هزينه تمامي  . دهند  ها ترجيح مي    اي استفاده از اين نوارها به صورت شخصي و بدون پخش آن از رسانه               هاي مكاتبه   دانشگاهكند ولي     مي

موزشي سمعي و بصري در     هاي آ    مراكز تهيه برنامه   .كند  هاي رسمي آموزشي را كميسيون كمك هزينه تحصيلي دانشگاه تأمين مي            برنامه
هاي آموزشي كـه از       يكي از مسائلي كه در زمينه اين برنامه       . هاي توليدي آنها بسيار مطلوب است       سرتاسر هند داير بوده و كيفيت برنامه      

رسـي  يك بر . هاست  هاي رسمي آموزشي مدارس و دانشگاه       شود، چگونگي انطباق آن با برنامه       ها پخش مي    قبل توليد و به وسيله رسانه     
 هـستند و بـراي درك       رو  روبـه ها از لحاظ زبان با مشكل         گونه برنامه   آموزان هند در درك مطالب اين       دهد كه اكثر دانش     جديد نشان مي  

كنـد و بقيـه        برنامـه پخـش مـي      23 تـا    18شبكه ملّي تلويزيون هند از سـاعت        . مطالب به حضور معلم جهت تشريح مسائل نياز دارند        
ها هميشه با سـاعات كـار مؤسـسات آموزشـي       هاي آموزشي اختصاص دارد ولي زمان پخش اين برنامه            نامهساغات روز براي پخش بر    

هـاي آموزشـي خـود     هاي آموزشي سـمعي و بـصري در برنامـه    ترتيب اگر مدارس در جهت جذب و ادغام برنامه     بدين. مطابقت ندارد 
  .رو خواهند بود ها با مشكل روبه گونه برنامه دانش آموزان در درك و جذب مطالب اين. تالش نكنند

اي، اطالعات مربـوط بـه حركـت          هاي راهنمايي و رانندگي، ايمني جاده       دستورالعمل(آموزش غيررسمي بر روي آموزش اجتماعي       
ت و  ها، مسائل مربوط به محيط زيس       هاي تنظيم خانواده، پيشگيري از بيماري       برنامه(هاي توسعه     و آموزش ) قطارها، و اطالعات پروازي   

هـاي راننـدگي نـصب گرديـده و           هاي پر رفت و آمد و آموزشگاه        تابلوهاي آموزشي در تقاطع   . متمركز شده است  ) هاي خانگي   مراقبت
هـاي تلويزيـوني در معـابر عمـومي،           هاي خاصي براي آموزش مسائل ترافيكي به كودكان احداث شده است و با نـصب گيرنـده                  پارك

اند   هاي مخصوصي تعبيه شده     نوارهاي سمعي كه در كيوسك    . شود   در اختيار عابرين قرار داده مي      هاي حفاظتي   اطالعات و دستورالعمل  
  .كنند هاي الزم را به زبان رايج محل پخش مي دستورالعمل
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ها پرداختـه و اسـتفاده از ايـن وسـيله      ها از نوارهاي سمعي و بصري براي ارائه اطالعات الزم جهت پيشگيري از بيماري    بيمارستان
بخش صنايع از اين وسيله . كنند، رواج يافته است گونه مراكز مراجعه مي      اين  بيماراني كه به  رتباطي در سالن انتظار مطب پزشكان براي        ا

كنند و كارشناسان كشاورزي نيز از نوارهاي سمعي و بصري بـراي   هاي آموزشي به طور گسترده استفاده مي     براي ضبط و نمايش برنامه    
ها نيز از اين وسايل براي ارائه خدمات بانكي و تماس با مراكز پولي ديگر         بانك. برند  هاي آموزشي بهره مي     مايش فيلم ارائه خدمات و ن   

ها نيز خدماتي چون شناسايي محصوالت و معامالت امـالك و       هاي نصب شده در شركت      ويدئوهاي خانگي و دستگاه   . كنند  استفاده مي 
  .اند دي از اين قبيل را آسان نمودههاي سياحتي و موار مستغالت، برنامه

ها براي پخش از شبكه تلويزيوني هند و          نكته ديگري كه توجه دولت و مردم هند را به خود مشغول ساخته چگونگي تقسيم برنامه               
ي در جهـت    آهن با يك ديـدگاه اجتمـاع        هاي الزم در زمينه حمل و نقل با راه           اطالعات مربوط به مراقبت    مثالً. نوارهاي ويدئويي است  

هر چه ميزان اطالعات ارائه شـده       . شوند   تلويزيوني تهيه مي    هاي قابل پخش از شبكه      آموزش نكات ايمني به مسافران به صورت برنامه       
  .هاي اطالعات كاهش خواهد يافت هاي ويدئويي بيشتر باشد مراجعه حضوري به باجه هاي تلويزيوني و فيلم در برنامه

در زمينه استفاده از كاست، استفاده از نوارهاي ويدئويي در معابد بويژه براي نمـايش مراسـم مـذهبي                   ترين تحوالت     يكي از جالب  
ها بين برخي از مردم بويژه در مراسـم           دهد ولي استفاده از آن      گونه نوارهاي ويدئو نقش كاهن را در مراسم مذهبي كاهش مي            اين. است

هاي رهبران مذهبي و يـافتن امكـان    ي ويدئويي در داخل و خارج هند براي انتقال پيام   نوارها. مذهبي با استفبال بسيار همراه بوده است      
در . هاي مبلغان مذهبي هنـد، تبـديل شـده اسـت            گونه مراسم شركت دارند به وسيله مناسبي براي انتقال پيام           مشاهده مردمي كه در اين    

هـاي مختلـف    همزمان دعاهاي مذهبي براي زائراني كه بـه زبـان    براي ترجمه    هاي هند از نوارهاي سمعي و بصري        بسياري از زيارتگاه  
تواند از جنوب اين كشور به يكـي از امـاكن مقـدس در شـمال كـشور       ترتيب يك زائر ه هندي مي  بدين. شود  كنند استفاده مي    تكلم مي 

  .مسافرت و دعاها و مراسم مذهبي را به زبان بومي خود ادا كند
هـاي ويـژه ديگـر     هايي از مراسم مـذهبي و مناسـب       ويدئويي براي ارائه موسيقي مذهبي بخش     اي  نوارهاي سمعي نيز همانند نواره    

هاي اجتماعي حكايت     گونه تركيب جالب تكنولوژي با مسائل سنتي از كاربرد مؤثر تكنولوژي در زمينه              اين. اند  مورد استفاده قرار گرفته   
  .كند مي

هاي بومي بـه توليـد    اه است، زيرا مؤسساتي كه با استفاده از امكانات و زمينه   توزيع نوارهاي سمعي و بصري در هند با مشكل همر         
براي مثال مؤسسات كشاورزي، تنظيم خانواده و مؤسسات بهداشتي ـ درماني با استفاده از  . پردازند، انگشت شمارند گونه نوارها مي اين

گونـه    اند، ولي بـا وجـود ايـن بـسياري از توليدكننـدگان ايـن                 كرده اي در زمينه مسائل كشور تهيه       گرايانه  بازيگران هندي نوارهاي واقع   
كنند و به همين دليـل بـا شـيوه زنـدگي مـردم و       هايي كه در خارج از كشور تهيه شده، استفاده مي          هاي سمعي و بصري از برنامه       برنامه

  .شرايط كشور سازگار نيستند
رفته و اطالعات مربوط به امـاكن باسـتاني و مـسائل فرهنگـي در قالـب                 نوارهاي كاست در زمينه سياحتي نيز مورد استفاده قرار گ         

گونه نوارها بويژه براي ارائه اطالعات و به تصويركشيدن  اين. گيرد نوارهاي سمعي و بصري، در اختيار بازديدكنندگان از كشور قرار مي     
هاي تخصصي و عمومي هند       ؤسسات نظير كتابخانه  برخي م . هاي تاريخي و نقاط ديدني كشور بسيار مؤثر است          آثار باستاني، شخصيت  

آمـوزان معلـول از       مـدارس ويـژه دانـش     . انـد   تاكنون از تسهيالت ناشي از نوارهاي سمعي و بصري سود نجـسته           ) شامل كتابخانه ملْي  (
  .كنند آموزان نابينا به طور گسترده استفاده مي گونه نوارها بويژه استفاده از نوارهاي سمعي براي دانش اين

  
  هاي كامپيوتر تكنولوژي

 بر آن شد تا     1960هند در دهه    .  دولت هند و مؤسسات تجاري به استفاده گسترده از انواع كامپيوترها روي آوردند             1980در طول دهه    
امپيوتري گيري در انتخابات عمومي را ك       ها، فعاليت كتابخانه و رأي          نمودن جا در هتل     خدمات بانكي، بيمه، خطوط هوايي، تلفن، ذخيره      

افزار مورد نيـاز را       افزار و سخت    تصميم گرفت تا نرم   دولت  . شد  افزار در داخل كشور توليد نمي       افزار و نرم    كند، ولي در آن زمان سخت     
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ن  ولي اين تالش با كاميابي همراه نبود چون بسياري از مردم از آن بيم داشتند كه استفاده از كامپيوتر به از دست رفت                       از خارج وارد كند   
ها نيز قادر نبود تا مردم را متقاعد نمايد كـه اسـتفاده از كـامپيوتر حتـي در                     ترين تالش   در آن زمان حتي گسترده    . ها منجر شود    شغل آن 

شود، كاهش    ها به ايجاد اشتغال بيشتر منجر خواهد شد و تنها مدت زماني كه براي انجام كارها به شيوه سنتي صرف مي                      برخي از رشته  
  .خواهد يافت

امـا آگـاهي بـه    .توانست برخالف خواست اكثريت مردم، برنامه كامپيوتري كردن كارها را پيـاده كنـد         در آن مقطع زماني دولت نمي     
هـاي خـود در سـطح محـدود،      هاي بزرگ صنعتي براي كامپيوتري كردن فعاليـت     مجتمع. كارگيري كامپيوتر را در ميان مردم ايجاد كرد       

هـاي برنامـه ملّـي و تـدوين           بيني  دولت هند نيز براي پيش    .  به ورود كامپيوتر از خارج مبادرت كردند       بويژه در زمينه پردازش اطالعات    
برخي از مراكز علوم فيزيك و علوم اجتمـاعي نيـز   . هاي توسعه ملّي همچنان به استفاده از كامپيوتر ادامه داد     هاي مربوط به برنامه     روش

كردند و در مؤسسات آموزش تكنولـوژي تنهـا چنـد واحـد درس كـامپيوتر در                   استفاده مي تنها در زمينه پردازش اطالعات از كامپيوتر        
  .شد سطح پايه تدريس مي

ريزي جهت توليـد كـامپيوتر در داخـل     دولت هند برنامه استفاده از كامپيوتر در كشور را با تقويت يك كتابخانه كامپيوتري و برنامه   
افزار كامپيوتر را مورد تجديد نظر        افزار و نرم    وط به ورود كامپيوتر، انتقال دانش سخت      دولت در عين حال مقررات مرب     . كشور آغاز كرد  

 فعاليـت   1987 تـا    1983هـاي     در نتيجة اين تدابير در فاصـله سـال        . قرار داده و توليد داخلي كامپيوترها را در سطح گسترده آزاد نمود           
هاي علمي و تكنولوژيـك، سـفر          نقل، مسائل دفاعي، مخابرات، فعاليت     ها، بيمه، حمل و         هاي بزرگ همچون خطوط هوايي، بانك       شبكه

هاي بزرگ تجاري به صورت كـامپيوتري         ها و شركت    ها، ذخيره جا در هتل      فضايي، فعاليت نيروهاي انتظامي، ارتباط جمعي، بيمارستان      
مؤسسات خصوصي نيـز    . شود  د تدريس مي  هاي هن   هاي علوم كامپيوتر در مؤسسات تكنولوژيك و دانشگاه         در حال حاضر رشته   . درآمد
  .اند افزار و پردازش اطالعات داير كرده هاي آموزش كوتاه مدت نرم دوره

شود ولي همين توليدات      ريز و كوچك محدود مي    گرهاي    امروزه توليد داخلي كامپيوتر در هند تنها به كامپيوترهاي بزرگ، پردازش          
 هـزار خـانواده هنـدي كامپيوترهـاي         50دهد كه در حـال حاضـر          رآوردهاي نشان مي  ب. شود  اي محسوب مي    نيز پيشرفت قابل مالحظه   

توليد كامپيوتر در مقياس وسيع شايد سودآور باشد ولي با          . كنند  خانگي در اختيار دارند بسياري نيز از اين وسيله در ادارات استفاده مي            
ريـزي شـود و بـراي         بايد زيربناي الكترونيك پايه      منظور مي  براي اين . توجه به محدود بودن مصرف داخلي بايد صادرات تشويق شود         

  .اشاعه كامپيوتر مسائل فني، مالي و بازاريابي مورد توجه قرار گيرد
براي اين منظور عالوه بر استفاده از       . كند    گذاري مي   ها دالر سرمايه    دولت هند براي توسعه فرهنگ جديد كامپيوتر در كشور، ميليون         

افـزار و     نيـز در زمينـه مهـارت فنـي، سـخت          ك كشورهاي توسعه يافته و مؤسسات وابسته به سـازمان ملـل متحـد               منابع بومي، از كم   
 طرح توسعه سازمان ملل متحد براي ايجاد انقالب در صنايع هند جهت اسـتفاده از تكنولـوژي ريزپردازنـده                    .گيرد  ريزي بهره مي    برنامه

هاي ويژه در زمينـه كـشاورزي، ارتباطـات، توليـد             نو، پونه و رانچي براي اجراي طرح        پنج منطقه بنگلور، جبالپور، دهلي    . كند  تالش مي 
ها در بخش خـدمات همگـاني         هاي مربوط به استفاده از ريزپردازنده       طرح. فوالد، معادن، الكترونيك و كنترل صنايع انتخاب شده است        

گيـري از     هـا بـا بهـره       دو طـرح مهـمِ آمـوزش سيـستم        . ندشـو   نظير كنترل محيط زيست، حمل و نقل و فضانوردي به اجرا گذاشته مي            
  .اند پردازنده براي اجرا در منطقه بنگلور در نظر گرفته شده كامپيوترهاي ريز

هايي نيـز بـراي       برنامه. اي در دست توسعه است      افزار ارتباطات ماهواره    يك سيستم كنترل كامپيوتري نيز براي استفاده در شبكه نرم         
بـراي اجـراي طـرح انقـالب سـبز،          . ها در حال توسـعه اسـت        ْآوري اطالعات براي ريزپردازنده     هاي جمع    و سيستم  هاي گرافيك   پايانه

 هـزار مراكـز اوليـه    30سازمان ملل متحد نيز براي تجهيز بـيش از          . ها در حال ساخت هستند      پردازنده  تجهيزات كشاورزي متكي به ريز    
  .دهد هاي بهداشتي در اختيار اين كشور قرار مي هيزات الكترونيكي و مراقبتهايي جهت توليد تج بهداشتي در سرتاسر هند كمك

هاي كامپيوتري دانش ـ پايه از نسل پنجم   كند، سيستم مياي كه سازمان ملل متحد به اجراي آن كمك  هاي عمده يكي ديگر از طرح
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سوپر كامپيوتر در نظر    ريكا و روسيه براي تأمين يك       دولت هند در عين حال سرگرم مذاكره با آم        . گيري از هوش مصنوعي است        با بهره 
  .نو داير خواهد شد اند و يك مركز اصلي نيز در دهلي اند در حيدرآباد و پونه واقع شده گرفته شده

كنند تا كامپيوتر را به سوي مناطق روستايي سوق داده و از امكانات اين وسيله بـراي                   كشورهاي جهان سوم از جمله هند تالش مي       
هاي خود جهت صنايع غذايي، كشاورزي، آموزش، بهداشـت، ارتباطـات، صـنايع،               ريزي  بود زندگي مردم اين مناطق، در زمينه برنامه       به

ريزي مدارس، سـوپر كامپيوترهـا، حمـل و نقـل             كردن براي برنامه    چهار طرح عمده كامپيوتري   . بانكداري و محيط زيست استفاده كنند     
  .اند ها و خدمات اطالعات در نظر گرفته شده بخانهآهن و كامپيوتري كردن كتا راه

 پس از مطالعه شرايط موجود و تبادل نظر با توليدكننـدگان كـامپيوتر،              1986هند در نوامبر سال     : مشي دولت در زمينه كامپيوتر      خط
ايش توليد داخلي اين وسـيله      دولت در جهت اشاعه هر چه بيشتر كامپيوتر، افز        . مشي جديدي اختيار كرد     كارشناسان و اقتصاددانان خط   
هـاي مختلـف      هاي موجود و توسعه كاربرد آن در زمينـه          ترين تكنولوژي   المللي و استفاده از تازه      هاي بين   به قيمت قابل مقايسه با قيمت     

وتر شامل  نكات عمده سياست جديد دولت هند در زمينه كامپي        . جويي در منابع، سياست پيشين خود را مورد تجديد نظر قرار داد             صرفه
  :موارد زير است

  هاي كوچك؛ هاي ريزپردازنده و پردازنده نامحدود گذاشتن ظرفيت صنعتي براي توليد سيستم. 1
  هاي مورد نياز جهت توليد كامپيوتر؛ كاهش هزينه داده. 2
  كنندگان از منابع داخلي و خارجي؛ سازي مقررات تهية كامپيوتر براي مصرف ساده. 3
 1توليد بدنه اصلي  .  درصد 40دولتي هند با حداقل سهام      هاي خصوصي و      هاي كوچك توسط شركت     نده و پردازنده  توليد و ريزپرداز  . 4

هـايي در جهـت بـومي         از آن زمان تـاكنون گـام      . قرار گرفت ) ECIL( در انحصار بخش دولتي      1988كامپيوترهاي سوپرميني تا سال     
  . است تا عالوه بر ورود دانش فني به انتقال افقي دانش فني مبادرت كندساختن توليد كامپيوتر برداشته شده و بخش دولتي بر آن

  افزارهاي مشابه را كاهش خواهد داد؛ گرها و سخت ها، چاپ دولت در عين حال عوارض گمركي وسايل جنبي كامپيوتر نظير ديسك. 5
  .از شركاي خود كدهاي پايه دريافت كنند» 3عينيكدهاي «افزار تا به جاي  براي توليدكنندگان نرم 2تعيين عوارض به كدهاي پايه. 6
  

ايـن طـرح را     .  آغـاز شـد    1984در سـال    » 4طرح آمـوزش كـامپيوتر و تـدريس آن در مـدارس           «: هاي كامپيوتر براي مدارس       برنامه
 برابر كـامپيوتر    آموزان در   هاي وسيعي براي پر كردن شكاف علمي و از ميان برداشتن مقاومت دانش              كارشناسان انگليسي كه خود برنامه    

گيـري از      جهـت بهـره    هدف اصلي از اجراي اين طـرح تربيـت نيـروي كـار مـاهر              . كنند  و تكنولوژي در دست اجرا دارند، هدايت مي       
دولت هند تالش كرده است تا فرهنگ كامپيوتر را با آموزش معلمـان توسـط داده و توسـط آنـان احـساس                       . تكنولوژي كامپيوتر است  

  .را نسبت به تكنولوژي، برطرف نمايدآموزان  بيگانگي دانش
.  از اقشار پايين اجتماعي ـ اقتصادي هستند دايرند آموزان اكثراً گونه مدارس در سرتاسر هند بويژه در مناطقي كه جمعيت دانش اين

ا بـا وجـود   نكته جالب توجه اين كه دولت با هوشياري سعي نموده تا كامپيوتر تنهـا بـه ابـزاري در دسـت نخبگـان تبـديل نـشود امـ                   
هاي درسـي قـرار       شائبه دولت فقدان تسهيالت زيربنايي سبب شده است تا كامپيوتر نتواند با سرعت الزم در زمره برنامه                  هاي بي   تالش

  .هاي پيشرفته براي آموزش اين وسيله در مدارس داير شود گرفته و برنامه
ماندن طرح    در اصل، با عقيم   .  هزار مدرسه اين كشور داير كند      250 برنامه آموزش كامپيوتر را در       1990كند تا سال      دولت تالش مي  

دليل فقدان تقاضاي كافي، دولت انگليس تعدادي كامپيوتر به اين كشور اعطا كرد، مشكل ديگر تـأمين                توليد داخلي كامپيوتر در هند به       
گرفتنـد و از سـرعت الزم بـراي           د استفاده قرار مي   آموزان در مدارس مور     افزار مورد نياز كامپيوترهايي بود كه براي كارآموزي دانش          نرم

  .هاي وارداتي برخوردار نبودند هماهنگي با سيستم

                                                 
1. Main Frame 
2. Source Code 
3. Object Code 
4. The Computer Literacy and Studies in School Project (CLASS) 
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كارشناسان معتقدند، كامپيوترهاي قديمي و پيچيده مستقر در مدارس بايد به كامپيوترهاي ارزان قيمت و مقرون به صـرفه خـانگي                     
رهاي خانگي، قدم بزرگي در جهت تحقق اهداف مورد نظر دولت برداشته آموزان به كامپيوت در صورت دسترسي دانش. جايگزين شوند

  .خواهد شد
كند با استفاده از منابع داخلـي و وارد سـاختن قطعـات خـارجي نـسبت بـه سـاخت سـوپر                         گر چه هند تالش مي    : سوپركامپوترها

ايه همكـاري بـا ديگـر كـشورهاي جهـان           اما در عين حال ساخت كامپيوترهاي سريع بـا ظرفيـت بـاال در سـ               . كامپيوترها مبادرت كند  
هاي پيچيده فـضايي،    مگا فالپ را كه در زمينه طراحي600با ظرفيت » 1كري ـ ايكس ام پي «آمريكا سوپر كامپيوتر . داند پذير مي امكان
 كـه  »2502سـايبر ـ   «هنـد، همچنـين از كـامپيوتر    . بيني شرايط جوي كاربرد دارد در اختيار هند قرار داده است هاي دفاعي و پيش زمينه

 مگـافالپ  100 تـا  50كـامپيوتر ژاپنـي   . كنـد  كه در ژاپن ساخته شده، استفاده مـي » 10003اس ـ  «ساخت آمريكاست و سوپر كامپيوتر 
هاي ادارات مختلف دولتي از سـطح         چهار دستگاه از اين نوع كامپيوتر در سيستم انفورماتيك ملّي هند براي پردازش داده             . ظرفيت دارد 

بـا  » 4البـروس «هاي هند با شوروي سابق در زمينه تكنولوژي به استفاده از سوپر كـامپيوتر             همكاري. گرفته تا سطح ملّي مستقرند    بخش  
  . مگافالپ منجر شد100ظرفيت 

آهن با كمك بانك جهـاني و براسـاس قـراردادي بـا               طرح كامپيوتري كردن سيستم راه    : آهن  طرح كامپيوتري كردن حمل و نقل راه      
گيـري    بهـره بااجراي اين طرح تمامي رفت و آمدهاي قطارهاي تحت كنترل قرار گرفته و براي               . گيرد  آهن كانادا، صورت مي      راه شركت

اي اسـت     گونه  در حال حاضر شرايط به    . آهن، اطالعات مورد نياز به طور مستمر تأمين خواهد شد           هر چه بهتر از شبكه حمل و نقل راه        
ماند در حالي كه براي حمل و نقل كاالهاي اساسي و سيله الزم در دسترس نيـست و               استفاده باقي مي    ا بي ه  كه در برخي از موارد واگن     

رود بـا   انتظـار مـي  . كننـد  آوردن قيمت كاال استفاده مـي  ها براي باال يا پايين آهن از واگن  برخي از بازرگانان سودجو با تباني كاركنان راه       
گير ارتقا يافته و درآمـد آن         ها به طور چشم     جايي محموله     آهن كارآيي اين وسيله  نقليه در جابه         كامپيوتري شدن سيستم حمل و نقل راه      

  .افزايش يابد
رساني در هند به دليل ناآگـاهي كارشناسـان كـامپيوتر از           هاي اطالع   ها و سيستم    كامپيوتري شدن كتابخانه  : كامپيوتري كردن كتابخانه  

در ضمن مـسؤوالن    . هاي مورد نياز، روندي آهسته داشته است        ق و عدم عالقه آنان به توسعه سيستم       هاي فو   كاربرد اين وسيله در زمينه    
و » 5اينـسداك «هـاي بـزرگ نظيـر     برخي از كتابخانه . اند  بهره بوده   ها نيز از آموزش كافي در زمينه كاربرد كامپيوتر بي           و كاركنان كتابخانه  

  ها را به ارائه خـدمات در زمينـه كـامپيوتري            را به خدمت به گمارند ولي نتوانستند آن       تالش كردند تا متخصصان كامپيوتر      » 6داك  دسي«
رسـاني و اسـتفاده از        اي، اطـالع    كـردن خـدمات كتابخانـه       دولت هند تالش در زمينه كـامپيوتري      . ها متقاعد كنند    كردن فعاليت كتابخانه  

  .داند هارا الزم مي بندي كتاب هاي ويژه طبقه سيستم
  

  اي  ماهوارهارتباطات
ها به ارائه خدمات محـدود در زمينـه ارتباطـات تلفنـي، تلويزيـون و راديـو و همچنـين اطالعـات مربـوط بـه               در حال حاضر ماهواره   

عالوه بر اين، دو كانال پرقدرت مـوج        . در سر تا سر هند مشغولند     » 7 سي 12باند  «هاي    هواشناسي و ديگر انواع خدمات تحت فركانس      
اينـسات  «مـاهواره   . كنند  هاي مناطق روستايي ارائه مي      هاي كوچك نصب شده بر بام       اي را به آنتن     يم ارتباط ماهواره  كوتاه خدمات مستق  

                                                 
1. Cray X MP  

Cybre - 250. 2  
 S 100.3  
ELBROS. 4  

 INSDOC.5  
DESIDOC. 6  
12 C - bond. 7  
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اداره جلـب سـياحان و هواپيمـايي        (، اداره هواشناسـي     )وزارت ارتباطـات  (تلگـراف   ، پـست و     2 با مشاركت سازمان فـضايي     »1 بي  يك
گرچـه  . اسـتقرار يافتـه اسـت     ) وزارت اطالعات و سخن پراكنـي     ( وي سرتاسري هند    و رادي ) شبكه تلويزيون  (3، دوردارشان )كشوري

ها و  دار است، ديگر سازمان برداري و تعمير و نگهداري بخش فضايي ماهواره را عهده افزار، بهره سازمان فضايي مسؤوليت تأمين سخت
شـبكه توليـد    (  دوردارشـان    مـثالً . ود را فـراهم سـازند     هاي زميني مربـوط بـه خـ         اند نيازهاي ايستگاه    ربط موظف   هاي ذي   خانه  وزارت

  .هاي اجتماعي را برعهده دارد براي ساكنان مناطق روستايي و ديگر گروه) برنامه(افزار  ريزي و توليد نرم برنامه) تلويزيوني
و در عـين حـال ضـمن        قادر است به طور مستقيم پوشش راديويي و تلويزيوني سرتاسر كشور را تأمين              » اينسات يك بي  «ماهواره  

هـا و سـكوهاي بـدون خدمـه كـه در خـشكي و             هاي دريايي از ايستگاه     آوري و انتقال اطالعات مربوط به شرايط جوي و جريان           جمع
  .اقيانوس مستقرند، وقوع حوادث ناگوار طبيعي را از قبل هشدار دهد

مبادله برنامه بين مراكز مختلف تلويزيوني را نيز فـراهم          اين ماهواره عالوه بر امكان برقراري پوشش سرتاسري تلويزيون، ارتباط و            
پخـش مـستقيم و برقـراري ارتبـاط سراسـري از طريـق              : ترتيب ماهواره اينسات يك بـي داراي دو ويژگـي اسـت             بدين. ساخته است 

  .هاي زميني ايستگاه
از مزاياي عمده اين سيستم ارائة      . شود  با بهره گيري از اين امكانات رويدادهاي مهم به صورت زنده براي سرتاسر كشور پخش مي               

هاي گروهي نيـاز      هاي توسعه به حمايت رسانه      در اين مناطق برنامه   . خدمات تصويري به مناطق دورافتاده و عقب مانده روستايي است         
اي در نظر گرفتـه   هوارههاي آندرا پرادش، بيهار، گُجرات، ماها راشترا، اوريسا و اوتار پرادش براي پوشش ما          شش منطقه در ايالت   . دارد
گيري از تـسهيالت      ماندگي، مهيابودن زيربناي فيزيكي و عمراني الزم و سرانجام بهره           معيار انتخاب اين مناطق عبارتند از عقب      . اند  شده

فرهنگـي و   هاي    ترين طيف ممكن از طرح      اي صورت گرفته تا وسيع      گونه  انتخاب اين نقاط به   . هاي تلويزيوني   موجود براي توليد برنامه   
 VHF دستگاه   2000در چارچوب برنامه ششم پنج ساله       . مناطق ديگر كشور تحت پوشش قرار گيرد      زباني براي بازپروري و پخش در       

  .در مناطق روستايي پنج ايالت مذكور نصب خواهد شد
ي كـشاورزي، بهداشـت،     ور  هـايي چـون بهـره       شـود، زمينـه     هاي تلويزيوني كه از ماهواره اينسات پخش مي         اهداف آموزشي برنامه  

بـه گفتـه يـاش پـال،        . شـود   گونه را شامل مي     هاي رسمي و غيررسمي، وحدت ملّي و مسائلي از اين           پاكيزگي، رفاه خانوادگي، آموزش   
  :در راستاي اهداف مورد نظر موارد زير از توجه بيشتري برخوردار خواهند بود) 1984(دهنده اين طرح  سازمان

  وري كشاورزي؛ هايي در زمينة بهره به توسعه در حمايت از روشهاي مربوط  ارائة آموزش* 
  ها سود خواهند برد؛ تر از آن اي كه ساكنان مناطق روستايي بويژه اقشار محروم هايي گسترده تشويق مشاركت در فعاليت* 
   خانواده؛هايي دربارة رفاه هاي الزم براي بهبود شرايط تندرستي و بهداشت عمومي شامل پيام ارائة آموزش* 
هـاي    هاي درس و برنامه     كنارگذاشتن روش آموزش درس محوري و تأكيد بر آموزش مستقيم و باال بردن كيفيت آموزشي در كالس                * 

  كارآموزي معلمان؛
  تأكيد بر آموزش علمي جهت باال بردن روحيه علمي؛* 
  . وقايع مهممند ساختن مردم به اخبار و رويدادهاي جاري، مسابقات ورزشي و ديگر عالقه* 

  

هاي تدوين شده در مراكز مستقر در نقاط مختلف، بايد به موقـع               برنامه. نو مربوط است    ها با دهلي     برنامه از آنجا كه مراحل شروع توليد     
 طريـق   ها و مجالت از     توانند انواع ارتباطات همچون انتقال روزنامه       ها نيز مي    ماهواره. نو ارسال شوند    براي دريافت مجوز الزم به دهلي     

از طريـق هـوايي،     ) براي مثال از هنـد بـه آسـياي غربـي          ( هزار نسخه از يك روزنامه       80ارسال  . فاكس به مناطق مختلف را آسان كنند      

                                                 
INSAT 1 B. 1  
Space Depastment. 2  
Doordarshan. 3  
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توان يك دستگاه فاكس تهيه نمـود كـه بـراي يـك      خواهد داشت، در حالي كه با صرف همين مبلغ مي  هزار دالر هزينه در بر       6روزانه  
  .هد بوددهه قابل استفاده خوا

هايي كه حاضر نيستند براي اعضاي كادر سـردبيري           سازمان. اند  تجهيزات كامپيوتري ديگر نيز اثراتي در جامعه هند بر جاي گذاشته          
  .آميز كنوني از ابزار الزم محروم خواهند بود  رقابتكذاري كنند در دنياي شديداً  دالر سرمايه10000 تا 1000خود بين 

هـاي    چـه مقـدار از برنامـه      ) گيري از ظرفيت مـاهواره، ب       حداكثر بهره ) الف: اند از   تفاده از ماهواره عبارت   نكات عمده در زمينه اس    
هـاي    فرهنـگ   دليـل تنـوع خـرده       اين مسأله به  . يابد  هاي محلي اختصاص مي     هاي توسعه، بويژه برنامه     پخش شده از ماهواره براي برنامه     

هاي فرهنگـي را نيـز مطـرح     هاي تكنولوژيك، چالش  اين مسأله عالوه بر چالش    . استمحلي و تنوع زباني از اهميت خاصي برخوردار         
  . است1ماتيك هاي پخش تلويزيوني و تله گيري مشترك از سيستم هاي توسعه با بهره الگوي مناسب همانا برنامه. سازد مي

  

  مخابرات: تكنولوژي اجتماعي
سازي كشور كمـك خواهـد كـرد و در عـين حـال                ه يكپارچگي ملّي و مدرن    گذاري در زمينه مخابرات ب      فرض بر اين است كه سرمايه     

هـاي مخـابرات      سازي، به تقويت كارآيي سيستم      هاي مدرن   تر ايده   انتشار هر چه سريع   . موجب ارتقاي آموزش و كارآموزي خواهد شد      
قويت سيستم مخـابراتي از خـود نـشان         تري نسبت به ت     در ارائه خدمات به مردم منجر خواهد شد و در نتيجه مردم نيز واكنش مناسب              

تواند روند كنوني مهاجرت به شهرهايي را كه در حال حاضر با جمعيت بيش از انـدازه رو بـه     توسعه سيستم مخابرات مي   . خواهند داد 
آن غافـل مانـد، ايـن       اي كه نبايد از       نكته. هاي دولت را استحكام و اطمينان بيشتري برخوردار سازد          ريزي  رو هستند، تغيير داده و برنامه     

  .ها نتايج مطلوب حاصل نخواهد شد هاي اجتماعي با تكنولوژي رسانه است كه در صورت عدم سازگاري تكنولوژي
 تـوان بـه   اي كارآمد و ارزان قيمت در مقايسه با حمل و نقل اسـت، مـي           اين است كه از طريق خدمات مخابراتي كه شيوه         فرض بر 

هـا و درك بهتـر        ريزي بهتر در زمينه تداركات، قيمت       ابرات به تقويت هماهنگي صنعتي و برنامه      توسعه مخ . رشد و توسعه دست يافت    
تواند با ارائه خدمات سريع در جهت ذخيره جا، حمل و نقل و يـافتن محـل اقامـت بـه      نيروهاي حاكم بر بازار منجر خواهد شد و مي     

مناطق روستايي از طريق ايجاد آگاهي در ميـان كـشاورزان در زمينـه              تواند در     اين تكنولوژي مي  . توسعه صنعت توريسم نيز كمك كند     
  .هاي عمراني را سهولت بخشد مسائلي چون بازار، قيمت و عرضه و تقاضا به رونق كشاورزي كمك كند و تقسيم عادالنه كمك

سايي در سيـستم راهنمـاي      شكايات مردم، موارد مختلف نار    . اند  مشتركين در هند، هميشه با مشكالت كوچك و بزرگ درگير بوده          
مردم از مشكالتي نظيـر مبلـغ صـورت حـساب تلفـن و پرداخـت                . گيرد  تلفن تا نحوه برخورد مسؤوالن با شكايات مردم را در بر مي           

هـا    ها و عدم تهويه كافي كه اختالل در كار دستگاه           گيري، و تداخل خطوط كه از فرسودگي دستگاه         ها، اشتباه در شماره     صورت حساب 
 بـه خـاطر رويـه ناخوشـايند ارسـال صـورت             2استفاده اندك از تـسهيالت تمـاس مـستقيم داخلـي          . شود، شكايت دارند    ب مي را موج 
تفاوتي شركت تلفن در رسيدگي به شكايت مـردم در ايـن زمينـه،                هايي كه صورت نگرفته است و بي        مورد براي تماس    هاي بي   حساب

  .نارضايتي مشتركين را به همراه داشته است
گرچـه واگـذاري تلفـن بـه منـازل          . هرنشيني نيز سبب شده است تماس تلفني با مراكز عمومي به دشواري صـورت گيـرد               رشد ش 

آهن و ديگر مراكز عمومي را از اين وسيله ارتبـاطي محـروم    هاي اتوبوس و راه ها، ايستگاه توان بيمارستان  ضرورت قطعي ندارد اما نمي    
  .كرد

و ناپذير است كه با كاستن از ميزان رفت و آمدها به بهبود حمل                رنشيني يك ضرورت اجتناب   سيستم مخابرات با توجه به رشد شه      
كـرد، اكنـون منـسوخ        اي تجملي براي ثروتمندان قلمداد مي        طرز فكر قديمي كه تلفن را وسيله       .كند  نقل و كاهش فشار بر آن كمك مي       

ن عادي به دليل گراني هزينه اشتراك، براي دريافـت تلفـن مـشكل              اي است كه هنوز هم شهروندا       هاي موجود به گونه     شده اما واقعيت  

                                                 
Telematic. 1  
Domesetic Direct Dialing. 2  
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پـس از   . بـود )  دالر 500 تقريبـاً ( روپيـه    7000) 1989در سال   (نام دريافت يك خط تلفن براي منزل           مبلغ حق اشتراك ثبت    مثالً. دارند
 دريافت يك خط تلفن در ظرف يك ماه         براي. كشيد تا خط تلفن داير شود        سال طول مي   7 تا   5نام حدود     پرداخت حق اشتراك و ثبت    

 روپيه و هزينه هر مكالمه      300هزينه نصب يك خط تلفن به صورت اجاره هر دو ماه            .  روپيه ديگر نيز بايد پرداخت شود      3000حدود  
 اشـتراك   هاي بيشتر برخوردار است ولي باال بودن حـق          شبكه مخابراتي هند از ظرفيت الزم براي واگذاري تلفن        .  روپيه است  2حداقل  

تلفن ديگر يك وسـيله تجملـي نيـست ولـي هزينـه دريافـت آن بـه        .  از عهده آن برآيندشود كه شهروندان عادي بتوانند      مانع از آن مي   
دولت هند بايد اين مسأله را مورد توجه قرار داده و با كاستن از مبلغ        . اي است كه هنوز هم جنبه تجملي خود را حفظ كرده است             گونه

  .افزايش ظرفيت سيستم تلفن كشور، مردم را به استفاده از اين وسيله ارتباطي تشويق كندحق اشتراك و 
  هاي فرهنگي چالش
خواهد با استفاده از علم و تكنولوژي، با ارائه اطالعات، آموزش و ايجـاد انگيـزه در    گونه كه پيش از اين اشاره شد دولت هند مي      همان

گيري از عوامل فوق، شبكه ارتباطي كارآمدي براي تعداد بيـشتري از مـردم دايـر          و با بهره   مردم، روند توسعه كشور را سرعت بخشيده      
  .كند

هاي ارتباطي به سادگي و با قيمت ارزان و كارآيي مناسب در اختيارشان قرار گيرد و                در مقابل، مردم هند انتظار دارند كه تكنولوژي       
  .كيفيت زندگي آنان را بهبود بخشد

هـاي     چـالش  مـثالً . كننـد   هاي فرهنگي ناشي از اين دو ديدگاه با يكديگر ارتباط پيدا مـي              هاي هندي با چالش     دهديدگاه دولت و تو   
. گيـرد    مي هاي مرتبط با اهداف اجتماعي براي جمعيتي كه چندين فرهنگ مختلف دارند، سرچشمه              فرهنگي دولت، از تأمين تكنولوژي    

گيـرد ايـن دو       هاي اجتماعي خاص خود نشأت مي       ها با نظام    ر جذب و تلفيق تكنولوژي    ها د   هاي فرهنگي مردم نيز از توانايي آن        چالش
هـاي    هـاي اجتمـاعي در ميـان فرهنـگ          هاي موجود براي اشاعه اطالعات و پيـام         استفاده از تكنولوژي  ) ديدگاه در شيوه برخورد با الف     

دود اقتصادي و تكنولوژيك در جهت ايجاد وحدت فرهنگي         گيري از منابع مح     آوردن به همگوني با بهره      روي) اي و ب    گوناگون منطقه 
منـابع  . اي اسـت  هـاي منطقـه     اي از خرده فرهنگ     گرا و مجموعه    فرهنگ هند، فرهنگي كثرت   . شوند  و هويت ملّي به يكديگر نزديك مي      

اي، منـابع     ختلـف منطقـه   هـاي م    هاي موجود در هند بسيار متنوع است و بر اثر كنش متقابل بين دارندگان خرده فرهنـگ                  خرده فرهنگ 
تواند به تلفيق، يكپارچگي، پذيرش، گفتگو يـا نـوعي از خودگذشـتگي               هاي متقابلي مي    نتيجة چنين كنش  . افتد  شان به خطر مي     فرهنگي

  .فرهنگي منجر شود
هـاي   بخـشد، ولـي ضـرورت       ها سـرعت مـي      هاي اطالعات به كنش متقابل ميان انواع خرده فرهنگ          هاي ناشي از تكنولوژي     چالش

هـاي مـرتبط بـا        گرچـه خـصوصي كـردن تكنولـوژي       . آورد  هاي بيشتري را پديد مي      اقتصادي ناشي از گسترش تكنولوژي خود چالش      
هـاي سـنتي را بـه         هاي نوين رفتـاري و مـديريت، فرهنـگ          ها و شيوه    گيري از تكنولوژي    هاي ناشي از بهره     زيربناهاي گسترده و چالش   

بايـد بـراي تحقـق آن         آنچـه مـي   . شود  ها، سنن فرهنگي به طور جدي تهديد نمي         مخاطره آن   لفيق بي اندازد، اما در صورت ت      مخاطره مي 
  .هاي ارزشي است گيري كوشش نمود توسعه كارآيي اجتماعي براي رويارويي با تغييرات تكنولوژيك و جهت

  

  مدل تكنولوژي اطالعات در هند
ماعي و انتقال قدرت اطالعات به مردم از طريق اشاعه آن در حد عامة مردم               مدل تكنولوژي اطالعات در هند براي ايجاد دگرگوني اجت        

اين الگو بر سه عامل اجتماعي يعنـي تمـاس،          ). 1990اي نگاه كنيد به ناروال        هاي توده   براي آگاهي بيشتر از جنبش    (طراحي شده است    
  ).1-4ه نمودار نگاه كنيد ب(دسترسي اجتماعي به سيستم و قابليت اطمينان سيستم استوار است 
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  مركز ثقل
   بوروكراسي توجه

  اطالعات
  الگوي تكنولوژي

 پست

  ها انتشار در سطح توده      تحول اجتماعي      انتقال قدرت اطالعات به مردم
  
  
  
  
  
  
  

  تكنولوژي ارتباطات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پذيرفته شده             نتيجه        هاي ارزشي انتخاب
  

  پيوند خورده                    
    به كار گرفته شده                       هاي تكنولوژيك انتخاب
          داليل تاريخي                داليل        
           و اقتصادي            ايدئولوژيك        

  
  تكنولوژي                      تكنولوژي

             پايين اطالعات                    پايين اطالعات
  نتيجه

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هند: الگوي تكنولوژي اطالعات 1ـ4نمودار 
  

 

 قابليت اطمينان
  

 تماس

 

 

 دسترسي

  مركز ثقل
   ملي توجه

  الگوي
  تكنولوژي
 پيشرفته

  مركز ثقل
   فردي توجه
 ندگيشيوة ز

 

  اراده
 سياسي

  ناسازگاري
  تصميمات
 بوروكراتيك

  ناسازگاري
  هاي انتخاب

 تكنولوژي

  ناسازگاري
  هاي انتخاب

 ارزشي
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  منابع
  
  

  هاي ملي سياست                            ها     داده        
  
  

  
  
  

  الگوهاي در حال تغيير
  نتايج

  
  هاي ها و ارزش ايده    
          اقتصاد                           جديد اجتماعي    

  
  شغل و اشتغال               هاي روش          
               كار           اخالق كار     سازماني          

  
  

  هند: معه اطالعاتالگوي جا 2ـ4نمودار 
  
  

تكنولوژي 
 اطالعات

  منابع
 انساني

  زيربناي
 ارتباطي

  صنايع
 اطالعات

  

 كاربردها
  

 تقاضاها
  

 نيازها

  

 اجتماعي
  

 اطاتارتب
  

 تكنولوژي 
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تالش ملبي در جهت توسعه يك الگوي تكنولوژيك متكـي بـر            ) الف: كند  الگوي تكنولوژي اطالعات هند سه هدف عمده را دنبال مي         
توجه به  ) هاي اجتماعي؛ ج    هاي زندگي مردم و نظام      تمركز بر به كارگيري، پيوند و پذيرش تكنولوژي در شيوه         ) تكنولوژي پيشرفته؛ ب  

چنانچه اين دو انتخاب    . كند  هاي تكنولوژي، يك تكنولوژي را ابداع مي         ارزشي و انتخاب   1هاي  ساالري اطالعات كه طبق انتخاب    ديوان  
تري شكل خواهـد گرفـت، ولـي          الگوي پست  يافتن به الگوي پيشرفته تكنولوژيك مورد نظر،          با يكديگر سازگار نباشد، به جاي دست      

 سـرعت موجـود در ارسـال        مثالً. ها تحقق نيابد    ها و انتخاب    ممكن است به دليل ناسازگاري ارزش     انطباق فرهنگ تكنولوژي اطالعات     
كارآيي سيستم بانكي ممكن بـر      . تحركي شخصي در گرفتن پيام و انتقال آن از ميان برود            يك پيام از طريق فاكس ممكن است بر اثر بي         

هـا بـه هـم متـصل        هاي مختلف در گوشه و كنار هند را براي پرداخت چـك            هاي سرتاسري كامپيوتر كه بانك      اثر عدم استفاده از شبكه    
  . روز در انتظار باقي بماند15 تا 3از اين رو ممكن است به جاي انتقال فوري پول، مشتري مدت . كند، از ميان برود مي

منجر شود در حالي كه هدف تر  تواند به پذيرش تكنولوژي پست ناسازگاري انتخاب تكنولوژيك و تصميمات بوروكراتيك نيز مي
گراست و با مدل غربي كه بر اقتصاد و كار تأكيد دارند، تفاوت  مدل انتخابي هند جامعه. يابي به تكنولوژي پيشرفته است ملّي، دست

  .كند مي
  

  مدل جامعه اطالعات
گيري  چگونگي شكل.  بستگي داردهاي اطالعات توسعه فرهنگ تكنولوژي ارتباطات به منابع انساني، زيربناي ارتباطي و تكنولوژي

هاي  هاي ملّي تكنولوژيك، ارتباطات و سياست نخست سياست: فرهنگ تكنولوژي اطالعات در جامعه به دو عامل وابسته است
  ).2-4نگاه كنيد به نمودار (اجتماعي و دوم، نيازها و تقاضاها براي كاربرد تكنولوژي ارتباطات 

ارتباطات در يكديگر تأثير متقابل بر جاي بگذارنـد،   لّي نيازها و تقاضاها براي كاربرد تكنولوژي هاي م   در مواقعي كه منابع، سياست    
 كار، رفتارهـاي سـازماني و رختـه          نتايج بسياري چون دگرگوني الگوهاي اقتصادي، شغل و اشتغال، الگوهاي كار، اخالق           . ممكن است 

  .ها و پندارهاي تازه در جامعه حاصل شود ارزش
  

  چكيده
افزار، تكنولوژي اجتماعي، بافـت       گذراند و بيش از پيش در زمينه تكنولوژي سخت          دل تكنولوژي اطالعات مراحل توسعه خود را مي       م

جامعه اطالعات در حال ظهور هند و الگوهاي اطالعـاتي ايـن            . شود  هايي مجهز مي    هاي آن توسعه يافته و به نوآوري        فرهنگي و چالش  
 را در خود    2گرا  هاي ارتباطي مردم    تواند نسبت به آينده خوشبين و پويا باشد و سيستم           ر جهان سوم مي   دهد كه يك كشو     كشور نشان مي  

  .جذب كند
هند نيز همانند برخي از كشورهاي آسيايي، سنگيني بار ناشي از توسعه را بر روي دوش خود تجربه كرد و تصميماتي به كار بسته                        

هـايي كـه هنـد آموختـه، آسـان و عـاري از           بسياري از درس  . تحت تأثير قرار خواهد داد    است كه زندگي تمامي مردم كشور را ناگريز         
ها با عنايت به چگونگي كـنش متقابـل مـردم در محـدوده سـنن                  هاي عمراني و برنامه     سختي نبوده است لكن همگرايي شديد سياست      

  .ور در شرف تكوين استفرهنگي خود حكايت از آن دارد كه يك الگوي خاص توسعه در حال حاضر در اين كش
  
  
  
  
  

                                                 
1. option 
2. People Orienteod 
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  فصل پنجم
  آن كشورهاي همجوار هند، آسه

  مطالعه خاص: و كشورهاي حوزه اقيانوس آرام
  

هاي بومي كـه پاسـدار    عنوان رسانه هاي كارآمد اطالعات، به   تأكيد بر اين نكته ضروري است كه سيستم       
يـافتن راهـي كـه      .  بسيار انـدك اسـت     فرهنگ و سنن مردم باشند يا وجود ندارد يا اگر هم يافت شود            

ها را در عصر تكنولوژيك       هاي سنتي بتوانند ضمن ارائه بهترين خدمات ممكن به مردم ميراث آن             رسانه
  .دار آنند گذاران عهده رو داريم قوت بخشد مسؤوليتي است كه سياست كه در پيش

  )1984( 1مه رو جوساواال و دبرالين هاگس
  

شورهاي آسياي جنوب شرقي و حاشية اقيانوس آرام تجربيات بسيار متفاوتي در زمينه توسعه و تكنولوژي                كشورهاي همجوار هند و ك    
گرايـي اسـت كـه هـم      ولي تمامي اين كشورها در يك مورد با يكديگر وجه مشترك دارند و آن حس شديد سـنت          . اند  اطالعات داشته 

 كـشورهاي واقـع در ايـن منطقـه از لحـاظ وسـعت،               .دهـد   أثير قرار مي  ها را اغلب تحت ت      هاي متقابل اجتماعي توده     دولت و هم كنش   
جمعيت و ظرفيت اقتصادي با يكديگر تفاوت دارند، برخي چون ژاپن و استراليا از توان مالي و زيربناي پيشرفته تكنولوژيك برخوردار 

در . د به توليد تكنولوژي بـومي دسـت يابنـد         كنن  بوده و برخي چون چين و هند به دليل داشتن وسعت بسيار و منابع انساني، تالش مي                
مشي صنعتي به عنوان بازار كشورهاي صنعتي تلقي  عين حال كشورهاي كوچكي نيز وجود دارند كه به دليل داشتن منابع انساني و خط           

  .شوند مي
ل مختلـف، از لحـاظ   و منطقه اقيانوس آرام به عل) آن آسه(كشورهاي همجوار هند و كشورهاي عضو اتحاديه آسياي جنوب شرقي     

گيرد؛ بسياري نيـز بـه        برخي از اين داليل از مشكالت سنتي اقتصادي و جغرافيايي سرچشمه مي           . توسعه در سطوح مختلفي قرار دارند     
سـازي    افـزار و منحـصر نمـودن توسـعه يـا همگـون              چگونگي ورود اين كشورها به جامعه اطالعات به عنوان توليدكننده كاالهاي نرم           

آن از لحـاظ سـاختارهاي سـازماني و تعيـين      صـنايع مخـابرات كـشورهاي آسـه    . شود راي مصرف داخلي خود مربوط ميافزار ب  سخت
اي چـون     هـاي پديـد آمـده در زمينـه مقـررات و شـرايط اقتـصادي، مفـاهيم تـازه                     دگرگوني. مشي با تغييرات سريعي همراه است       خط

گرچه تصوير كلـي  . ارهاي مالي اقتصادي اطالعات را مطرح ساخته استگذاري و ساخت دهي، ساختارهاي نهادي، سياست قيمت    سامان
كننـده    دهد كه شـرايط، چنـدان هـم دلگـرم           تر به اين جوامع نشان مي       اين كشورها ممكن است اطمينان بخش جلوه كند ولي نگاه دقيق          

  .نيست
كه تمامي كشورهاي واقع در ايـن منطقـه در          بايد توجه داشت    .  مورد مطالعه قرار گرفته است     در اين فصل بسياري از اين كشورها      

اي چـشمگير از   انـد ماننـد ژاپـن، يـا بـه گونـه        صنعتيگنجند يا شديداً اند چون برخي كه در اين مقوله مي    مطالعه حاضر گنجانده نشده   
                                                 
1. Meheroo Jussawalla and Debra Lynn Hughs 
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انـد تـداوم        ار گرفتـه  انگيزه انتخاب كشورهايي كه در اين فصل مورد مطالعـه قـر           . كنگ و تايوان    ترند همچون هنگ    ديگران توسعه يافته  
به همين دليل كـشورهايي بـراي مطالعـه         . هاي اجتماعي تأكيد دارند     ها و تكنولوژي    هاي توسعه ملّي است كه بر رسانه        اي از برنامه    گونه

  .دهند اطالعات ارائه مياند كه دورنماي منحصر به فردي از كشورهاي در حال توسعه و جامعه  انتخاب شده
منطقه آسيا ـ اقيانوس . ها و خدمات است كند عدم توازن شديد در زمينه تكنولوژي د مطالعه جلب توجه ميآنچه در كشورهاي مور

 بسياري از كشورهاي ايـن  .  ميليون خط تلفن موجود در دنيا را در اختيار دارد          600 ميليون از    103 درصد جمعيت جهان تنها      55آرام با   
  ).1-5، نگاه كنيد به جدول 22، صفحه 1988تونگما، (منطقه در زمينه تعداد خط تلفن از چگالي كمتر از يك درصد برخوردارند 

  

   نفر جمعيت1000 تعداد خط تلفن براي هر 1-5جدول 
  )شود، مگر مواردي كه مشخص شده است  مربوط مي1985ارقام به سال (

  

     نفر1000تعداد خط تلفن براي هر   نام كشور
    96/30  سنگاپور
    27/9  برونئي
    11/6  مالزي
    21/1  تايلند
    88/0  فيليپين
    58/0  چين

    48/0  پاكستان
  )1986(  47/0  سريالنكا
  )1982(  31/0  اندونزي

  )1983(  12/0  برمه
    12/0  نپال

    موجود نيست  بنگالدش
    موجود نيست  ويتنام

  

هـاي   ويژگـي . سـازد   تر مـي    رو هستند كه مسائل توسعه را پيچيده        د با انبوه جمعيت روستايي روبه     بسياري از اين كشورها نيز همانند هن      
هـا و     ها و آداب و رسوم ديرينه است كه انتـشار تكنولـوژي             ديگري كه در اين فصل مورد بررسي قرار گرفته شامل عواملي چون سنت            

گيرد، گرچـه خوانـدن و نوشـتن در برخـي از ايـن             سوادي را در بر مي      بيدهند و در مواردي نيز        هاي جديد را تحت تأثير قرار مي        ايده
يكـي ديگـر از   ). 2-5نگـاه كنيـد بـه جـدول         (اي طوالني و چـشمگير برخـوردار اسـت            كشورها بسيار با ارزش تلقي شده و از سابقه        

 درصـد در سـال در       3/2تـا    درصـد    9/0هاي مشترك كشورهاي مورد بحث در اين فصل، ميزان رشد جمعيت آنهاست كه بين                 ويژگي
  .نوسان است
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  سواد  مقايسه درصد جمعيت بي2-5جدول 
  

  1985گزارش سال   سواد درصد بي  سال تهيه گزارش  نام كشور
  4/74  3/79  1972  نپال

  9/25  7/32  1980  اندونزي
  ـ    ـ  بوتان

  9/66  8/70  1981  بنگالدش
  ـ    ـ  برمه
  ـ    ـ  كامبوج
  9/12  2/13  1981  سريالنكا
  ـ    ـ  الئوس
  6/26  42  1980  مالزي
  4/70  8/73  1981  پاكستان
  ـ  12  1980  تايلند
  ـ  16  1979  ويتنام

  )1985 ب براي ارقام 1987 الف، 1987(يونسكو : خذمأ
  

بـل و بعـد از      سازي، آموزش و پرورش، مراقبت بهداشتي، تغذيه و نيازهاي بانوان ق            برخانهدر راه توسعه    ) 1987شرق دور و استراليا،     (
تعداد كودكان در سنين آموزش به ايجاد عدم توازن در توليدات كشاورزي، رشد شهرها و توزيع منـابع در منـاطق                . ازدواج تأكيد دارند  

  .مختلف منجر خواهد شد
 كـه از    مهاجراني. هاي فرهنگي و نوآوري تكنولوژيك ايفا كرده است         در موارد بسياري، مهاجرت نقش چشمگيري در برخورد ايده        

انـد سـاختارهاي موجـود اجتمـاعي را مختـل             اي به منطقه ديگري در كشور خود نقل مكان كرده           يك كشور به كشور ديگر يا از منطقه       
عامل ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد، نزديكي بسياري از اين كشورها به يكديگر است كه باعث رفت وآمد جمعيـت                      . اند  ساخته

تمامي كشورهاي مورد بحـث در ايـن فـصل محـل     . شود امتداد تقسيمات تاريخي، مذهبي، فرهنگي و زباني مي  و مبادالت فرهنگي در     
در . دهنـد   هاي متفاوتي از خود نـشان مـي         ها، واكنش   شوند كه در رويارويي با دگرگوني و چالش         تالقي نيروهاي فرهنگي محسوب مي    

، ساكنان مناطق شهري را كه درصد كمتـري از جمعيـت هـر يـك از                 )لوژيهاي ناشي از تكنو     اغلب دگرگوني (بيشتر موارد، دگرگوني    
با وجود اين، توسعه مورد بحث در اين كتاب تحت تأثير نيروهاي سياسي نـشأت          . دهد  دهند تحت تأثير قرار مي      كشورها را تشكيل مي   

  .هاي چند مليتي شت فعاليت شركتگرفته از درون و خارج از كشور قرار دارد مانند انتخاب تايلند و سنگاپور به عنوان به
هاي   هر دو اين غول. بخشد ها نيز، كنش متقابل بين ژاپن و استراليا و ديگر كشورهاي همجوار را سهولت مي موقعيت جغرافيايي آن  

 هـايي را در جهـت تـشويق    هاي حاكم بر ايـن منطقـه سياسـت    هاي صنعتي به كشورهاي اطراف خود ارائه داده و دولت     صنعتي، كمك 
  .اند توليدكنندگان خارجي به كار بسته

برخي از اين .  متفاوتي برخوردارندگونه كه در ابتداي اين فصل گفته شد، بسياري از كشورهاي اين منطقه از ميزان رشد كامالً همان
 و اثرات ناشي    نفتآميز سياست پولي و مالي خود، با وجود ركود ناشي از كاهش بهاي                كشورها مانند اندونزي به علت تحول موفقيت      

برخـي ديگـر از   ) 1988، 1ديـوي (انـد   دهد از رشد سريعي برخوردار بـوده  از بدهي خارجي، كه بخش عمده آن را ين ژاپن تشكيل مي   
هاي عمراني منسجم بوده و تنها به تازگي در جهت متحـول سـاختن شـبكه مخـابراتي                    كشورها نظير برمه، الئوس و ويتنام فاقد برنامه       

                                                 
1. Davey 
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در سـطح توليـد بـراي صـادرات، وارد          ) مانند سنگاپور (در اين ميان برخي كشورهاي ديگر       . اند  هاي داخلي روي آورده     كشور به بخش  
كشورهايي مانند بوتان، تيمور، نپال، جزايـر       . ها به همراه آورده است      اند و همين تحول مشكالت بسياري براي آن         جامعه اطالعات شده  

انـد شـبكه تلويزيـوني دايـر كننـد            نو، پاپوا، جزاير سليمان، تونگا و وانواتو هنوز نتوانـسته           لك، گينه كوك، كراباتي، نائورو، جزاير نورفو    
  ).1986؛ يونسكو، 1987آبوندو، (

  

  رشد مخابرات
المللي مخابرات براي آسياي جنوب شـرقي، طـي نطقـي در هـشتمين اجـالس سـاالنه                    نمايندة اتحاديه بين  ) 1988(ديوي  . گراهام جي 
  :خابرات اقيانوس آرام در سيندايي ژاپن نيازهاي زير را برشمردكنفرانس م

  كاهش هر چه بيشتر مصرف انرژي تجهيزات. 1
  حفاظت بيشتر در مقابل فرسايش. 2
  كاهش ميزان تهويه مورد نياز. 3
  تر تأمين انرژي هاي مطمئن سيستم. 4
  .تالش همه جانبه در جهت باال بردن كارآيي تجهيزات. 5
  

هاي موجود را توصيه كـرد و گفـت كـشورهايي كـه تـازه قـدم در راه توسـعه               خود استفاده از فيبر نوري به جاي كابل        وي در سخنان  
 قبل از تبديل آن به تكنولـوژي روز، در بـسياري          1هاي مجتمع شبكه ديجيتالي     توانند از سيستم    اند، در موقعيتي قرار دارند كه مي        گذاشته

  .از كشورهاي صنعتي استفاده كنند
  

  اي هقهمكاري منط
هاي فعاليت اين ارگـان،   يكي از زمينه. اي در منطقه تأسيس شد  به صورت يك سازمان حرفه1960 در اواخر دهه   2شبكه مخابرات آسيا  

، )22، صـفحه  1988تويگمـا  (اي   هـاي درون و فـرا منطقـه    جهت توسعه هماهنگ شبكه» تأسيس شبكه مخابرات آسيا ـ اقيانوس آرام «
براي تحقق ايـن اهـداف      . آن و همچنين جنوب آسيا بود       هاي عمراني در اقيانوس آرام جنوبي و مناطقي از آسه           تن فعاليت ساخ  هماهنگ

  :شبكه مخابراتي آسيا ـ اقيانوس آرام سه برنامه زير را در دست اجرا دارد
هـاي عمرانـي از طريـق اعـزام           طرح ارتقاي كيفيت خدمات، انجام مطالعات و بررسي در محل و كمـك در جهـت اجـراي برنامـه                   . 1

  .هاي كارشناسي گروه
  .تر مخابراتي هاي مناطق روستايي؛ انجام مطالعات مربوط به امكان پوشش وسيع طرح توسعه شبكه. 2
در اين زمينـه    . هاي مناسب براي همة مردم      هاي مناسب با هزينه     پيشرفت تكنولوژيك و ارائة خدمات تازه؛ تمركز بر روي تكنولوژي         . 3

  .هاي ديجيتال در اولويت قرار دارد عه تكنولوژيتوس
  

هـاي   هـا و گيرنـده   هاي وسيعي در زمينه توسعه كمي فرسـتنده  مراكز كارآموزي و پژوهشي بسياري در منطقه تأسيس گرديده و فعاليت     
  .استترين مراكز كارآموزي، مؤسسه توسعه مخابرات آسيا ـ اقيانوس آرام  يكي از معروف. جديد صورت گرفته است
سـازد،    آن را به اسـتراليا مـرتبط مـي          هايي نيز جهت برقراري يك شبكه كامپيوتري كه شش كشور عضو آسه             در همين راستا، تالش   

» 4نتـورك لـب   «نام دارد كه در آن از شبكه كامپيوتري راه دور بين افراد كه توسط شركت                » 3اوسي نت «اين شبكه   . صورت گرفته است  

                                                 
1. Integrated Services Digital Network (ISDN)  

Asian Telecommunication Network. 2  
Ausea Net. 3  
Network Lab. 4  
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اين شبكه جديد بـه     . المللي استفاده كرد    هاي متداول بازرگاني بين     توان از آن به جاي شبكه       شود و مي    اده مي اندونزي توسعه يافته، استف   
اوسـي  . مبادله اطالعات در زمينه تكنولوژي ميكروالكترونيك بين فيليپين، برونئي، اندونزي، مالزي، سنگاپور و تايلند كمك خواهد كرد                

كنـد، و عـالوه بـر          تقويت توان و ظرفيت خود در ساخت و كاربرد ميكروالكترونيك كمك مي            نت در عين حال به مشتركين، در زمينه       
هاي دوستانة متقابل را فراهم خواهد آورد و يـك نـشريه تخصـصي     از طريق تماس 1اين امكان ارسال اسناد و مدارك، نامه الكترونيك

  . داددر اختيار مشتركين قرار خواهد) 1989 ،2نامه كامپيوتر آسيا هفته(
هاي بومي براي تسهيل انتقال اطالعات در ميان كشورهاي منطقه در دسـت اجـرا                 هايي جهت ساخت ماهواره     در حال حاضر برنامه   

  . به فضا پرتاب شود1997 و يك ماهواره نيز توسط كره در سال 1990نام دارد در سال » 3بدر«قرار است ماهواره پاكستان كه . است
  

  هاي حكومت ديدگاه
برخـي  . ياري از كشورهاي مورد بحث سلطه استعماري انگليس يا فرانسه ساختارهاي حكومتي را تحـت تـأثير قـرار داده اسـت       در بس 

هـا يـا صـاحبان منـافع          كنند و گروهي نيز بر اثر فشارهاي ناشي از تـوده            اند دنبال مي    كشورها مسيري را كه استعمارگران پيشين پيموده      
بسياري از كشورهاي مورد مطالعه در اين فصل، بـه دليـل موقعيـت جغرافيـايي            . اند  ت، پاگذاشته ساختن حكوم   خاص به مرحله متحول   

. انـد  كشورهاي صنعتي، براي دست يافتن به سلطه نظامي بـوده ) به معني واقعي كلمه يا به صورت مجازي(استراتژيك خود ميدان نبرد   
هاي فعاليت آنان در قالب  المللي و همچنين برنامه هاي داخلي و بين يتاز سوي ديگر ارزش اين كشورها به عنوان متحدان سياسي، فعال 

  .جامعه اطالعات را تحت تأثير قرار داده است
براساس موازين و تفكر اسالمي تمامي قـوانين بايـد در   . هاي دولت بر اصول اسالم متكي است    در برخي كشورهاي منطقه سياست    

هايي   مشي و سياست كشورهاي اسالمي نمايش و استفاده از برنامه           به همين دليل خط   . جهت تقويت اصول و عمل اسالمي وضع شوند       
شود، مـسأله ديگـري اسـت كـه نيـاز بـه               ولي اين كه چه چيزي غيراخالقي تلقي مي       . سازد  را كه محتواي غيراخالقي دارند، ممنوع مي      

توانـد    شود ولي پوشش نامناسـب زنـان نيـز مـي            ميرفتارهاي جنسي ممكن است غيراخالقي محسوب         نمايش علني  مثالً. بررسي دارد 
هايي كـه   در نتيجه، رسانه. گيرند هاي ضداسالمي را اشاعه دهند تحت اين مقوله قرار مي           هايي كه انديشه    برنامه. ضداخالقي قلمداد شود  

هاي ضداخالقي قرار     ره رسانه ها هستند بپردازند، در زم      به مطرح ساختن رهبران قدرتمندي كه مخالف كشورهاي اسالمي يا رهبران آن           
  .خواهند گرفت
در پاكستان سياست ليبرال وارداتي دولت      . هاي مربوط به واردات و انتقال تكنولوژي نيز از جمله مسائل مهم حكومتهاست              سياست

كوچـك تجـاري    هـاي     هاي تجاري در عين حال به عنوان گامي در جهت توسعه فعاليت             براي تشويق كاربرد ريز كامپيوترها در فعاليت      
هـاي پخـش ويـدئو و اسـتفاده از ريـز كامپيوترهـا        هاي تلويزيون، دستگاه تلقي شده، ولي پيامدهاي ديگري چون افزايش تعداد گيرنده     

افزارهـاي   ها را داشتند، به دنبال داشت و جوي را پديد آورد كـه بـه ورود بـسياري از نـرم                 توسط افرادي از جامعه كه قدرت خريد آن       
  .هي گشتغيرمجاز منت

  

  ها ديدگاه توده
مجموعه مقاالتي درباره چند    ) 1984(» 5ديساناياكه«و  » 4وانگ«.  سنتي، مسألة دگرگوني با پيچيدگي بسيار همراه است        در جوامع شديداً  

مع بر بسياري از اين جوا. اند هاي ارتباطات، گردآورده هاي حفظ جوامع سنتي در مقابل رخنه تكنولوژي كشور خاص، مشكالت و شيوه

                                                 
Electronic Mail. 1 

Asia Computer Weekly. 2  
Badr - A. 3  
Wang .4  
Dissanayake. 5  
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گونـه      اهميـت ايـن   . انـد   سرايان، بنا گرديـده     پايه آداب و سنن نشأت گرفته از ديگر نقاط جهان توسط بازرگانان، افراد مذهبي و منظومه               
هـا     در بسياري از اين فرهنگ     عنوان يك ابزار ارتباطي، عميقاً      اهميت هنر، به  . اي است كه نبايد از آن غافل بود         هاي اطالعات، نكته    كانال

هـا بـه      نيـاز تـوده   . شـود   ناپذير توسعه تلقي مي     از اين رو بسياري از اين مناطق آداب و سنن به عنوان جزء جدايي             . يشه دوانيده است  ر
  .اي دارد العاده شمردن رفتارهاي سنتي ارزش فوق سازگاري و محترم

سوادآموزي غيرقابل انكار است و بـه  هاي مورد بحث در فصل حاضر، ارزش آموزش و پرورش و اشتياق به        در بسياري از فرهنگ   
ها جهش از يك فرهنگ شفاهي به فرهنگ الكترونيك در حـال      هاي نوشتاري، كمتر از جوامعي كه در آن         همين دليل سازگاري با رسانه    

  .كند گيري است، مسأله ايجاد مي شكل
  

  1975 -1985هاي تلويزيوني  هاي راديويي در مقايسه با گيرنده  تعداد گيرنده3-5جدول 
  

هاي راديويي  تعداد گيرنده
  ) نفر1000براي هر (

هاي تلويزيوني  تعداد گيرنده
  نام كشور  ) نفر1000براي هر (

1975  1985  1975  1985  
  3  3/0  40  ـ  بنگالدش
  5/0  ـ  14    بوتان
  ـ  ـ  81  ـ  برمه

  39  2/2  117  37  اندونزي
  101  36  424  115  مالزي
  2/1  ـ  30  9  پنال

  13  1/5  90  54  پاكستان
  28  ـ  ـ  51  سريالنكا
  97  ـ  175  126  تايلند
  33  ـ  100  ـ  ويتنام

  
  ) ب1987(يونسكو : مأخذ

  

كه در مواردي علت آن فقدان برق مورد نياز است ولي راديو از ) 3-5 و 1-5جدول (در اين مناطق تلفن و تلويزيون محدود است 
وژي موجود به مناطق شهري اختصاص دارد، در نتيجه تعداد اندكي از افراد، بخش اعظم تكنول. باشد العاده برخوردار مي موقعيت فوق

 1اميد به زندگي. رو هستند به طيف وسيعي از نيازهاي اساسي روهاي ساكن در اين مناطق با  توده. دهند جامعه اطالعات را تشكيل مي
ها و برآوردن نيازهاي اساسي مردم،  ي مقابله با بيماريدر بسياري از مناطق مورد بحث برا.  سال است35  تا 30در كشور الئوس بين 

  .اند ها به كمك آموزش و پرورش شتافته تكنولوژي
  

  كشورهاي همجوار هند
  پاكستان

 97امروزه . نشين را با هند تيره ساخته بود ، روابط اين كشور مسلمان1947اي پاكستان با هند، حتي پيش از استقالل  اختالف منطقه
وقايع و ارقام پاكستان (دهند  ها تشكيل مي پاكستان را مسلمانان و تنها سه درصد بقيه را مسيحيان، هندوها و فارسيدرصد جمعيت 

و ساختارهاي هاي مختلف مسلمان بارها به خشونت در ميان آنان انجاميده  هاي موجود در آداب و رسوم فرقه تفاوت). 6، ص1987
هاي غيرسني  ترين قشر از لحاظ اقتصادي در ميان مردم پاكستان اقليت  ، موفقمثالً. اخته استاجتماعي را با پيچيدگي بيشتري همراه س

  .كند اند و همين امر در برخي موارد مشكالت ميان اكثريت سني را تشديد مي بوده

                                                 
1. The Life Expectancy 
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فـصل مربـوط بـه      اين نكته در    (كند    حضور دين اسالم در پاكستان خود علل و چگونگي ساختارهاي موجود اجتماعي را تبيين مي              
اما موقعيت جغرافيايي اين كشور سبب شده است تا بـه عنـوان پلـي بـين                 ) ملل عرب با جرئيات بيشتري مورد بحث قرار گرفته است         

ها در ميان كشورهاي همسايه و پيچيـدگي هـر       خاورميانه و جنوب شرقي آسيا تلقي شود و همين مسأله خود عاملي براي تشديد تنش              
  .خلي گرديده استچه بيشتر مسائل دا

زمينـداران در منـاطق     . شوند  نكته ديگر اين كه در پاكستان اقشاري وجود دارند كه از لحاظ موقعيت، باالتر از ديگران محسوب مي                 
بعد از اين سه گـروه،  . كنند، نقش كشاورزان و روحانيون نيز در مناسبات روستايي بسيار بااهميت است         روستايي نقش اصلي را ايفا مي     

دوزان در رديـف روفتگـران،        ها و پينه    وراني چون واكسي    گرچه پيشه . اند  وران قرار گرفته    لسله مراتب اجتماعي، صنعتگران و پيشه     در س 
 در مقابل دهقانان و اقشار فقير .گيرند ترين سطح اجتماعي قرار مي هاي عمومي در پايين هاي توالت  نظافتچيآوري زباله و مأموران جمع

  .كوچك از نخبگان و طبقه متوسط وجود دارد ولي اساس مناسبات اجتماعي در پاكستان بر خانواده متكي استشهري، يك اقليت 
 متفاوتند، همسايه است ولي ماهيـت سـاكنان         هاي كامالً   پاكستان با كشورهايي چون چين، افغانستان، ايران و هند كه داراي فرهنگ           

در پاكستان شش زبان، اردو كـه زبـان ملّـي اسـت،             . آورند  تري را پديد مي     پيچيدههاي فرهنگي     اي است كه چالش     گونه  مناطق مرزي به  
  .شود پنجابي، سندي، پشتو، بلوچي و براهوي تكلم مي

  :پاكستان براساس يك فلسفه ايدئولوژيك به شرحي كه محمد علي جناج بازگو كرده است پا به عرصه وجود گذاشت
هـدف آن بـوده     . ايم با الطـاف خداونـد، امـروز بـه واقعيـت پيوسـته اسـت                 الش كرده  سال در راه آن ت     10تأسيس پاكستان كه ما     

تاكشوري تأسيس شود كه بتوانيم در آن براساس فرهنگ و خلق و خوي خاص خـود زنـدگي كنـيم و اصـول عـدالت اجتمـاعي         
  .اسالم بتواند در آن آزادانه نشو و نما كند

  )4، ص 1984، 1ماركر(
كرد  مت پاكستان سايه افكنده و ضياءالحق در جهت بنيادگرايي بيشتر گام برداشته و در عين حال تالش مي  اين فلسفه هنوز هم بر حكو     

در راسـتاي ايـن     . هاي مالي دريافـت كنـد       خيز خاورميانه و شمال آفريقا كمك       هاي عمراني، از كشورهاي نفت      براي تأمين بودجه طرح   
اين افراد در بازگشت . كنند ه محدود جهت كار به كشورهاي عرب مهاجرت ميها براي دست كم يك دور   سياست بسياري از پاكستاني   

  .هاي رسمي دولت پاكستان چندان سازگار نيست آورند كه با سياست هايي نيز به همراه مي به كشورشان با خود ايده
گردند ويدئو به عنوان مظهر   ز ميهايي كه پس از كار در يك كشور خارجي به موطن خود با           براي مثال در ميان آن عده از پاكستاني       

. اسـت افزار به پاكستان، بازار نوارهاي غيرمجاز ويدئويي نيز در اين كشور رونق يافته                همراه با ورود اين سخت    . شود  تشخص تلقي مي  
ند روز پـس از     هاي هندي تنها چ     هاي قاچاق شده فيلم     هاي هندي در پاكستان ممنوع بوده ولي نسخه          به بعد نمايش فيلم    1956از سال   

هـاي    ممنوعيـت فـيلم   ). 1983جبار،  (شود    تكميل در يكي از استوديوهاي فيلمبرداري هند در پاكستان به صورت نوار ويدئو توزيع مي              
گذار پاكـستان     شود از جمله توزيع غيرمجاز فيلم گاندي كه نوعي تحقير عليه بنيان             ساخته شده در كشورهاي ديگر نيز ناديده گرفته مي        

  .آيد ر ميبه شما
 بـه   كـه عمـدتاً   ) 5 -2جـدول   (شـود     پاكستان هنوز هم تا حدود زيادي يك جامعه فئودال با ميزان پايين باسـوادي محـسوب مـي                 

گونه برنامه رسمي توسعه در پاكستان وجود نداشته ولي از آن زمان به بعد يك رشـته                    هيچ 1978تا قبل از سال     . كشاورزي متكي است  
به توسـعه شـبكه     ) 1988 -1983بخشي از برنامه ششم عمراني      . ساله در اين كشور به مورد اجرا در آمده است         هاي عمراني پنج      برنامه

مهاجرت فزاينده روستاييان به شهرها و رشد سريع جمعيـت          ). 1988هاي توسعه ملّي،      راهنماي برنامه (مخابراتي كشور اختصاص دارد     
هدف ششمين برنامه پنج ساله مبنـي بـر تعمـيم آمـوزش             . كنند  تان را تشديد مي   هاي فرهنگي در پاكس     از جمله عواملي است كه چالش     

بـا اسـتفاده از     ) 1984 2نيـروپ ( درصـد    45 درصـد بـه      33آموزان دختـر از       آموزان پسر و افزايش درصد دانش       ابتدايي به تمامي دانش   

                                                 
1. Marker 
2. Nyrop 
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هـاي    درصـد برنامـه  50 تقريبـاً . بيني شده اسـت   هاي راديويي و پخش از طريق ماهواره به عنوان يك وسيله كمك آموزشي پيش               برنامه
  ).1955اختر، . (راديويي به مسائل آموزشي و اشاعه تعاليم اسالم اختصاص دارد

شود اما در برنامه ششم عمراني گسترش پوشش          هاي راديو و تلويزيون پاكستان به مناطق شهري محدود مي           در گذشته بيشتر برنامه   
بيني شـده   هاي آموزشي پيش اندازي يك كانال تلويزيوني ديگر براي پخش برنامه قه ديگر از كشور و راه    راديو و تلويزيون در چهار منط     

المللي از خطوط مايكروويو و مـاهواره اسـتفاده           هاي بين   پاكستان براي پوشش دادن مناطق روستايي و ارتباط با بسياري از شبكه           . است
  .كند   مي

اين . فاكس را بين كراچي و كشورهاي خارج داير كرد        اكستان خدمات پست الكترونيك و       وزارت تلگراف و تلفن پ     1986در سال   
خطوط ارتباطي نخست با كشورهاي حوزه خليج فارس برقرار شد، سپس به ديگر شهرهاي پاكستان و ديگر كشورهاي جهان گسترش     

  .يافت
نس ملّي كامپيوتر بـر تـسريع توسـعه كـامپيوتر تأكيـد و               در كنفرا  1986حامد ناصر پناه وزير علوم و تكنولوژي پاكستان در آوريل           

ها مستقر نمايـد و   ها و دانشكده اعالم كرد دولت در نظر دارد در خالل يك برنامه دو ساله يك دستگاه كامپيوتر كوچك در تمامي كالج  
  ).4،ص،1986.... پاكستان سرعت خواهد يافت(ها را نيز به كامپيوتر مجهز كند  به تدريج دبيرستان

آوري اطالعات درباره ذخاير معدني و منابع آبـي و همچنـين كمـك بـه طـرح توسـعه        اولين ماهواره محلي پاكستان با هدف جمع      
 جهـت  RS ميليـون  400طرح مربوط به پرتاب يك ماهواره مخـابراتي بـا ظرفيـت    .  به فضا پرتاب شد1988كشاورزي كشور در سال     

  .تصويب به كابينه تسليم شده است
دولت براي بررسي اين مشكل يك مركز تحقيقاتي        . شود  منابع برق از جمله مشكالت عمده پاكستان در توسعه محسوب مي          كمبود  

  ).1970يونسكو، (هاي علمي و صنعتي و يك كميسيون انرژي اتمي تأسيس كرده است  به نام شوراي پژوهش
  

  بنگالدش
هـاي   ستان پا به عرصه وجود گذاشت تالش كـرده اسـت تـا از رسـانه     بين هند و پاك1971بخش  كشور نوپايي كه پس از جنگ آزادي     

 درصد و كمبود    20، ميزان باسوادي    ) درصد 95(انبوه جمعيت روستايي    . گروهي براي آموزش حقوق مدني به مردم كشور استفاده كند         
 درصد جمعيت كـشور را افـراد   45  تقريبا1987ًدر سال . هاي فرهنگي است كه بنگالدش با آن مواجه است شديد برق از جمله چالش    

  ).1،1987كوريان(دادند   سال تشكيل مي14زير 
جامعه امـروز   . بخش اعظم شبكه موجود مخابراتي بنگالدش را در اصل دولت انگليس براي سهولت فرمانروايي خود تأسيس كرد                

 90 تـا    85بين  (دهند     بنگالدش را تشكيل مي    مسلمانان اكثريت جمعيت  . هاي متنوع مذهبي قرار دارد       تحت تأثير گروه   بنگالدش شديداً 
  ). 4، اگلين3، كُن، كوور2نيروپ، بندرلي(و مابقي هندو و اقليت كوچك بودايي و مسيحي هستند ) درصد

شـود، ولـي      راديـو توسـط دولـت اداره مـي        . ترين كشورهاي جهان است     بنگالدش از لحاظ تعداد خطوط تلفن يكي از عقب مانده         
 با حمايت دولت و در قالب يك شركت تجاري فعاليت محدود خود را آغاز كـرد و در      1964تلويزيون در سال    . دشنونده چنداني ندار  

حدود (به هر حال تعداد بينندگان تلويزيون در جامعه بنگالدش بسيار محدود است             .  توسط حكومت جديد، ملّي اعالم شد      1971سال  
  ). درصد15

  .اي براي تسهيل ارتباطات داخلي ايجاد شده است در بنگالدش يك ايستگاه زميني ماهواره
گـانلي و   «بـه گفتـه     . شـود   ها رودررو است در بنگالدش نيـز مـشاهده مـي            بسياري از مشكالتي كه پاكستان در جهت توسعه با آن         

غربي كه حتـي    هاي سانسور نشده      فيلمها در بنگالدش ممنوع است و         هاي هندي كه پخش آن      نوارهاي غيرمجاز فيلم  ): 1987(» 5گانلي
                                                 
1. Kurian 
2. Conn 
3. Cover 
4. Eglin 
5. Ganley and Ganley 
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هـاي ويـدئويي      پ  كلـو . شـوند   شوند آزادانه، و در سطحي گسترده در بنگالدش توزيـع مـي             با معيارهاي غربي نيز غيراخالقي تلقي مي      
هـاي   كننـد و تملـك دسـتگاه    هاي ويدئويي در بنگالدش فعاليـت مـي   هاي غيرمجاز نمايش فيلم   دادن ويدئو و سالن     بسياري براي اجازه  

  ).135. ص(سانيكه قدرت خريد اين وسيله را دارند بسيار متداول است ويدئو در ميان ك
  
  نپال

پادشاه نپال پس از به . گذاري اعالم كرد، نپال سرزمين صلح خواهد بود   اعليحضرت بيرند را بير بيكرام شاه به هنگام تاج   1975در سال   
گرچه اين  . وي انتظامي اجازه استقرار در خاك نپال را ندارد         هيچ نير  فرمان ديگري اعالم كرد   دست گرفتن زمام امور مملكت با صدور        

بخـشي از   . هاست  تر از اين مقوله     آفرين تلقي شود اما مشكالتي كه نپال با آن روبروست بسيار جدي             تواند مترقي يا مشكل     مشي مي   خط
، آب آشـاميدني،  )هيزم(دم، تأمين سوخت اهدافي چون تأمين حداقل نيازهاي معيشتي مر) 1985 ـ  1980(برنامه پنج ساله توسعه نپال 

  .گيرد اي بزرگساالن را در بر مي هاي اوليه بهداشتي، توسعه مدارش ابتدايي و آموزش حرفه مراقبت
هاي عمراني پيشين، اهداف زيربنايي اصلي مورد نياز براي توسعه را تحقق بخشيده است ولي دسـتاوردها، كـارآيي چنـداني                       برنامه

 ـ  1980(اهداف تعيين شده براي برنامـه شـشم توسـعه كـشور     . رويه جمعيت، روند توسعه را مختل ساخته است بينداشته و افزايش 
 درصد، در اولويت قـرار داده اسـت         8/2هاي آبي را با توجه به افزايش تقاضا به ميزان ساالنه              افزايش توليد برق توسط نيروگاه    ) 1985

  ).235ـ 236، ص 2، ج 1988هاي توسعه ملّي،  كتابچه راهنماي طرح(
اي ندارد و ارسال امواج به دليل كوهستاني بودن كشور با دشواري همـراه اسـت، بـا وجـود        نپال، خود رسانه گروهي قابل مالحظه     

 در نپـال آغـاز شـد و در          1956هاي آموزشي از طريق راديو در سـال           پخش برنامه . هايي در اين زمينه صورت گرفته است        اين، فعاليت 
آمـوزان چنـدين پايـة        ر نيز در مناطقي كه تعداد آموزگاران اندك بوده يا مناطقي كه آموزگاران با مـسؤوليت آمـوزش دانـش                   حال حاض 

در مواقعي حتي تأمين تخته سياه و گچ بـا دشـواري          (شود    ترين وسيله آموزشي محسوب مي      تحصيلي را بر دوش دارند به عنوان عمده       
  ).همراه است

  

  بوتان
كـشور بوتـان كـه در دامنـه         . اسـت » سرزمين اژدهاي صـاعقه   «است كه معني آن     ) 1دروكيو(ايگان هند كشور بوتان     يكي ديگر از همس   

سه سوي ديگر با هند مرز مشترك دارد سرزميني كوهستاني است كه تنها ده درصد از خاك                 هيماليا واقع شده و در شمال با چين و در           
  .تان در مناطق شهري سكونت دارندده درصد جمعيت بو. آن براي كشاورزي مناسب است

در بوتان هيچ نوع حـزب سياسـي، اتحاديـه كـارگري يـا              . نظام حكومتي بوتان مشروطه سلطنتي همراه با دمكراسي پارلماني است         
گيـرد و مـرز چـين از سـال      تمامي ارتباطات كشور از طريق خاك هند صورت مي. هاي رسمي صاحب نفوذ و منافع وجود ندارد      گروه
شود و روابط سياسي، عامل مهمـي         اي مهم براي بوتان محسوب مي       به همين دليل، هند همسايه    .  به اين طرف مسدود بوده است      1959

  .رود در مسائل داخلي و روابط بازرگاني به شمار مي
هنگي و زباني با    داكوپاها از لحاظ فر   . ها در آنجا سكونت دارند    » 2داكوپا«ترين بخش بوتان نواحي غربي كشور است كه           پرجمعيت

هاي    سكونت دارند كه به لحاظ فرهنگي به قبايل ساكن در آسام و ديگر ايالت              »3شرسوپ پا «اند و در مناطق شرقي بوتان         ها مرتبط   تبتي
  را 4هـاگ   ترين زبان در نواحي جنوبي زبان نپالي است اما زبان رسمي عالوه بر نپالي، انگليـسي و درون                   رايج. مرزي هند شباهت دارند   

 دالر درآمـد سـرانه در گـروه         80بودن درآمد سرانه است؛ نپال با حـدود           هاي اين كشور كم     ترين ويژگي   يكي از مهم  . شود  نيز شامل مي  
 درصد به كشاورزي اشتغال دارند و ميزان باسـوادي نيـز بـسيار              90از نيروي كار شاغل در بوتان       . فقيرترين كشورهاي جهان قرار دارد    

  ).1985 براي آموزش شهرنشيني، سپتامبر هاي گروهي نقش آموزش بزرگساالن و رسانه(كند  درصد تجاوز نمي 10پايين بوده و از 
                                                 
1. Drukyu 
2. Dakupas 
3. Shersop pa 
4. Dronhag 
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  برمه
ناحيـه همـوار كـه      . كننـد   بخش اعظم جمعيت اين كشور در دو منطقـه زنـدگي مـي            . روست    برمه با يك مشكل بزرگ جغرافيايي روبه      

 مهاجر از جنوب شرقي و آسياي مركزي در آنجـا           1هاي   و مناطق كوهستاني كه شان     هرا در خود جاي داد    ) ها  اي  برمه(بيشترين جمعيت   
هاي قومي هر يك آداب و رسوم، زبان و هويت سياسي و تاريخي خـود را كـه بـه منـاطق                        اين دو گروه و ديگر اقليت     . سكونت دارند 

  .اند محل سكونتشان رنگ و شكل خاصي داده است حفظ كرده
مـذهب  » 2بودايي تراوادا «گذاشته است و فرقة     ر جاي   بواني بر زندگي و آداب و رسوم اجتماعي مردم برمه           مذهب بودايي تأثير فرا   
اي مـسيحي     ها و عده    ها، كاچيني   اي از چيني    عالوه بر اين تعدادي هندو، مسلمان و تعداد قابل مالحظه         . دهد  اكثريت مردم را تشكيل مي    
  .ز مناطق برمه عقايد جانگرايي نيز رواج دارددر برخي ا. كنند نيز در اين كشور زندگي مي

 1983 3بـونج (گيري از امكانات بانك جهاني شبكه مخابرات در سرتاسر برمه به سرعت توسعه يافـت                   با بهره  1980در خالل دهه    
 تنها در اوايـل  هاي راديو ـ تلويزيون به مناطق شهري اختصاص يافته است و شبكه تلويزيوني   بخش اعظم خطوط تلفني و برنامه.الف

  .كند شب و آخر هفته برنامه پخش مي
ريـزي كلـي و       گذاري به برنامـه     اي مركب از وزراي كابينه در چارچوب هيأت پژوهش و سياست             به اين طرف كميته    1965از سال   

ارشناسان مجرب كميته بررسي توسعه و هماهنگي مركب از ك. اند  هاي علمي و تكنولوژيك كشور سرگرم بوده       هماهنگ نمودن سياست  
اتحاديـه  . دهنـد   گـذاري قـرار مـي         هاي خود را در اختيار هيأت پـژوهش و سياسـت            يافته. هاي علمي، علوم اجتماعي و انرژي       در زمينه 
هاي كاربردي، مؤسسه تحقيقات كشاورزي، مؤسسه تحقيقات پزشكي و دفتر مطالعات آموزشي از جمله مراكز مهم علمـي در                     پژوهش

  .روند برمه به شمار مي
اي، مطالعـات جغرافيـايي، دفتـر         و مؤسساتي چون مراكز انـرژي هـسته       شبكه پژوهشي برمه از سازماندهي مناسبي برخوردار است         

هـا، مركـز ابـزارآالت و مركـز      داري، آزمايشگاه مكانيـك خـاك، اداره نوسـازي سـاختمان         برداري از اراضي، مركز مطالعات جنگل       بهره
  .يردگ اطالعات فني را در بر مي

  

  آن و كشورهاي حاشيه اقيانوس آرام آسه
هاي  اند كه فرهنگ هايي تشكيل داده بندي اند ولي در موارد بسياري نيز گروه كشورهاي اين منطقه نيز تجربه استعمار را از سر گذرانده

يه اقيانوس آرام، آن و حاش هاي سياسي در بسياري از كشورهاي عضو آسه ضرورت. ناهمگون را در يكديگر ادغام كرده است
هاي چند مليتي  كشورهاي قدرتمند و شركت) خوب و بد(آوري براي نفوذ  هاي شگفت هاي سياسي، آداب و سنن، فرصت دوستي

  .فراهم آورده است
اي كه بيشترين ظرفيت     و حاشيه اقيانوس آرام به عنوان منطقه      ) آن  آسه(شرقي    كشورهاي عضو اتحاديه آسياي جنوب    در حال حاضر    

هـاي گذشـته      رمـق سياسـت     انداز تا حدودي از فقدان ارتباطات يكپارچه و بـي           اين چشم . شود   توسعه مخابرات را دارد، تلقي مي      رشد
هـاي گذشـته      شود كه سيستم    نشأت گرفته است ولي تا حدودي نيز به امكانات موجود در جهت توسعه چشمگير ساختاري مربوط مي                

در . هاي تـازه اسـت      گذاري مالي در زمينه تكنولوژيك براي جلوگيري از نوآوري          گر سرمايه    بيان توزيع، مانعي در راه آن ايجاد نكرده و       

                                                 
shans. 1  
Theravada Buddism. 2  
Bunge. 3  



 ها ريزي رسانه دفتر مطالعات و برنامه

70 

  
 11خ شهيد بهشتي ـ خ پاكستان ـ ك دوم ـ پ : تهران

تر از نوارهاي ضبط شـده را   توليد نوارهاي خام، قاچاق نوارها با قيمتي ارزان       . فراواني مطرح است  نتيجه در زمينه خط مشي، مشكالت       
مبادالت تجـاري ميـان     . ر كرده است چون كنترل نوارهاي خام دشوار است        ت  سهولت بخشيده و قاچاق نوارهاي ضبط شده را نيز آسان         

در عـين حـال قاچـاق    .  با سهولت انجام پذيردآن سبب شده است قاچاق نوارها بويژه بين سنگاپور و تايلند نسبتاً       كشورهاي عضو آسه  
ترين وسيله ارتباطي در تجارت غيرمجاز بـه   ههاي ويدئو ضبط عمد دستگاه. هاي كوچك ارتباطي، روبه افزايش گذاشته است  تكنولوژي
  .شوند رود اما تلويزيون، وسايل سمعي و تا حدودي نيز كامپيوترهاي كوچك در بازار سياه خريد و فروش مي شمار مي
  سريالنكا

شـرقي   ه جنـوب  مايـل از دغدغـ  18اين كشور كه تنها .  استقالل يافت1948 سال حاكميت بريتانيا سرانجام در سال      145سيالن پس از    
  تحت تأثير فرهنگ انگليس قرار داشته و سـاختار اجتمـاعي آن بـر سيـستم كاسـت                  شبه قاره هند فاصله دارد، از لحاظ فرهنگي عميقاً        

شـود و حـزب پيـروز در          نظام پارلماني انگليس در سريالنكا حفظ شده و انتخابات آن هر پنج سال يـك بـار انجـام مـي                    . متكي است 
  .كند ر و اعضاي كابينه را منصوب ميوزي انتخابات، نخست

اند و با آن كه دولت سيستم كاست را بـه رسـميت    اي متفاوت سازماندهي شده    گونه   به 2ها   وتاميلي 1ها  دو گروه مسلط يعني سينهالي    
 بااليي برخوردار   سريالنكا در زمينه تعداد باسوادها از درصد بسيار       .  مشهود است  شناسد ولي نفوذ مناسبات مختلف اجتماعي كامالً        نمي

چهار دانشگاه مـسؤوليت آمـوزش نيـروي    .  ساله در اين كشور اجباري است14 تا 5و آموزش مجاني براي كودكان  )  درصد 80(است  
اي نيز در زمينه تكنولوژي پيشرفته مخابرات به تحـصيل   ولي عده. شوند بر عهده دارند  جذب اقتصاد كشاورزي ميكار ماهر را كه اكثراً 

  .دارنداشتغال 
. خانه تحقيقات، جهت بررسي مشكالت مربوط به تدوين سياست ملّي علمي و پژوهش علمي تأسـيس شـد           وزارت 1968در سال   

جهت ارائه نظرات مشورتي بـه وزارت پـژوهش علمـي در زمينـه              » شوراي ملّي علوم  «عالوه بر اين با تصويب پارلمان، شورايي با نام          
  ).1982نيروپ و ديگران، (وط به آن تأسيس شد علوم و تحقيقات علمي و مسائل مرب

بخش اعظـم شـبكه تلفـن كلمبـو،         . هاي گسترده مخابراتي، اغلب با همكاري كشورهاي صنعتي همراه بوده است            ريزي سيستم   پايه
اجاره كـرده و از     يك كانال مخابراتي    ) اينسات(سريالنكا از ماهواره مخابراتي هند      . پايتخت سريالنكا، با مشاركت ژاپن داير شده است       

  .كند  آن براي ارتباطات خارجي و داخلي استفاده مي
  

  مالزي
بايـد بـا      شمار تشكيل شده و همين امر مشكالت متعددي در زمينه ارتباطات داخلي پديد آورده است كه مـي                   كشور مالزي از جزاير بي    

جزيـره  هاي واقـع در       ايالت. فت و فدراسيون مالزي تأسيس شد      استقالل خود را از بريتانيا باز يا       1957مالزي در سال    . ها مقابله كند    آن
مالزي كشوري است چند قـومي و اسـالم مـذهب      .  به اين فدراسيون ملحق شد و نام كشور به مالزي تغيير يافت            1963بورنئو در سال    

ره امـور مربـوط بـه خـود را          هاي مذهبي براي برپايي مراسم و ادا        رسمي است، ولي قانون اساسي كشور آزادي تمامي مذاهب و گروه          
، كنفوسيوسي، تائويي، پرتش نياكـان، هنـدو و مـسيحيت نيـز در              )هر دو نوع چيني و تراوادا     (مذاهبي چون بودايي    . تضمين كرده است  
  .مالزي رواج دارند

اقـوام بـومي تـشكيل    هاي ساراواك و صـباح، بورنئـو و    ها، هندوها و مردماني از ايالت       ، چيني 3ها  تركيب اصلي مردم مالزي را مالي     
  .زبان مالي زبان رسمي است، ولي زبان انگليسي در مجامع دولتي و تجاري بسيار متداول است. دهند مي

سيستم كابل زيردريايي كه كوانتان و كوچينگ را به هـم           . المللي مناسبي برخوردار است     مالزي از شبكه مخابراتي بين شهري و بين       
بـونج،  (برداري قرار گرفت و تماس مستقيم بين منـاطق شـرقي و غربـي مـالزي برقـرار شـد                       بهره  مورد 1980دهد، در سال      ارتباط مي 

                                                 
Sinhalese. 1 

Tamils. 2  
Malays. 3  
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در پايـان اكتبـر سـال    . شبكه تلفن، تلكس، تلگراف، تلفن سيار و انتقال اطالعات در مالزي از وضعيت مناسبي برخوردار است             ). 1984
مالزي اولين كشور منطقه بود كه تكنولوژي تلفن بسيار سلولي          . ير گرديد اي دا    پنج كانال مخابراتي براي برقراري ارتباطات منطقه       1983

 را در چارچوب توسعه سيستم مـدرن مخـابراتي در منطقـه و دو برابـر                 »1سيستم تلفن خودكار راديويي    «1985را داير نمود و در سال       
ابتدايي و دوره پنج ساله متوسط همچنـان حفـظ          نظام آموزشي انگليس يعني دوره شش ساله        . نمودن تعداد مشتركين تلفني برقرار كرد     

 درصـد  61تبـار و    درصد افراد چيني41 حدود 1980در سال . گرديده و آموزش زبان انگليسي در هر دو مقطع تحصيلي اجباري است           
مالزي بـه افـزايش     كامپيوتري شدن چاپ و انتشار چهار روزنامه پر تيراژ          ).  مالزي 1987كتاب سال   (هندي تبارها باسواد قلمداد شدند      

 فعاليـت خـود را بـه صـورت         1984 در اوايـل سـال       »2برنامـا «خبرگزاري رسـمي مـالزي      . ها كمك كرده است     خوانندگان اين روزنامه  
  .كامپيوتري در آورد

 دولـت مجـوز   1983و در سـال  ) 1984بـونج،   ( به بخش خصوصي متكي بـود  شديدا1970ًنظام اقتصادي حاكم بر مالزي تا سال    
 بـا كمـك فنـي شـركت         1989توليد تلويزيون رنگي در داخل كـشور در سـال           . ولين شبكه خصوصي تلويزيون را صادر كرد      تأسيس ا 
. هـاي مـورد نيـاز كـشور را در داخـل توليـد كنـد                  تمامي تلويزيـون   1991دولت در نظر دارد تا سال       . الكترونيك ژاپن آغاز شد     شارپ

  ).1989نامه كامپيوتر آسيا،  هفته(
هاي تبليغاتي را كـه بـا تحليـل از شـيوه زنـدگي       انگيز، تلويزيون مالزي پخش برنامه    در يك اقدام بحث    1989انويه سال   در اوايل ژ  

هاي زننده از تلويزيـون ممنـوع         الزم به يادآوري است كه نشان دادن تصوير زنان در لباس شنا و ديگر لباس              . غربي همراه بود آغاز كرد    
اند كه نفوذ فرهنگ خارجي بـر تلويزيـون، هويـت مـردم               كننده و اساتيد داخلي بر اين عقيده        مصرفهاي حمايت از      است زيرا سازمان  

  )1989، 3استريت تايمز. (مالزي را مخدوش خواهد كرد
تمامي وظايف اداره ملّي برق و اداره مخابرات نيـز در           .  به بخش خصوصي سپرده شد     1987فعاليت اداره مخابرات مالزي، در سال       

  .شود بخش خصوصي واگذار ميآينده به 
گيرنـد و بخـش عظيمـي از مـردم      براي برقراري ارتباط با مناطق روستايي مورد استفاده قرار مي) 4ام آرتي(راديو ـ تلويزيون مالزي  

 3-5نگاه كنيد به جدول     (قرار دارند   ) 1980 درصد در سال     49(و تلويزيوني   ) 1980 درصد در سال     71(مالزي تحت پوشش راديويي     
  ).4-5و 

  

  اندونزي
فكران شهري پا به عرصه وجود گذاشـت كـه بـه نخبگـان                  اي از روشن    پس از سه قرن استعمار هلند، در پرتو نفوذ فرهنگ غربي طبقه           

جمعيـت انـدونزي را     % 90. گـذارد   گذاري كردند كه هم به اسالم و هم به اديان غيرالهي احترام مي              جامعه تبديل شده و جنبشي را پايه      
  ).ب1983بونج، ( مسلمانند دهند گرچه بيشتر فقط اسماً ان تشكيل ميمسلمان

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1. Automatic Telephon Using Raido (ATUR) 
2. BERNAMA  
3. The Strait Times  
4. Radio and Television Malysia (RTM)  
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  )1985( تعداد تلويزيون و ويدئو 4 ـ 5جدول 
  

  درصد ويدئو  تلويزيون  نام كشور
  12/0  000/300  بنگالدش
  ـ  000/30  كامبوج
  17/0  800/643  اندونزي
  20/22  272/051/1  مالزي

  29/0  000/130  پاكستان
  60/13  000/450  سريالنكا

  3/0  ـ  تايلند
  ـ  000/20  برمه

  ـ  000/500/1  فليپين
  ) ب1987(يونسكو : مأخذ

  
داننـد و فرهنـگ        گروه خود را از لحاظ قومي و زباني با ديگران متفاوت مي            300تركيب جمعيتي اندونزي بسيار جالب است و حدود         

هاي سـنتي     اي دارد كه بر ارزش      ها، ريشه در زندگي جزيره      هنگبسياري از فر  . هاي چيني، عربي و هندي است        تركيبي از فرهنگ   رايج،
اند،   شمارد ولي برخي از اقشار اجتماعي كه داراي اشتراك فرهنگي           گرچه ساختار اجتماعي اندونزي تنوع قومي را محترم مي        . تكيه دارد 

  .كنند هاي دولتي، ميراث فرهنگي خود را در جزيره جاوه جستجو مي همچون مقام
اي از كاربرد وسايل ارتبـاطي        افزارها، الگوي تازه    هاي اتنوترونيك و نرم      آن تكنولوژي   زي نيز همانند بسياري از كشورهاي آسه      در اندون 

  .اند پديد آورده
.  رونـق دارد 1هـاي شـهواني   اند و فـيلم  بار به روي اكران رفته هايي كه براي اولين بازار سياه نوارهاي سانسور شده ويدئوئي ـ فيلم 

هاي ويدئويي را تعطيل كند ولي بسياري از نخبگان جامعه كامالً به اجاره نوارهـاي        كند تا بازار سياه فيلم      اندونزي تالش مي  ت  دول
. انـد   كنند عادت كـرده     اي به خانه ديگر مراجعه مي       هاي ويدئو از خانه     ويدئو از دوره گرداني كه با موتورسيكلت و كيفي پر از فيلم           

گـانلي و گـانلي،     ( هـستند     هـاي تـازه     ها فيلم   ل نمايش بيش از اندازه، كيفيت چندان خوبي ندارند ولي اغلب آن           ها به دلي    اكثر فيلم 
  ).136، ص 1987

 با امضاي يادداشت تفاهمي همكاري در زمينه استفاده از مـاهواره            1979اندونزي و هند اولين كشورهاي منطقه بودند كه در ژانويه           
ي انـدونزي، همكـاري در جهـت        »3پاالپا«هماهنگي بين ماهواره اينسات هند و       ). 1986،  2ساكسنا(ردند  براي مصارف داخلي را آغاز ك     

  .ها را ضرورت بخشيده است رفع مشكالت فركانس مداري از جمله مشكالت فني ناشي از تداخل فركانس
)  ب 1983بونج  ( درصد نرخ باسوادي     60اندونزي با ميزان    . اي برخوردار است    العاده  آموزش و پرورش در اندونزي از اهميت فوق       

هاي پـست    درصد از مناطق كشور داير است شركت 90با آن كه خدمات پستي در       . براي آموزش از راه دور قائل است      اولويت خاصي   
هاي آموزشي براي آموزگـاران در منـاطق    هاي آموزش سمعي ـ بصري و جزوه  خصوصي نيز در جهت ارسال مطمئن و به موقع برنامه

هاي آموزشي، يـك مركـز علـوم كـامپيوتري در             براي گسترش فرصت  ). 1989تكنولوژي اطالعات،   (كنند    وستايي نقش مهمي ايفا مي    ر
 مؤسسه دولتي آموزش عـالي، توسـعه همكـاري آموزشـي،     44 با مرتبط ساختن     )4نت  يوني(جاكارتا جهت ايجاد يك شبكه كامپيوتري       

  . تكميل شد1987 آغاز و در سال 1984اجراي اين طرح در سال . ده استپژوهشي و پردازش اطالعات اداري تأسيس ش

                                                 
1. Pornography 
2. Saksena 
3. PALAPA 
4. Uninet 
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 نقطـه ديگـر را تقويـت    14 مركز استان و 26 ايستگاه زميني را در 50اي و  هاي ماهواره داخلي، دو سيستم تجاري ماهواره    سرويس
  .كند مي

  
  تايلند

بـه عنـوان    از راديـو  1959 -1958به همين دليل دولت از سال اند و    جمعيت تايلند به صورت نامتوازن در سرتاسر كشور پراكنده شده         
كنـد    انـد، اسـتفاده مـي       آموزان در مناطقي كه با كمبود آموزگـار مواجـه           هاي مورد نظر اجتماعي به دانش       اي جهت آموزش ارزش     وسيله

  ).10، ص 1986، 1توالدهار(
المللي نـسبتاً از آزادي عمـل برخوردارنـد           ابر معيارهاي بين  هاي تايلند تا حدودي به دليل فلسفه حس مسؤوليت فردي در بر             رسانه

آن از همگوني بيشتري برخوردار است بـا          گرچه جامعه تايلند از لحاظ قومي و زباني در مقايسه با ديگر كشورهاي آسه             ). 1981بونج،  (
  .ل تغيير استهاي اخير بويژه در مناطق روستايي به سرعت در حا اين حال نظام اجتماعي اين كشور در سال

گـر    باشند ولي نظام اجتماعي جديد ايـن كـشور بيـان            هاي ارشد اداري مي     با آن كه برگزيدگان جامعه تايلند اكثراً از نظاميان و مقام          
در نظام سياسي تايلند انعكـاس يافتـه و بـه عنـوان يـك عامـل                 ) بودايي(مذهب  . بروز تغييرات در موقعيت افراد و قدرت حاكم است        

  .شود ة سياسي و اجتماعي تلقي ميكنند تعيين
  

  الئوس
با . هاي گوناگون قومي را در خود جاي داده است          اي از ارزش    الئوس با همسايگاني چون تايلند، برمه، چين، ويتنام و كامبوج مجموعه          

از لحاظ تاريخي، . ستهاي مختلف، ارتباطات را دشوار ساخته ا ها و لهجه است ولي رواج زبان» 2الئوس تاي«آن كه زبان رسمي كشور 
انـد و     كـرده   انـد منتقـل مـي       نشينان و بازرگانان كه در شهرهاي مختلف رفت و آمد داشته            ها، قايق     اطالعات را به صورت شفاهي راهب     

  .هنوز هم در الئوس حفظ شده است) بيشتر به صورت موسيقي عاميانه(اهميت و جاذبه موسيقي 
مخابرات تعداد ناچيزي خطوط تلفن كه در سـال         در زمينه   . شود  هندوچين محسوب مي  ترين كشورهاي     الئوس يكي از عقب مانده    

 ايستگاه در گوشـه و كنـار        8گيري از     با وجود اين، شبكه راديويي كشور با بهره       . شود   داير گرديد تنها به نقاط شهري محدود مي        1967
ه تلويزيوني است ولي امواج ارسالي از تلويزيـون تايلنـد در            در حال حاضر الئوس فاقد شبك     . دهد  كشور پوشش نسبتاً مناسبي ارائه مي     

  .شود الئوس دريافت مي
الئوس به عنوان يك كشور فقير براي نوسازي و توسعه تأسيسات مخابراتي خود به مؤسسات خارجي و كشورهاي صنعتي جهـان          

سازي شبكه تلفن الئوس مبـادرت كردنـد و در           بانك جهاني و برنامه توسعه سازمان ملل متحد به نو          1987در سال   . متوسل شده است  
  ).1985 و ديگران، 3ويتاكر( نفر دست كم يك خط تلفن در الئوس داير است 485حال حاضر براي هر 

  

  سنگاپور
 به اين طرف از ثبات سياسي برخوردار بوده و چنان پيشرفتي داشته است كـه بـه عنـوان             1965سنگاپور از زمان استقالل خود در سال        

 رو به رونق گذاشته و ثبات بيشتري بـه ارمغـان آورده اسـت               1987اقتصاد سنگاپور از سال     . نام گرفته است  » 4 تازه توسعه يافته   كشور«
  .ولي مشكالت ناشي از توسعه نيز به هر حال قربانياني داشته است

المللـي    ط ويدئو با شـبكه توزيـع بـين        سنگاپور همراه با دگرگوني فرهنگي، به يكي از مراكز عمده قاچاق نوار ويدئو و دستگاه ضب               
ناشي » منطقه آزاد تجاري«اي كه سنگاپور با آن رو به روست از موقعيت اين كشور به عنوان              بخشي از مشكالت تازه   . تبديل شده است  

 صـادرات و    هـاي پـايين گمركـي جهـت         ، تعرفه )يا معافيت مالياتي  (هاي چند مليتي را به دليل ماليات اندك           شود كه فعاليت شركت     مي

                                                 
1. Tuladhar 
2. Laotin Tai 
3. Whitaker 
4. Newly Developed Country 
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تعـداد  : نتيجه حاصله با دوگانگي همراه اسـت      . كند  هاي كارگري نيستند تشويق مي      واردات و دستمزد پايين كارگراني كه عضو اتحاديه       
  .شود ها محسوب مي شاغلين زياد شده است ولي دستمزد پايين عاملي براي سلطه و استثمار هر چه بيشتر توده

بـراي تحقـق ايـن    . خود قـرار داده اسـت  افزار براي تمامي كشورهاي آسيايي را هدف اوليه   نرمسنگاپور توليد و توسعه تكنولوژي      
افـزار، تكنولـوژي اطالعـات و تكنولـوژي در             نمودن پيشرفت در زمينه نرم      هدف مراكز علمي متعددي جهت توسعه، ارتقا و هماهنگ        

  .كشور تأسيس كرده است
تكنولـوژي توليدكننـده ارزش   «دولت سنگاپور تصميم گرفت تا به استراتژي صـنعتي  هاي متقابل اقتصادي در منطقه،     به علت كنش  

هـاي شـديد در زمينـه صـادرات و كمبـود شـديد نيـروي كـار و          اين تصميم با توجه به رقابت. روي آورد» 2دانش ـ پايه «و » 1افزوده
كار كردن روند توليد، سياست پرداخت دستمزدهاي       هاي مكانيزه و خود     دولت سنگاپور براي تشويق برنامه    . محدوديت منابع اتخاذ شد   

باال را كه در برگيرنده برنامه ارتقا سطح مهارت نيروي كار، تشويق تحقيق و توسعه و تسريع روند به كـارگيري كـامپيوتر در ادارات و                          
  .هاست در پيش گرفت كارخانه

دولت به  . افزار تأسيس كرد    ارشناس كامپيوتر و صدور نرم     با هدف تربيت ك    1980ريزي تكنولوژي اطالعات را در سال         كميته برنامه 
دهد و به همـين دليـل سياسـت فـوق بـراي در برگـرفتن                  كردن كشور تكافوي نيازها را نمي       زودي دريافت كه سياست ملّي كامپيوتري     

اين برنامه هفت ). 1985العات، برنامه ملّي تكنولوژي اط(هاي سيستم اداري مورد بازنگري قرار گرفت  كامپيوتر، مخابرات و تكنولوژي   
  :مسأله اصلي را سرلوحه خود قرار داده است

  .هاي آموزشي و ارتقاي مهارت براي باالبردن كارآيي نيروي كار توسعه منابع انساني تكنولوژي اطالعات از طريق برنامه. 1
  .توسعه فرهنگ تكنولوژي اطالعات از طريق ارائه و تشويق مصرف آن در جامعه. 2
  .هاي خارجي و ارتقاي شرايط اجتماعي و اقتصادي مردم كشور گذاري رساني براي ترغيب سرمايه توسعه زيربناي شبكه اطالع. 3
ها و ادارات دولتي جهت باالبردن كارآيي مؤسسات آموزشي براي آموزش هر چه بهتـر                 به كارگيري تكنولوژي اطالعات در سازمان     . 4

ها جهت تشويق آنان به اسـتفاده از          هاي مالياتي براي شركت     ز اين تكنولوژي و قايل شدن معافيت      و استفاده همراه با خالقيت مردم ا      
  .كامپيوتر

  .هاي مربوط به تحقيق و توسعه حمايت از صنايع تكنولوژي اطالعات از جمله تأمين هزينه. 5
  .ها و روحيه مشاركت ايجاد شرايط و جو مناسب براي بروز خالقيت. 6
  .هاي مختلف ي و هماهنگي بين بخشايجاد همكار. 7

  

  جزاير جنوب اقيانوس آرام
در اين كشورها مالكيـت كامـل و        . نو، جزاير سليمان، فيجي، سامو آي غربي و تونگا است           گينه/ جزاير جنوب اقيانوس آرام شامل پاپوآ     

بـويژه از طريـق     (ورها انتـشار اطالعـات      در ايـن كـش    . ها در اختيار دارند     فعاليت تمامي وسايل ارتباطي از جمله مطبوعات را حكومت        
تواند نقش مـؤثري   اند كه راديو به تنهايي مي ها بر اين عقيده بسياري از دولت . هاي تلويزيوني و مطبوعات رجحان دارد       بر برنامه ) راديو

  .در ارائه اطالعات به افراد ساكن در جزاير پراكنده ايفا نمايد
هاي رايج در اين كشورها سبب شده اسـت تـا ارتباطـات و حمـل و نقـل بـا                       انواع زبان هاي مختلف قومي و       تنوع فرهنگي، گروه  

شود بوميان ساكن در ايـن جزايـر از رويـدادهاي             ضعف سيستم ارتباطات جمعي در منطقه سبب مي       . هاي بسياري همراه باشد     دشواري
در  4و اسوشـيتدپرس اسـتراليا  ) آسـيا ـ پاسـفيك    (3گرچه برخي از مؤسسات خبري همچون اوآنـا . اطالع بمانند جهان خارج تقريباً بي

  ).1985آبوندو، (شود،  سي و صداي آمريكا كسب مي بي منطقه فعالند ولي خبرهاي مربوط به جهان خارج بيشتر از طريق بي

                                                 
1. Value added Technology Based 
2. Knowledge - Based 
3. OANA 
4. Australian Associated press (AAP) 
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  مدل جامعه اطالعات

عات و توسعه تكنولوژي در اين    ناهمگوني سطح پيشرفت تكنولوژيك در كشورهاي همجوار هند زمينه جالبي براي مطالعه جامعه اطال             
  ).1-5نمودار (دهد  كشورها ارائه مي

نخست، ايـن   : شوند  جنوبي به دو دليل به عنوان مركز تكنولوژي پيشرفته محسوب مي            كنگ، تايوان و كره     كشورهاي سنگاپور، هنگ  
شرفته شـامل مـصنوعات و خـدمات        هـاي پيـ     كشورها به مركز ثقل توجه كشورهاي صنعتي جهان براي توليد و بازاريـابي تكنولـوژي              

و دوم با تأمين شغل بيشتر براي تعداد بيشتري از مردم، خـود             ) عمدتاً به دوليل ارزاني نيروي كار     (اند    افزار تبديل شده    افزار و سخت    نرم
 خـود جلـب     هاي چند مليتـي را بـه        كشورهايي كه منطقه آزاد تجاري هستند توجه شركت       . كنند  اين كشورها منافع اقتصادي كسب مي     

انداز مردم نسب به تكنولوژي و تكنولوژي اجتمـاعي تحـت تـأثير قـرار                 شود چشم   ها خود سبب مي     گونه شركت   كنند و حضور اين     مي
  .گيرد

كشورهاي نپال، بوتان، سريالنكا، مالي، الئوس، برمه و ويتنام در زمينه توسعه تكنولوژي بومي بـسيار فقيرنـد و در ايـن مركـز بـه                          
كـشورهاي صـنعتي نظيـر آمريكـا، انگلـيس،          . باشند   همجوار خود نظير هند، پاكستان، چين، استراليا و ژاپن متكي مي           كشورهاي بزرگ 

آلمان و مؤسسات وابسته به سازمان ملل متحد نظير برنامه توسعه ملل متحد و بانـك جهـاني بـراي ايجـاد زيربناهـاي تكنولوژيـك و                           
عالوه بر  . دهند كه ممكن است با نيازهاي آنان سازگار يا ناسازگار باشد             كشورها قرار مي   هايي در اختيار اين     تكنولوژي ارتباطات كمك  

هاي اقتصادي محتاج هستند و همين عوامل سـبب         وابستگي تكنولوژيك، اين كشورها براي دريافت تكنولوژي مورد نياز خود به كمك           
ابع سبب شده است تا تكنولوژي در اين كشورها، تنها به مناطق  محدود بودن من  . ها به تكنولوژي محدود شود      شده است تا دسترسي آن    

مندند و از نزديكي      تايلند، مالزي و اندونزي تا حدودي از تكنولوژي بومي بهره         . شهري اختصاص يابد و مناطق روستايي محروم بمانند       
  .اند به بازارهاي همجوار نظير سنگاپور و تايوان سود جسته

  
  آن و حاشيه اقيانوس آرام اطالعات كشورهاي همجوار هند، آسه الگوي جامعه 1-5نمودار 

  

  الگوهاي در      توسعة فرهنگ     مشكالت جغرافيايي       اختالف سطح 
  حال تغيير     تكنولوژي اطالعات             و اقتصادي    توسعه  

  

  الگوهاي در حال تغيير        توسعة فرهنگ           نوع اول
  تكنولوژي اطالعات        
  هاي كار بيشتر فرصت•       بازارهاي تكنولوژيك براي•       ل توجهمركز ثق

  دستاوردهاي اقتصادي•       كشورهاي صنعتي         كشورهاي صنعتي
  هاي خارجي كشي و سلطة فرهنگ بهره•         نيروي كار ارزان•       براي توليد 

  كنندگان فآليسم فرهنگي مصر ايده •    موجود بودن تكنولوژي پيشرفته•      تكنولوژي اطالعات
  ها نسبت به چند ملّيت         مانده مستقيم يا پس           

  

  الگوهاي در حال تغيير        فرهنگتوسعة            نوع دوم
  تكنولوژي اطالعات        

  دسترسي محدود به تكنولوژي اطالعات •     تكنولوژي بومي سطح پايين •    وابستگي به كشورهاي
  مناطق ناديده گرفته شده روستايي •    المللي بينهاي ملّي و  همكاري •      همجوار در زمينه
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  هاي ارتباطي كوچك تكنولوژي •    براي تأمين تكنولوژي مناسب        تكنولوژي اطالعات
  ها براي توده         تمركز بر مناطق شهري •        

  

  الگوهاي در حال تغيير        توسعة فرهنگ          نوع سوم
  تكنولوژي اطالعات        
  تر به تكنولوژي دسترسي وسيع •      وژي در داخل توليد تكنول•        

  هاي ارتباطي كوچك تكنولوژي •        )بومي(كشور          استقالل نسبي 
  ها براي توده       همجواري با بازارهاي تكنولوژي •      تكنولوژيك
  اي هاي منطقه همكاري •        

  
  

  مدل تكنولوژي اطالعات
هـاي    انـد چـالش     عات در ميان كشورهايي كه در اين فصل مورد بررسـي قـرار گرفتـه              تفاوت ميزان پيشرفت تكنولوژيك و انتشار اطال      

  .فرهنگي بسياري را پديد آورده است
  

  آن و حاشيه اقيانوس آرام  مدل تكنولوژي اطالعات كشورهاي همجوار هند، آسه2-5نمودار 
  

  هاي      توزيع نامتوازن تكنولوژي  اي ناهمگونه                   چالش  هاي ناهمگون                   چالش  رشد ناهمگون
  اطالعات و خدمات      فرهنگي        اقتصادي    هاي اطالعات تكنولوژي

  
  
  
  

  
  

  اي همكاري منطقه
  

  وابستگي اقتصادي      وابستگي تكنولوژيك
  

  اي هاي منطقه كمك
  
  
  
  
  
  

  انتشار تكنولوژي اطالعات

آداب و 

  رسوم

 ها و سنت

  

 سوادي بي

  محدوديت

 منابع

هاي  زمينه

 توسعه
  نيروي كار

 ارزان
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       توليد تكنولوژي
  ارائه گسترده  نقش اجتماعي  تملك تكنولوژي                

     تكنولوژي     تكنولوژي    به عنوان مظهر                 جذب تكنولوژي
     اطالعات           تشخيص                 براي سازگار نمودن
       آن با شرايط داخلي

  
  افزار افزار و سخت     قاچاق نرم

  
      تأثير محتواي پيام

  
  
سوادي، نيروي كار ارزان يا استثمار شده  شمار، بي ها، آداب و رسوم، جمعيت بي عوامل متعددي چون سنّت). 2-5به نمودار نگاه كنيد (

وابستگي اقتصادي و تكنولوژيك براي انتشار اطالعـات       . و محدوديت منابع، روند توسعه در اين كشورها را تحت تأثير قرار داده است             
  .ناپذير در جهت رشد تلقي شود اي در اغلب موارد عاملي انكار  است تا كمك و همكاري منطقهو نفس همين وابستگي سبب شده

  

  چكيده
 هر يك از اين كشورها به نوعي به كشورهاي      .كشورهاي مورد بحث در اين فصل از لحاظ ميزان توسعه عميقاً با يكديگر تفاوت دارند              

سنّت، نقش بـسيار مهمـي      . اي است   هاي منطقه   ابرات تا حدود زيادي در گرو كمك      دستيابي به توسعه، در زمينة مخ     . اند  همجوار وابسته 
هـاي اجتمـاعي      كند و بردباري در مقابل تنوع قومي، زباني و مذهبي به ارتقاي تكنولوژي              در توسعه هر يك از كشورهاي منطقه ايفا مي        

در برخي موارد استعمار آن چنـان در تـار و   . مك كرده استكند، ك كه به حق از هموار كردن راه دگرگوني به زيان سنّت خودداري مي        
هاي سياسي سايه افكنده است، بـا وجـود ايـن در              ها ريشه دوانيده كه بقاياي قدرت استعماري هنوز هم مشهود و بر فعاليت              پود سنت 

اي هـستند، منجـر شـده         ع پراكنده هاي تازه سياسي به ايجاد كشورهايي كه از لحاظ جغرافيايي در بر گيرنده جوام               مواردي نيز ضرورت  
آن و حاشـيه اقيـانوس آرام بـيش از ديگـر كـشورهاي منطقـه، جامعـه         ها، حكايت از آن دارد كه كشورهاي عضو آسـه     بيني  پيش. است

اينـده  ها را از همگـاني بـا نيازهـاي فز           اند كه آن    اي صرف نكرده    اطالعات را تجربه كنند، چون اين كشورها براي امور زيربنايي سرمايه          
شك مـشاهده رونـد آتـي     اند و بي اين كشورها خود را به پاسداري از سنن فرهنگي در برابر دگرگوني متعهد ساخته. اطالعات باز دارد  

اين . شدن كشورهاي جهان به يكديگر در سايه تكنولوژي ارتباطات، جالب توجه خواهد بود              اوضاع در اين كشورها با توجه به نزديك       
  . چنين سياستي ممكن است به مدل جامعه اطالعات تبديل شوندكشورها در راستاي

  
  
  
  
  
  

  متمركز ساختن

  توجه به بازارهاي

 تكنولوژي

 سرمايه

  جهت

 تكنولوژي

 آموزش

  منابع 

 انساني

  همكاري

 اي منطقه

  هاي كمك

 اي منطقه
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  فصل ششم
  مطالعه مورد خاص: آمريكاي التين

  

تناقض عمده موجود در تكنولوژي در خصوص اطالعات و ارتباطات، گـرايش آن بـه سـمت تمركـز                   
  . فرد در جامعه همراه استاست كه در عين حال با خطر در حاشيه قرار گرفتن) كنترل(

  )1987( 1ادواردو وايزر
  

بـا ايـن وجـود،      . الشعاع موقعيت جغرافيايي و قدرت اياالت متحده آمريكا قرار داشـته اسـت              تالش آمريكاي التين براي توسعه، تحت     
ورهاي آمريكاي التـين  كش. ها و آداب و رسوم بومي بوده است هاي منحصر به فرد فرهنگي و سياسي، دليلي بر حفظ ارزش       محدوديت

  .شوند العاده اقتصادي و ساختارهاي سياسي قدرت محسوب مي هاي خارق نمونه بارز توسعه و ارتباط آن با محدوديت
هاي تكنولوژي ارتباطات و توسعه صنايع داخلي اطالعات در كشورهاي آمريكاي التين با تأكيد خاص بر سه            در اين فصل سياست   

 ايـن سـه كـشور از        .قه از لحاظ تكنولوژيك يعني مكزيك، برزيل و آرژانتين مورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت                 تر اين منط    كشور پيشرفته 
هاي گوناگون، عاليق و سوابق مشترك دارند ولي در هر يك از موارد، مسائل سياسي از زاوية كامالً متفـاوتي مـورد توجـه قـرار                            جنبه

ن سه كشور، بازتابي از تالش آنان براي رقابت در زمينه تكنولـوژي اطالعـات               داليل تدوين سياست ملّي در هر يك از اي        . گرفته است 
در سطح جهاني يا دست كم در صحنه داخلي و در عين حال فايق آمدن بر مـشكالت حـاد كـشورهاي جهـان سـوم بـويژه در زمينـه                

انـد    هر يك به نوبه خود تالش كـرده       آرژانتين، مكزيك و برزيل     . شود  توانايي در كنترل سرنوشت خود در عصر اطالعات محسوب مي         
اي به جزيي از جامعة اطالعات تبديل شوند و در اين تالش، درجه       هاي متفاوت در زمينه انفورماتيك و پخش ماهواره         تا با اتخاذ روش   

  .ها با يكديگر تفاوت دارد موفقيت آن
 از آنجا كه اين كشورها ظرفيت و توان توسـعه           در اين فصل اشاره مختصري نيز به ديگر كشورهاي آمريكاي التين شده است ولي             

گرچـه تمـامي   . اند در نتيجه اشاره به آنان گذرا است هاي ديگري غير از موضوع مورد بحث در اين كتاب صرف كرده           خود را در زمينه   
اند با وجود اين،      ان بوده كشورهاي آمريكاي التين با مسأله وابستگي بويژه به همسايه قدرتمند شمالي خود يعني آمريكا، دست به گريب                

بازگوكننده مسائلي است كه در مورد تمامي كـشورهاي آمريكـاي   ) 1979 (»3فالتو«و » 2كاردوسو«بررسي و مطالعات انجام شده توسط       
د، بايد به طور جداگانه مورد بررسي قـرار گيـر           گر، هر موضوع و شرايط خاصي مي        به اعتقاد اين دو پژوهش    . كند  التين مصداق پيدا مي   

هاي هر يك از كشورهاي اين منطقه را در خود منعكس  گي توانند ويژ   چنان غيرقابل انعطافند كه نمي      چون ارائه الگوهاي كلي نظري، آن     
هاي مشتركي چون رواج گسترده مذهب كاتوليك، مناطق گـسترده            با وجود آنچه گفته شد، كشورهاي آمريكاي التين از ويژگي         . نمايند

.  كامالً با يكـديگر متفاوتنـد  سياسيولي از لحاظ وسعت، اقتصاد و تاريخ        . علم اين منطقه زبان مشترك برخوردارند     روستايي و در ؟؟؟     
                                                 
1. Edvardo Vizer 
2. Cardoso 
3. Faltto 
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هاي مشابهي در ميان كشورهاي آمريكاي التين وجود دارد كه به درك نظام طبقاتي، هويت و الگوهاي ارتباطي كه                عالوه بر اين، ارزش   
  .كند دهند، كمك مي  قرار ميهاي اجتماعي را تحت تأثير  تكنولوژي

خطوط اصلي نوع خاصي از ارتباط را كه بين زمينداران بزرگ و كارگران كشاورزي در آمريكـاي  ) 1976 (1مثالً، ديرباز ـ بوردناوه 
هـاي   يگيري از نـوآور   شدن نيازهاي مشترك، مطلوبيت و كارآئي تغيير در بهره التين جريان داشته و مانع ارتباط كالمي مؤثر، مشخص      

  :ها را به شرح زير بر شمرده است گيري از نوآوري وي مشكالت موجود بر سر راه ارتباط و بهره. شود ترسيم كرده است كشاورزي مي
  ساختارهاي ارتباطي كه در شهرها متمركز بوده،. 1
  ،كنند هاي ضعيف و محتواي نامناسب به مناطق روستايي رخنه مي هاي ارتباطي كه به گونه كانال. 2
  .گيري بوده و از هيچ نوع تشكل سياسي برخوردار نيستند كشاورزاني كه فاقد قدرت تصميم. 3
  ها، نابرابري توان اقتصادي و دسترسي نامتوازن به اطالعات مربوط به نوآوري. 4
  ها، ناكافي بودن نوآوري. 5
  ساختار اجتماعي ظالمانه روستايي،. 6
  ضعف زيربنايي،. 7
  اورزي،هاي سست كش سياست. 8
  ).51 -50ص (پراكندگي جغرافيايي و انزوا . 9

  
هـاي سـنتي را    هاي رايج در آمريكاي التين كه بروز تغييـرات در شـيوه     هاي خود نياز به درك ارزش       نيز در نوشته  ) 1985 (2پائولو فرير 

گيـري دگرگـوني،       بـراي شـكل    دهد كـه    بحث فرير در زمينه كسب آگاهي نشان مي       . دهد، خاطر نشان ساخته است      تحت تأثير قرار مي   
 نظير نـوع مناسـب      »3ابزارهاي فرهنگي «اين ديدگاه، نياز به     . هاي يك گروه خاص اجتماعي مربوط باشد        چگونه آموزش بايد با ويژگي    

 كـشورهاي   .دانـد   هاي سياسي و آگاهي از ساختارهاي موجود را براي آموزش طبقات مختلف اجتمـاعي ضـروري مـي                   ها، گروه   رسانه
ها   اقتصادي آن  برزيل و آرژانتين با انبوه جمعيت شهرنشين و نگراني از اين كه تكنولوژي اطالعات چگونه به تقويت موقعيت                 مكزيك،  

هـا در زمينـه      هاي سنتي ديرپا در هر يـك از ايـن سـه كـشور، آن                عالوه بر فرهنگ  . كمك خواهد كرد، وجوه مشترك ديگري نيز دارند       
هاي طبقاتي و سياسي تاريخي كه بارها با اقدامات شديد نظامي همـراه بـوده اسـت و كـشمكش                    هاي هنگفت خارجي و ساختار        بدهي

ايـاالت  . اند  داخلي بين نخبگان و طبقات كارگر، وجوه مشترك داشته و هر يك در طول تاريخ به نوعي، سلطه آمريكا را احساس كرده                     
ها، نفوذ در سياست خارجي، و در برخي موارد      ولوژي، محتواي رسانه  هاي انتقال تكن     به اين طرف در زمينه     1920متحده آمريكا از سال     

. نمـايي كـرده اسـت       هاي اقتصادي نظير اعطاي وام، حمايت سياسي يا پيوندهاي صنعتي در قبال اين سه كشور قـدرت                  از طريقِ پاداش  
هاي آمريكـاي شـمالي    ها و شركت ولتهمزمان با تالش اين سه كشور براي تبديل شدن به كشورهاي جديد صنعتي، ارتباط سنتي با د                

ترين مسأله هر سه كشور اين  شايد عمده . هاي شديد مردم مواجه بوده است       از سوي رهبران سياسي مورد سؤال قرار گرفته و با واكنش          
داده و در افزار را بدون سلطه يا محدود ساختن سـلطه كـشورهاي صـنعتي توسـعه                هاي اطالعات و نرم     توان تكنولوژي   باشد كه آيا مي   

  .عين حال با خطر كهنه بودن تكنولوژي در زمان ارائه به بازار، مواجه نگرديد
هاي اطالعات در قرن بيستم از ديگر كشورهاي آمريكـاي التـين              دو كشور برزيل و مكزيك در زمينه مخابرات و توسعه تكنولوژي          

هاي عمراني اين كـشور       خارجي در صنايع انفورماتيك به ديگر برنامه      تصميم آگاهانه مكزيك مبني بر استفاده از سرمايه         . اند    پيش افتاده 
هاي كوتـاه ـ متوسـط و بلنـد      طرحتصميم برزيل بر اجراي . نيز سرايت كرده است و سياست خارجي را نيز تحت تأثير قرار داده است

حمايت از توليدات بومي وسايل ارتبـاطي،       وري كه هدف آن تمركز بر توسعه داخلي است به تأكيد بر تقويت زيربناها براي                  مدت بهره 

                                                 
1. Diaz - Bordenave 
2. Paulo Frier 
3. Cultural Tools 
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هـاي سياسـي و    بحـران . هاي عاري از رقابت، در يك مقطع زماني تحقق يافته است اما اين سياست در پرتو استراتژي     . منجر شده است  
انتين قبل  مشي اين كشور در زمينه توسعه دستخوش نوسان شود و اين در حالي است كه آرژ                 اقتصادي آرژانتين سبب شده است تا خط      

تغييرات سياسي جاري، اين كشور شايد ناگريز شود مـسائل          كند، لكن با      از هر چيز براي سر و سامان دادن به اقتصاد داخلي تالش مي            
  .هاي متفاوت با گذشته مورد توجه قرار دهد سياسي خاص را از زاويه

  

  پيوندهاي صنعتي آمريكاي جنوبي و شمالي
 1920در طـول دهـه      . انـد   مسلط جهان به آمريكاي التين چون بهشتي براي سلطه فرهنگـي نگريـسته            هاي    در خالل قرن بيستم، قدرت    

و چندين شركت ديگر از طريق كارهاي مهندسـي، اهـداي           » 4اندتي  ، اتي 3، وستينگهاس 2تي  تي  آي ،1آ  آسي«هاي صنعتي آمريكا نظير       غول
در پايـان دوره ركـود جهـاني و در خـالل            . آمريكاي التين كمك كردند   هاي راديويي در      تكنولوژي و آموزش كاركنان به ايجاد سيستم      

اي كه در راه بود،       اي با هدف نوسازي و توسعه       هاي متفاوتي در توسعه جهاني مطرح گرديد و متحدان اقتصادي تازه            جنگ دوم اولويت  
  .پا به عرصه وجود گذاشتند

اي كـه ايـن كميـسيون انجـام داد يـك              و مطالعات برجسته  » 5 التين كميسيون اقتصادي آمريكاي  «هاي     در پرتو تالش   1960در دهه   
مانند تعـداد   (هاي مربوط به ميزان تكنولوژي         فرضيه .الگوي وابستگي پديد آمد كه تقريباً در تمامي كشورهاي آمريكاي التين دنبال شد            

اد نگريسته شده و به عنوان ابـزار امپرياليـسم و           از سوي كشورهاي آمريكاي التين به ديده انتق       ) تلفن، نوع زيربناي حمل و نقل و غيره       
دانـستند كـه      كردند، با وجود اين مي      هاي مسلط را الزمه رشد تلقي مي        گرچه بسياري از اين كشورها نفوذ قدرت      . شدند  كنترل تلقي مي  

  .شماري خواهد داشت هرگونه مشاركت و همكاري با كشورهاي قدرتمند براي آنان پيامدهاي بي
لكن براي برآوردن نياز خود از محدوديت منـابع         . رسد كه آمريكاي التين تشنه تكنولوژي اطالعات است         ين به نظر مي   در واقع چن  

از ( و ديگر خـدمات مخـابراتي        ولي پوشش تلويزيوني  . گيرد   درصد قاره را در بر مي      100پوشش راديويي تقريباً    . برد  اقتصادي رنج مي  
هـاي راديـويي و تلويزيـوني         اي براي توليد برنامه     هاي گسترده   طرح كشور آمريكاي التين     چندين. يكسان نيست ) جمله خدمات پستي  

هـا     فيلم مستند ويدئويي توليد شد كه در آن        200 در شيلي حدود     1984 -1980هاي    مثال بين سال  . اند  متناسب با عاليق مردم تهيه ديده     
هاي تهيه شده در بـين        ها ممكن است مقدور نباشد ولي فيلم        اين برنامه گرچه پخش سراسري    . اند  كاري به تصوير كشيده شده        فقر و بي  

  .اند هاي مردمي و ديگر مجامعي كه به تلويزيون مدار بسته مجهزند، به نمايش در آمده هاي كوچك دانشجويي، كارگري، سازمان گروه
امپيوترهاي موجود در سه كشور صنعتي اين منطقـه          درصد ك  90در آمريكاي التين حالت نامتوازن دارد و تقريباً         توزيع كامپيوتر نيز    

اين سه كشور از امكانات اندكي در زمينه توليد كامپيوتر برخوردار بوده و اكثر قطعات               . اند  يعني آرژانتين، مكزيك و برزيل متمركز شده      
الذكر بـه صـورت    در سه كشور فوق» 7ز و ونگآر، بروگ   سي ام، ديجيتال، ان بي آي«نظير » 6فراملّي«هاي  شركت. كنند را از خارج وارد مي  

بـسياري از   . كننـد   افزار مـورد نيـاز خـود را از خـارج وارد مـي               بسيار گسترده فعالند، در حالي كه ديگر كشورهاي منطقه تمامي سخت          
له احتمـاالً از آنچـه    كنند ولي اين مسأ     افزار كامپيوتر را شكل ديگري از امپرياليسم و وابستگي فرهنگي تلقي مي             نويسندگان نقش سخت  

توهمـاتي را   » وابستگي فرهنگـي  «ها در زمينه نظريه       معتقد است بسياري از نوشته    ) 1981 (8سارتي. تر است   آيد، پيچيده   كه به چشم مي   
وي ضـمن بـازگو كـردن ماهيـت مخـرب مـضمون وابـستگي فرهنگـي                 . در مورد معني اين واژه در آمريكاي التين ايجاد كرده اسـت           

  :نويسد مي

                                                 
1. ACA 
2. ITT 
3. Wesing House 
4. AT&T 
5. Economic Commission on Latin America (ECLA) 
6. Transnational 
7. IBM, Digital, NCR, Burroughs and Wang 
8. Sarti 
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اند كـه ايـدئولوژي در        ضمن تأكيد بر انفعالي بودن جوامع تحت سلطه، از اين نكته غافل           » 1وابستگي فرهنگي «پردازان    خي نظريه بر
گـر   اين ايدئولوژي در خدمت منافع بورژوازي محلي قرار دارد كه اهدافشان اغلب با مراكز سلطه. گيرد درون جوامع خودشان شكل مي  

عالوه بر اين، طبقات حاكمـه محلـي خـود بـه        . شود  ها منجر مي    ت كه به برقراري ارتباط مستقيم بين آن       داري آن چنان همسوس     سرمايه
  ).327ص (خارج قادرند جوامع خود را تحت سيطره خويش درآورند تنهايي و بدون نياز به دريافت دستور از 

ايـن نكتـه بايـد بـا توجـه بـه عملكـرد و نقـش          گيرد اما     بدين ترتيب وابستگي ايدئولوژيك از وابستگي تكنولوژيك سرچشمه مي        
در بسياري از كشورهاي آمريكاي التين با آغاز اعمـال         . ساختارهاي سياسي و ايدئولوژيك در هر يك از جوامع مورد مطالعه قرار گيرد            

ا به دليل عدم در بسياري از اين كشوره. هاي حاكم، محبوبيت آمريكا و ديگر كشورهاي خارجي كمتر شده است        قدرت از سوي دولت   
هـاي   توانايي دولت در تأمين بودجه مورد نياز براي حفظ و توسعه ساختار صنعتي، رشد ناشي از تكنولوژي عرضه شدة توسط قـدرت          

كشورهاي آمريكاي التين نيز همانند بسياري از ديگـر كـشورهاي جهـان             . شود  گر، به عنوان توسعه اسارت بار تلقي مي         بزرگ و سلطه  
هيا توزيعخود را براي ارتباطات الكترونيك را، يا در د اخل كشور توليد كننـد يـا آن را از خـارج تـأمين                          رند كه سيستم  بايد تصميم بگي  

هاي  هاي سياسي در طول قرن بيستم، اولويت نكته ديگر اين كه شورش   . هاي موجود ارتباطات را گسترش دهند       نمايند تا بتوانند سيستم   
اين امر چندين تكنولوژي بزرگ را دستخوش مخاطره سـاخته ولـي در عـين               . ا مطرح ساخته است   خاصي را براي مردم بيشتر كشوره     

هاي   ها و تعابير متفاوتي از نظريه       در كشورهاي آمريكاي التين برداشت    . هاي كوچك كمك كرده است      حال به افزايش عرضه تكنولوژي    
شود، در حالي كه سيستم سياسـي         نوان الگوي خودكامه تلقي مي    براي مثال در كشور مكزيك معيار رسمي به ع        . آيد  سياسي به عمل مي   

دولـت مكزيـك براسـاس قـانون        . آيند از خودكامگي كمتري برخوردار است       در مقايسه با ديگر كشورهايي كه خودكامه به حساب مي         
اي صوتي و تصويري    ه   وظيفه تنظيم و هدايت تمامي رسانه      1960هاي صوتي و تصويري مصوب         و قانون رسانه   1917اساسي مصوب   

ها ضمن همـاهنگي بـا حكومـت از     گونه رسانه دهد و اين   دار است، ولي در اين زمينه قابليت انعطاف بسياري از خود نشان مي              را عهده 
  .اي برخوردارند آزادي و اختيارات قابل مالحظه

شـود، تمركـز      ي كشور مكزيـك مـشاهده مـي       ها  گونه كه در نهادها و سازمان       در تمامي كشورهاي آمريكاي التين بطور سنّتي همان       
مـشي   خـط قدرت يا كنترل، در اختيار تعداد نسبتاً اندك از افراد قدرتمند اقتصادي قرار دارد و همين نظام عالوه بـر ايجـاد مـشكالت،         

  .دهد هاي ارتباطي را نيز تحت تأثير و نفوذ قرار مي دولت در زمينه تكنولوژي
فكـري و كـارگري در        هاي خود از وجود نخبگان سياسي، نظامي، مذهبي، فرهنگي، روشـن            تهدر نوش ) 1967 (3 و سوالري  2ليپست

هاي گروهي، بين آمريكاي التـين و ديگـر منـاطق تفـاوت               ها و ويژگي    در اين مورد بين جنبش    . اند  آمريكاي التين سخن به ميان آورده     
سـابقه طـوالني و     . اند  هاي سياسي متفاوت جاي گرفته       در تشكل  هاي مختلف نخبگان در آمريكاي التين       جنداني وجود ندارد، اما گروه    
ها حفـظ     بايد اين ارزش    هاي سنّتي خاصي را در جوامع آمريكاي التين پديد آورده كه برخي معقتدند مي               سنّتي مبتني بر نخبگان، ارزش    

اغلب كساني كه از حاكميت نخبگـان آسـيب          (و اكثريتي كه به اصالح اجتماعي معقدند      ) بويژه آنهايي كه خود از نخبگان هستند      (شود  
  ).اند ديده

ها  هاي اجتماعي ـ اقتصادي را كه موقعيت جغرافيايي اغلب به شكاف بيشتر ميان آن  شرايط فوق، ديدگاه مربوط به ناهمگوني گروه
د آورده است كه مردم شهري      هايي را پدي    شكاف و جدايي عظيم بين ساكنان مناطق شهري و روستايي اولويت          . كند  انجاميده تقويت مي  

در بسياري از موارد جدايي جغرافيايي، همچنان شكاف بين اغنيـا و  . ها را بپذيرند كنند و نه حاضرند آن    ها را درك مي     و روستايي نه آن   
  .بخشد فقرا، قدرتمندان و زيردستان را شدت مي

  

  

                                                 
1. Cultural Dependency  
2. Lipset  
3. Solari  
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  ها هاي توده خواست
هاي گوناگون اظهار وجود نكرده بودند، اهميتي بـه عاليـق و               طبقات و خرده فرهنگ    برگزيدگان و نخبگان آمريكاي التين تا زماني كه       

تـوازن و در  ) از جملـه تـشكيالت نظـامي   (نمايي احـزاب سياسـي مختلـف     در بسياري از موارد با قدرت    . دادند  هاي آنان نمي    خواست
گرچـه  . ياسي به نفع قطب ديگر بر هم خـورده اسـت          هاي بنيادي از يك قطب س       مواردي عدم توازن در سراسر آمريكاي التين به گونه        

كننـد ولـي كمتـر        ها، دمكراسي را در حال حاضر شكل غالب حكومتي در اكثر كشورهاي آمريكـاي التـين تلقـي مـي                     بسياري از گروه  
 در بسياري از    .نوعي حكومت خودكامه را تجربه نكرده باشد        به) اغلب تاريخ معاصر  (توان يافت كه در طول تاريخ خود          را مي كشوري  

هاي كارگري، دهقانان، نخبگان و اين قبيـل          كشورهاي آمريكاي التين شكاف عميق بين مناطق شهري و روستايي، فقير و غني، اتحاديه             
گذاري   هاي سياسي از ميان رفته و هزينه سرمايه         بودن سياست، با جنجال     از اين رو شفاف   . ها اغلب روند توسعه را كُند كرده است         گروه

  .ها تحت تأثير قرار گرفته است ها و هزينه هاي سياسي پراكنده، ديدگاه زيربناهاي عمده ارتباطات به طور همزمان توسط قدرتدر 
پـذيري از منـاطق همجـوار و عوامـل ديگـر، سياسـي                در بسياري از مناطق آمريكاي التين، مردم به علل ناشي از شرايط كار، تأثير             

سراسر آمريكاي التين عموميت داشته ولي در هر يك از كشورهاي اين منطقه، شكل خاصـي بـه خـود       اي در     هاي توده   جنبش. اند  شده
هاي مردمي در برزيل در مقايسه با آرژانتـين از سـازماندهي كمتـري از سـوي طبقـات اجتمـاعي و اقتـصادي                          مثالً جنبش . گرفته است 

  .برخوردار بوده است
بـراي مثـال در حـالي كـه مـردم      .  ملّت نيز در آمريكاي التين مسأله آفرين بوده است    تابعيت يا تلقي كردن خود به عنوان جزيي از        

از . دهند، دركشورهاي ديگر پيوندهاي ملّي و اجتماعي بـه نـسبت كـم اسـت                آرژانتين تعلق خاطر نسبتاً زيادي به ملّيت خود نشان مي         
گونه  اين. كنند تا برزيلي د را افراد ساكن برزيل قلمداد ميسوي ديگر برزيل با بحران هويت بيشتري مواجه است و مردم اين كشور خو        

ها، واكنش شهروندان يك كشور در قبال توسعه صنايع داخلي، اشتياق آنان به زندگي درمناطق فقرزده يـا شـرايط نامـساعد را                         برداشت
و ارزيـابي اهـداف كوتـاه مـدت در مقابـل      تر مسائلي چون انتقال تكنولوژي، همكاري اقتصادي   مهم دهد و از همه    تحت تأثير قرار مي   

ها نسبت بـه      آموزش و پرورش نيز از جمله مسائلي است كه توده         . گيرند  اهداف بلندمدت با پيامدهاي مهم سياسي مورد توجه قرار مي         
زان باسـوادي در    دهد كه مي    نكته جالب توجه اينكه آمارهاي مربوط به ميزان باسوادي در آمريكاي التين نشان مي             . باشند  آن حساس مي  

ابن امر شـايد تـا حـدودي بـه اهميـت            ) 1-6نگاه كنيد به جدول     (اين منطقه در مقايسه با ديگر كشورهاي در حال توسعه باالتر است             
  .گيرد، مربوط باشد  شدن فرد براي مشاركت فعال در رويدادهاي سياسي كشور كه از ميراث اسپانيا سرچشمه مي ارزش سواد و آماده

  

  سوادي در آمريكاي التين ميزان بي 1-6جدول 
  

  سال تهيه آمار  سوادي درصد بي  نام كشور
  1980  1/6  آرژانتين
  1976  6/38  بوليوي
  1980  5/25  برزيل
  1970  11  شيلي
  1981  8/14  كلمبيا
  1982  8/19  اكوادور
  1970  8/25  مكريك
  1971  5/42  نيكاراگوا
  1982  5/12  پاراگوئه
  1981  1/18  پرو
  1975  1/6  ئهاوروگو
  1981  3/15  ونزوئال

      1987(يونسكو : مأخذ
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  آرژانتين
 حالي كه مكزيك و برزيل به مسألة رشد صنايع تكنولوژي اطالعات از زاويه استفادة هر چه بيشتر دولت از اين  تكنولـوژي، بـراي                          در

 گـام چنـداني در جهـت توسـعه تكنولـوژي اطالعـات              كنند، آرژانتين در اصل به داليل سياسي نتوانسته است            توليدات داخلي نگاه مي   
ها با تغيير حزب حاكم           ها و برداشت توده     بردن به اين نكته است كه نقش دولت         نكته جالب توجه در مطالعه جامعه آرژانتين پي       . بردارد

ل عموميـت داشـتن ايـن       دليـ   بـه . شود  هاي جديد چگونه و با چه سرعتي دستخوش تغيير مي           و مشكالت ناشي از تغيير سياست دولت      
ريـزي و     در برنامـه   پديـد آمـده   تـر شـدن موضـوع، تـاريخ سياسـي آرژانتـين و تغييـرات                  ويژگي در آمريكاي التين و جهـت روشـن        

  .دهيم گذاري اين كشور را مورد بررسي قرار مي سياست
 در 1983 دمكراتيـك در سـال   منجرشد، بار ديگر نظام حكـومتي » جنگ كثيف« كه به جنگي موسوم به گري  سال نظامي 13پس از   

بدهي اعظيم خارجي و سوء ظن شديد حكومت نسبت به مردم سبب شده است تا ايفاي نقـش دمكراتيـك در                     . آرژانتين برقرار گرديد  
  .شود آرژانتين ساختگي تلقي مي

. گيرد رچشمه ميمشي مخابرات از احساسات ضد وابستگي و هواداري از وابستگي س بخش اعظم گفت و شنود سياسي درباره خط       
يكـي از ايـن دو برداشـت از سـوي           . گيرنـد   نشأت مي » پيشرفت«اين اعتقادات از دو برداشت متضاد نسبت به         ) 1987( 1به اعتقاد آدلر  

هاي اقتصادي كـه از حمايـت         كار و مخالف مداخله دولت در فعاليت        داران محافظه   بند از زمينداران صاحبان صنايع و سرمايه        ائتالفي نيم 
المللـي را     نقـش آرژانتـين در نظـام اقتـصاد بـين          ... اين ائـتالف  . ارائه شده است  . نيروهاي مسلح برخوردارند  اي از     قابل مالحظه بخش  
است چـون بـا برتـري نـسبي         » بد«شدن از لحاظ اقتصادي       داند و معتقد است صنعتي      كننده موادغذايي مورد نياز جهان گرسنه مي        تأمين

شـدن از لحـاظ    دانـد و معتقـد اسـت صـنعتي        المللي را تأمين كننده موادغذايي مورد نياز جهان گرسنه مـي            ن در نظام اقتصاد بي    آرژانتين
است چـون احـساسات   » بد«است چون با برتري نسبي آرژانتين در زمينه غالت و گوشت تضاد دارد و از لحاظ سياسي          » بد«اقتصادي  

داران و صـاحبان صـنايع كوچـك،         برداشت دوم از سوي سـرمايه     . كند  تقويت مي  را   »2پرونيسم«اي عمدتاً     هاي توده   گرايي و جنبش    ملّي
شود كه همگي معتقدند آينده       گرا و هواداران جنبش پرونيسم ارائه مي        رهبران كارگري، برخي اعضاي طبقه متوسط شهري، نظاميان ملّي        

  )105 ـ 104ص . (آرژانتين در گرو صنعتي شدن و قطع وابستگي است
» 4شبه توسعه«آن را » 3توماس باچ«ها سبب شده است آرژانتين به سمت آنچه  قدرتمند و برخوردار از حمايت تودهفقدان حكومت 

. ممكن است در زمينه توسعه با سير نزولي مواجـه شـدند           ) بويژه آرژانتين (به اعتقاد وي كشورهاي آمريكاي جنوبي       . ناميده گام بردارد  
هاي سياسي اين صـنعت       رقيب بود، ولي بر اثر طغيان       ماني در بين كشورهاي آمريكاي التين بي      براي مثال صنعت الكترونيك آرژانتين ز     

  .هاي اطالعات در اين منطقه برعهده ندارد تكنولوژيديگر نقشي در زمينه توليد 
هاي  تا كنون جناح. اند  رئيس جمهوري در آرژانتين با توسل به زور از اريكه قدرت پايين آورده شده13 به اين طرف 1900از سال 

اولين رئيس جمهوري است كه از طريـق        ) 1989-1983(آلفونسين  . اند  مختلف نيروهاي مسلح، بارها در اين كشور دست به كودتا زده          
گرچـه وي   .  سال رياست جمهوري خود را به پايان برسـاند         6 سال دوران    64انتخابات دمكراتيك به پيروزي رسيده و توانست پس از          

ثبـاتي سياسـي مـشكالتي را پديـد      بي. شارهاي سياسي چند ماه قبل از اتمام دوره رياست جمهوري زمام امور را رها كرد نيز به علت ف   
  .برد ها پي توان به ماهيت آن آورده است كه تنها از طريق تشريح مختصر تاريخ پيوندهاي سياسي آرژانتين در قرن بيستم مي

  

  

                                                 
1. Adler 
2. Peronism 
3. Tomas Buch 
4. Semi - Development 
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  ستمنگاهي گذرا به تاريخ آرژانتين در قرن بي
ملّـي، و ثبـات در درون       / المللـي     حاكم بر آرژانتين به طور سنتي اهداف مغايري را براي توسعه و رشد اقتصادي در عرصه بين                نخبگان  

كردند، زمام قدرت را      سازي كشور را دنبال مي      كه سياست مدرن  ) كار  محافظه(در آغاز قرن بيستم نخبگان زميندار       . اند  كشور دنبال كرده  
طبقـه  . هاي كـشاورزي و دام بـه اروپـا متمركـز بـود              ها بيشتر بر حول محور صادرات فرآورده        تند ولي منافع اقتصادي آن    در دست داش  

متوسط رو به رشد در بخش خدمات كه از مهاجران اروپايي تركيب يافته بود، چندين حزب سياسي در راستاي منـافع خـود تأسـيس                         
هدف اين حزب ايجاد يكپارچگي در بين طبقه متوسط بـود امـا بـراي تحقـق ايـن       . بود» 1اتحاديه مدني راديكال  «ها    كرد كه يكي از آن    

 با ورود جهان بـه دوره ركـورد بـزرگ، اتحاديـه مـدني راديكـال در آرژانتـين                    1930در سال   . هدف، سياست يا برنامه خاصي نداشت     
  .خلي و تجارت خارجي آسيب ببيندهاي ضعيف و غيرمنسجم دولت سبب شد توليد دا  حكومت را در دست داشت و سياست

هـاي كليـدي      كار را در پـست       سياسي، عناصر محافظه    دست به كودتا زده و با بيرون راندن احزاب از صحنه           1930نظاميان در سال    
ولـي  اين كودتا تا حد زيادي از فاشيزم اسپانيا نشأت گرفتـه بـود             . مستقر ساخته و توجه اندكي به صنعتي ساختن كشور مبذول داشتند          

  .نمايي پرداختند هاي كارگري بار ديگر به قدرت كار خود دستخوش انشعاب شد و اتحاديه پس از چندي حزب محافظه
ناميدند بـه وقـوع        مي »2اتحاديه گروه افسران  « به رهبري يك گروه ويژه از افسران ارتش كه خود را             1940كودتاي ديگري در سال     

. هاي دولتي را به اعضاي خود واگذار كرد         ب سياسي را منحل، قانون اساسي را معلق و پست         اتحاديه گروه افسران تمامي احزا    . پيوست
تـرين رهبـران       بود كه پست وزارت كار را بر عهده گرفت و بعـدها بـه يكـي از قدرتمنـد                   »3سرهنگ خوان پرون  «يكي از اين افسران،     

تمداري بسيار توانا بود و توانست حمايت بسياري از اعضاي          پرون سياس . آمريكاي التين در دوران پس از جنگ دوم جهاني تبديل شد          
 نـام داشـت كـه بعـدها حـزب      »4جاستيكاليـستا «حـزب كـارگري وي   . طبقه كارگر آرژانتين و كليساي كاتوليك را به خود جلب كنـد           

  .شدند  ميناميده» 5مونتو نروها«در ميان هواداران پرون يك شاخه مهم جوانان وجود داشت كه . پرونيست ناميده شد
هـاي اجتمـاعي، جهـت كمـك بـه فقـرا و طبقـات                 گذاري در برنامه    هاي پرون در زمينه ملّي كردن صنايع و سرمايه          گرچه سياست 

وجـود  ) نظير تلفن و حمل و نقـل      (كارگري از حمايت گسترده مردم برخوردار بود، ولي بودجه الزم جهت نوسازي برخي از زيربناها                
هـاي    هـا بـا ويژگـي       ترين عامل وحدت ملّي تكيه داشت و اين سياسـت           عدالت اجتماعي به عنوان اصلي    هاي پرون بر      سياست. نداشت

 ص  1984،  6اشنيتمان(بود، پيوند داشت    ) سومي براي توسعه    راه(داري و نه سوسياليست       ايدئولوژي پرونيست در آرژانتين كه نه سرمايه      
ها   العاده وي در برقراري ارتباط با توده        هايش به عنوان جزئي از موفقيت فوق        مهها براي جلب حمايت از برنا       استفاده وي از رسانه   ). 97

  .ها را لغو كرد ها و ديگر رسانه  كنترل دولت بر روزنامه1950پرون در سال . شود محسوب مي
 بـه تغييـر      كودتاگران، دولتي را بـر سـركار آوردنـد كـه           . حكومت پرون در جريان يك كودتاي نظامي سرنگون شد         1955در سال   

رائـول  «سياست پرون در زمينه حمايت از توليدات داخلي و تقويت تدابير ضـد تـورمي و توسـعه آفـرين از طريـق برنامـه اقتـصادي                    
در عمل تنها بخش اول اين سياست يعني كنار گذاشتن سياست حمايت از توليدات داخلي تحقق يافت و بار                   .  همت گماشت  »7پربيش

  ).147، ص 1979، 8اشنيتمان(رزي بعنوان اساس توسعه اقتصادي كشور تعيين شد ديگر سرمايه خارجي و كشاو

                                                 
1. Radical Civit Union (RCU) 
2. Grup Oficials Unidos  
3. Colonel Juan Peron  
4. Justicalista  
5. Montonerros  
6. Schnitman  
7. Raul Prebisch  

7 .(Schnitman)) 1984 (         زمامداري چندين دولت اعمال شد به      هاي حمايت از توليدات داخلي كه در خالل           رشد صنعت فيلم آرژانتين را با تأكيد خاص بر سياست
هـا در   هاي گروهي آرژانتين معيار بسيار ارزشمندي براي ارزيابي تأثير مسائل سياسي بر رسـانه  هاي تاريخي و موضوعي وي از رسانه بررسي. تصوير كشيده است 

  .دهد كشور آرژانتين ارائه مي
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اي از حـزب اتحـاد وحـدت راديكـال، ائـتالف سياسـي                ها موجب شد تا بين حزب پرونيست و شـاخه           ناخشنودي از اين سياست   
گرايي و    وي به ملّي  . انتين انتخاب شد   به رياست جمهوري آرژ    1958 در سال    1اي پديد آيد و در پرتو همين اتحاد فرونديزي          غيرمنتظره

هـاي ضـد تـورمي كـه بـه جلـب         حمايت از توليدات داخلي معتقد بود اما به دليل ضعف نسبي و فشار نظاميان ناگريز شد تا به برنامه          
  .كرد، متوسل شود المللي پول كمك مي هاي خارجي بويژه از طريق عضويت آرژانتين در صندوق بين سرمايه

گيري نظامي اقتـصادي      هاي وي به شكل     تالش كرد تا توليدات كشاورزي را افزايش دهد ولي سياست         ) 1966 -1963 (2دولت ايليا 
اين امر موجب شـد تـا پانـدول، بـار ديگـر در جهـت                . كه بيگانگي بيشتر بين صاحبان صنايع و طبقه متوسط را دامن زد، منجر گشت             

هـاي    جويانه تمامي احزاب سياسي را منحل و بسياري از كارخانه           ان اقدامي تالفي  ارتش به عنو  . هاي پرونيستي به حركت درآيد      گرايش
هـاي ليبـرال و        بـين هـواداران گـرايش      1973 -1966هـاي     با وجود اين در خالل سال     . گذاران خارجي واگذار كرد     دولتي را به سرمايه   

  .گرا در درون نيروهاي مسلح اختالفاتي بروز كرد ملّي
 با وعده افزايش دوباره دستمزدها و سود و برقراري هماهنگي اجتماعي به قدرت بازگشت ولي     1973 در سال    پرون بار ديگر    خوان
پرون يكسال پـس    . هاي خارجي كشور پديد آمده بود، سازگاري نداشت         تغييراتي كه در بدهي   هاي قديمي پرونيست با تورم و         سياست

نشين وي شد، ولي نقش ايزابل پـرون بيـشتر جنبـه تـشريفاتي داشـت و                 از بازگشت به قدرت، درگذشت و همسرش ايزابل پرون جا         
هـاي خـارجي       درصد افـزايش يافـت و بـدهي        600در زمان حكومت ايزابل پرون تورم تا ميزان         . كرد  قدرت واقعي را ارتش اعمال مي     

ر شـد و دولـت نظـامي تـازه اعـالم كـرد        با كودتاي جناحي از ارتش بر كنا1976ايزابل پرون در سال . آرژانتين نيز رو به افزايش نهاد     
  ).14، ص 1985، 3اسنو(هاي خارجي سوق خواهد داد  گذاري كشور را به سمت اقتصاد آزاد و افزايش سرمايه

نظاميان حـاكم  . كودتاگران نظامي، حكومتي را با اهداف پايان بخشيدن به تقسيم قدرت سياسي و احياي اقتصاد كشور ايجاد كردند            
الملـل در     هـاي عفـو بـين       ها متوسل شدند و نقض حقوق بشر در اين كشور براساس يافته             ف خود به شديدترين شيوه    براي تحقق اهدا  

هيا پليس به كامپيوترهائي مجهز شد كه قادر بود كارت هويت مغناطيـسي افـراد                 براي نمونه، اتومبيل  . باالترين سطح جهاني قرار گرفت    
براسـاس آمـار    ). 1985،  4الرت و اشـموكلر     ماتـه ( را در اختيار مأموران پليس قرار دهد         را بخواند و تمامي اطالعات مربوط به شخص       

 نفـر بـرآورد     300000 نفر ناپديد شدند، در حالي كه آمار غيررسمي، تعداد ناپديدشدگان را حـدود               30000رسمي در اين دوره حدود      
 بار ديگر به بحران اعتمـاد       1982در سال   ) فالكند(مالويناس  اعالن جنگ عليه انگليس از سوي نظاميان حاكم بر سر جزاير            . كرده است 

دولـت نظـامي آرژانتـين بـا هـدف ايجـاد احـساسات              . نسبت به حكومت دامن زد، اما در عين حال قدرت ارتباطات را نيز نـشان داد               
اپي براي متقاعد ساختن مردم بـه      هاي تصويري و چ     گرايي در ميان مردم، جنگ عليه انگليس را آغاز كرد و تالش نمود تا از رسانه                 ملّي

المللـي   وقتي شبكه بـين . ترين شكست در طول تاريخ آرژانتين نبود الوقوع استفاده كند ولي نتيجه جنگ چيزي جز بزرگ   پيروزي قريب 
م آرژانتـين را  سي اعداد و ارقام مربوط به تلفات و خسارات و پيروزي انگليس در جنگ فالكند را اعالم كرد؛ نظاميان، مـرد    بي  راديو بي 

هاي رأي فرا خواندند و نتيجه انتخابات، پايان حكومـت نظاميـان و بازگـشت بـه                   صندوقكه از خواب غفلت بيدار شده بودند به پاي          
حكومت دمكراتيك و حاكميت حزب اتحاد مدني راديكال به رهبري رائول آلفونسين بود ـ رئيس جمهوري كه به نمايندگي از جانـب   

را به دست گرفته بود كه هيچ برنامه اقتصادي خاصي نداشت و ناگريز بود رهبران پيشين را به خـاطر نقـض حقـوق                        حزبي زمام امور    
  .بشر محاكمه نمايد

  

  
  
  

                                                 
1. Frondizi  
2. Illia  
3. Snow  
4. Mattelart & Schmucler  
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  دورنماي حكومت
اكثـراً  (گيري از تجهيزات ساخت داخـل و تجهيـزات خريـداري شـده از برزيـل                    با بهره  1920 در دهه    »1تل  ران«آرژانتين  شركت تلفن   

المللـي، جهـت تقويـت تجـارت          هـاي بـين     و با هدف مرتبط ساختن بازرگانان محافظه كار بوئنوس آيرس با شبكه           ) موميهاي ع   تلفن
  .محصوالت كشاورزي، تأسيس و فعاليت خود را آغاز كرد

به مراكز عمده   نخبگان زميندار، نياز چنداني به برقراري تماس با نقاط دورافتاده كشور نداشتند و به همين دليل سيستم تلفن بيشتر                    
شهري محدود بوده و به افزايش هر چه بيشتر رفاه و آسايش شهرنشينان و ايجاد شكاف بيشتر بين ساكنان شهرها و منـاطق روسـتايي                         

  .منجر شد
هايي چون صنعت فيلم و توسـعه راديـو           طلبي آمريكا و استثمار آمريكاي التين توسط رسانه          توسعه 1920از ديگر رويدادهاي دهه     

تـي و     تـي   ا، آي   هاي آمريكايي نظيـر آرسـي       سيستم راديويي آرژانتين را، همانند بسياري از ديگر كشورهاي آمريكاي التين، شركت           . بود
  .شد وستينگهاوس داير كردند ولي اين سيستم راديويي نيزتنها به شنوندگان شهري محدود مي

ـ           2گوين  يري رهبـري كـشور بـه      . ه رشـد بـود، بـا كودتـا بركنـار گرديـد            ، رئيس جمهوري آرژانتين، كه نماينده طبقه متوسـط رو ب
  هاي  بخشيدن به بازار داخلي سياست ولي مالحظات مالي سبب شد براي تحرك. كاراني معتقد به دمكراسي محدود سپرده شد محافظه

صادي در عمـل قابـل      كرد به علت مـشكالت اقتـ          هايي كه دولت دنبال مي      سياست. محدودي در حمايت از توليدات داخلي اتخاذ شود       
با توجـه بـه   . شدن نبود، ولي به هر حال برخي مؤسسات نظير راديوي خصوصي و مطبوعات توانستند فعاليت خود را رونق دهند            پياده

ها نقش مهمي در ارائه اطالعـات بـه مـردم ايفـا كردنـد و اطالعـات الزم در زمينـه وضـعيت                         ميزان باالي باسوادي در آرژانتين، رسانه     
  .ي محصوالت كشاورزي در جهان و ميزان باالي بيكاري در مناطق روستايي منتشر ساختندبازارها

با روي آوردن به توليد هر چه بيشتر داخلي، كشور صنعتي آرژانتين رو به رونق نهاده و شمار بيشتري از ساكنان مناطق روستايي به 
مهـاجرت  . پديد آورد و راديو و مطبوعات بـه آن سـرعت بخـشيدند            همين امر تغييراتي را در جامعه آرژانتين        . شهرها مهاجرت كردند  

خواستند با خويـشاوندان خـود    روستاييان به شهرها، فشار بيشتري را بر سيستم تلفن كشور وارد ساخت چون روستاييان شهرنشين مي            
نيز گسترش يافت و نياز بـه تـسهيالت         هاي تجاري در شهرها       در همين دوره فعاليت   . كه در روستا باقي مانده بودند تماس برقرار كنند        

  .ارتباطي شدت گرفت
 سيستم تلفن كشور محدودتر از آن بود كه نيازهاي طبقه متوسط در حال رشد 1964همزمان با روي كار آمدن خوان پرون در سال   

هـاي    نامـه   دود كـردن موافقـت    مبني بر كنترل ملّي و مح     » هاي متحد   گروه مقام «هاي    براي مثال سياست  . و كارگران شهري را تأمين كند     
گرايي بويژه در ميان كارگران و طبقه متوسط كمك كرد و دولت خوان پرون در چهـار سـال نخـستين                       خارجي به رشد احساسات ملّي    

هاي دگرگوني اجتماعي را كه با سرازير شدن پول به خدمات اجتمـاعي               گرايانه، سياست   گيري از احساسات ملّي     زمامداري خود با بهره   
شركت تلفن آرژانتين ملّي اعالم شد و منابع و امكانات الزم براي نوسازي سيـستم تلفـن اختـصاص                   . راه بود از قوه به فعل درآورد      هم

  .داده شد
ها به ارتقـاي كيفيـت        كنترل دولت پرون بر رسانه    .  تدابير شديدي در حمايت از توليدات داخلي به مورد اجرا درآمد           1950در سال   

هاي دولت، سانسور شـديد       ها از سياست    انتقاد بسياري از روزنامه   .  داخلي و جلوگيري از مداخله خارجي منجر شد        هاي  محتواي رسانه 
و راديـو را تحـت كنتـرل بيـشتر          ) 3،1981اليسكي(را تعطيل   مطبوعات را در پي داشت و پرون براي كنترل اطالعات، چندين روزنامه             

  .درآورد

                                                 
1. ENTEL  
2. Yrigoyen  
3. Alisky  
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گرايـي   مـشي كثـرت   هاي بيشتر تغيير يافت و خط  هاي پرون در جهت اعمال محدوديت       ست سيا 1952 تا   1950هاي    در فاصله سال  
گرچه پرونيسم در ابتدا با حمايت كارگران صنعتي، صنعتگران، بخشي از ارتش و كليساي كاتوليـك پـا بـه صـحنه                      . همچنان حفظ شد  

  ).123، ص1984اشنيتمان، . (پيچيدند كارگران و بوروكراسي دولتي طومار آن را در هم 1955نهاده بود ولي در سال 
عـصر  «گيري از كامپيوتر و مـاهواره بـه           هاي سنّتي دست به گريبان بود، جهان با بهره          در حالي كه آرژانتين با ساختار ناپايدار رسانه       

ت الزم براي توسـعه پيگيـر       هاي مؤثري برداشته بود، اما از امكانا        هاي صنعتي گام     فعاليت گرچه آرژانتين در زمينه   . گام نهاد » 1اطالعات
  .محروم بود

 دولـت  1970 تـا  1960هـاي   بين سـال .  عامل ديگري را كه در توليدات داخلي كشور دخيل بود به همراه آورد  1955كودتاي سال   
 ايـن   هاي چند مليتي واگذار شد و همراه با         هاي كشور به شركت     بسياري از كارخانه  . هاي خارجي تالش كرد     نظامي براي جلب سرمايه   

هـاي موافـق و مخـالف         احزاب سياسـي آرژانتـين بـه جنـاح         1970در سال   . تحول، بازار بحث دربارة وابستگي بار ديگر رونق گرفت        
تالش بعدي در جهت رونق بخشيدن به بازار كامپيوتر در داخل كشور متمركـز بـود تـا عـالوه بـر رقابـت بـا                          . وابستگي تقسيم شدند  

وتر و ميكروالكترونيك، بحث دربارة آينده آرژانتين به عنوان يك جامعه توليدكننده اطالعات نيـز فيـصله                 المللي كامپي   توليدكنندگان بين 
  .يابد

 مقايـسة جـالبي بـين ايـن رسـانه و      1970 تا اواسط دهـه  1960گيري صنعت رو به رشد كامپيوتر در آرژانتين در فاصله دهه          شكل
گرچه آرژانتين در ظـاهر تمـامي امكانـات الزم بـراي            . قرار يافته بودند، فراهم ساخت    هاي سنّتي را كه پيش از اين در كشور است           رسانه
و كامپيوترهاي كوچك را در اختيار داشت يعني زيربناي صنعتي نسبتاً متنوع، سطح باالي آموزش عمـومي و                  » 2پردازنده مركزي «توليد  

نخبگان در آخرين سال زمامداري پرون و بحـران اقتـصادي           ، ولي عدم حمايت     )1982،  3رادا( فني   همچنين وجود كارشناسان علمي و    
  .هاي اين صنعت در نيمه راه متوقف شود آميز اولين نمونه كامپيوتر، برنامه سبب شد تا با وجود ساخت موفقيت

أسيسات شـهري    تازه پا به عرصه وجود گذاشته بودند، بازار اين توليدات تنها براي ت             1970 در اوايل دهه     4ها  اگر چه ريزالكترونيك  
هـايي از ايـن       جنبـه . شـد   هاي ريزالكترونيك به خارج را شامل نمـي         در محدوده كشور در نظر گرفته شده و صادرات عمده تكنولوژي          

هـا، ديجيتـالي سـاختن و         هاي مربوط به ريـز الكترونيـك         در دانشگاه بوئنوس آيرس كه پژوهش      1960توان در اوايل دهه       مشكل را مي  
 بـه اخـراج     5گراي دانشگاه در دوران زمامـداري اونگانيـا         تصفيه عناصر چپ  . شد، رديابي كرد    تي در آنجا انجام مي    هاي صنع   الكترونيك

هـاي چنـد ملّيتـي يـا      ها و در موارد بسياري به خروج آنان از كشور منجر شد و عده كثيري نيز به كار در شركت              دانشمندان از دانشگاه  
درصـدد توليـد    » 6آ.فيـت،اس «يـك شـركت خـصوصي بـه نـام           ). 1987آدلر  (نيك روي آوردند    هاي داخلي توليدكننده الكترو     كارخانه

مأموريت داد تا بهترين دانشمندان را      ) از هواداران پرونيسم  (» 7اوسكار وارساوسكي «كامپيوتر در داخل كشور برآمد و به شخصي به نام           
هاي ضد وابستگي ابتدا توجه خود را         گروه از مهندسان و تكنيسين    گيري از يك      شركت آرژانتيني فيت با بهره    . براي اين طرح گرد آورد    

به بازار ماشين حساب معطوف ساخت و در مدت كوتاهي نيمي از بازار آرژانتين را قبضه كـرد و رقيـب اصـلي خـود يعنـي شـركت                             
  .را با مشكالت جدي رو به رو ساخت» 8اوليوتي«

) بويژه نيروي هوايي و برخي اعضاي مؤسـسه تحقيقـات علمـي و فنـي    (اي مسلح تكميل اولين نمونه از كامپيوتر، نيروه   در آستانه   
گيري صنعت كامپيوتر، دو جناح مشخص در بين نظاميان پديد آمـد              نسبت به اين طرح ابراز عالقه كردند ولي در مراحل نخست شكل           

  .كرد ال ميگرايانه را دنب هاي ملّي ها و شيوه هاي ليبرالي داشت و ديگري سياست كه يكي گرايش

                                                 
1. Information age  
2. Main Frame  
3. Rada  
4. Micro Electronics  
5. Ongania  
6. FATE, S, A  
7. Oscar Varsavsky  
8. Olivetti  
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را در اين كشور روي كار ) 1اونگانيا، لونيگستون و النوس   ( سه رئيس جمهوري ديگر      1973 تا   1966هاي    نظاميان آرژانتين بين سال   
هاي حكومتي آنان به وحدت ميان كارگران، دانشجويان و ساكنان منـاطق روسـتايي منجـر                  هاي ضد و نقيض و شيوه       آوردند و سياست  

گيري مجدد احساسات ضد وابستگي تلقي شد         بعنوان اوج » 2هكتور كامپورا « با رهبري    1973ل پرونيست در سال     بازگشت به اصو  . شد
هـاي پيـشين وي تحـت تـأثير      هـا و سياسـت    پرون بار ديگر به صحنه سياسي آرژانتين بازگشت، ديـدگاه 1973و وقتي در اواخر سال    

پس از مرگ پـرون و تبعيـد همـسرش ايزابـل در سـال               . ي داده بود، قرار گرفت    المللي رو   تغييرات بسياري كه در اقتصاد داخلي و بين       
هاي ارتش، سياست دولت آرژانتـين بـه تـالش در جهـت سـر و سـامان دادن بـه اقتـصاد كـشور در               توسط يكي ديگر از جناح     1976
محـروم  . توليـد كـامپيوتر، لغـو گرديـد       مدت، متمركز شد و وام دو ميليون پانصد هزار دالري مورد نياز شركت فيت براي ادامـه                    كوتاه

  .گرايي از جانب هيأت حاكمه جديد نظامي بود ساختن شركت فيت از اين وام در واقع اقدامي ضد پرونيست و ضد تفكر ملّي
ي  كـه مـذاكراتي بـرا      1986با از ميان رفتن كامل زمينه توليد كامپيوتر در كشور، امكان استفاده گسترده از اين تكنولـوژي تـا سـال                      

  ).1987آدلر (همكاري برزيل در يك طرح انفورماتيك صورت گرفت در عمل ناممكن شد 
توان در يك جـو ضـد    اين كه مي. ديدن صنعت كامپيوتر اين كشور منجر شد   به آسيب گذاران آرژانتين     مناقشه عقيدتي ميان سياست   

پذير اسـت، موضـوع مـورد         امي نيروهاي اجتماعي امكان   وابستگي صنعت كامپيوتر را رونق داد يا اين هدف از طريق همكاري ميان تم             
كـردن تمـامي      گـراي ارتـش و تـالش آنـان بـراي خنثـي              هاي ليبرال و ملّـي      هاي متضاد جناح    برداشت. گذاران بود   اختالف اين سياست  

 به گونه متفاوت از     هاي پيشين را    وقتي دولت نظامي، سياست   . هاي پيشين را متزلزل ساخت      هاي قدرت پرونيست تمامي سياست      پايگاه
بـا چنـين شـرايطي،     . در هـم فـرو خواهـد ريخـت        » 3مثلت سـاباتو  «ها تفسير و تعبير كند، تمامي ساختار و اجزاي مولد             گذاران آن   پايه

. شـود   ميبه عنصري ناشايسته تبديل     ) هاي نظامي   جناح(هاي متفاوت حكومتي      هاي تشويق صنعت كامپيوتر در جريان برداشت        سياست
مي پيشين، عملكرد و ساختار توليد داخلي كامپيوتر را به عنوان عامل مؤثري جهت كـسب جايگـاهي در عـصر اطالعـات و           دولت نظا 

 اين نوع فعاليت را يك عامل ثـانوي در  1976كرد، ولي حكومت نظامي سال  يك فعاليت مفيد در جهت اهداف ضد وابستگي تلقي مي       
  .تر است  اين باور بود كه مقابله با نفوذ پرونيست از سرنوشت صنعت داخلي كامپيوتر مهممقابله با بحران اقتصادي قلمداد نموده و بر

در . زد، تلويزيون با سرعت در سراسر آرژانتين رشـد نمـود            در حالي كه صنعت كامپيوتر براي حفظ موجوديت خود دست و پا مي            
هـاي   برداري قرار گرفتند و گيرنده    ون در آرژانتين مورد بهره     ايستگاه خصوصي و چهار ايستگاه دولتي تلويزي       22،  1966 تا   1959فاصله  

). 165، ص، 1984اشـنيتمان،  (هاي تلويزيوني در بين تمامي اقشار اجتمـاعي ـ اقتـصادي رواج يافـت      تلويزيون نيز به موازات ايستگاه
تين و آمريكاي شمالي بود، در آرژانتـين        هاي موجود در آمريكاي ال       خط كه مشابه ديگر سيستم     525تلويزيون نخست با استاندارد فني      

  .شد ترين سيستم در قاره آمريكا محسوب مي داير شد كه در آن زمان رايج
هاي بازسازي، احتكار و بازار سياه متكي بود ولي مدرك و ردپـايي                بيشتر بر فعاليت   1976هاي دولت پس از كودتاي سال         سياست

دانيم اين اسـت كـه هرگونـه     آنچه ما مي. د و آنچه نيز برجاي مانده اسنادي ساختگي است       ش  ها به جاي گذاشته نمي      از اين نوع فعاليت   
رابرتـسون،  (شـد      از ديگر احزاب مخفي نگهداشـته مـي        1983ـ  1976هاي ارتباطات در فاصله       مدرك رسمي درباره فراواني تكنولوژي    

و تعيين صحت و سقم اطالعات اغلب دشوار        ) 1986ئن   ژو 28 تا   18، وايزر، ارتباطات شخصي؛     1987 سپتامبر   25ارتباطات شخصي،   
شد اغلـب شـايعه بـوده يـا حـاوي اطالعـات               ها اشاره مي    هاي خاص توسعه كه يا به طور رسمي اعالم و يا تلويحاً به آن               برنامه. است

اديـويي را توسـط شـركت       براي كنترل هر چه بيشتر اطالعات دريافتي و ارسالي از كشور، دولـت اسـتفاده از امـواج ر                  . نادرست بودند 
نياز به خدمات بهتر و بيشتر تلفني از زمان رشد طبقه متوسط به صورت يك مشكل درآمده بـود            . مخابرات و ارتش محدود ساخته بود     

  . براي پاسخگويي به اين نياز با آهستگي همراه بوده است4 سوئيچينگ و مدارهاي مجتمعهاي جديد ولي استفاده از دستگاه

                                                 
1. Ongania Levingston, Lanusse)  
2. Hector Campora  
3. Sabato Tringle  
4. Integrates Circuits  
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در دوره حكومـت نظـامي      (قراردادي در زمينه صنعت فيبرنوري با شركت ژاپني نيپون الكترونيك           » 1تالرت و اشموكلر  ما«به نوشته   
بـه نوشـته   . گرفت به امضا رسيد كه خريد شبكه فيبر نوري جهت جايگزين ساختن سيستم فرسوده موجود را در بر مي    ) 1983 -1976

اي    هنوز از قوه به فعل در نيامده و هيچ برنامه          1987شد تا سپتامبر سال       س ناميده مي  اين دو، طرح فوق كه شبكه ديجيتالي بوئنوس آير        
 استفاده از ارتباطات    1976 – 1983هاي    دولت نظامي آرژانتين در فاصله سال     . نيز براي پياده كردن آن از سوي دولت اعالم نشده است          

ي صنايع و براي مشاركت در شبكه جهاني اطالعـات در سـال             ساز  اي را محدود ساخت ولي در عين حال در جهت خصوصي            ماهواره
پيش از اين، اولين و تنها ايـستگاه زمينـي آمريكـاي التـين در سـال                 (اي را صادر كرد        ماهواره  مجوز تأسيس يك ايستگاه زميني     1981
شناسي و هواشناسي بود و از لحاظ  اين ايستگاه زميني، مركزي براي مطالعات زمين). تأسيس شده بود» 2لند سات« در برزيل بنام   1975

 نظاميان  1976وقتي در سال    . ترين نقطه آرژانتين، براي كشور از اهميت خاصي برخوردار بود           مطالعات مربوط به الية اوزون در جنوبي      
د درآورده و هاي راديو ـ تلويزيـون را تحـت كنتـرل خـو      از طريق كودتا قدرت را از چنگ ايزابل پرون خارج كردند و تمامي ايستگاه

، )13كانـال   (ها را به نظاميان سپردند، سه ايستگاه خصوصي تلويزيون كه در بوئنوس آيرس مستقر بودنـد بـه نيـروي هـوايي                         اداره آن 
) 7كانـال  (اين سه كانال تلويزيوني همراه با شبكه تلويزيوني دولتـي       . محول شدند ) 9كانال  (و نيروي زميني    ) 11كانال  (نيروي دريايي   

هـاي   هاي ساخته شده در آمريكاي التين و بـويژه برنامـه   هاي خارجي خود را كاهش داده و بيشتر فعاليت خود را به برنامه   برنامه ميزان
  .داخلي اختصاص دادند

 625به سيـستم پـال   » 3سي اس تي ان «525 آمريكايي  سيستمگرچه هيچ مدركي براي توجيه تصميم دولت نظامي آرژانتين در تبديل            
گسترش ارتباط بـا  ) الف: دارد ولي قراين حكايت از آن دارد كه سيستم آمريكايي نياز به نوآوري شديد داشت و دولت به دليل         وجود ن 

وايزر، ارتباطات  (سي آمريكا، اين تصميم را اتخاذ كرد          اس  تي  كاستن از ميزان واردات استاندارد ان     ) توليدكنندگان آلمان تكنولوژي و ب    
  ).1986ن  ژوئ28 تا 18خصوصي، 

هـاي سـاخته       كه در بين ديگر كشورهاي آمريكاي التين تنها به آرژانتين منحصر شد، استفاده از برنامه               625به كارگيري سيستم پال     
هاي حاكم بـر    خطي به دليل رقابت625 حطي آمريكايي به سيستم 525هزينه تبديل سيستم . شده در آمريكاي التين نيز محدود گرديد     

ي »4رِدگلـوبر «دان هنگفت نبود و به همين دليل واردكنندگان عمده سيستم اسپانيايي نظير تلويزيون مكزيك يا سازمان                 بازار تجارت چن  
  .تر است هاي مشابه مقرون به صرفه برزيل به اين نتيجه رسيدند كه استفاده از سيستم

اي كه بـا تـورم        هاي آن در دوره     يد برنامه و هزينه   آور اين كه، محدوديت بودجه كه نظاميان برقرار ساخته بودند، ماهيت تول             شگفت
همين امر سبب شـد     ). 1987برنان  (هاي آمريكايي گرديد      تحت تأثير قرار داد و موجب افزايش ورود سريال        . ها همراه بود    شديد قيمت 

هـاي آمريكـاي      تعـداد برنامـه   كن ساختن امپرياليسم فرهنگي به سـركردگي آمريكـا            هاي نظاميان به مردم براي ريشه       رغم توصيه   تا علي 
هاي سياسي در نظر گرفته شده بود ولي اين طرح نيز بـا   كانال رسمي دولتي عمدتاً براي پخش برنامه   . شمالي بيش از پيش افزايش يابد     

ر وام  ميليـون دال 53داري آرژانتين   خزانه1983 ـ  1977هاي  در فاصله سال. شكت رو به رو شد و پيامدهاي نامطلوبي برجاي گذاشت
  . ميليون دالر زيان داد51اين شبكه ... در اختيار كانال رسمي قرارداد

هاي مختلف ارتـش و نوسـان     بويژه تأثيرات ناشي از جناح  1983 تا   1955هاي      تغيير و تحوالت در قدرت حكومتي در فاصله سال        
توانـست   ارتباطـات نمـي  هـاي   ينه تكنولـوژي دهد كه هيچ سياست خاصي در زم        هاي نظامي و پرونيست به خوبي نشان مي         بين گرايش 

عالوه بر اين، با تلقـي ارتباطـات بـه عنـوان يـك مـسأله ثـانوي،                  . ريزي شود   ها پايه   هاي تازه بتواند براساس آن      شكل گيرد، تا سياست   
 قدرت برتـر در زمينـه       شدن به   آرژانتين برتري خود در زمينه توليدات الكترونيك را از دست داد و قدرت بالقوه اين كشور براي تبديل                 

  .توليد كامپيوتر در آمريكاي التين از ميان رفت

                                                 
1. Mttelart and Schucler  
2. LANDSAT  
3. NTSC  
4. Rede Globo  
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   نفر1000 تعداد راديو و تلويزيون در آمريكاي التين براي 2- 6جدول 
  

  نام كشور  هاي تلويزيوني گيرنده  هاي راديويي گيرنده
1975  1985  1975  1985  

  213  154  654  380  آرژانتين
  66  9  581  235  بوليوي

  184  ـ  391  157  لبرزي
  145  68  332  164  شيلي
  6  69  139  121  كلمبيا

  64  36  293  ـ  اكوادور
  108  ـ  190  ـ  مكزيك

  58  34  244  ـ  نيكاراگوئه
  23  20  163  67  پاراگوئه

  76  40  203  135  پرو
  166  124  598  530  اوروگوئه
  130  101  422  377  ونزوئال
  )1987(يونسكو : مأخذ

  

اي متفـاوت مـورد       هاي ارتباطات را منتقدان آرژانتيني بـه گونـه          هاي دولت در قبال تكنولوژي      ي گذشته سياست  ارزيابي روندها مشكل  
هـاي متنـاوب زنـدگي         چگونگي برخورد دولت آرژانتين با تكنولوژي ارتباطات را در قالب چرخـه            )1987 (1مالمن. اند  توجه قرار داده  

نفـوذ انديـشه بـر    ) 1987 (4آلبورنـوز . رديـابي كـرده اسـت   » 3سياسـي ـ نهـادي   «و » 2اقتصادي ـ تكنولوژيك «سياسي متكي بر مراحل 
هاي سياسـي پيـشين را        اند، مشخص نموده و دستورالعمل      هاي ارتباطات را تحت تأثير قرار داده        هايي كه تكنولوژي    گيري سياست   شكل

صنعتي يا تأكيد بر كامپيوتري سـاختن كـه بـا           هاي    هاي توسعه مخابرات يا اموري چون آموزش و پرورش و سياست            در زمينه سياست  
هـا يـا    به اعتقاد آلبورنوز، مجموعه ايـن سياسـت     . هاي عمومي همراه بوده، مورد انتقاد قرار داده است          عدم توجه كافي به ديگر سياست     

 موارد معدودي هر دو اين امور اند و تنها در پيشبرد اهداف سياسي را در مدنظر قرار داده يا اهدافي چون تحقيق و توسعه را دنبال كرده
  .اند مورد توجه قرار گرفته

سيپمـسون  «گـذاران در يـك حكومـت دمكراتيـك را بـا جزئيـات بيـشتر         هاي مربوط به نقش دمكراسي و عملكرد سياست  ديدگاه
يـك سياسـت اجتمـاعي      در وراي تعريف ارتباطات،     : نقل قول كرده، تشريح نموده است     » 7اويال«و  » 6رونوكوگليولو«كه از   » 5گرينبرگ

  :و بر چنين تعبيري يك اصل انكارناپذير حكمفرماست. كلي نهفته است

                                                 
1. Mallman 
2. Economic - Technological 
3. Political - Instilutional 
4. Albornoz 
5. Simpson Grinberg 
6. Ronocogliolo 
7. Avila 
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هاي ملّي ارتباطات در شكل ساده آن متوقف شود و به  شايد زمان آن رسيده كه ارائه سياست  ... خودكامگي يا دمكراسي  
  )163ص. (گرددتر طراحي  هاي ارتباطات و اشاعه دمكراسي با اهداف و صفات روشن جاي آن سياست

 400 زمام امور را به دست گرفت آنچه از حكومت قبلي براي او به ارث مانده بود، عبـارت بـود از تـورم                         1983آلفونسين كه در سال     
از ). 1985 ميليـارد دالر آمريكـا، بانـك جهـاني،       44( درصد و شايد باالترين بدهي سرانه خارجي         25كاري نزديك به      ذرصد، ميزان بي  

 بـا   1984هاي كارگري بود كـه طـرح آن در سـال              اش، انجام اصالحات در اتحاديه      هاي وي براي دوران رياست جمهوري      جمله وعده 
محبوبيت در ولي همين شكست به افزايش ) 1985، 1گراهام ـ يوول (ها در پارلمان با شكست رو به رو شد  پرونيستمخالفت اكثريت 
  ).1987ارتباطات خصوصي، سپتامبر، وايزر، (منجر شد » 2تصميم بي«ميان شهروندان 

  :گفت) 1984، 4گوهر(» 3مجلة جنوب«اي با خبرنگار نشريه  آلفونسين در مصاحبه
هاي خارجي خود را يك روزه بپـردازيم و اقتـصاد             توانيم بدهي   ما نمي . اولين وظيفه ما اين است كه اقتصاد را بار ديگر فعال كنيم           

اكثريـت مـردم آرژانتـين بهتـر از بيـشتر           . توانيم تمامي كارها را همزمـان انجـام دهـيم           ميما ن . خود را يك شبه سر و سامان دهيم       
  ).24 ـ 25ص (كنند  سياستمداران اوضاع را درك مي

مشي تكنولوژيـك   رو مسائل خط   هاي آهسته و اولويت اقتصاد را در پيش گرفت، از اين            به دليل آن كه دولت آلفونسين سياست گام       
ها و تدابير تازه بـراي تقويـت          در زمينه مخابرات تنها به اتخاذ چندين سياست بسنده شد، لكن شيوه           . قرار گرفت در درجه دوم اهميت     

  .هاي دمكراتيك بر تدوين سياست، تقدم داشت در اين مورد خاص، شيوه. شدند روند دمكراسي تشويق مي
معيت، در ميان ديگر كـشورهاي آمريكـاي التـين در           گرچه آرژانتين در حال حاضر از لحاظ تعداد خطوط تلفن به نسبت ميزان ج             

 خط تلفن داير است با وجود اين شبكه ارتبـاط تلفنـي كـشور فرسـوده و پرهزينـه      2/11رديف دوم قرار دارد و براي هر يك صد نفر         
 سبب شده است تـا     )»5ان  دي  اس  ايكس يا آي    بي  پي  اي«هاي سوئيچينگ     همچون سيستم (هاي سوئيچينگ كامپيوتري      فقدان دستگاه . است

هـاي قـديمي و مكـانيكي از سـرعت و كـارآيي الزم                هاي شهر ايجـاد شـود و سيـستم          شبكه تار عنكبوتي خطوط تلفن بر فراز خيابان       
 دالر آمريكا بود، چون بـراي هـر مـشترك    1500 هزينه برقراري يك خط تلفن براي منازل يا مراكز تجاري      1987در  . برخوردار نباشند 
  .شد  بايد از شبكه اصلي تا محل استقرار تلفن كشيده ميگانهتازه يك خط جدا

در زمينه استفاده از ماهواره كه از دوران حكومت نظاميـان برجـاي مانـده حـاكم                 اي    هاي بازدارنده   گرچه هنوز در آرژانتين سياست    
ـ    گزارشي منتشر شد كه در آن اهداف و منافع استفادة گـسترده            1986است، با وجود اين در سال        اينتلـسات،  «ر از مـاهواره، از طريـق        ت

اين گزارش را گروهي تحت نظارت دانشكدة علوم اجتماعي دانشگاه          . تشريح شده است  » 6اينتراسپوتنيك، اينتركاسموس و اينمارسات   
خـش  ب. ها به وزارت فرهنگ و اطالعات توصـيه شـده اسـت    بوئوس آيرس تهيه كرده و در آن واگذاري تمامي امور مربوط به ماهواره          

 براي بهبود تسهيالت تلويزيوني و تلفـن در جهـت            اعظم اين گزارش، ضرورت استفاده روزافزون از ظرفيت و امكانات انتقال ماهواره           
مورد تأكيد قـرار گرفتـه و درخواسـت         ) هاي تلويزيون آموزشي    بويژه در زمينه برنامه   (اي    هاي منطقه   سيستم پوشش ملّي و مبادله برنامه     

  . وزارت فرهنگ و اطالعات ضروري شناخته شده استارائه رهنمود از
. توانـد بـه سـرعت تغييـر يابـد           هاي استفاده از ماهواره جهت ارتباطات داخلي، ماهيت اين ارتباطات مي            با از ميان رفتن محدوديت    

با . دهد   نويد مي   آن كشور را   اي  تالش آلفونسين براي همكاري با برزيل، اميد به توافق در جهت استفادة از آرژانتين از سيستم ماهواره                
كـه در حـال حاضـر       ( » 7هاي تلفن سـلولي     سيستم«بيني چنين توافقي، بسياري از بازرگانان آرژانتيني انبارهاي خود را از              پيش

 تلفـن  گيري از اين سيستم متقاضيان تلفن ديگر نيازي به برقراري ارتباط با سيستم شبكه خطوط شـركت                 با بهره . اند  انباشته) غيرمجازند

                                                 
1. Graham - yooll 
2. Undecided 
3. South Magazine 
4. Gauhar 
5. Epbx or ISDN 
6. INTELSAT, INTERSPUTNIK, INTERCOSMOS AND INMARSAT (revista de derecho Espacial, 1986) 
7. Cellutar Telephone Systems  
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 دالر كـاهش خواهـد يافـت        800 دالر اسـت بـه       1500آرژانتين را نخواهند داشت و هزينه واگذاري يك خط تلفن كه در حال حاضر               
  ).1987 سپتامبر 25رابرتسون، ارتباطات خصوصي، (

.  واگـذار شـد    تلويزيوني بار ديگر به بخش خـصوصي      هاي راديويي و      ، شبكه 1983با برقراري مجدد حكومت غيرنظاميان در سال        
هاي راديويي و تلويزيوني، اعضاي حزب اتحاد مدني راديكـال را   رئيس جمهور، آلفونسين، در تالش براي رشد و توسعه مستقل شبكه 

 ايستگاه راديـويي مجـدداً بـه        44. ها را مجدداً فعال كنند      ها منصوب كرد و اين مديران وظيفه داشتند تا اين شبكه            به مديريت اين شبكه   
.  ايستگاه تلويزيوني جديد صـادر شـد       10 ايستگاه راديويي و     72 پروانه تأسيس    1983وصي بازگردانده شد و تنها در خالل        بخش خص 

 ايستگاه تلويزيوني ديگـر نيـز صـادر گرديـد و مقامـات مـسؤول قـول دادنـد همچنـان                      8 ايستگاه راديو و     208، پروانة   1984در سال   
  ).1987دكستر، ( كنند مجوزهاي بيشتري براي اين دو رسانه صادر

گرچه دولت آلفونسين در جهت تقويت هويت محلي        . شمار راديويي و تلويزيوني خود سؤال برانگيز است         هاي بي   تأسيس ايستگاه 
كرد، ولي تعداد كساني كه از سـرمايه الزم بـراي     هاي راديويي و تلويزيوني حمايت مي       هاي تأسيس ايستگاه    اي از اعطاي پروانه     و منطقه 

در مواردي يك فرد يا يك سازمان چنـدين ايـستگاه راديـويي يـا تلويزيـوني را در                   .  مراكز برخوردار باشند، اندك بود     گونه  يس اين تأس
هاي خريداري شـده      اي را تشويق كرده يا برنامه       ها به صورت زنجيره     اي پخش برنامه    هاي محلي يا منطقه     اختيار داشته و با حذف برنامه     

هـاي توليـد داخـل     هاي راديو و تلويزيون به برنامه رهنمود صادره از سوي دولت، تخصيص نيمي از برنامه. دهد از خارج را ترجيح مي    
). 1987دكـستر، (آوري نيـست   شـود و قـانون الـزام    كند، لكن اين رهنمود تنهـا بـه عنـوان يـك توصـيه تلقـي مـي        كشور را توصيه مي   

سازي را    دهد ولي در عين حال خصوصي       ها را اجازه نمي     ل دولت بر رسانه   سازي، لغو كنتر    هاي حزب حاكم در قبال خصوصي       سياست
ترتيب برداشت دولت آرژانتين از اين سياسـت          بدين. كند  هاي پرهزينه تلقي مي     ممكن براي جلوگيري از سقوط كامل اين رسانه         تنها راه 

در تالش براي بهبـود سيـستم تلويزيـون دولتـي كـه در      دولت به رهبري آلفونسين     . ها مغايرت دارد    با نحوه برخورد عملي آن با رسانه      
دهد اما مردم   توسط نظاميان شكل گرفته است همچنان به تزريق پول به كانال رسمي تلويزيون ادامه مي1983 تا   1977هاي    فاصله سال 

از سـال   ). 19871ارزشي دارد،    تلويزيون رسمي چه  (كنند    آرژانتين توسعه كانال رسمي را يكي از اشتباهات دولت آلفونسين قلمداد مي           
  . تا كنون تلويزيون دولتي در حال ضرر بوده اگر چه اخيراً ميزان ضرر كاهش يافته است1983

گرداني است كـه افـراد ظـاهراً مـصمم را بـراي               هاي خودگران يا نيمه     يكي از ابتكارات آزادمنشانه دولت آلفونسين تأسيس سازمان       
  .اند ها نيست، در خود جاي داده لت قادر به حل قاطع آنهمكاري در جهت حل مشكالتي كه دو

نظير بنياد ارتباطات و دمكراسي در آموزش و پـرورش وابـسته بـه              (برخي از اين تشكيالت و نهادها داراي تعلقات سياسي هستند           
هـاي مـشترك     آرمـان هاي سياسي در كنار يكـديگر و خـدمت در جهـت               برخي نيز براي گردآوردن گروه    ). حزب اتحاد مدني راديكال   

ريزي گرديد ولي در حال حاضـر از         كه در زمان خوان پرون پايه     ) هاي علمي و تكنولوژيك     نظير شوراي ملّي پژوهش   ( اند    تأسيس شده 
هاي  آوري اطالعات داير نموده و اطالعات مورد نياز براي تدوين سياست     مركزي براي جمع  » گروه اميد «طريق يك گروه ذي نفوذ بنام       

  :كند ي را با اهداف زير گردآوري مياجتماع
هاي جديد بـراي      هاي جديد، تدوين برنامه     هاي تكنولوژي   ها در جهت ارتقاي فعاليت      گيري و افزايش مشاركت اساتيد دانشگاه       بهره
هـاي الزم بـراي       سازي كـشور از طريـق تمـاس مـستقيم بـا تحقيقـات و تخـصص                  هاي الزم براي توسعه و مدرن       گيري سياست   شكل
  ).1، ص 1987هيگنون، (اي  هاي ملّي و منطقه ريزي امهبرن

هاي علمي و     يكي از مشكالت در راه تحقق اين اهداف فقدان تجهيزات اداري بويژه كامپيوترهاي كوچك در شوراي ملّي پژوهش                 
اي بـا     نامـه   شـي موافقـت   در زمينه استفاده از كامپيوتر براي اهداف آموز       . آوري اطالعات مشغول است     تكنولوژيك است كه به امر جمع     

. ولي اين برنامه با كندي همراه بوده و پيشرفت چنداني نداشـته اسـت         ) 1985الت و اشموكلر،      هاته(دولت برزيل به امضا رسيده است       
طـوط  اين مشكل عمدتاً از كمبـود خ    ( است   ها  ها و سازمان    هاي مورد نياز گروه     يكي ديگر از مشكالت در اين زمينه، كمبود تعداد پايانه         

                                                 
1. Cunto Cuesta la Teve Oficial. 1987. 
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 تنها دانشگاه آرژانتين است كه در آن دانش كامپيوتر به طور 1لوچه و دانشگاه باري) گيرد ها نشأت مي تلفن براي برقراري تماس با پايانه
  .شود كامل تدريس مي

 هاي مربوط به تكنولوژي ارتباطات، نقـشي بـود كـه وزارت ارتباطـات ايفـا                 يكي ديگر از تحوالت عمده در جهت تدوين سياست        
 بار ديگـر    1985دولت آلفونسين در سال     . تعطيل بوده است  ) 1955 -1943(اين وزارتخانه از زمان اولين دوره حكومت پرون         . كرد  مي

معاونت اطالعات همگاني خود    . وزارت فرهنگ و اطالعات را كه شامل علوم و تكنولوژي و معاونت اطالعات همگاني بود، داير كرد                
  ).1987وايزر (مشي علوم اجتماعي بود  ماعي و خطشامل دايره پژوهش علوم اجت

تـرين سـطح      هاي مرتبط با حكومـت بـه پـايين          ها و دانشگاهيان در پژوهش       نقش دانشگاه  1976با روي كار آمدن نظاميان در سال        
روي تمـامي داوطلبـان     هاي آرژانتين به       دانشگاه 1983از سال   . ها منهدم شدند    ها تعطيل و كتاب     براي مدتي دانشگاه  . ممكن تنزل يافت  
و از تأسـيس مراكـز و مؤسـسات پژوهـشي     ) در بسياري از مؤسسات آموزشي، پذيرش همگاني رواج داشـته اسـت   (تحصيل باز بوده    

هاي آموزشـي بـه دانـشجويان در داخـل و             بسياري از اين مؤسسات به عنوان مركز ارائه اطالعات و اعطاي بورس           . حمايت شده است  
هايي نظير سازمان ملل متحد، يونسكو و جامعه اروپـا يـا منـابع خـصوصي                  هاي مالي از سازمان     ريافت كمك خارج كشور و همچنين د    

  .كنند ديگر فعاليت مي
تـر جهـان      چگونگي ارتباط و مشاركت كشور با كشورهاي صنعتي       )  تا به امروز   1930از سال   (يكي از مشكالت هميشگي آرژانتين      

سفرگورباچف بـه   (و شوروي سابق    ) 1987ديدار وي با رونالد ريگان در سال        (سبات با آمريكا    آلفونسين كه فعاالنه گسترش منا    . است
كرد قراردادهاي مهمي را نظير آنچه با شركت ژاپني نيپـون الكتريـك در دسـت امـضا بـود، كنـار                        را دنبال مي  ) 1987آرژانتين در سال    

  .گذاشت
كننـده    ريـز و تـسهيل      هايي به عنـوان برنامـه       هاي توليد، گام    ايي و شيوه  دولت آلفونسين در جهت ايجاد تحول در ساختارهاي زيربن        

كننده تسهيالت به استثناي برداشـت سـنّتي          ريز و فراهم    ها با برداشت حكومت از نقش خود به عنوان برنامه           برداشته است، ولي اين گام    
  .دولت در اين زمينه هماهنگ و منطبق نيست

هـا يـا      ي شديد مالي نتوانسته است تغييرات چنداني در زمينه نوسازي و توسعه زيربناي رسانه             ها  دولت آلفونسين بخاطر محدوديت   
هاي هنگفـت توسـط       هايي را كه نياز به انجام هزينه        ترين مشكل كشور، سياست     توجه به اقتصاد به عنوان بزرگ     . شيوه توليد پديد آورد   

هـا و      داد، ولي براي استفاده بهتر از امكانات و تأسيـسات موجـود، سياسـت              تري از دستور كار دولت قرار       دولت داشتند در مرتبه پايين    
دولت آلفونسين در اين زمينه، درس مناسبي به ديگر جوامع دمكراتيك در حال توسعه داده است                . هاي دمكراتيك به كار بسته شد       شيوه

  .و آن اين كه عمل، به مراتب بر سياست رجحان دارد
  

  ها انداز توده چشم
بـا وجـود   . اند هاي كشور ايفا كرده گيري و اجراي سياست ترديد در برخي از مقاطع تاريخي نقش مهمي در شكل          بي هاي آرژانتيني  توده

هاي خود باشند، قطعاً نسبت به امكان توسعه كشور    كاري يا خيانت حكومت     اين وقتي گروه كثيري از مردم در طول تاريخ شاهد فريب          
 دالر بـراي يـك      200 دالر براي يك دستگاه كامپيوتر كوچك يـا          2000همچون  (ي ديگر عوارض هنگفت     از سو . دهند  ترديد نشان مي  

يـك حلقـه    . هاي شخصي الكترونيك تنها به طبقات ممتاز جامعه محدود شـود            شود تا اقالم تكنولوژي     سبب مي ) دستگاه ماشين تحرير  
شود يا اگر بخواهـد آن         دالر تمام مي   200ر آرژانتيني در بازار داخلي       دالر ارزش دارد براي يك خريدا      50هاي كامپيوتري كه      نوار بازي 

به همين دليل وسايلي همچون تلفن يا تجهيزاتي كه بـراي           .  دالر بابت عوارض گمركي پرداخت نمايد      50را از خارج وارد كند بايستي       
نگاه كنيـد بـه     (شوند    ورت قانوني وارد كشور مي    ص  هاي وسيع ارتباطات ضروري است به ندرت به         استفاده و برقراري ارتباط با سيستم     

  ).3-6جدول 
  

                                                 
1. Bariloche 
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   رخنه تلويزيون و دستگاه ضبط ويدئو در آمريكاي التين3-6جدول 
  

  
  نام كشور

1983  
  هاي تعداد تلويزيون
  مورد استفاده

  
  هاي ويدئو درصد دستگاه

  ها نسبت به تعداد تلويزيون
  73/0  000/000/6  آرژانتين
  39/0  000/000/22  برزيل
  09/2  000/325/1  شيلي
  09/0  000/750/1  كلمبيا
  09/0  000/500  اكوادور
  53/0  000/500/8  مكزيك
  67/0  000/350  پاراگوئه
  28/0  933/364/1  پرو

  38/0  000/350  اوروگوئه
  14/11  000/710/1  ونزوئال

  )1987(يونسكو : مأخذ
  

  مكزيك
  انداز حكومت چشم

ها در زمينه تكنولوژي ارتباطات، سياست منحصر به           بين مراكز دولتي، صنايع خصوصي و دانشگاه       مكزيك با ايجاد يك اتحاد پژوهشي     
  .ها در پيش گرفته است فردي در قبال توسعه اين تكنولوژي

. هاي سنّتي و امـور فرهنگـي اسـتوار بـود            ها بر نظارت و جهت دادن به فعاليت رسانه          سياست پيشين دولت مكزيك در قبال رسانه      
هاي  نام از ادغام دو شركت خصوصي تلويزيون تجاري به 1973ست كه در ژانويه »1ويزا تله«ترين شبكه تلويزيوني مكزيك شبكه   عمده

تلويزيون مكزيك در مقابل وزارت ارتباطات و حمل و نقـل كـه بـر             . تأسيس شد » 3و تلويزيون مستقل مكزيك   » 2سيستما مكزيكانا   تله«
ها نظارت دارد و وزارت كشور كه از طريـق اداره كـل راديـو، تلويزيـون و سـينما                      ئل فني پخش برنامه   ها و مسا    صدور مجوز و پروانه   

ها نظارت و مجوز      بر محتواي برنامه  » 4اداره كل راديو، تلويزيون و سينما     «. كند، مسؤول و پاسخگو است      هاي خود را اعمال مي      سياست
اين مدل ساختاري، به عنوان الگوي پذيرفته شـده بـراي توسـعة             ). 1985ماهان،  (كند   هاي دولتي را صادر مي       شبكه برايها    توليد برنامه 
  .هاي تكنولوژي در كشور مورد استفاده قرار گرفته است ديگر رشته

ساخت، ولـي در      گونه تسهيالتي براي تأسيس تكنولوژي اطالعات در داخل كشور فراهم نمي            هاي متمادي هيچ    دولت مكزيك سال  
گرچه برخي ). 173، ص 1986ميلر، (كننده كامپيوتر در آمريكاي التين تبديل شده است  ه دومين كشور توليد و مصرف     هاي اخير ب    سال

 1985اند، مكزيك از      هاي خارجي را ضروري يافته      دور نگهداشتن اقتصاد خود از رقابت     ) همچون برزيل (از كشورهاي آمريكاي التين     
هاي وسيعي  گذاري هاي آمريكايي، اروپايي و ژاپني سرمايه  شركت. تجارت صنايع برداشته استهاي بلندي در راه آزادي        به اين سو گام   

  .همين سياست سبب شده است تا ظرفيت و امكانات كشور براي توسعه صنايع بومي نيز تقويت شود. اند در مكزيك به عمل آورده
ولوژيك اين كشور تأثير گذاشته و در عين حال بر آزادي عمل            ترديد بر توسعه تكن     هم مرزبودن مكزيك با اياالت متحده آمريكا بي       

همجواري مكزيـك بـا   . هاي مورد نظر خود، بدون وارد آمدن فشارهاي خارجي از ناحيه شمال اثر داشته است            دولت در اتخاذ سياست   
  :ياالت متحده از سه طريق بر اين كشور تأثير گذاشته است

مشي تجاري ايـن كـشور        هاي داخلي و خط     كند تا سياست    فت در اقتصاد مكزيك تالش مي     گذاري هنگ   اياالت متحده با سرمايه   . 1
گذاري بسيار وسيع اياالت متحده در اقتصاد مكزيك، سياست خارجي اين كـشور نيـز                 به علت سرمايه  . را تحت تأثير قرار دهد    

  .اردالمللي قرار د در آمريكا و بازاراهاي اقتصادي بين در معرض تغييرات پديد آمده

                                                 
1. Televisa 
2. Telesistema Mexicana (TSM) 
3. Television Independiente de Mexico 
4. Genral Directorate of Radio, Television and Cinema 
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  .دهد گذاري مالي اين كشور در مكزيك، انتقال تكنولوژي را به شدت تحت تأثير قرار مي پيشرفت تكنولوژيك آمريكا و سرمايه. 2
  .گونه سياست خارجي رسمي ندارد اياالت متحده آمريكا در قبال تجارت با مكزيك تقريباً هيچ. 3
  

گيـري   دولت آمريكا با بهره. يطره منافع و اميال اياالت متحده آمريكا قرار دارد به طور قطع تحت سدهد كه مكزيك عوامل باال نشان مي  
تحت ) 1گات(از اين اهرم قدرت، مكزيك را براي آزادسازي سياست تجارت داخلي خود و پيوستن به توافق عمومي تعرفه و تجارت                     

هاي ماليـاتي و تخفيـف درمـورد انـرژي             چون بخشودگي  هايي  كرد تا با ايجاد انگيزه      وقتي دولت مكزيك تالش مي    . دهد  فشار قرار مي  
هـا بـا      ها و ايجاد انگيزه     گونه تشويق   گذاري در كشور كند آمريكا فرياد برآورد كه اين          هاي خارجي را تشويق به سرمايه       مصرفي، شركت 

المللـي در     در تجـارت بـين    هـاي اطالعـات در مكزيـك را           موازين و مقررات حاكم بر گات مغايرت داشته و توليدكنندگان تكنولوژي          
مشي اين كشور در زمينـه        هاي خارجي سنگين مكزيك، توسعه تكنولوژيك و خط         بدهي). 1986ميلر،  (موقعيت برتري قرار خواهد داد      

هاي خارجي در عين حال عامـل مهمـي بـراي نگرانـي               بحران ناشي از بدهي   . هاي اخير تحت تأثير قرار داده است        مخابرات را در سال   
 به اين طرف دولت ارزش برابري پول اين كشور 1982براي مثال از . شود هاي كوچك محسوب مي ا در زمينه پذيرش تكنولوژي    ه  توده

  . كه ميزان كاهش برابري پزو از نرخ تورم نيز بيشتر بود1985را چندين بار تقليل داده است، از جمله در سال ) پزو(
گذاري در اين كشور منجـر گرديـد، لكـن در عـين              داران خارجي براي سرمايه     ايهتنگناهاي اقتصادي مكزيك به كاهش اشتياق سرم      

توليدكننـده  هـاي     كننـدة نيـروي كـار ارزان بـراي شـركت              در گذشته مكزيـك تـأمين     . حال به اولويت مسائل صنعتي كمك كرده است       
و پس از مونتاژ اين قطعات وسايل ساخته        ها قطعات ساخته شده را به مكزيك فرستاده           شد و اين شركت     تكنولوژي اطالعات تلقي مي   

 اندسـتريا   تـل «اي و   تـي  ، جـي 2تي، اينـدتل  تي هاي آي عمده بازيگران اين صحنه را شركت. كردند شده را به ديگر نقاط جهان صادر مي  
ز ديگـران ربـوده     شركت زيمنس از آلمان غربي، در زمينه توليد تجهيزات تلكس، گوي سبقت را ا             . دهند  تشكيل مي ) سوئد(» 3اريكسن

هـاي   هاي كامپيوتر و تجهيزات جانبي آن گام برداشـته و ديگـر رشـته    مكزيك در جهت متمركز ساختن توجه خود به تكنولوژي . است
 افـزايش   1970تكنولوژي مخابرات را ناديده گرفته است، با وجود اين، توليد تلويزيون، استريو، راديو و ديگر وسايل صـوتي در دهـه                      

  .يد اجزا و قطعات مورد نياز اين تكنولوژي در داخل كشور مورد توجه قرار گرفته استيافته و تول
 درصد بازار برزيل    50 تا   33با آن كه اندازة بازار مكزيك تنها حدود         . امروزه با تأكيد اصلي در مكزيك متوجه توليد كامپيوتر است         

 تقريبـاً تمـامي     1981قبـل از    . گيـر بـوده اسـت        چشم 1980دهه   درصد بازار آمريكاست ولي رشد اين صنعت در خالل           20و كمتر از    
 از قوه بـه فعـل درآمـد،       1983 كه در    1981كامپيوترهاي موجود در كشور از خارج وارد شده بودند، ولي با صدور فرمان كامپيوتر، در                

پيوتر و تجهيـزات جـانبي صـورت        هايي در جهت همكاري با صنايع، اساتيد و دول خارجي در زمينه تحقيق و توسعه توليد كام                  تالش
  .گيرد گرفته كه توليد تجهيزات اداري همچون ماشين فتوكپي، ماشين تحرير و ديگر وسايل الكترونيك را نيز در بر مي

هاي خـارجي و صـادرات و واردات تعيـين كـرده اسـت،                هايي براي ورود برنامه     مكزيك براي تضمين توسعه بازار داخلي، سهميه      
 درصد سهام هرگونـه  49هاي خارجي از داشتن بيش از  گذاري خارجي وضع كرده كه براساس آن شركت راي سرمايههمچنين قانوني ب 

هايي آمريكايي هيولت ـ   با وجود اين، براي تشويق توليد كامپيوترهاي كوچك امتيازهاي خاصي به شركت. اند فعاليت توليدي منع شده
  .ام اعطا شده است بي  و آي4پاكارد

را به فضا پرتاب كرد و در نوامبر همان سال مورلـوس دو را در     » 5مورلوس يك « اولين ماهواره خود به نام       1985 ژوئن   مكزيك در 
ماهواره اول پوشش سراسري كشور را تأمين نمود و ماهواره دوم بهبود خدمات براي يك سوم جمعيت كـشور را                    . مدار زمين قرار داد   

  .داشتند فراهم ساختكه دسترسي اندكي به منابع اطالعات 
  

                                                 
1. General Agreement on Trade and Tariffs  
2. Indetel 
3. Telendustria Ericsson 
4. Hewlett – pakard 
5. Morelose 1 
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  ها انداز توده چشم
هـا و     فرساي خارجي است كه دستمزدها، قيمت       هاي توان   ترين نگراني مردم آمريكاي التين مسأله اقتصاد و در بيشتر موارد بدهي             عمده
هـا بـر كاالهـاي تجملـي      ترين ماليات همچون هر اقتصاد نابسامان ديگري در آمريكاي التين، سنگين. ها را تحت تأثير خود دارد  ماليات

هـاي كوچـك الكترونيكـي نظيـر سـاعت، فرهـاي مـايكروويو،         در بسياري از موارد اين اقالم وارداتي رسانه       . وارداتي وضع شده است   
هاي سنگين گمركـي سـبب رواج قاچـاق           تعرفه. هاي پر زرق و برق هستند       هاي ويدئو، كامپيوتر و تلفن      هاي تلويزيوني، دستگاه    گيرنده
  :هاي كوچك در امتداد بسياري از از مرزهاي كشورهاي آمريكاي التين گرديده است ژيتكنولو

» 1تيپتو«هايي چون بازار      در مكان . تقريباً تمامي وسايل و توليدات سوني موجود در مكزيك از طريق قاچاق وارد كشور شده است               
بنـدي مـواد غـذايي گرفتـه تـا       هـاي توليـد و بـسته     فروشان، لوازم مصرفي بـازار سـياه از دسـتگاه           در مكزيكوسيتي و بساط دست    

اي از موجـودي تقريبـاً      در واقـع درصـد قابـل مالحظـه        . اي به راحتي در دسترس خريداران قرار دارند         هاي زميني ماهواره    ايستگاه
ريكـايي  هـاي آم    دفـاتر مركـزي شـركت     . انـد   الكترونيك در مكزيك به صورت قاچاق وارد كشور شـده           هاي لوازم   تمامي فروشگاه 

 توانند يك كانال قانوني توزيع      ، سانيو، پايونير، فوجي و حتي سوني نمي       »3مموركس«،  »2كي  دي  تي«فروشنده لوازم الكترونيك نظير     
ها به راحتي عرضه شده و در مواردي نيـز حتـي تبليـغ            براي محصوالت خود در داخل مكزيك پيدا كنند، حال آن كه توليدات آن            

  ).95 ـ 96، ص 1982، 4وينستوك(شوند  مي
  

علـت ايـن پديـده      . انـد   گيرد اما بيـشتر ايـن لـوازم سـاخت ژاپـن             با آن كه قاچاق لوازم الكترونيكي ضرورتاً از مرز آمريكا صورت مي           
هـاي آمريكـايي و ژاپنـي معرفـي كـرده             آور را ميچياكي اينا سردبير پيشين نشريه ژاپني ماهنامه اقتصادي، تفاوت ماهيت شركت              تعجب
هاي ژاپني بيشتر بـه ميـزان و حجـم صـادرات              انديشند در حالي كه شركت      هاي آمريكايي بيشتر به سود مي        اعتقاد وي شركت   به. است

هـاي صـنايع عظـيم        گونه موانع در هر يك از كشورهاي آمريكاي التين مسأله تقبـل هزينـه                 وجود اين ). 1982وينستوك،  (توجه دارند   
كشورهاي اين منطقه تبديل    تري همراه ساخته و آن را به يك مسأله فرهنگي براي سياستگذاران             تكنولوژي اطالعات را با پيچيدگي بيش     

  .كرده است
  

  برزيل
هاي آمريكاي التين، حركت در جهت حكومت دمكراتيك با  رود، اما همانند ديگر دمكراسي برزيل كشوري دمكراتيك به شمار مي

 حركت در جهت برقراري آزادي را آغاز كردند و در همين حال 1970 دوم دهه نظاميان حاكم در نيمه.  همراه نبوده است مسالمت
  .رو به رشد نهاد) بويژه در مراكز شهري(هاي مردمي در سراسر كشور  جنبش

آور ايـن كـه    شـگفت . ترين و شديدترين بحران اقتصادي تاريخ خود را تجربه كرد  طوالني1984 -1980هاي   در فاصله سال  برزيل  
هاي دولتي براي  ريزي دولت جهت باال بردن بازده اقتصادي در مقاطع كوتاه و ميان مدت و تشويق كارخانه      بحراني، با برنامه  اين دوران   

  .پرداز همزمان بود هاي داده كسب مهارت در طراحي و ساخت سيستم
  

  ها انداز حكومت چشم
د و آن زماني بود كـه دولـت ايـن كـشور ارتقـاي دانـش و                  گرد   باز مي  1968سابقه ورود برزيل به صحنه تكنولوژي اطالعات در سال          

عالوه بـر ايـن، نيـروي دريـايي برزيـل نيـز بـراي خودكفـايي در زمينـه                    . تكنولوژي را به عنوان يكي از اهداف عمده خود تعيين كرد          
بخش خصوصي و دولتي بـه      مندي    عالقه. مند بود   افزار به جايگزيني تجهيزات فرسوده الكترونيك كشتيهاي جنگي، شديداٌ عالقه           سخت

  .هاي اطالعات به رشد و تقويت توليد بومي اين رشته از تكنولوژي كمك كرد مسائل تكنولوژي

                                                 
1.   
2. TDK 
3. Memorex 
4. Weinstock 
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رويه اين رسانه و افزايش كارآيي كامپيوترهاي مـورد اسـتفاده              شوراي كامپيوتر برزيل با هدف جلوگيري از ورود بي         1972در سال   
تأسيس شـده در    (» 2اداره ويژه انفورماتيك  «ين شورا كه سابقه فعاليت آن به پيش از تأسيس           ا). 1986 1فريشتاك(گذاري شد     دولت پايه 

ريزي الزم براي پـژوهش، توسـعه و          گذاري خارجي، برنامه    مسؤوليت مسائلي چون انتقال تكنولوژي، سرمايه     . گردد  باز مي ) 1979سال  
مشي صنعتي مربوط به تكنولوژي اطالعات در برزيل را به            ف خط فريشتاك اهدا . هاي مربوطه را بر عهده داشت       رشد صنايع و سياست   

  :شرح زير خالصه كرده است
افزايش منابع اطالعات موجود در كشور به حداكثر ممكن، بدون توجه به ايـن كـه اطالعـات در داخـل                     : از جمله اهداف كلي آن    

لّي بر توليد اطالعات، به زبان ديگر اطمينان يافتن از ايـن  اند؛ حصول اطمينان از كنترل م  كشور توليد گرديده يا از خارج وارد شده       
هـاي مربوطـه در مراكـز توليـد داخلـي       هاي عمده مربوط به صنعت اطالعات در داخل كشور گرفته شود و تكنولـوژي     كه تصميم 

ت توسـعه فـضاي     ساخته شود، قرار دادن اطالعات در دسترس همگان و استفاده از منابع اطالعات به صورت ابزاري كليدي جهـ                  
  ).39 ـ 40ص (سياسي و فرهنگي برزيل 

  

.  نيازهاي ساخت و توليد بومي را مـشخص سـاخته اسـت        به مورد اجرا گذاشته شد،     1984قانون سياست ملّي انفورماتيك كه در اكتبر        
 صـادرات  امكانات و توان كشور جهت رسيدن به خودكفايي اسـت ولـي هـدف ثـانوي آن تـشكيل هـسته                    هدف اين سياست افزايش     

  .تجهيزات مخابراتي آمريكاي التين است
دولت برزيل نيز همانند مكزيك بر ضرورت مشاركت سرمايه خارجي براي تحقق اهداف ملّي اذعان دارد، ولـي در عـين حـال بـا        

.  اسـتفاده كنـد    خواهد از خالقيت نيروهاي داخلي نيز براي ارتقـاي علـوم و تكنولـوژي               ها مي   گذاري در مراكز علمي و دانشگاه       سرمايه
برزيـل در   ). 1986فريـشتاك،   (تقريباً به سه برابر افـزايش يافـت          1978 تا   1974هاي فوق در فاصله       تعداد افراد آموزش ديده در زمينه     

ام، كشورهاي آمريكاي التين را زيـر سـيطره خـود درآورده     بي ها، در زمينه تكنولوژي اطالعات پس از غول جهاني آي نتيجه اين تالش 
 براي پاسخگويي به نيازهاي فزاينده خود به اطالعات، شديداً به ورود كـامپيوتر از خـارج                 1975 الزم به تذكر است كه برزيل تا         .است

  : برزيل به رشدي اين چنين دست يافته است1983 تا 1975از . وابسته بود
امپيوتر برزيل، يك پنجم بازار آلمان، يك چهارم        كتا يازدهمين بازار كامپيوتر جهان تبديل شده است بدين ترتيب بازار            به هفتمين   

در ضمن، فروش محصوالت كامپيوتري در برزيل از رشد بـاالتري در            . بازار انگليس و فرانسه و يك دوم بازار كامپيوتر ايتالياست         
  ).44، ص1983، 3تيگره. (مقايسه با كشورهاي فوق برخوردار است

  
شبكه . اند ها به كار گرفته شده وسط و بزرگ ساخت داخل در ادارات دولتي از جمله شهرداري  اي از كامپيوترهاي مت     تعداد قابل مالحظه  

هـاي مجهـز بـه هـوش مـصنوعي اسـتفاده        اي گسترده از كامپيوترهاي بزرگ و كوچك از جملـه پايانـه       وسيع بانكي برزيل نيز به گونه     
  .كنند مي

گرچه بخشي از پيشرفت به دست آمده در زمينه ساخت كـامپيوتر،            . شودهاي چند ملّيتي در برزيل نبايد ناديده گرفته           نقش شركت 
هاي چند ملّيتي فعال در برزيل نقش         هاي تأمين شده از سوي شركت        دانشگاهي است ولي سرمايه    مرهون همكاري ميان دولت و مراكز     

تكيه بر تحقيق و توسعه در داخل كشور        گرچه هدف برزيل    . مهم و انكارناپذيري در توسعه صنعت كامپيوتر اين كشور ايفا كرده است           
  .پذير نخواهد بود است ولي اين هدف بدون انتقال تكنولوژي، دانش مهندسي و سرمايه تأمين شده از سوي خارجيان امكان

 در زمينه اعطاي پروانه است كـه هـدف از آن ايجـاد رقابـت                بدين ترتيب آنچه اكنون در برزيل جريان دارد نوعي سياست ابداعي          
يكي ديگر از اهداف اين سياست، حمايت از توليد يا طراحي ساخت در شـرايطي اسـت كـه                 . تر در صنايع انفورماتيك كشور است     بيش

  ).1983تيگره، (دانش فني هنوز با ضعف همراه است 

                                                 
1. Tepito 
2. Secretaria Especial Informatica (SEI) 
3. Tiger 
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هـايي در   بندي و بـازدهي ن      كند، اما مسأله سهميه     گرچه برزيل ضرورت سرمايه خارجي، تجربه و ساخت را مانند مكزيك درك مي            
تواننـد    هـاي ذي نفـوذ فرهنگـي مـي              اي اسـت كـه گـروه        شود چون وسعت بازار در برزيل به گونه         مكزيك بيشتر از برزيل رعايت مي     

هاي دولت مكزيك توسـعه بـازار         با وجود آن كه سياست    . هاي مورد نظر خود را ديكته كرده و توليد داخلي را سرعت بخشند              سياست
ها را بـه      گذاري خارجي را سرلوحه خود قرار داده است، اما برزيل مشاركت محدود چند مليت               ادن سرمايه داخلي و كم اهميت نشان د     

. كنـد   ورزد، تلقي مي    عنوان عاملي براي سرعت بخشيدن به رقابت و همكاري در سطح ديگري كه بر تحقيق و توسعه داخلي تأكيد مي                   
هاي  هاي برزيلي به عنوان بخشي از بدهي اي مبني بر واگذاري سهام شركت  امههاي خارجي خود، برن     برزيل براي كاستن از ميزان بدهي     

 دالر براي هر يك صد دالر به حراج گذاشته شده است و             27 تا   5/26هاي خارجي با تنزيل       بدهي. خارجي به مورد اجرا گذاشته است     
هاي متعلق به برزيل را كه اكثراً در حوضه   سهام شركت دالر از73 دالر طلب خود حدود 100توانند در برابر  بدين ترتيب طلبكاران مي

 28. (دولت برزيل در تالش براي به صفر رساندن ميزان تورم، يك طرح ضربتي اجرا كرده است         . اند خريداري نمايند    آمازون واقع شده  
هاي توسعه ملّـي    چه راهنماي برنامه  كتاب. (ميزان تورم در برزيل طي يك دوره چند ساله به شرح زير افزايش داشته است              ). 1986فوريه  
  ).1988. 2 و1جلد 
1982 :98%  
1983 :142%  
1984 :196%  
1985 :400%  
  

  ها انداز توده چشم
 از پراكندگي شديد جغرافيايي ساكنان مناطق روستايي و شهري اين كشور و همچنين نظام طبقاتي كه بازتـابي             ترين مشكل برزيل    عمده

بخشيدن به صنايع تكنولوژي اطالعات نيازمنـد         هاي دولت براي تحرك     بسياري از برنامه  . گيرد  شأت مي از تنوع قومي و سياسي است، ن      
  .هاي ارزشي آنان هماهنگي ندارد ها و طبقات مردم به نقاطي از كشور است كه با اعتقادات تاريخي و نظام جا به جايي وسيع گروه

ـ اين شهر براي انتقال سريع كاركنان دولت و ديگر كارمندان مورد   انتقال يافت  براي مثال، پايتخت كشور از ريودوژانيرو به برازيليا       
نياز از يك شهر پر ازدحام به نقطه ديگري از كشور كه بتوان مسائلي چون حمل و نقل، مسكن و غيره را تحت كنترل درآورد تأسـيس          

سياري براي كارآيي مؤثر دولت پديد آورده اسـت ولـي از            احداث شهر برازيليا در عمق مناطق جنگلي برزيل، مشكالت و موانع ب           . شد
  . لحاظ اجتماعي جا به جايي وسيع مردم و نيازهاي آنان و حكومت به اطالعات، شديداً مورد تأكيد قرار گرفته است

 كـاري و    هـاي   ترين مسأله مردم نياز روزمره آنان بـه ارتباطـات و اطالعـات، موقعيـت فرصـت                  در برزيل نيز همانند مكزيك عمده     
هاي كوچك كه با قيمت مناسب و از طريق مجاز در  همراه با اين مسائل، اشتياق مردم براي استفاده از رسانه        . دستمزدهاي عادالنه است  

  .اختيار آنان قرار گيرد و به تقويت هويت اجتماعي آنان كمك كند، مطرح است
» 1رود و گلوبـو «شبكه وسيع تلويزيوني . شود ي فرهنگي شديدتر ميبه وابستگي و همگرايهنگام جا به جايي جغرافيايي مردم، نياز       

هايي از اين قبيل و همچنين پخش اخبار و اطالعات،  صورت فيلم تلويزيوني تهيه شده و برنامهها كه به  ها و سريال  نامه  با پخش نمايش  
 95شـبكه تلويزيـوني گلوبـو       .  قـرار داده اسـت     هاي برزيل   هاي دولت را در معرض ديد توده        مسائل اقتصادي كشور و اهداف و برنامه      

 ايستگاه راديويي، يـك شـركت   30درصد از خانوارهاي برزيل را تحت پوشش خود داشته و سازمان گلوبو در عين حال يك روزنامه،  
  .كند بزرگ تهيه نوارهاي صوتي و تصويري و يك شبكه ويدئوي خانگي را اداره مي

  

  
  

                                                 
1. Rede Globo 
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  هاي سنتي حكومت يافت ره
  هاي تكنولوژي اطالعات در آمريكاي التين ستبه سيا

گونـه    شـوند، ايـن     هاي ارتباطات به جاي آن كه در اولويت قرار گيرند به عنوان يك مسأله ثانوي تلقي مي                  هاي تكنولوژي   وقتي سياست 
ثبات داخلي بـيش    . سازد دار مي   ها از قدرت الزم برخوردار نبوده و اصول دمكراتيك را كه بازتابي از اشتياق ملت است خدشه                  سياست

هاي شخصي به سطحي كه مردم عادي بتواننـد از            هاي دولت و تقليل قيمت تكنولوژي       از هر چيز به اشتياق مردم براي پذيرش سياست        
عهده تأمين آن برآيند و تالش حكومت براي سهولت بخشيدن به زندگي مردم و محدود كردن بازار سياه با ديگـر اقـدامات غيرمجـاز                         

  .اردبستگي د
  :چنين نوشته است) 1983(نويسنده محافظه كار مكزيكي » 1اوكتاويو پاز«

دمكراسـي در آمريكـاي     . دمكراسي با تأخير قدم به آمريكاي التين گذاشته و بارها چهره آن مسخ و به خيانت آلـوده شـده اسـت                     
 در آمريكـاي التـين قربـاني سـتايش          دمكراسـي . هايي همراه و بدترين دشمن خود بـوده اسـت           التين ضعيف، متزلزل و با طغيان     

. هاي شخصي مخدوش گرديده است      فريبكارانه بوده و توسط پول به فساد كشيده شده و بر اثر روابط خوشايندي و حب و بغض                 
آمريكاي التين در خالل يك قرن و نيم گذشته در زمان برقـراري دمكراسـي يـا    با وجود آنكه گفته شد تمامي دستاوردهاي مثبت        

  ).188. ص(اند   برقراري آن حاصل شدهدر روند
  

اي با مسأله     گونه   به اين طرف به    1970هاي توسعه در آمريكاي التين از دهه          ها و برنامه    هاي سياسي، اكثريت سياست     عالوه بر ضرورت  
برات را به عنوان كانالي     هاي توسعه ملّي مسأله توسعه مخا       در برخي كشورهاي اين منطقه، برنامه     . اند  هاي خارجي در ارتباط بوده      بدهي

  .اند ها تلقي كرده و به همين دليل بهبود زير بناي مخابراتي را در رديف اوليه خود قرار داده جهت ارائه اطالعات به توده
  

  هاي فرهنگي آمريكاي التين و زمينه
  اي هاي منطقه همكاري
ي التين از جمله آرژانتين، كلمبيا، شيلي، پرو، مكزيـك، پانامـا ،             ماهواره اينتلسات، خدمات الزم را در چندين كشور آمريكا        : ها  ماهواره

هاي محلي از     هاي آموزش و توسعه با به كارگيري ماهواره         اي نيز در زمينه     هاي ويژه   به هر حال، طرح   . دهد  اوروگوئه و ونزوئال ارائه مي    
 براي تعدادي از كشورهاي داراي ايستگاه گيرنده پخـش   اسپانيا راهاي آموزشي ارائه شد كه برنامه) 1974 ـ  1971(»2سرال«طريق طرح 

  .كرد مي
.  فعاليـت خـود را آغـاز كـرد         1985 در   3اي داير كرد و سيستم برزيلسات         برزيل اولين كشور آمريكاي التين بود كه سيستم ماهواره        

اي را به نام   وسايل ارتباطي، ماهوارهمدتي بعد مكزيك نيز در تالش براي مقابله با مشكل عدم دسترسي يك سوم از مردم اين كشور به
  .مورلوس در مدار قرار داد

. هايي از اين قبيل هنوز از قوه به فعـل در نيامـده اسـت                هاي ديگري نيز پيشنهاد شده است ولي به داليل مالي و محدوديت             سيستم
   .شود هاي پيشنهادي محسوب مي رحترين ط كه از سوي پنج كشور حوزه آند، پيشنهاد شده است از جمله مهم» 4كوندور«سيستم 

  

  هاي ويژه ملّي برنامه
اي   آنچه در زير آمـده اشـاره      . اند  و ارائه كرده  هاي حاكم پيشنهاد      هاي ويژه توسعه را دولت      در بيشتر كشورهاي آمريكاي التين، سياست     

هـاي اجتمـاعي بـه        ها در قبال تكنولوژي    اي است از برداشت آن      ها براي توسعه از طريق مخابرات و شمه         است گذرا به برنامه حكومت    
  .عنوان جزئي از يك دگرگوني هماهنگ

                                                 
1. Octavio paz 
2. Serla 
3. Brasilsat 
4. Condor 
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  بوليوي
هـاي    ايـستگاه .  تأسيس شده جنبـه انحـصاري دارد       1967در سال   كند و تلويزيون اين كشور نيز كه          راديوي بوليوي را دولت كنترل مي     

اج تلويزيوني ديگر كشورهاي منطقـه نيـز در بوليـوي بـسيار             غيرمجاز تلويزيوني نيز در بوليوي به پخش برنامه مشغولند و دريافت امو           
هـاي كـشور نـدارد ولـي قـانون مطبوعـات،                گونه سياست رسمي براي سانسور هـيچ يـك از رسـانه             دولت بوليوي هيچ  . متداول است 

  .كند كه اخبار و اطالعات خود را از منابع موثق نقل كنند ها را ملزم مي روزنامه
  

  شيلي
گذاري دولتي در زمينه مخابرات مبادرت ورزيده و براي حمايت هر چه بيشتر از برنامه توسعة مناطق مختلـف كـشور                        شيلي به سرمايه  

 1984 تـا    1982از  ). 1988هـاي توسـعه،       كتابچـه راهنمـاي برنامـه     (گذاري در بخش زير بنـايي را مرتـب افـزايش داده اسـت                 سرمايه
  .يون دالر افزايش يافت ميل10گذاري در زمينه مخابرات ساالنه  سرمايه

دهنـد كـه ايـن رقـم در مقايـسه بـا               ها تشكيل مي    پردازنده   درصد بازار كامپيوتر شيلي را ريز      9/75 حدود   1980براساس آمارگيري   
هـا نـسبت بـه        هاي انفورماتيك در بسياري از كشورهاي آمريكاي التين بـسيار بـاال اسـت و تنهـا بـا اولويـت ريزپردازنـده                        تكنولوژي

  ).11986تي سي ان/ تي سي خبرنامه ان(رهاي بزرگ يا سوپر كامپيوترها در برزيل قابل مقايسه است كامپيوت
روزنامه در اين كشور    ) 37(كنند و تعداد زيادي       در شيلي، هم راديو و تلويزيون دولتي و هم خصوصي در كنار يكديگر فعاليت مي              

  .يابند  انتشار مي روزنامه در سانتياگو10شوند كه از اين تعداد  منتشر مي
  

  كلمبيا
شبكه ارتباطات داخلي كلمبيا براي تأمين انرژي مـورد         . مقدار بدهي خارجي سرانه كلمبيا كمتر از همة كشورهاي آمريكاي التين است           

زيـر بنـاي    بـه توسـعه   1984 ـ  1981برنامه توسعه ملّي . رساني احتياج دارد تر برق هاي الكترونيك به ايجاد شبكه وسيع نياز تكنولوژي
شـبكه تلويزيـون كلمبيـا موسـوم بـه          . هـاي تلفـن در داخـل كـشور افـزايش يافـت              شبكه تلفن و مخابرات توجه كرد و توليد دستگاه        

دو شـبكه رسـمي   . كنـد   فعاليت خود را آغاز كـرده و سـازمان راديـو ـ تلويزيـون كـشور آن را اداره مـي       1954از سال » 2اينراويزيون«
پخـش  . ها به مسائل آموزشي اختـصاص دارد         درصد جمعيت كشور را در پوشش خود دارند كه يكي از آن            85 تلويزيوني كلمبيا تقريباً  

گيري از منابع     قرار است چهار كانال ديگر با بهره      . اف براساس دريافت حق اشتراك در كلمبيا رو به گسترش است            برنامه از طريق يواچ   
ها تنها بـه   هاي تلويزيوني مبادرت كنند و جالب توجه اينكه يكي از اين كانال     برنامه ناشي از تبليغات تجاري از طريق ماهواره به پخش        

  .هاي تلويزيوني اختصاص خواهد داشت پخش سريال
  

  اكوادور
در اكـوادور   . هاي تكنولوژيـك و توسـعه ادغـام كنـد           هاي اجتماعي را با سياست      اكوادور نيز همانند مكزيك تالش كرده است سياست       

هاي  شود برنامه   بر ساختارهاي ارتباطات روستايي، آموزش، بهداشت و مسكن متمركز است ولي در عين حال تالش ميتأكيد حكومت
  .توسعه كشور با توجه به تنوع فرهنگي تدوين شود

 از خارج تأكيد  بيش از هر چيز بر توسعه شبكه حمل و نقل و اتخاذ تدابير تازه براي انتقال تكنولوژي1984 ـ  1980برنامه توسعه ملّي 
  .داشت

  
  
  
  

                                                 
1. NCT/NCT Newslettes 
2. INRAVISION 
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  ونزوئال
تر و مساوات طلب بـه عنـوان محـور اصـلي              اي دمكراتيك   برنامه توسعه ملّي ونزوئال با تأكيد خاص بر حركت در جهت ايجاد جامعه            

ر ريـزي رسـمي بـراي توسـعه د          برنامه). 407 ص   1988،  2كتابچه راهنماي توسعه ملّي، جلد      (استراتژي بلند مدت كشور همراه است       
توسـعه  ) 1980 ـ  1976(برنامـه چهـارم   .  آغاز شد1959ريزي رياست جمهوري در  ونزوئال با تأسيس دفتر مركزي هماهنگي و برنامه

سازي، بهداشت، آمـوزش و   بر مسائل اجتماعي نظير خانه) 1985 ـ  1981(صنايع را در اولويت قرار داده بود، در حالي كه برنامه ششم 
  .تغذيه تأكيد داشته است

هـاي توسـعه      خواهد نظام دمكراتيك را با تأكيد بر مسائل زير در قالـب برنامـه               هاي اجتماعي مي    دولت ونزوئال براي توسعه تكنولوژي    
  :تقويت كند

   سال6توجه به كودكان زير * 
  حمايت قانوني از زنان* 
  مراقبت از افراد سالخورده* 
  هاي كارگري ها و اتحاديه حمايت از تعاوني* 
  ي با ديگر كشورهاي در حال توسعههمكار* 
  هاي موجود در زمينه درآمد و اشتغال در مناطق مختلف كشور از ميان بردن نابرابري* 

  

  پرو
هاي خارجي زيربناي  هاي خارجي و تعديل نحوه پرداخت بدهي پرو نيز از جمله كشورهايي است كه قصد دارد از طريق جلب سرمايه     

  :هاي پرو براي افزايش توليد برق و گسترش مخابرات با تدابير زير همراه است رنامهب. مخابراتي كشور را تقويت كند
  )2فاز (گذاري دولتي جهت توسعه تلفن  سرمايه* 
  )2فاز (برنامه مخابرات مناطق روستايي * 
  برنامه انتقال اطالعات ملّي* 
  توسعه شبكه مايكروويو* 
  توسعه سيستم مايكروويو شمال به شرق* 
  2، ليما، تروخيلو1سيستم مايكروويو در شهرها آركوئيپاتوسعه * 
  تأسيس مراكز تلفن روستايي* 

  

ها در داخل كشور است، ولي بايد توجه داشـت كـه بـازار داخلـي و                   ريزپردازندهايجاد اين زيربناي ارتباطي، تا حدودي در گرو توليد          
  .الشعاع توليدات آمريكاي شمالي قرار دارد زمينه صادرات اين رسانه در پرو بسيار محدود است و هنوز هم تحت

  

  مدل تكنولوژي اطالعات
اگر بتوان از تكنولوژي اطالعات در آمريكاي التين يك مدل كلي ارائه داد، اين مدل بايستي بيش از هر چيز بر قدرت سياسـي اسـتوار                    

هاي مردم چنـدان در مركـز توجـه           ص داشته و توده   انتشار اطالعات در كشورهاي آمريكاي التين عمدتاً به طبقه برگزيده اختصا          . باشد
  .قرار ندارد و انتشار اطالعات در ميان اقشار عادي جنبه سازمان يافته ندارد

هاي   دهند كه به طور سنتي به سيطره تكنولوژيك قدرت          اصلي اين مدل را سياست خارجي و ايدئولوژي سياسي تشكيل مي          اجزاي  
هـاي پديـد آمـده و         با وجود اين فرهنگ   . گيري از اهرم اقتصادي صورت گرفته است        لب با بهره  و اين سيطره اغ    منجر گرديده    خارجي

                                                 
1. Arequipa 
2. Trujillo 
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تري بوده است و نبايد چنين پنداشت كه ساختارهاي سياسي هر يك از ملل تا پيش از                   هاي ايدئولوژيك شاهد وابستگي وسيع      موقعيت
  .اند وژيك خنثي بودهتوسعه تكنولوژيك كه نتيجه انواع ديگر سلطه است از لحاظ ايدئول

هـاي صـنعتي و       سازد؛ اول، انتقال تكنولوژي دعوت از سـرمايه خـارجي يـا وابـستگي               تكنولوژي اطالعات سه مسأله را مطرح مي      
ها قرار گيرد؛ سـوم،       اي از سياست    ها كه ممكن است تحت تأثير مجموعه        حمايت سياسي؛ دوم، متمركز ساختن توجه به محتواي رسانه        

  ).1ـ6نمودار (ت خارجي كه هدف آن جلب سرمايه خارجي و همكاري اقتصادي است تأكيد بر سياس
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  آمريكاي التين: الگوي تكنولوژي اطالعات 1-6نمودار 
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مشي با هم دنبال شوند نتيجه حاصله يا بحران تكنولوژي اطالعات خواهد بود يا اين كه توسـعه صـنايع تكنولـوژي                          وقتي اين سه خط   
عـواملي  . ثباتي سياسي، اقتصادي و فرهنگي بر كشور حـاكم باشـد   آيد كه بي    بحران زماني پديد مي   . اطالعات را به دنبال خواهد داشت     

در مقابل، بحران اقتصادي ممكـن      . تواند به بحران سياسي منجر شود       هاي سياسي مي    بندي  ثباتي سياسي و دسته     ي نظامي، بي  چون كودتا 
بحـران  . است از وابستگي اقتصادي ناشي شود و بر اثر چنين بحراني تكنولوژي اطالعات پر هزينـه و از دسـترس همگـان دور بمانـد                        

توسـعه صـنايع    . هاي فرهنگي را نيز به نـابودي كـشاند          نجر خواهد شد بلكه ممكن است ارزش      فرهنگي نه تنها به وابستگي فرهنگي م      
هاي اشتغال و افزايش كارآيي، كسب درآمـد بيـشتر را بـه               تكنولوژي اطالعات، افزايش پيوندهاي ارتباطي و اطالعات، افزايش فرصت        

  .دنبال خواهد داشت
  

  مدل جامعه اطالعات
در ايـن زمينـه در ميـان        . هاي اطالعات و فـضاي حـاكم بـر اطالعـات را تغييـر دهـد                 اند مدل تكنولوژي  تو  منابع فرهنگ اطالعات مي   

  ).2-6نگاه كنيد به نمودار (هايي وجود دارد  كشورهاي آمريكاي التين نظير مكزيك، برزيل و آرژانتين تفاوت
انـداز صـنايع      نداز حكومـت، چـشم    ا  ها، چشم   مشي رسانه   ها و خط    تكنولوژي اطالعات منابع فرهنگي سياست    : مكزيك

ها را    هاي صوتي و تصويري و همچنين توسعه آن         هاي حاكم بر رسانه     تواند مدل   انداز دانشگاهيان مي    خصوصي و چشم  
  .تغيير دهد

تكنولوژي اطالعات به عنوان منابع فرهنگي كنترل دولتي و توليدات داخلي و هسته مركزي صادرات آمريكـاي                 : برزيل
  .د به تقويت فضاي فرهنگي و سياسي و جلب سرمايه و تكنولوژي خارجي كمك كندتوان التين مي
هاي اطالعات و بـالطبع دور   ثباتي سياسي و اقتصادي سبب افزايش بهاي تكنولوژي       هاي در حال تغيير بي      مدل: آرژانتين

گـردد و همـين عوامـل         يدسترس مردم خواهد شد و در عين حال به وابستگي بيشتر اقتصادي منتهي مـ              ها از     ماندن آن 
  .فضاي حاكم بر اطالعات را تحت تأثير قرار خواهد داد
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  آمريكاي التين:  الگوي جامعه اطالعات2-6نمودار 
  مكزيك

  )نتيجه(الگوهاي در حال تغيير       فرهنگ اطالعات      ):منابع(
  هاي  نه جهت دهي دوباره رسا•      ها سياست رسانه    فرهنگ تكنولوژي

   سمعي و بصري     انداز حكومت چشم      اطالعات  
   توسعه صنايع فرهنگي•    انداز صنايع خصوصي چشم        
    انداز دانشگاهيان چشم        

  

  برزيل
  )نتيجه(الگوهاي در حال تغيير       فرهنگ اطالعات      ):منابع(

   تقويت فضاي فرهنگي•      هسته صادرات    فرهنگ تكنولوژي
   تقويت فضاي سياسي•      آمريكاي التين      اتاطالع  
  گذاري خارجي  سرمايه•      كنترل دولت        
   انتقال تكنولوژي•    )بومي(توليد داخلي         

  

  آرژانتين
  )نتيجه(الگوهاي در حال تغيير       فرهنگ اطالعات      ):منابع(

  ثباتي سياسي  بي•      گراني تكنولوژي    فرهنگ تكنولوژي
  ثباتي اقتصادي  بي•      در دسترس نبودن      تاطالعا  
  تكنولوژي        
  وابستگي اقتصادي        

  

  چكيده
هـاي اخيـر سـلطه     تر در سـال   مهم اند ـ سياسي، تكنولوژيك، فرهنگي و از همه  ها را تجربه كرده كشورهاي آمريكاي التين انواع سلطه

هاي متفـاوتي را      هاي داخلي، معيارها و ضرورت       مشترك دارند اما نظام    گرچه اكثر كشورهاي اين منطقه از لحاظ زباني، وجه        . اقتصادي
  .اند براي توسعه اقتصادي پديد آورده

اند كه نظـام مبتنـي بـر نخبگـان و قـدرت             ايم، به اين نتيجه رسيده      سه كشوري كه بيش از همه در اين فصل مورد بررسي قرار داده            
تواند   ناگفته پيداست كه هيچ سياستي نمي     . ه اطالعات را تحت تأثير قرار داده است       هاي رشد جامع    ها، سياست   سياسي در هر يك از آن     

هاي هر    ها جامه عمل بپوشاند؛ چون اهداف و خواست         هاي توده   در عين حال هم انتظارات حكومت را برآورده سازد و هم به خواست            
هـاي دمكراتيـك    شـان بـه سـمت نظـام      را در راستاي حركـت ها توان آن سازد كه نمي هاي متفاوتي را مطرح مي      يك از اين دو، اولويت    
  .حكومتي ناديده گرفت

اي و تـالش در جهـت همـاهنگي      مشكالت آمريكاي التين هرگز به طور كامل برطرف نخواهد شد، اما از طريق همكـاري منطقـه                
متأسفانه مشكالت ناشـي از سـلطه       .  آيد انداز واقعي آمريكاي التين در زمينه جامعه اطالعات، پديد          بيشتر با يكديگر ممكن است چشم     
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هاي پيچيده اما خـالق تـأمين نيازهـاي مـالي             ابزار و شيوه  . تر، در مواردي اهميت كمتري نسبت به توسعه نيافتگي دارد           كشورهاي غني 
هـا و    انـي رو قـرار دهـد امـا نگر         را براي دسـت يـافتن بـه توسـعه در پـيش            هاي متفاوتي     هاي تكنولوژيك ممكن است راه      توسعه نظام 

  .هاي اجتماعي گويا حداقل در زمان حاضر جزئي از سناريوي آينده نيستند ها و توجه به تكنولوژي هاي توده خواست
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  فصل هفتم

  كشورهاي عرب ـ مطالعه مورد خاص
  

  خواهيد دربارة مخابرات در عربستان سعودي اطالعاتي كسب كنيد؟ مي
  .ستهر چه پادشاه بگويد همان ا. ساده است

  )1988 اكتبر 8ارتباطات خصوصي،  (»1باردي .جي دانيل«
  

هايي است كه كشورهاي عرب بطور انفرادي يـا گروهـي بـراي               توجه به اهميت سنّت در ميان ملل عرب كليد اصلي درك اولويت           
اورميانه و شمال آفريقـا     آداب و سنن، اسالم و زبان مشترك عربي عوامل ايجاد وحدت در ميان كشورهاي خ              . توسعه خود تأكيد دارند   

انـد، ولـي در ايـن     بندي كـرده  اي ديگر گروه گرچه برخي از مؤلفان، كشورهاي تشكيل دهنده جهان عرب را به گونه. شود محسوب مي 
بـدين ترتيـب،    . فصل معياري كه براي بحث درباره كشورهاي عرب انتخاب گرديده شامل مذهب و مشتركات تاريخي و قومي اسـت                  

طالعه، كشورهاي الجزاير، ليبي، مصر، سودان، عربستان سعودي، لبنان، سوريه، اردن، يمن شمالي و جنوبي، عراق، كويت،                 منطقه مورد م  
عجمان كه در سـال  القوين و  فدراسيوني از ابوظبي، دوبي، شارجه، رأس الخيمه، فجيره، ام  (قطر، تونس، مراكش و امارات متحده عربي        

انـد، بلكـه      الذكر در اين فصل نه تنها به طور جامع مورد مطالعه قرار نگرفتـه               همة كشورهاي فوق  . ردگي  را در بر مي   )  تأسيس شد  1971
  .شوند ها كه پاسخگوي سؤاالت مطرح شده است در برخي از اين كشورها به صورت نمونه بررسي مي هاي منحصر به فرد آن ويژگي

المللـي در     دهد، در نتيجه ايران نيز كه از سوي چندين سـازمان بـين              از آنجا كه اسالم زمينه اصلي بحث در اين فصل را تشكيل مي            
  .رديف كشورهاي عرب خاورميانه قرار گرفته است در بحث حاضر گنجانده شده است

گيرد، سبب شد تـا كـشورهاي نـسبتاً     العاده عظيم مالي كه از ذخاير نفتي موجود در برخي كشورهاي عرب سرچشمه مي          منابع فوق 
گونه محدوديت اقتـصادي سـريعاً در جهـت جامعـه اطالعـات گـام         تقريباً بدون هيچ1974 ـ  1973 در دوره بعد از سال توسعه نيافته

. هاي اجتماعي داشـته اسـت       اسالم و تأثير مذهب بر رفتارهاي اجتماعي نيز همانند تحول اقتصادي تأثير فراواني بر تكنولوژي              . بردارند
براسـاس تعـاليم اسـالم قـوانين و         . انـد   بندي شـده    اي و اعتقادات مذهبي اليه      ابستگي قبيله جمعيت كشورهاي عرب براساس طبقات، و     

  .بايست با قوانين مذهبي منطبق و مترادف باشد هاي حكومت مي سياست
 براي برقراري ارتباط بين مؤمنين و خداوند به وجود ميانجي نيازي نيست و هـر مـرد                . اسالم در برگيرنده يك نظام اجتماعي است      

راه و رسم اجتماعي ممكن است دگرگون شـود         ). 1985 ،3مانسفيلد( از حقوق مساوي برخوردار است       2گيري اجماع   مسلماني در شكل  
هـاي نـوين، راه و رسـم سـنتي را بـه مخـاطره                 ترديد سرعت ناشي از تكنولوژي      بي. پذيرد  اما افكار عمومي اغلب به كُندي تغيير را مي        

  .كنند  ها و روابط اجتماعي قلمداد مي هاي اطالعات را تهديدي عليه آداب و رسوم، انديشه ها تكنولوژي ولتاندازد و به همين دليل د مي
هايي كه براي ايجاد وحدت در ميان كشورهاي عرب صورت گرفته برحول محور اقتصادي، سياسـي، ايـدئولوژيك و                     گرچه تالش 

؛ ليبي، سودان و 1963؛ سوريه، عراق ـ مصر در سال  1958 ـ  1961اي ه  سوريه ـ مصر در خالل سال فرهنگي بوده است، نظير وحدت
ها بازگشت به يـك   اما نتايج اين تالش. 1972؛ و وحدت دو يمن در اكتبر 1979؛ فدراسيون سوريه ـ ليبي در سال  1969مصر در سال 

در اين زمينه چنين ) 1985(مانسفيلد . اردواقعيت اساسي است و آن اينكه كشورهاي عرب با اكثر مناطق در حال توسعه ديگر تفاوت د           
  :نوشته است

                                                 
1. Daniel. Bardy 
2. concensus 
3. Mansfild 



 ها ريزي رسانه دفتر مطالعات و برنامه

108 

  
 11خ شهيد بهشتي ـ خ پاكستان ـ ك دوم ـ پ : تهران

امـروزه  . شـد   سي سال پيش ناسيوناليسم عرب به معني جنبش سياسي يكپارچة اعراب به عنوان نيروي محركه خاورميانه تلقي مي                 
ـ                        اب روز اسـت    عقيده بر اين است كه احساسات ناسيوناليستي جذابيت خود را از دست داده و جنبش احياي اسـالم كـه بيـشتر ب

  ).468. ص(جاي ناسيوناليسم عرب را گرفته است 
  

هاي اجتماعي در ميان هر يك از كشورهاي عرب و مجموع اين كـشورها بـه عنـوان               ها و جنبش    از اين رو، در بحث كاربرد تكنولوژي      
سـتعمار در برخـي از ايـن    يك كل واحد، ناگريز بايد مسألة توسعه را در چارچوب فرهنگي معاصـر آن كـه شـامل مداخلـه طـوالني ا        

هـا؛ تمـاس      كشورها و مداخله اندك در برخي ديگر؛ نوسان شديد درآمد ناخالص ملّي و دالرهاي نفتي در برخـي و نـه در تمـامي آن                        
نتيجـه اينكـه، كـشورهاي      . شود، بررسي نمـود     مستقيم با جهان صنعتي در برخي موارد و خودداري از نفوذ خارجي در موارد ديگر مي               

ها   اند، ولي پيوند آن     ه  گذاري مالي و اجتماعي به عمل آورد         مجموعه هر يك به طور انفرادي در زمينة جامعة اطالعات سرمايه           عضو اين 
دارد رويدادهاي اخيـر نظيـر صـدور          نظران غربي را از درك كامل پويايي اين جوامع باز مي            اي است كه صاحب     با جامعه سنتي به گونه    

  .غرب به عنوان يك اقدام وحشيانه توصيف شد ولي اين اقدام پيامدهاي فرهنگي بسياري در برداردحكم اعدام سلمان رشدي در 
كنند، همچنان بـه قـوت خـود          اين اعتقاد عمومي كه اعراب قادر به حل اختالفات دروني خود نبوده و هميشه يكديگر را متهم مي                 

گونه كه در باال نيـز بـه آن اشـاره     يكي از علل اين امر، همان. دعاي فوقترديد تأييدي است بر ا رويدادهاي ساليان اخير، بي  . باقي است 
گرچه اعراب براي مناقـشه     . شود  با توهم آميخته مي   گيرد كه     چنان قوت مي    شد اسطوره وحدت ميان امت عرب است كه در مواقعي آن          

ي رهبـران عـرب تنهـا بـه فاصـله چنـد روز از               هـاي آشـت     صحنه. ها براي آشتي بيشتر است      با يكديگر بسيار مستعدند ولي استعداد آن      
ناپـذير آنـان باشـد و همچنـين           تواند نشانه عواطف ناپدار يا اصـالح        اين امر مي  . شديدترين اتهامات عليه يكديگر تماشايي و آشناست      

هـا را از يكـديگر        كـه آن  ها را متحد ساخته است، در نهايت از موانع فيزيكي             تواند بر اين داللت كند كه پيوندهاي ناملموسي كه آن           مي
  ).469.  ص1985مانسفيلد، . (تر است سازد قوي جدا مي

  

  انداز حكومت چشم
ارائه يك برداشت فراگير حكومتي براي تمامي كشورهاي غرب ناممكن است لكن حضور غالب اسالم كـه از لحـاظ تـاريخي ديـن و                    

  .دهد گيري ارائه مي ندگان، معيار و هدف آنان در تصميمگير كند شناخت بهتري از تصميم ناپذير قلمداد مي سياست را جدائي
اي عميق دوانيده است و در نتيجه بسياري كشورها الگوهايي بـراي   اي به عنوان يك ارزش در ضمير مردم ريشه       خود مختاري قبيله  

  .هاي متفاوتي از توسعه منجر گرديده است اند كه به مسيرها و ميزان انزوا اختيار كرده
ز كشورها، درآمدهاي ناشي از صدور نفت به رشد و توسعه مدارس، شبكه حمل و نقل و زيربناي ارتباطات كمك كرده   در برخي ا  

انـد در مـواردي بـا         در برخي كشورها از جمله عربستان سعودي، نخبگان جديدي كه از تجارت نفت پا به عرصه وجود گذاشته                 . است
  .اند تصميمات دولت به مقابله و مخالفت پرداخته

تـوان تـأثير     وجـه نمـي   به دليل ناهمگوني توسعه در كشورهاي غرب و رفاه و ثروت نسبي اخير در برخي از اين كشورها بـه هـيچ   
يكي از عوامل ايجاد وحدت چه در گذشته، حال و آينـده همانـا              . هاي سنتي را ارزيابي نمود      هاي تكنولوژيك اخير بر فرهنگ      پيشرفت

 ميليون نفر از مراكش گرفته تا دريـاي         150بيش از   . طات شفاهي بيش از ارتباطات نوشتاري كاربرد دارد       زبان عربي است كه براي ارتبا     
به همين دليل ضبط صـوت  . هاي متفاوت را درك كنند توانند تا حدود زيادي لهجه      كنند و مي    هاي عربي تكلم مي     عمان به يكي از لهجه    

از قرار، قرائـت قـرآن      . اند  يك از كشورهاي عرب ايفا كرده     سي و فرهنگي هر     و راديو نقش مهمي در وحدت امت عرب و انسجام سيا          
ميراث به جاي مانده از اسـتعمار       . كنند كمك كرده است     هاي مختلف تكلم مي     كريم به درك عربي كالسيك در ميان كساني كه به لهجه          

مثالً ليبـي از    .  و توسعه ملل عرب تأثير داشته است       ديگري به همراه داشته است كه در رشد       » رسمي«ها، آداب و سنن فرهنگي        نيز زبان 
با تمام اين تفاصيل، عامل سنتي وحـدت آفـرين،          . بهره نمانده است    استعمارگران ايتاليايي تأثير پذيرفته و مراكش نيز از نفوذ فرانسه بي          
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. كند و آداب و رسوم اجتماعي اعمال ميهمانا سيطرة اسالم است كه اعتقادات و باورهاي خاص خود را در مورد استفاده از تكنولوژي  
هـاي ديگـري از مـسائل         اند و برخي نيز توجه خود را بر جنبـه           برخي كشورهاي عرب براي توسعه، برنامه خاصي تدوين و پياده كرده          

 از ميـزان  هاي توسعه يا بودجه ملّـي در كـشورهاي عـرب بـر آمـوزش مـردم، كاسـتن                   تقريباً تمامي برنامه  . اند  اجتماعي متمركز ساخته  
  .سوادي، توسعه بهداشت و افزايش توليد برق تأكيد دارند بي

اي در كـشورهاي      هـاي گـسترده     در زمينه توليد برق نيز تـالش      . اند  بسياري از آموزگاران عرب در مصر يا نقاط ديگر آموزش ديده          
  .عرب در جريان است

  

  نيروي برق
امـروزه  . در جهان عرب از اولويـت چنـداني برخـوردار نبـود           ) برق(منابع نيرو   ،  1950سازي دهه     هاي توسعه و مدرن     تا پيش از برنامه   

هـاي پيـشرفته پزشـكي و غيـره بـه             هاي الكترونيك و ديگر تسهيالت زندگي نظير صنايع برودتي، تهويه مطبوع، تكنولـوژي              تكنولوژي
  .راه استهاي جالبي هم رساني با تدابير و داستان ارائة خدمات برق. اند نيروي برق وابسته

ايـن روش بـه     . براي مثال، در مصر براي مصرف برق ماليات وضع شده بود تا هزينه برق افراد فقير از مشتركين ثروتند تأمين شود                    
. هاي آن را از سوي مشتركين كنترل نمايد         توانست استفاده از برق و پرداخت هزينه        هر حال با شكست رو به رود شد؛ چون دولت نمي          

 اشتغاالت عمده مأموران اداره برق، قطع برق كساني است كه به طور غيرقانوني انـشعاب دايـر كـرده يـا بهـاي بـرق                          در تهران يكي از   
 روزانـه  انـد  دهد كه يك گروه از مأموراني كه براي همين منظور اسـتخدام شـده            برآوردهاي اخير نشان مي   . اند  مصرفي خود را نپرداخته   

  ).1988(كنند   انشعاب غيرمجاز را قطع مي500
عالوه بر اين در برخي ديگر از كشورهاي منطقه، مسائلي چون خشكسالي، مناقشات داخلي و اقتصاد نابسامان مطرح است؛ ماننـد                     

شـود    در مواقعي نيز برنامه دولت براي توسعه زيربناي نيروي برق به بخش خصوصي واگذار مـي               . يمن، امارات متحده عربي و سودان     
شود تنها قشر محدودي بتواند از مزايـاي بـرق            و بخش خصوصي نيز با افزايش بهاي خدمات سبب مي         ) آمدنظير آنچه در لبنان پيش      (

  .مند شود بهره
  

  ها انداز توده چشم
 در ايران طبقـه بـاالي اجتمـاعي شـامل رهبـران             .1بندي طبقاتي خاص خود را دارد       گونه كه پيش از اين نيز اشاره شد اسالم، اليه           همان

 در مناطق شهري، رهبران سياسي و كارگزاران دولتي باالترين اقـشار            .است) مجتهدين(نظران مذهبي     ها و صاحب    اهللا  مذهب شيعه، آيت  
ترين رده اجتماعي     اين در حالي است كه مردم مناطق روستايي حتي در مقايسه با فقراي شهري نيز در پايين                . دهند  جامعه را تشكيل مي   

سوادي در هر يك از كشورهاي مورد بحث به مورد اجرا گذاشته شـده و در   تعددي براي مبارزه با بيهاي م گرچه برنامه. گيرند  قرار مي 
سوادان يكـي از مـشكالت        شود ولي باز هم تعداد بي       ها به عنوان ابزاري در جهت تعميم سواد استفاده مي           بسياري از موارد نيز از رسانه     

نگـاه كنيـد بـه      . (شـود   ها جهت اهداف توسعه كشور محسوب مـي         اص تكنولوژي عمده تمامي كشورهاي منطقه در استفاده از انواع خ        
  )1-7جدول 

ها بـراي     اگر بنا باشد از تكنولوژي    . بندي اجتماعي هر يك از اين كشورها قرار دارد          ها تحت تأثير اليه     انداز توده   بدين ترتيب، چشم  
افـزار در اختيـار    ها، بـرق و نـرم    شود، در آن صورت بايد تكنولوژي    اهداف توسعه، سرگرمي يا باالبردن استاندارد زندگي مردم استفاده        

در بسياري موارد، تحقق چنين اهدافي ممكن اسـت بـه تجديـدنظر در قـوانين و                 . تري از مردم در سراسر كشور قرار گيرد         اقشار وسيع 
نيازمند باشد تـا  ) هاي سنگين گمركي اتي و تعرفههاي وارد  نظير سهميه(دارد   دور نگه ميها  ها را از دسترس توده      مقرراتي كه تكنولوژي  

  .ها استفاده كنند تمامي اقشار جامعه بدون توجه به طبقه و موقعيت خود بتوانند از تكنولوژي
                                                 

 كه تحليل نويسنده از تـسري       طبيعي است . باشد  بندي طبقاتي مي    هاي روشن اسالم عدم باور به هر گونه اليه          برخالف برداشت نويسنده، يكي از ويژگي     . 1
  )ناشر. (باشد، و تنها به لحاظ رعايت امانت در ترجمه آورده شده است اين برداشت غلط به اوضاع ايران نيز صحيح و مورد تأييد نمي
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  سواد  درصد جمعيت بي1-7جدول 
  

  سواد درصد جمعيت بي  سال مورد بحث  نام كشور
  1/81  1971  الجزاير
  8/61  1976  مصر
  89  1974  ليبريا
  61  1973  يليب

  6/76  1971  مراكش
  6/86  1973  سودان

  9/72  1973  )جنوبي(يمن 
  5/63  1976  ايران
  7/10  1985  عراق
  6/34  1979  اردن
  5/32  1980  كويت
  6/20  1970  لبنان
  9/48  1981  قطر

  9/48  1982  عربستان سعودي
  60  1970  سوريه 

  5/46  1975  امارات عربي متحده
      ).1987(يونسكو : مأخذ

  

هـاي وسـيع      عـالوه بـر ايـن، فعاليـت       . شوند  هاي اقليت با معيارهاي مذهبي و قومي مشخص مي          در بسياري از كشورهاي غرب، گروه     
آداب و  از مهاجران كشورهاي فقيـر، بـا مـذاهب و           » تر  پايين«گيري يك طبقه      ساختماني در برخي از كشورهاي ثروتمند عرب به شكل        

) نظيـر يمـن   (حتي در برخي از كشورها      . شود  ها دين غالب محسوب مي       اگرچه اسالم در موطن آن     رسوم متفاوت منجر گرديده است،    
  .اي منجر گرديده است اسالم، اشكال متفاوتي به خود گرفته و به تشديد مناقشات قبيله

شتري بـراي مـسافرت در   در برخي از كشورها زنان از آزادي عمل بي       . 1بندي با معيار جنسيت صحه گذاشته است        اسالم نيز بر طبقه   
شود تا بدون چادر كه پوشـش سـنتي آنهاسـت     مثالً در اكثر مناطق شهري به زنان اجازه داده مي. مناطق شهري و روستايي برخوردارند    

 هـايي كـه تنهـا بـه     توانند حجاب اسالمي خود را در محل در برخي از كشورها زنان مي  . به كار و فعاليت پرداخته يا رفت و آمد نمايند         
گونـه باورهـا و    ايـن . ها و بازار مخصوص زنان كنار بگذارنـد  خانه زنان اختصاص داشته و مردان در آنجا حضور ندارند نظير رختشوي  

هـا    هاي مرتبط با رسـانه      در مجموع بسياري از سياست    . اعتقادات بر ميزان رواج و انتشار تكنولوژي اجتماعي شديداً تأثير گذاشته است           
اند و آن تقويت      اند و تنها در يك مورد اقشار مختلف اجتماعي و زنان مورد توجه قرار گرفته                ها و نخبگان تنظيم يافته    عمدتاً به نفع مرد   

جمهـوري خلـق يمـن ـ تنهـا      ( با تصويب قانون حمايت از خانواده در يمن جنـوبي  1974در سال . و توسعه آموزش و پرورش است
 سـال   16(براساس اين قـانون، حـداقل سـن ازدواج          . زنان اين كشور دگرگون شد    موقعيت و منزلت    ) كشور سوسياليست جهان عرب   

                                                 
 جنسيت ندارد، بلكه به لحاظ اي بر معيار بندي شويم كه اسالم طبقه  نويسنده از اين جمله به روشني ارائه نشده است، اما متذكر ميهر چند برداشت. 1

در مورد حضور زن در اجتماع نيز . تقاوت ذاتي زن و مرد در خلقت، برخي وظائف، تكاليف و قوانين حقوقي خاص را براي اين دو وضع كرده است
 )ناشر. (خود تأكيدي بر حضور زن در اجتماع است» حجاب«اسالم قائل به محدوديت نيست و تكليف 
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عالوه بـر ايـن، اتحاديـه عمـومي زنـان يمـن       . تعيين شد و موقعيت زنان در مسألة طالق تقويت گرديد )  سال براي مرد   18براي زن و    
  ).1،1986نيروپ( توليد اجتماعي مشاركت دهد ها را در زمينه تالش كرده است تا ميزان سواد و آموزش زنان را افزايش داده و آن

ها يكي مسألة كار كودكان بويژه در كشورهايي است كه براي كارهاي ساختماني به نيروي كار ارزان                     از ديگر مسائل و نگراني توده     
  .نياز دارند و ديگري مشكل ناشي از عدم سكونت دائم گروهي از مردم در يك مكان خاص است، نظير اعراب بدوي

  

  تلفن
هاي تلفن در ميان كشورهاي عرب تفاوت توسعة اين وسيله ارتباطي در جهـان عـرب را                   مروري اجمالي بر وضعيت و ظرفيت سيستم      

  ).2-7نگاه كنيد به جدول (سازد  روشن مي
  

  هاي تلفن در جهان عرب  سيستم2-7جدول 
  

  هاي تلفن داير تعداد دستگاه  سال گزارش  نام كشور
  000/709  1984  الجزاير
  گزارش نشده  ـ  مصر
  000/800  1976  ايران
  ـ  ـ  عراق

  894/177  1986  )تنها كرانه باختري(اردن 
      لبنان
      ليبي

      مراكش
  000/65  1984  عمان
  115000  1986  قطر
  1000  1983  سودان
  000/582  1984  سوريه

  
  .1988، لندن، انتشارات اروپا، 35آفريقا، شماره هاي منتشره در نشريه خاورميانه و شمال  گردآوري شده از گزارش: مأخذ

  
توان گفت كه اكثر خطوط تلفن بـه منـاطق            اي ندارد ولي مي     هاي موجود اشاره    گرچه ارقام مندرج در جدول فوق در مورد تمركز تلفن         

اطق روسـتايي بـراي خـود،    در بسياري از موارد از جمله در عربستان سعودي افراد بسيار ثروتمند ساكن در من        . شهري اختصاص دارند  
خط اختصاصي تلفن داير كرده و با مراكز تلفن كه ممكن است كليومترها از محـل زنـدگي آنـان فاصـله داشـته باشـد ارتبـاط برقـرار             

  .اند كرده
ان در ايـر . انـد  ريزي خاص دارند شبكه مخابرات را در اولويت قرار داده       تقريباً تمامي كشورهاي عرب كه براي توسعه كشور برنامه        

سيستم مخابراتي اين كشور با ). 1978نيروپ، (ترين شبكه مخابراتي برخوردار است       ترين و وسيع    ميان كشورهاي خاورميانه از پيشرفته    
با قطع ارتباط و پيوندهاي آمريكا با ايران تداوم توسعه شبكه تلفن . اندتي خريداري شده است    تي  عقد قراردادي از شركت آمريكايي اي     

هـاي ديگـر      كننـده سيـستم تلفـن و مـسائل فنـي، شـركت              به دليل وجود قرارداد بين ايران و شركت تـأمين         . ر نيز متوقف شد   اين كشو 
  ).1987موالنا، (توانند نسبت به توسعه سيستم تلفن ايران مبادرت كنند و به همين دليل سيستم تلفن ايران ناقص مانده است  نمي

 ـ  1985/1986 هزار شماره را در برنامه پنجم توسعه ملّي خـود  250ركين تلفن به ميزان دولت عربستان سعودي افزايش تعداد مشت
و با تحقق اين هدف عربـستان سـعودي در          ) 1988،  1هاي توسعه ملّي، جلد       كتابچه راهنماي برنامه  (بيني كرده است       پيش 1990/1991

  .وردار خواهد شدترين رشد برخ ميان كشورهاي عرب در زمينه توسعه شبكه تلفن از سريع
  
  

                                                 
1. Nyrop  
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  تأثير راديو و تلويزيون
مطالعـات  ) 1982 (1بويـد ). 3-7نگاه كنيد به جدول     (رود    هاي برون مرزي راديويي جهان، زبان غالب به شمار مي           زبان عربي در برنامه   

هاي درون مرزي و      دهد كه برنامه    هاي وي نشان مي     هاي مخابرات در جهان عرب به عمل آورده است و نوشته            وسيعي در زمينه سيستم   
گيـري اسـت؛ نـوعي از         آنچه در حال شـكل    . برون مرزي راديو در طول زمان چه نقش مهمي در ميان كشورهاي عرب ايفا كرده است               

در . هاي راديو انطباق يافته است و اين رسانه بيش از رسانه تصويري مورد توجه قرار گرفته است فرهنگ است كه به راحتي با نوآوري
ترين وسـيله تبليغـاتي عمـل         شود، در ميان كشورهاي عرب به عنوان عمده         عالوه بر اينكه ابزار ايجاد وحدت محسوب مي       ضمن راديو   

خاورميانـه،  هـا در   از زمان تشديد مناقشات و در پي بـروز جنـگ      . دهند  كند و به همين دليل بيشتر مخاطبان آن را مردها تشكيل مي             مي
شـود، افـزايش       راديويي خود را كه به زبان عربي براي كشورهاي منطقه خاورميانـه پخـش مـي                مرزي  هاي برون   كشورهاي ديگر برنامه  

  ).3-7نگاه كنيد به جدول . (اند داده
  

  كنند  راديوهاي خارجي كه براي كشورهاي عربي برنامه پخش مي3ـ 7جدول 
  

  اروپا
  در هفته افزايش يافت ساعت 120 روزه تا 7ـ در طول جنگ   ساعت در هفته70ـ انگليسي  سي بي بي

   ساعت در هفته32          ـ آلمان غربي2صداي آلمان
   ساعت در هفته31        ـ اسپانيا3راديوي خارجي اسپانيا

   ساعت در هفته22            راديوي هلند
   ساعت در هفته14            ـ ايتاليا ار اي آي
   ساعت در هفته5/3        المللي سوئيس ـ راديوي بين اس ار آي

  ساعت در هفته 4              يونان
  

  اقمار شوروي
   ساعت در هفته49            راديو مسكو

  )شود راديوي افكار عمومي شوروي نيز گفته مي(ـ نيم ساعت در هفته  ـ شوروي راديو صلح و ترقي
   ساعت در هفته49            آلمان شرقي
   ساعت در هفته21             بلغارستان

 چين راديو آلباني    در زمان نزديكي آلباني و    ( ساعت در هفته     21  آلباني
  .)كرد هايي از برنامه عربي راديو چين را تكرار مي بخش

   ساعت در هفته5/17  لهستان
   ساعت در هفته14  اسلواكي چك

   ساعت در هفته14  روماني
   ساعت در هفته7  يوگسالوي
   ساعت در هفته42  كره شمالي

   ساعت در هفته14  جمهوري خلق چين

                                                 
1. Boyd  
2. Deutsche  
3. Raido exterior Espana  
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   ساعت در هفته5/3  افغانستان
  

  يا و خاورميانهآس
ـ اولين كشور كـه پخـش برنامـه بـه زبـان            ساعت در هفته   5/17  اي آي ارـ هند

   آغاز كرد1941عربي را در سال 
   ساعت در هفته28  پاكستان

   ساعت در هفته5/10  ايران
   ساعت در هفته5/3  بنگالدش
   ساعت در هفته7  اندونزي
   ساعت در هفته5  سريالنكا

   ساعت در هفته1  تركيه
   ساعت در هفته5/10  زيمال

   ساعت در هفته5/3  ژاپن
   ساعت در هفته5/1  كره جنوبي

   ساعت در هفته14  تايوان
  

  قاره آمريكا
   ساعت در هفته5/7   آمريكا1صداي آمريكا

   ساعت در هفته2  راديو هاوانا كوبا
   ساعت در هفته14  شيلي

   ساعت در هفته7  ونزوئال
  

  كشورهاي جنوب آفريقا
  عت در هفته سا5/10  نيجيريه
   ساعت در هفته7  سومالي
   ساعت در هفته45/1  سنگال

   ساعت در هفته7  2ـ اتيوپي راديو صداي انجيل
  

  راديوهاي مسيحي
بسياري از . كند استوديوهايي را در مالكيت يا اجاره خود داشته و در سراسر جهان برنامه پخش مي) نيوجرسي(راديوي سراسري جهان 

  .كنند ت راديويي از تسهيالت راديويي سراسري جهان استفاده مياز تسهيالمراكز راديويي 
   ساعت در هفته15/8          3راديو سراسري جهان

  )گيرد  آفريقا را دربر مي4عشق جاوداني(اي ال دبليو اي 

                                                 
1. Voice of America (VOA) 

  .شود شد اكنون توسط دولت ملي اداره مي راديوي صداي انجيل كه توسط كليساي لوتري اداره مي. 2
3. Trans World Radio 
4. Elernal Love Winning Africa 
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   ساعت در هفته5/13          شود كه از ليبريا پخش مي
   ساعت در هفته5/3        1اتحاديه سخن پراكني شرق دور«

   ساعت در هفته5/3            اتيكانراديو و
   ساعت در هفته5/3    ـ اوكلندـ كاليفرنيا هاي خانوادگي دبليو واي اف ارـ ايستگاه

  ).1982(بويد : مأخذ
  

پيشرفت مصر در اين زمينه تا حدود زيـادي از     . ترديد از ديگر كشورهاي عرب جلوتر است        در زمينه راديو و تلويزيون، كشور مصر بي       
  ):1977(به نوشته بويد . نشأت گرفته است) 1970 ـ 1954( عبدالناصر رئيس جمهوري فقيد مصر، هاي جمال تالش

ويژه وسايل صوتي و تصويري براي اعـداف          هاي گروهي به    شايد جمال عبدالناصر بيش از ديگر رهبران خاورميانه از كاربد رسانه          
 مصر با ستايش و انتقاد توأم است ولي در هـر حـال از او بـه                  ويژه تاريخ   گرچه نقش ناصر در خاورميانه به     . سياسي آگاهي داشت  

 ـ  2ص (شود  عنوان رعبري كه تالش كرد تا قدرت و اتحاد براي مصر و ديگر كشورهاي عرب خاورميانه به ارمغان آورد، ياد مي
3.(  

  

  صداي عرب
يـك سـال پـس از       . تأسـيس شـده اسـت     گرايي در ميان اعراب، يك شبكه راديـويي           در جهت ايجاد وحدت و تقويت احساسات ملي       

تأسيس اين شبكه راديويي را عبدالقادر      انگيزة  .  فعاليت خود را آغاز كرد     1953 ژوئيه   4اعراب در   پيروزي انقالب مصر، راديوي صداي      
قيـده  دار بود، ارائه كرد ولـي بعـضي ع   حاتم كه چندين پست مختلف در زمينه اطالعات از جمله پست وزارت اطالعات مصر را عهده          

  .نوشته است هاي اين راديو را شخص ناصر مي دارند كه بيشتر محتواي برنامه
روزي بر روي امواج كوتاه و متوسـط بـه     دقيقه در روز فعاليت خود را آغتز كرد و به سرعت به صورت شبانه           30اين راديو ابتدا با     
ورزيـد بلكـه     به پخش برنامـه بـراي اعـراب مبـادرت مـي       عرب تنها راديوي خاورميانه نبود كه     اراديوي صداي   . پخش برنامه پرداخت  

رود   ترين سرويس راديويي مصر به شمار مـي         هاي ديگري نيز وجود داشت و اين شبكه راديويي اغلب با راديو قاهره كه اصلي                ايستگاه
  .شود كند، اشتباه گرفته مي و براي مردم اين كشور برنامه پخش مي

اين شبكه . هاي خود را به مبارزات مختلف سياسي در مغرب اختصاص داد خود بيشتر برنامهعرب در سه سال اول فعاليت اصداي 
ها تبعيدش كـرده بودنـد و همچنـين           عنوان يك ابزار تبليغاتي به حمايت از سلطان محمد پنجم پادشاه مراكش كه فرانسوي             راديويي به   

ن راديو همچنين به حمايـت از انقـالب الجزايـر پرداخـت و بـه      اي. حزب دستور نو به رهبري حبيب بورقيبه در تونس مبادرت ورزيد       
  .رهبران انقالبي الجزاير كه در قاهره مستقر بودند اجازه داده شد از اين راديو استفاده كنند

ساخت ولي در ساعات خاصـي از         هاي خود مطرح مي     گرچه راديوي صداي اعراب در مجموع طيف وسيعي از مسائل را در برنامه            
جزيـره    فارس، لبنان، سوريه و شبه      هاي اين راديو براي منطقه خليج       برنامه. داد   خاصي از جهان عرب را تحت بررسي قرار مي         روز نقاط 

هاي سياسـتمداران مختلـف عـرب و          ريزي شده و اغلب شامل اخبار، تفسير، بررسي مطبوعات مصر، سخنان و مصاحبه              عربستان طرح 
  .هاي سياسي و موسيقي بود نمايشنامه

هاي سياسي ناصر در خاورميانـه پرداخـت و در اواسـط دهـه                ر پي اين دوره سه ساله، راديوي صداي اعراب به حمايت از آرمان            د
 و مصر در زمـان حكومـت ناصـر سياسـتي ضدامپرياليـسم     . يك وسيله ارتباطي در خدمت تبليغات انقالبي قرار گرفت به عنوان   1950

 بـا يكـديگر     1958مصر و سوريه در سـال       . وجه به كشورهاي مختلف عرب معطوف شد      استعمار و ضدصهيونيسم در پيش گرفت و ت       
هاي انگلـيس     مقام. تر شد   متحد شده و جمهوري متحد عرب را تشكيل دادند و بدين ترتيب دامنه فعاليت راديوي صداي اعراب وسيع                 

  :ها چنين گفت ند لكن ناصر به آنهايي را كه با منافع غرب ضديت داشت متوقف كن و آمريكا تالش كردند پخش برنامه

                                                 
1. Far East Braadeasing Assn  
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تنهـا وسـيله ارتبـاطي    . هاي عرب است توانم با پايگاه قدرت خود ارتباط برقرار كنم؟ پايگاه قدرت من در ميان توده           من چگونه مي  
ـ (اگر شما بخواهيد مرا خلع سالح راديويي كنيد اين به معني خلع سالح كامل من خواهد بود         . من با مردم راديوست    ه نقـل از  هيكل، ب

  ).28، ص 1977بويد، 
. سرانجام با ورود راديوهاي كشورهاي ديگر به صحنه فعاليت، راديوي صداي اعراب قدرت و اعتبار اوليـه خـود را از دسـت داد                       

دارانـه شـايد كـامالً بـا          هـاي فـردي و جانـب        عالوه بر اين شنوندگان راديوي اعراب سرانجام به اين نتيجه رسيدند كه اسـتراتژي             
 1967راديـوي صـداي اعـراب در جريـان جنـگ            . تر ساخت   قعيات منطبق نباشد و به همين دليل اين راديو لحن خود را ماليم            وا

  .كردند هاي راديويي ديگر عكس اين مطلب را عنوان مي خاورميانه اعتبار خود را كامالً از دست داد، در حالي كه شبكه
  

  تلويزيون
اي طوالني داشته و در تهيه و توليد      سازي مصر سابقه    صنعت فيلم .  تلويزيوني جهان عرب است    ترين شبكه   شبكه تلويزيوني مصر بزرگ   

 به اين طرف مصر براي دريافت تكنولوژي، دانش فني و ديگر مسائل جانبي به جهـان                 1950از دهه   . فيلم در جهان عرب پيشتاز است     
مايل بود اما تكنولوژي، تلويزيون و تسهيالت ساخت غرب بهتر          ها مت   خارج متوسل شده است و با آن كه عناصر بيشتر به سمت روس            

  .تشخيص داده شده و انتخاب گرديد
تلويزيون مصر را به دليل جانبـداري ايـن كـشور از            هاي    كشورهاي عرب در خالل جنگ خاورميانه و بعد از آن براي مدتي برنامه            

ناي عمان و سودان ـ از مذاكرات صلح مصر و اسرائيل بـه خـشم آمـده     بسياري از كشورهاي ديگر نيز ـ به استث . اسرائيل تحريم كردند
سـازي متعـددي در اردن، تـونس، دوبـي و ابـوظبي، و       هاي تلويزيوني و سينمايي افتاده و استوديوهاي فـيلم  بودند و به فكر توليد فيلم 

  .كنند وباره از مصر فيلم خريداري ميدر حال حاضر حتي ليبي و سوريه د. همچنين يونان، آلمان غربي و انگليس تأسيس كردند
هـاي    بـسياري از سـريال    . هاي تلويزيون مصر به هر حال اساساً رنگ و بوي خاص اين كشور را با خود همراه دارد                   محتواي برنامه 

ليدكننـدگان  هـا در معـرض سانـسور قـرار دارنـد و تو              به دليل اعتقادات اسالمي، فيلم    . پرستانه دارند   تلويزيوني محتواي مذهبي و ميهن    
شـود،   هـاي ديگـر را موجـب مـي     ساختن مسائل سياسـي كـه رنجـش رژيـم       موظف هستند پوشش مناسب را رعايت كرده و از مطرح         

شـود بـسيار    كننده كه از خارج به جهـان عـرب وارد مـي    هاي سرگرم اعتقادات اسالمي سبب شده است محتواي برنامه  . خودداري كنند 
هايي كه به نمايش اندام برهنـه         شود صحنه   يلم آمريكايي در عربستان سعودي به نمايش گذاشته مي        براي مثال وقتي يك ف    . محدود شود 

اند شـديداً ممنـوع       هايي كه روابط جنسي را به تصوير كشيده         نمايش فيلم . شود  زنان يا رفتارهاي غيراخالقي اختصاص دارد، حذف مي       
هر مطلبي كه مغاير اصـول و باورهـاي اسـالمي           . شوند   به شدت مجازات مي    ها مبادرت كنند    گونه فيلم   است و كساني كه به قاچاق اين      
  .گيرد باشد، تحت ضابطه فوق قرار مي

شود آن است كه خود را كامالً در جهت برآوردن انتظارات بازارهاي خود يعني عربـستان            يكي از انتقاداتي كه از تلويزيون مصر مي       
انتقـاد ديگـري نيـز كـه بـسياري از           . شوند قرار داده اسـت      ترين مناطق محسوب مي   و كشورهاي حوزه خليج فارس كه از محافظه كار        

هاي روان آمريكايي و اروپـايي طرفـداران          فيلم. هاست  هاي مصري خود به آن اعتراف دارند كند بودن و عدم تحرك آن              سازندگان فيلم 
  ).4-7نگاه كنيد به جدول (اي همراه بوده است  هالعاد بيشتري دارد و به همين دليل بازارهاي نوارهاي ويدئويي با رشد خارق
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  هاي موجود در كشورهاي عرب  تعداد راديو و تلويزيون4-7جدول 

  
       نفر1000براي هر     

    تعداد تلويزيون    تعداد راديو  نام كشور
  1975  1985  1975  1985  

  72  31  221  187  الجزاير
  82  17  256  141  مصر
  16  7/5  228  167  ليبريا
  65  35  222  206  ليبي

  52  26  175  81  مراكش
  51  2/6  151  72  سودان

  19  18  70  58  )جنوبي(يمن
  1/4  ـ  22  16  )شمالي(يمن 

  56  51  224  61  ايران
  57  37  189  114  عراق
  68  46  225  173  اردن
  235  ـ  274  ـ  كويت
  300  148  787  477  لبنان
  269  117  ـ  ـ  قطر

  269  ـ  321  131  عربستان
  57  30  238  ـ  سوريه

  98  50  264  103  امارات متحده عربي
اي است كه گزارش تعداد راديو و تلويزيون در دسترس  مواردي كه با عالمت ـ مشخص شده دوره). 1987(نامة آماري يونسكو  استخراج شده از سال: مأخذ

  .نبوده است
  

سـيماي  (بـا وجـود ايـن سيـستم         )  تحت كنترل دولـت    اكثراً(تند  گرچه بسياري از كشورهاي منطقه داراي شبكه مستقل تلويزيوني هس         
  .كند هاي تلويزيوني و مبادله اطالعات بين كشورهاي مختلف را تشويق مي تبادل روزمره برنامه) 1عرب

داف گيري از نوارهـاي كاسـت بـراي اهـ     ترين نمونه بهره ترين و موفق به اعتقاد گانلي و گانلي، سازمان يافته : نوارهاي ضبط صوت  
تـا اكتبـر    1965از سال   (اهللا خميني در زمان تبعيد وي در عراق           سياسي ايران بوده است چون در اين كشور بود كه مكالمات تلفني آيت            

هاي آن در ميـان مـردم توزيـع           بر روي نوار ضبط و سپس نسخه      ) 1979 تا ژانويه    1978از اكتبر سال    (و سپس در پاريس     ) 1978سال  
هاي خود به مردم ايران و تبليغات در تركيه و  ر زمان حيات خود از نوارهاي صوتي و تصويري براي رساندن پياماهللا خميني د   آيت. شد

  .مصر سود جست
گرفت با محتواي متنـوع شـامل       صوت كه از مصر و لبنان سرچشمه مي         زيرزميني توزيع نوارهاي ضبط   » فرهنگ« يك   1970در دهه   

نوارهاي غيرمجاز سـبب شـهرت   ). 1983خليفه، (هاي سياسي آغاز شد  وسيقي، اخبار و تحليلشعر، مذهب، سياست، اقتصاد، فلسفه، م  
. ها از لحاظ سياسي با معيارهاي حاكم بر كشور مغـايرت دارنـد              ها به نظر برخي از دولت       ها و هنرمنداني گرديده كه بعضي از آن         ستاره

 10هائي چون اردن، عربستان سعودي، عمـان و بحـرين مجـازاتي تـا               براي نمونه داشتن نوارهاي عودنواز مصري، شيخ امام، در كشور         
  .سال حبس به همراه داشت

                                                 
1. Arab Visionhvnk 
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ايـن  ). 5 -7نگاه كنيـد بـه جـدول        (رود    هاي ويدئويي عرب به شمار مي       ترين مركز سانسور و مجوز پخش فيلم        گرچه مصر بزرگ  
ه تا مـردم    نوارهاي ويدئو، موجب گرديد   . كند  اي كسب مي   گونه نوارها درآمد قابل مالحظه      كشور از بابت صدور پروانه پخش براي اين       

شـود    هاي دراماتيك را كه در ديگر كشورهاي عرب سـاخته يـا از غـرب وارد مـي                   كشورهايي كه از داشتن تئاتر محرومند بتوانند فيلم       
ها بپردازند و    كنار يكديگر به تماشاي آن     توانند در   شوند زنان و مردان مي      ها ديده مي    ها در خانه    گونه فيلم   مشاهده كنند و از آنجا كه اين      

  .هاي خارج از خانه براي زنان و مردان از ميان رفته است بدين ترتيب مسأله جدايي سرگرمي
  

  هاي موجود در كشورهاي عربي هاي ويدئو و تلويزيون  تعداد دستگاه5 ـ 7جدول 
  

  هاي ويدئو تعداد دستگاه  ها تعداد تلويزيون  نام كشور
  05/1  000/850/3  مصر
  36/0  000/000/2  ايران
  76/9  000/500  عراق
  31/80  000/235  ليبي

  ـ  000/30  يمن شمالي
  44/68  000/100  قطر

  76/50  000/500/1  عربستان سعودي
  16/505  000/000/1  امارات متحده عربي

  ـ  ـ  يمن جنوبي
  20/0  000/90  سودان
  26/12  000/600  لبنان
  ـ  ـ  سوريه
  29/14  000/200  اردن
  29/51  000/120  بحرين
  99/124  000/40  عمان
  12/0  000/140/1  الجزاير
  15/0  700/678  مراكش
  ـ  000/358  تونس

  ).1987(يونسكو: مأخذ
  

هاي نوشته شده در كـشورهاي خاورميانـه كـه اكثـراً              نامه  نوارهاي صوتي و تصويري در عين حال به وسيله مناسبي براي انتشار نمايش            
انـد رونـق      ها كه برخـي از آنـان بـسيار قـديمي            برداري از فيلم    گونه نوارها به كپي     اند و محبوبيت اين     تبديل شده  سي دارند مضمون سيا 

ها تدابير شديدي عليه توزيع نوارهاي نامناسب         هاي غيرمجاز در تكثير نوارها، برخي از دولت         به دليل سانسور و فعاليت    . بخشيده است 
ها تعيين شـده   گونه فيلم در ايران نوارهاي ويدئويي طرفداران زيادي دارند ولي مجازاتي كه براي داشتن اين. اند و بازار سياه اتخاذ كرده    

مجازات نوارهاي غيرمجاز از دو تا دوازده ماه حبس تا مجازات اعـدام در              . تر است   هاي متداول در كشورهاي عربي سنگين       از مجازات 
درعربستان سعودي نيز اگر يك     ). 1985هاي محرمانه سازمان جاسوسي آمريكا،        نقل از تلگراف  ، به   1987گانلي و گانلي،    (نوسان است   

  .فرد خارجي نوارهاي پورنو وارد كشور كند زنداني يا از عربستان اخراج خواهد شد
سـيله را از خـارج   توانند بدون دشواري چنداني اين و   افراد ثروتمند عرب مي   . اي است   چگونگي تهيه دستگاه ويدئو نيز خود مسأله      

غيرمجاز بودن خريد و فروش دستگاه ويـدئو        . هاي اضافي خود را به افراد ديگري بفروشند         با خود همراه بياورند و در مواقعي دستگاه       
  .ترين وسائل بازار سياه تبديل شود سبب شده است تا اين وسيله به يكي از رايج
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  اي همكاري فني منطقه

. انـد   ه  ها و ايجاد زيربناي ارتباطي پيشرفته و پر هزينه با يكديگر همكاري كرد              افزار رسانه   مينه توليد نرم  بسياري از كشورهاي عرب در ز     
هـا، آمـوزش و     در زمينه توسعه مبادله اخبار، انجام تحقيقـات دربـاره مخاطبـان رسـانه    1هاي كشورهاي عرب اتحاديه راديو ـ تلويزيون 

هاي عربي از تلويزيون آمريكاي شمالي و شبكه تلويزيـوني            ده و براي پخش روزانه برنامه     هاي مؤثري به عمل آور      مسائل فني همكاري  
  .كند  همكاري مي2هاي اروپا اروپا با اتحاديه راديو ـ تلويزيون

هاي تلويزيوني، ارتباطات تلفنـي و        در زمينه استفاده از ماهواره، كشورهاي عرب كه از طريق اينتلسات دسترسي محدودي به كانال              
سات كه مقر آن در رياض است و به كمك فرانسه در مدار زمين قرار   عرب. اند سات را داير كرده    انتقال اطالعات داشتند، ماهوارة عرب    

كـه در ژوئـن   (سـات دو   عرب)  در مدار قرار گرفت1985كه در فوريه   (سات يك     شود؛ عرب   اكنون شامل سه ماهواره مي    . گرفته است 
  ).كه آماده است تا در صورت از كار افتادن هر يك از دو ماهواره نامبرده درمدار قرار گيرد(سات سه   عرب به فضا پرتاب شد و1985

   سـاعت برنامـه    16توان از طريق آن روزانه        سات ظرفيت ارتباطي كشورهاي عرب را چندين برابر ساخته است و مي             ماهواره عرب 
  .تلويزيوني پخش كرد

سات برقراري ارتباطات تلفني و خدمات بسيار در مناطق توسـعه يافتـه را                هاي عرب   زيوني، ماهواره هاي تلوي   عالوه بر پخش برنامه   
رسـاني    سات در جهت ارائه خدمات اضطراري، كمـك         براي استفاده از اطالعات كسب شده از طريق عرب        . پذير ساخته است    نيز امكان 

  .هايي در دست اجرا است به مناطق دور افتاده طرحديده از حوادث قهري و انتقال اطالعات پزشكي  به مناطق آسيب
سـات را   هاي عـرب  هاي تأسيس اتحاديه سخن پراكني كشورهاي عرب و تأمين مالي ماهواره          كشورهاي ثروتمند عرب بيشتر هزينه    

اخيـراً برخـي   . كنند ها را متقبل شده يا از اين تسهيالت كمتر استفاده مي بر عهده گرفته و كشورهاي فقير عرب بخش كوچكي از هزينه         
هاي مورد نياز اين تسهيالت را مـورد سـؤال            از كشورهاي ثروتمند عرب عادالنه بودن نحوه مشاركت كشورهاي عضو در تأمين هزينه            

  .ها را تغيير دهند قرار داده و ممكن است در آينده نحوه مشاركت در هزينه
  

  هاي فرهنگي زمينه
در اينجا . هاي خاص يا آداب و سنن اجتماعي، به چندين كشور اين منطقه اشاره كرديم وژيدر صفحات قبلي اين فصل در زمينه تكنول    

 در ايـن اشـاره   .اي چند كشور ديگر در زمينه پذيرش تكنولوژي و پيامدهاي اجتماعي آن خواهيم داشـت                اي بسيار گذرا به برنامه      اشاره
هاي خاصـي   تقريباً تمامي كشورها براي توسعه خود برنامه. ايم ند پرداختها به فردي داشتهانداز منحصر  گذرا تنها به كشورهايي كه چشم  

  .ها بستگي داشته است ها به ميزان ثروت آن اند اما موفقيت اين گونه برنامه تدوين كرده
اي  قهگفتـه شـد ايـن كـشور سـاب     سازي و صنايع راديو ـ تلويزيـون    هاي مصر براي توسعه فيلم گونه كه در زمينه تالش  همان:مصر

 به مورد اجـرا گذاشـته   1964/1965 ـ  1960/1961اولين برنامه توسعه ملّي مصر در . هاي عمراني داشته است طوالني در تدوين برنامه
 / 1981 تا   1973 ساله دنبال شده، و در اين ميان باالترين ميزان رشد در فاصله              5هاي عمراني     شد و از آن تاريخ به بعد در قالب برنامه         

هـاي      وجود شبكه گسترده و نسبتاً پايدار برق سبب شـده رسـانه           ). 1988هاي توسعه،     كتابچه راهنماي برنامه  (صل شده است     حا 1982
 و كامپيوترهـاي    3تري مورد استفاده قرار گيرد و در ضـمن اسـتفاده از كامپيوترهـاي بـزرگ                 صوتي و تصويري در مصر در سطح وسيع       

هاي توسعه    موفقيت مصر در زمينه ايجاد زيربناي الزم و اجراي برنامه         . ي عرب رواج يابد    در اين كشور بيش از ديگر كشورها       4كوچك
در ميـان جهـان   . شـود   ملّي مرهون توجهي است كه به مسأله آموزش و پرورش به عنوان جزء مهم و حساس توسـعه، نـشان داده مـي                      

                                                 
1. The Arab States Broadcasting Union  
2. European Broadcast Union  
3. Main Frame  
4. Mini Computer  
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تـرين نظـام آموزشـي در سـطح مـدارس و دانـشگاه                رفتهمصر از پيـش   . كند  عرب، مصر بيشترين تعداد آموزگاران مدارس را تربيت مي        
  .برخوردار است

ها را    هاي رسانه   كارترين كشر عرب، تكنولوژي     مندترين و در عين حال محافظه        عربستان سعودي به عنوان ثروت     :عربستان سعودي 
 در مـورد عربـستان سـعودي چنـين          )1985 (»2اسـتروبهار «بويـد و    .  به كار گرفته اسـت     1»هاي اجتماعي   تكنولوژي«با سرعتي بيش از     

  :اند نوشته
تلويزيوني را در كشور داير كند چون رهبران اسالمي به ايـن              تصميم گرفت شبكه   1960دولت سعودي در اواسط دهه      

 اسالمي خانواده ـ محور عربستان بسيار مناسب است و در ضمن دولـت نيـز     نتيجه رسيدند كه اين وسيله براي جامعه
  )11ص . (خود را بر مسائل فرهنگي، تفريحي و اطالعات به خوبي اعمال نمايدتواند كنترل  مي

  

در ابتدا عناصر محافظه كار با تلويزيون به مخالفت برخاسته و اين وسيله را نيز همانند ديگر مظاهر غربي كفـر آلـود و فـساد برانگيـز                            
اند   هاي مختلفي به حمايت يا مخالفت با تلويزيون پرداخته          وهاز بدو تأسيس تلويزيون تاكنون گر     ). 129،ص،1982بويد،  (قلمداد كردند   

  .هاي اوليه كاسته شود ولي سانسور شديدي كه بر تلويزيون سعودي حاكم است موجب گرديده تا از شدت مخالفت
. انـد  تكميـل گرديـده  هاي عمده زيربنايي    هاي توسعه ملّي، تحقق يافته و برنامه        در عربستان، بسياري از اهداف تعيين شده در برنامه        

ريزان با توجـه بـه نيازهـاي گذشـته      يكي از مسائلي كه در زمينه تحقق اهداف مورد نظر، مطرح است آن است كه اين اهداف را برنامه                 
. هاي ديگري از جامعه، تجديد نظر در اهداف گذشته را ضرورت بخشيده است              اند و توسعه بخش       كشور تعيين و به مورد اجرا گذاشته      

 خطوط و مراكز تلفن به ميزان كافي به اين شهرك اختـصاص يافتـه بـود ولـي يـك                3ها  ، با توجه به وسعت و جمعيت شهرك آب        مثالً
شركت آمريكايي يك سالن كنفرانس و هتل در حومه اين شهر احداث كرد و تمامي خطوط تلفن اختصاص يافته بـراي شـهر ابهـا در                          

  .از داشتن تلفن محروم هستندهنوز مردم اين شهر . اختيار هتل قرار گرفت
ــ  1986/ 1985ترين هدف تعيين شده براي برنامه توسعه       اولين و مهم  . اهميت و نفوذ اسالم در جامعه عربستان كامالً مشهود است         

گرچـه  ) 10 ص، 1988هـاي توسـعه ملّـي،      كتابچـه راهنمـاي برنامـه     (هاي اسالمي عنوان شده اسـت          پاسداري از ارزش   1991 /1990
كـاري در   شود چون هنوز هـم بـي    بهره نصيب طبقه ممتاز ميگيرد ولي بيشترين هاي تكنولوژيك در سطح جامعه صورت مي   يدگرگون

  .شود ميان طبقات پايين اجتماعي يكي از مشكالت عمده تلقي مي
 اثـر خشكـسالي، ركـود،    ها بر  ساله به مورد اجرا گذاشته است كه هر سه آن       5 سودان براي توسعه كشور تاكنون سه برنامه         :سودان

 توسـعه انـرژي ملّـي    2000 ـ  1985هـاي   ترين هدف توسعه، براي سـال  عمده. اند قحطي و عدم كاميابي در زمينه صادرات آسيب ديده
منـد خواهـد شـد ولـي در عـين حـال توجـه          تعيين شده است كه در رأس آن تأمين برق قرار دارد كـه تنهـا طبقـه ممتـاز از آن بهـره                      

  . خارجي را نيز جلب خواهد كردگذاران سرمايه
تر است و در زمينه تأمين بهداشـت عمـومي بـا مـشكالت                 يمن شمالي در مقايسه با همسايه جنوبي خود عقب مانده          :يمن شمالي 

هاي ساختماني در عربستان سعودي، عامـل         عالوه بر اين، مهاجرت وسيع كارگران يمني براي اشتغال در فعاليت          . وسيعي رو به روست   
  .شود ي در جهت اتالف منابع عمومي يمن محسوب ميديگر

يمن شمالي بيشتر به ). اين هدف در حال حاضر تحقق يافته است(اند  دو كشور يمن تمايل خود را براي ايجاد وحدت اعالم داشته     
كه يمن جنوبي از    ، حال آن    )كرد  هايي دريافت مي    گرچه در زمينه آموزش نظامي از شوروي كمك       (سمت عربستان سعودي تمايل دارد      

  .لحاظ اقتصادي و ايدئولوژيك به شوروي وابسته بود

                                                 
1. Social Technologies  
2. Strubhaar  
3. Abha  
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هاي توسعه ملّي را به مورد اجرا گذاشـته            به اين طرف يك رشته برنامه      1971 جمهوري دمكراتيك خلق يمن از سال        :يمن جنوبي 
)  درصد بودجه عمرانـي 5/14. ( است مخابرات و حمل و نقل از بيشترين رشد برخوردار بوده1985 ـ  1981هاي  در فاصله سال. است

گـذاري    گيري از سرمايه    دولت يمن جنوبي براي توسعه هر چه بيشتر كشور به بهره          ). 1988،  2هاي توسعه، جلد    كتابچه راهنماي برنامه  (
جمهوري دمكراتيك خلق يمـن در زمينـه سـوادآموزي و بـاالبردن اسـتاندارد آمـوزش كودكـان و زنـان                      . خصوصي روي آورده است   

 مدرسه جديـد در كـشور سـاخته شـده و       700 در مجموع    1981 تا   1966هاي    بين سال . هاي چشمگيري به دست آورده است       وفقيتم
سـازد    ها را با فرهنگ ملّي كشور آشنا و همـراه مـي             نشين، كودكان آن     باديه روزي براي كودكان قبايل     ارتش نيز با تأسيس مدارس شبانه     

  ).1986نيروپ، (
هاي گروهي ايران كـه       رسانه. 1)1982هانلي،  (كند     تلويزيون، راديو و نوارهاي ويدئو براي اهداف مذهبي استفاده مي           ايران از  :ايران

رو بـسياري از نوارهـاي        از ايـن  . كننـد   هاي اسالمي را دنبال مـي       هاي خود تقويت ارزش     شديداً تحت كنترل دولت قرار دارند در برنامه       
ها براي سرنگوني شاه مورد استفاده قرار گرفتند اكنون نيـز ابـزاري تبليغـي محـسوب      اهللا وي آيتگونه كه از س صوتي و تصويري همان  

  .گونه كه پيش از اين نيز گفته شد منابع برق در ايران وجود دارد ولي عمدتاً به ساكنان مناطق شهري اختصاص دارد همان. شوند مي
محتـواي  . هاي صـوتي و تـصويري مبـادرت كـرده اسـت             ر كردن رسانه  عراق اولين كشور عرب است كه دولت رأساً به داي         : عراق

هـاي گروهـي عـراق از انقـالب       فلسفه غالب بر رسانه. هاي راديو ـ تلويزيون عراق عمدتاً سياسي و تا حدودي نيز مذهبي است  برنامه
  .هاي غربي بوده است ها و انديشه دادن ايده  به اين طرف، با اهميت جلوه1985سال 

هاي صوتي و تصويري در ليبي نيز همانند اكثر كشورهاي عرب در اختيار دولت قرار داد و شركت پخش خلق                      عاليت رسانه ف: ليبي
هاي توسعه ليبي و فرهنگ ايـن كـشور شـديداً تحـت تـأثير ميـراث بـه جـاي مانـده از                          برنامه. ها را به عهده دارد       اداره رسانه  2انقالبي

  .رار داشته استاستعمارگران ايتاليائي و يوناني ق
 با آن رو به رو گرديد؛ از جمعيـت          1951اي بود كه ليبي در بدو استقالل خود در سال             آموزش و پرورش از جمله مشكالت عمده      

از زمان كشف نفت در ليبي خيـل        . سواد بودند    درصد مردم بي   81 نفر مدرك دانشگاهي داشته و در مجموع         14سه ميليوني كشور تنها     
 سـازي، بهداشـت و تغذيـه در         ها سبب شده اسـت تـا مـسائلي چـون خانـه              به شهرها هجوم آورده و همين مهاجرت      عظيم روستاييان   

اي گروهي ليبي به عنوان ابزاري براي بسيج و تهييج مردم در طول انقـالب مـورد            رسانه. هاي توسعه كشور در اولويت قرار گيرد        برنامه
راديـو بـه دليـل ارزان بـودن و سـهولت حمـل       . ها اولويتي قائـل نبـوده اسـت     رسانهاستفاده قرار گرفته است، ولي دولت براي توسعه    

ترين وسيله كسب خبـر و اطالعـات    هاي متعدد در تاريخ معاصر ليبي مهم   شود و در طول بحران      ترين وسيله ارتباطي محسوب مي      رايج
در مقابـل،  . توان آگاهي اجتماعي آنان را تقويـت نمـود          يدهند و از اين طريق م        در زمان كار به راديو نيز گوش مي        كارگران. بوده است 

هـا، راديـو      پذير است و به همين دليل در توسعه رسانه          اي است گران قيمت و استفاده از آن تنها در زمان فراغت امكان              تلويزيون وسيله 
 درصد از جمعيـت     15يون ليبي براي حدود     نكته جالب اينكه تلويز   . در مقايسه با تلويزيون و ويدئو بيشتر مورد توجه قرار گرفته است           

  ).1982، 3دانيل مك(كند  هايي به اين دو زبان پخش مي كشور كه با زبان فرانسه و انگليسي آشنائي دارند برنامه
  

  كشورهاي عرب و جامعه اطالعات
 و تكنولوژيك نقش مهم و يكساني هاي اقتصادي، فرهنگي مسائل و زمينه) 1 ـ  7نگاه كنيد به نمودار (در توسعه جامعه اطالعات عرب 

هاي توسعه تكنولوژيك كه به طور عمده با ورود تكنولوژي و منابع انساني متخـصص از خـارج                    درآمدهاي نفتي به آرمان   . كنند  ايفا مي 
  .همراه بوده، شدت بخشيده است و توليدات بومي همچنان در سطح پايين باقي مانده است

                                                 
1. Hanley  
2. People s Revolutionary Broadcasting Co. (PRBC)  
3. Mc. Daniel  
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گيرد، قرار  مذهب نشأت مي   هاي ارتباطي تحت سلطه عوامل فرهنگي كه بيش از هر چيز از             ولوژيگونه تكن   انداز اجتماعي اين    چشم
  .به دليل ارتباط مذهب و عوامل ديگر تمامي آداب و سنن اجتماعي بازتابي از باورها و موازين اسالمي است. دارد

  

  كشورهاي عرب:  مدل جامعه اطالعات1 ـ 7نمودار 
  

  ستانده      ها     داده    منابع    هاي ملي سياست
  

  زيربناها/ ها  داده                
  

  
  

  هاي ملي ساياست  
  

     نفوذ شديد     توليد اندك        وارداتي رهنمودهاي            
       فرهنگي         بومي         مذهبي            

  
  
  

  سانسور شده
  

  پذيرفته شده        
  
  

  وارداتي                      
  

  نتقال تكنولوژيا                      
  

    توليد اندك بومي              
  

  نفوذ اسالمي
  

  موازين اسالمي
  

  ديگر منابع فرهنگي
  نفوذ استعماري/ سنتي 

  راه رسم اداري غرب
  تغيير شيوه زندگي               الگوهاي در حال تغيير

                    
  بهبود شرايط زندگي              هاي جديد ها و ايده ارزش  
  ت اجتماعي و كم اهمي  
  هاي سنتي سرگرمي            

  

 محتواي تكنولوژي ارتباطات

  ورود
 تكنولوژي

 مبادله
 محتواي

 تكنولوژي
 اجتماعي

 تكنولوژي
  اطالعات

  هاي زمينه
 فرهنگي

  

  فرهنگي

  

  تكنولوژي
  

 اقتصادي

 منابع فني انسان



 ها ريزي رسانه دفتر مطالعات و برنامه

122 

  
 11خ شهيد بهشتي ـ خ پاكستان ـ ك دوم ـ پ : تهران

  
  

  مدل تكنولوژي اطالعات
الگوي تكنولوژي اطالعات در بين كشورهاي عرب بر دسـتيابي بـه قـدرت تكنولـوژيكي از طريـق دسـتاوردهاي اقتـصادي ناشـي از                          

ها و دگرگـوني اجتمـاعي،    براي سرعت بخشيدن به اشاعه اطالعات، نوآوري. متكي است) 2 ـ  7نگاه كنيد به نمودار (درآمدهاي نفتي 
هاي ارتباطات در جهت اهداف سياسـي و          تكنولوژي. هاي خارجي نيز استفاده شده است       گيري از منابع داخلي از سرمايه       عالوه بر بهره  

هاي پيـشرفته بـراي سـهولت بخـشيدن بـه             گرچه ممكن است تكنولوژي   . گيرند  مذهبي و تقويت اعتقادات رايج مورد استفاده قرار مي        
هاي اصلي استفاده از اين وسايل همچنـان در آداب و سـنن و باورهـاي     هاي مختلف مورد استفاده قرار گيرند، اما زمينه        تار فعاليت ساخ

هـاي قدرتمنـدي كـه         در سـطح طبقـه ممتـاز و عمـدتاً در ميـان خـانواده               »1قدرت اطالعـات  «انتشار  . سنتي اين كشورها متمركز است    
هايي در سطح منطقه بين كشورهاي عرب در جهت مـشاركت             گيرد اما در عين حال همكاري       صورت مي كنند،    ها را كنترل مي         حكومت

  .در اطالعات قدرت در جريان است
  

  چكيده
هاي تكنولوژيك، آداب و رسوم سـنّتي را دسـتخوش تغييـر     نوآوري. شوند هاي سريع مي   در برخي از كشورهاي عرب، سبب دگرگوني      

. كننـد  هاي وسيع اجتماعي و فرهنگي ايفا مي        تري در دگرگوني    نگفت نفتي در كشورهاي نفت خيز نقش مهم       اند، اما درآمدهاي ه     ساخته
هاي سياسي  ضرورت. ها پايبندند، ايجاد كرده است هايي را در باورهاي اسالمي كه اكثر كشورهاي عمده منطقه به آن       اين تغييرات، تنش  

هـاي    ورد توجه قرار گيـرد و نفـوذ اسـالم، چگـونگي و شـيوه كـاربرد تكنولـوژي                  اي بيش از پيش م      موجب شده توسعه ملّي و منطقه     
برنـد ولـي ميـزان        اي سود مي    هاي منطقه   مند هستند به طريقي از سازمان       كشورهايي كه از ثروت كمتري بهره     . كند  اجتماعي را تعيين مي   

  .رار دارندمندتر ق تر بوده و در معرض نفوذ كشورهاي قدرت تغيير در اين كشورها آهسته
شود ميزان كنترلي است كه صاحبان منابع مالي و موقعيت اجتمـاعي در درون                آنچه در ميان كشورهاي عرب به وضوح مشاهده مي        

گرايي اسالمي به نيروي مـسلط        هاي به عمل آمده درست از آب درآيد ظرف چند سال آينده اصول              بيني  اگر پيش . كنند  جامعه اعمال مي  
هاي فني ممكن است بيش از گذشـته هماهنـگ و مكمـل               هاي اجتماعي و نوآوري     د شد و رابطه ميان تكنولوژي     در جهان تبديل خواه   

  .يكديگر شوند
دهنـد و در عـين    كشورهاي عرب و ايران الگويي از توسعه را در شرايطي كه مشكلي از لحاظ منابع مالي در ميان نيست ارائـه مـي     

  .شوند ها در درون جامعه محسوب مي ميل، جذب و پذيرش تكنولوژيحال اين كشورها نمونه بارزي از ضرورت تك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1. Information Power 
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  كشورهاي عرب:  الگوي تكنولوژي اطالعات2 ـ7نمودار 
  

  اي همكاري منطقه        قدرت اطالعات                   قدرت اقتصادي      اطالعات دراشاعه 
  سطح طبقه ممتاز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

      تكنولوژي                           
              

   تكنولوژي اجتماعي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 قدرت
 اطالعات

 قدرت
 قتصاديا

 همكاري
 اي منطقه

  ايدئولوژي
 سياسي

  ايدئولوژي
 مذهبي
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  فصل هشتم
  ها نتايج و توصيه

  

  .هر سياستي بايد ميزاني از اراده آگاهانه در قبال اقدام آتي را در برگيرد
  1981 »1اوو گرنسترند«
  

هـا بـه      گرچه اين تكنولوژي  . اند  و در عين حال تهديدكننده تلقي شده      هاي ارتباطات به عنوان عامل نجات         از لحاظ تاريخي، تكنولوژي   
گونه كه هستند پذيرفت ـ وسايلي براي برقراري ارتباط كه با سختارهاي موجـود    ها را همان طرف و خنثي نيستند، بايد آن وجه بي هيچ

دهند، به طور اخص عوامـل دگرگـوني           تأثير قرار مي   ها و كاربرد را تحت      ها كه نوآوري    ها و سياست    تكنولوژي. اند  جامعه پيوند خورده  
تواند سودمند    افزار، مي   ها و نرم    با وجود اين، گاهي كنترل تكنولوژي     . ها در امان ماند     توان از اثرات آن     شوند و به ندرت مي      محسوب مي 

د بـه احتمـال زيـاد بـا اسـتقبال طيـف             گونه نيازها طراحي شده باشن      هايي كه براي برآوردن اين      سياست. و در جهت منافع جامعه باشد     
  .تري از افراد جامعه رو به رو خواهند شد وسيع
  

  هاي جامعة اطالعات ها و مدل تفاوت در نيازها، خواست
هاي خـاص اطالعـات، فرهنـگ و          هاي ملّي، نيازها و تقاضاها، براي تكنولوژي اطالعات با تأثير متقابل، محيط             منابع اطالعات، سياست  

در . گونه كه در مطالعة موارد خاص اشاره شد عوامل فوق در هر كـشوري شـكل خـاص خـود را دارد                       همان. آورند  ديد مي الگوها را پ  
ها جريان داشته و در برخي        اند، انتشار تكنولوژي اطالعات در سطح توده        برخي از كشورهايي كه در اين كتاب مورد مطالعه قرار گرفته          

خواهنـد از تكنولـوژي اطالعـات بـراي         هـا مـي     برخي از حكومت  . مندند  ها بهره   گونه تكنولوژي    اين ديگر تنها طبقه ممتاز و نخبگان، از      
. شـوند   برداري كنند در حالي كه برخي ديگر در جهت كسب قدرت سياسي به اين تكنولوژي متوسل مـي                   دگرگون ساختن جامعه بهره   

  .كنند  تي در قبال مسأله اطالعات اتخاذ ميهاي متفاو هاي خاص خود شيوه ها با توجه به اهداف و برنامه دولت
  

  كاربردهاي تصميمات سياسي
. تصميمات سياسي در قبال تكنولوژي، تحت تأثير عوامل متعددي چون مسائل سياسي، اقتصادي، فرهنگي و تكنولوژيـك قـرار دارنـد                    

بـدون  . شـود   يرش تكنولوژي محـسوب مـي     ترين عامل در پذ     دهد كه عوامل سياسي مهم      هاي انجام شده در اين كتاب نشان مي         بررسي
  .پذير نخواهد بود نوآوري امكان) از منابع تكنولوژي داخلي يا خارجي(حمايت سياسي 

هاي فرهنگي،    عوامل فرهنگي نيز همانند زمينه    . شود  عوامل فرهنگي دومين عنصر مهم در پذيرش و كاربرد تكنولوژي محسوب مي           
ترين مفـاهيم در      سنّت يكي از مهم   . كنند  هاي مختلف كمك مي     ه پذيرش تكنولوژي در نظام    هاي فرهنگي ب    ايدئولوژي فرهنگي و چالش   

هـا، معيارهـايي بـراي تـشخيص نيازهـا و             شود و در نتيجه اهميت سنت و فرهنگ         تحوالت دروني كشورهاي در حال توسعه تلقي مي       
جـود منـابع اقتـصادي، عـاملي مهـم بـراي تأسـيس،             و. دهـد   هاي مناسب جهت پذيرش تغييرات ناشي از تكنولوژي به دست مي            كانال

هاي خود منابع اقتصادي را سومين        گرچه در بررسي  . شود  ها براي كاربردهاي عملي محسوب مي       نگهداري، توسعه، و اشاعه تكنولوژي    
  .ن باشندهاي سياسي و آداب و سن اولويت قرار داديم ولي بدون شك اين منابع بايد بازتابي از فرهنگ غالب و ايدئولوژي

                                                 
1. Granstrand 
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. توان تكنولـوژي را در جايگـاه خـاص خـود قـرار داد               سه عامل فوق نمي   تكنولوژي به خودي خود حائز اهميت است ولي بدون          
افزار نيز كه گاهي جايگزيني كم هزينه براي سلطه فرهنگي و تقويت كاربرد تكنولوژي در يك  افزار تكنولوژيك بايد نرم   همراه با سخت  

  .شود مورد توجه قرار گيرد ميچارچوب فرهنگي محسوب 
  

  انداز تكنولوژي اجتماعي چشم
هاي تكنولوژي    ها، هر يك عاملي مهم در انتشار نوآوري         دهد كه دولت، مردم و جامعه رسانه        مباحث مطرح شده در اين كتاب نشان مي       

هـاي فرهنگـي تكنولـوژي     چـالش نكتة مهم ديگر چگـونگي پـذيرش   . روند گيري نهايي جامعة اطالعات به شمار مي اطالعات و شكل 
دهد كه مفاهيم نظـري فاصـلة فرهنگـي،           مطالعات ما همچنين نشان مي    . متفاوت در مقاطع متفاوت زماني از سوي سه عامل فوق است          

تـر زمينـه      هـاي مهمـي بـراي درك مناسـب          المللي، برداشـت    هاي بين   فرآيندهاي نوآوري، جبرگرايي و ليبراليسم تكنولوژيك و سازمان       
  . دارد هاي فرهنگي در پي ي و چالشفرهنگ
  

  درت اطالعات و جامعه اطالعاتق
 رايج در ميان كشورهاي مورد مطالعه تفـاوت دارد؟ ايـن            هاي هنجاري   چرا و چگونه اطالعات قدرت و جامعة اطالعات، با محدوديت         

ما براي حل ايـن     .  ناشي شده باشد   تفاوت شايد تا حدودي از مراحل مختلف توسعة اجتماعي و سياسي و همچنين پذيرش تكنولوژي              
ها به عنوان مدخل و گـام نخـست در       هاي جامعه اطالعات و تكنولوژي متمركز ساختيم چون اين مدل           مشكالت توجه خود را بر مدل     

يجاد سازي مؤثر در ا ها و مفهوم شود و در عين حال بهترين نقطه آغاز براي ارزيابي فلسفه بندي زمينة فرهنگي محسوب مي      جهت شكل 
گونه كه در بسياري از مباحث مطـرح شـده در ايـن كتـاب                 همان. روند  و حفظ زيربناهاي ارتباطات در هر يك از كشورها به شمار مي           

ها كه با ديگر ابعاد اجتماعي نظيـر   مشاهده شد اعمال و رفتار گاهي به طور تصادفي و بيشتر به دليل رويارويي ناشي از كنترل حكومت           
  .ا در تضادند با سياست تفاوت دارنده نيازها و خواست

اند به ندرت به خاطر تأثيرات اجتماعي آنان از سوي كشورهاي در حال توسـعه                 هاي تكنولوژيك تحميل كرده     ساختارهايي كه نظام  
ز بـراي   هـاي مـورد نيـا       هاي تمركز يافته و مبتني بر سلسله مراتب هرمـي شـكل و سـوپر سيـستم                  مثالً نظام . گيرند  مورد سؤال قرار مي   

المللي را تضمين كند در حالي كه توجه به استفاده غيرمتمركـز از    ارتباطات و انفورماتيك ممكن است حضور در يك ميدان مسابقه بين          
هاي تكنولوژي  گيري براي توسعة برخي از جنبه ترديد تصميم بي. ها ممكن است روند توسعه را سرعت بخشد    گروه و شبكه تكنولوژي   

هاي ديگر، وظيفه دشواري است ولـي بـراي تعيـين سرنوشـت آينـده كـشور در جامعـه                      گرفتن جنبه   گذاشتن يا ناديده  اطالعات با كنار  
  .اطالعات جنبه حياتي دارد

هاي سنگين به همراه داشته و منـابع ارزشـمند    شود تا اغلب تصميماتي كه هزينه هاي حكومتي و نخبگان سبب مي      طلبي مقام   قدرت
المللي اطالعات و ايجاد حـضور قدرتمنـدان ملّّْـي            از اين رو بسياري از مفاهيم قدرت با مبادله بين         . زد اتخاذ شود  اندا  برا به مخاطره مي   

گونـه    شوند حال آن كه ايـن       اغلب ناديده گرفته مي   ) ها  نظير اتنوترونيك (ها    اي كه توجه به انواع كوچك رسانه        اند، به گونه    پيوند خورده 
  .كنولوژي را در اقشاري از جامعه كه زمينه مستعدتري براي تغييرات مفيد اجتماعي دارند تضمين نمايدتوانند پذيرش ت ها مي رسانه
  

  ها توصيه
. ايـم   گيري از تكنولوژي در ميان كشورهاي در حال توسعه را مورد بررسي قـرار داده                هاي متفاوت بهره    ها و شيوه    در اين كتاب برداشت   

   و تملك تكنولوژي2اثربخشي هزينه) تكنولوژي مناسب (1ماليترين عوامل عبارتند از امكان  عمده
  امكان مالي: 1توصيه 

                                                 
1. Cost Access 
2. Cost Effectivevess 
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رمز دستيابي به اطالعات بيشتر، در امكان مالي نهفته است منظور ما از امكان مالي، همان قدرت خريد است كه تملك هـر چـه بيـشتر                     
هرچـه تعـداد كـساني كـه قـدرت تملـك            . سازد  پذير مي   ا امكان ه  بودن قيمت آن    پايينافزار را در صورت       افزار و نرم    هاي سخت       سيستم

ها نيز تقليل     ها را دارند بيشتر باشد سرعت انتشار اطالعات نيز بيشتر خواهد شد اين احتمال وجود دارد كه قيمت تكنولوژي                    تكنولوژي
براي نمونه قيمـت    . مطابقت داشته باشد  قدرت خريد يك كشور، خاص      / نكته مهم آن است كه عوامل هزينه بايد با امكانات مالي          . يابد

اگر كشوري از عهـده     .  دالر نيز قابل قبول باشد     300 دالري در يك كشور ممكن است در يك كشور ديگر با قيمت              20يك تكنولوژي   
  .رود هاي پايين نيز برنيايد كاري از پيش نمي هزينه

تكنولوژيك نقـش اساسـي ايفـا       /  نوع اعمال و رفتار اجتماعي       تواند در تعيين    هاي مناسب، زمينه فرهنگي مي      در انتخاب تكنولوژي  
هاي اجتماعي براي فعاليت در زمينه اجراي طرح شوراي ملّي بريا      اي را براي گردآوري گروه      حكومت آلفونسين در آرژانتين نمونه    . كند

بـه همـين ترتيـب،    . دهـد  العات ارائـه مـي  گيري از منابع محدود اط      هاي دولتي با بهره     هاي عملي و تكنولوژيك از طريق كانال        پژوهش
آن و حاشية اقيانوس      سه  استفاده از راديو به عنوان يك وسيله ارزان قيمت براي تعميم آموزش در بسياري از كشورها بويژه كشورهاي آ                  

آوردهـاي    ديگـر ره  از  . شـود   گيري از تكنولوژي در شرايط محدوديت منابع مالي محسوب مي           آرام، نمونة مناسب ديگري از امكان بهره      
 براي چاپ   1المللي و ابداع دستگاه چاپگر روميزي       هاي الكترونيك كامپيوتر در سطح داخلي و بين         هاي اطالعات ايجاد شبكه     تكنولوژي

  .مطالب با هزينه اندك با كامپيوترهاي كوچك است
ردارند، با سهولت بيـشتري همـراه اسـت         جهان سوم كه از نيروي برق كافي برخو       گونه اهداف در آن دسته از كشورهاي          تحقق اين 

ها، برخي از دشوارترين مشكالت نظير گستردگي جوامع روستايي و نابرابري در              گونه تكنولوژي   ولي ويژگي غيرمتمركز موجود در اين     
ي از خـود نـشان   هاي بومي سازگاري بيشتر كاربردهاي تكنولوژيك در سطح محلي نسبت به برنامه. دارد ميزان مواد را از پيش پا بر مي    

هاي مسلط نظير آنچـه نوارهـاي ويـدئوئي بـه همـراه آورده،       افزار نشأت گرفته از فرهنگ ها در مقابل نرم شدن آن  داده و احتمال قرباني   
  .كمتر است

  

  اثربخشي هزينه: 2توصيه 
يجـاد زيربنـاي الزم و   هـاي كوچـك و بـزرگ؛ ا         هـاي دولـت در قبـال رسـانه          مشي و سياسـت     كند كه خط    اثر بخشي هزينه ايجاب مي    

هـايي كـه مـانع از كـاربرد           انـد بـا تـدوين سياسـت         ها توانـسته    در بسياري از كشورها دولت    . گو باشد   هاي اتنوترونيك پاسخ    تكنولوژي
شود، اعمال كنند ولي بايـد توجـه داشـت كـه قـدرت بـالقوة                  ها كنترل ناميده مي     شود آنچه را كه به اعتقاد آن        هاي جديد مي    تكنولوژي

هـا و عـوارض سـنگين بـراي      ماليـات . افزارها نهفته است رگوني، بيش از آن كه در بطن تكنولوژي باشد در كاربرد سيستم يا در نرم           دگ
افزارهـاي    هاي غيرمجاز و قاچاق منجر شود و در مقابل با روي آوردن و توجه به توسعه نـرم                   تجهيزات وارداتي ممكن است به فعاليت     

  .شوند، مقابله نمود هاي فرهنگي محسوب مي ار سياه، كه از سوي دولت به عنوان تهديدي عليه ارزشتوان با باز هزينه، مي كم
هـاي دولـت نظيـر        استفاده شخصي، خانواده و تصميمات جمعي نيز همانند منابعي چون نيروي برق، توليدات داخلـي و سياسـت                 

بايد در يك جامعه خـاص   اجر، برالگوهاي مالكيت و مصرف كه ميهاي واردات و نقل و انتقال غيررسمي كاال از طريق افراد مه         سهميه
گـويي   هـاي اجتمـاعي را در پاسـخ      سازي، قدرت دولت و گـروه  گرايش در جهت خصوصي. گذارد تحت حمايت قرار گيرند، تأثير مي  

. شـود   د كه مانع از اثربخشي هزينه مي      ساز  ها را قرباني ساخته و مفاهيمي را مطرح مي          مستقيم به مسائل مربوط به استفاده مؤثر از رسانه        
يكي از خصوصيات منحصر به فرد تكنولوژي اطالعات در عصر حاضر ماهيت كامالً شخصي استفاده از آن اسـت كـه بازتـاب رابطـه                         

  .تواند سنّت، باورهاي مذهبي يا ديگر عاليق را با توجه به زمينه مورد استفاده استحكام بخشد انسان و ماشين بوده و مي
  

  
  

                                                 
1. Desktop Publishing 
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  تملك تكنولوژي: 3توصيه 
مطالعات انجام شده در اين كتاب نشان داد كه زمينه فرهنگي و ايدئولوژي فرهنگي براي توسعه و پـذيرش يـك تكنولـوژي خـاص و                   

پـذيرش در قالـب فرهنگـي و قالـب ايـدئولوژيك،            . همچنين انسجام يك نظام خاص تكنولوژيك از اهميت بسياري برخوردار اسـت           
گـو باشـند و       تمامي مردم جامعه پاسخ   هاي    بايد در برابر خواست     ها مي   سازد و آن    هاي فرهنگي رو به رو مي       ا با چالش  گذاران ر   سياست

  .در نتيجه تملك تكنولوژي نبايد به عنوان يك خواست نامعقول بلكه گامي در جهت گسترش اطالعات تلقي شود
بسياري از كشورها بويژه در آمريكاي التين يك واقعيـت اسـت و             هاي اقتصادي در      دگرگوني سريع تعلقات سياسي و مسأله بدهي      
هاي خاصي را مطـرح      اي مشابه بيان روشني از مضمون فرهنگي است كه چالش           گونه  بنيادگرايي اسالمي نيز در ميان كشورهاي عرب به       

انـد،    ام كـه داراي فرهنـگ مـشترك       آن و حاشـيه اقيـانوس آر        نابرابري در اعمال و رفتار اجتماعي در مناطق مختلف آسـه          . ساخته است 
ولي عامل مهم آن است كه در هر        . بايد در امر توسعه مورد توجه قرار گيرند         گذارد كه مي    هاي منحصر به فردي را به نمايش مي         ويژگي

د با انكار   توان  بيني آينده نمي    پيش. هاي فرهنگي موجود ممكن است در آينده دستخوش تغيير شوند           كشور يا گروهي از كشورها، چالش     
  .هايي به كار بسته شوند كه قابل انعطاف هستند گذشته و حال همراه باشد و بايد سياست

  

  هاي اجتماعي انداز تكنولوژي چشم
    دگرگوني1هاي بندي صورت
اهيت بشر، ، توجه به م2هاي سازماني هاي ارزشي نظير اخالق كار و رويه        بندي  انداز تكنولوژي در قبال جريان اطالعات بر صورت         چشم

ايـن مـسائل در مبحـث كـشورها و     . ورزد ، توجه به فعاليت و نوع روابط ميان مردم تأكيـد مـي       3ارتباط مردم با طبيعت، آشنايي با زمان      
ها از كـشوري      رسد كه تأكيد بر روي اين ارزش        هاي پيشين مورد بررسي قرار گرفت و چنين به نظر مي            مطالعه موردي مناطق در فصل    

. هاي تكنولوژيـك هماهنـگ باشـد    هاي ارزشي بايد با نوآوري بندي هاي فرهنگي، صورت  در قالب مضمون  . تفاوت دارد به كشور ديگر    
بندي ارزشي، يك محيط اطالعات و ذهنيـت مناسـب       صورت. ها نيازمند است    ها و جامعة رسانه     اين امر به تالش هماهنگ دولت، توده      

 ترتيب جامعه اطالعات يك جامعه خيالي يا روستاي جهـاني يـا برداشـت                 بدين. دكن  جهت پذيرش و نفوذ بر محيط اطالعات خلق مي        
گر و منادي تنوع در درون        جامعه واقعي اطالعات بيان   . داري كه در آن اطالعات يك كاالي قابل مبادله فرض شده باشد، نيست              سرمايه
ه قدرت بر روابط كنش متقابل در ميان مردم يك كـشور و             جامعه واقعي اطالعات بر اين نكته اعتراف دارد ك        . هاي فرهنگي است    زمينه

كننده اقدامات، جاي خود را به يك ابزار تشريحي           عنوان عامل كنترل    رو مفهوم سنّتي قدرت به      از اين . گذارد  در ميان ملل جهان تأثير مي     
هـاي   چـالش . يابـد  د جايگاهي رفيـع مـي  دهد و اهميت فرد در جامعه ـ ارزش انسان ـ و توجه به حقوق افراد در درون جامعة خو   مي

تواند دگرگون شود يا چه چيزي، در آينده بايد دگرگون شود و يـا                اي استوار نيازمند است تا تعيين كند چه چيزي مي           فرهنگي، به اراده  
  .چه تغييري بايد انجام گيرد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1. Configurations 
2. Organizational Practices 
3. Time Orientation 
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  نامه واژه
 Office Automation  خودكاري امور دفتري

 Computerization  كردن كامپيوتري

 Artificial Intelligence  هوش مصنوعي

 Agency  كارگزاري

 pluralism  گرايي  كثرت

 Interactive  كنش متقابل

 Institutionalized  نهادي شده

 Interfacing  رو در رو

 Challenge  چالش

 Performance  كاركرد، اجرا

 Context  متن ـ زمينه ـ بطن

 Data  ها داده

 Information  تاطالعا

 Adoption  پذيرش

 Commuity  اجتماع

 Deregulation  ضابطگي بي

 Public Plicy  گذاري عمومي سياست

 Information Revolution  انقالب اطالعات

 Telephony  تلفن

 Assimillation  سازي ـ ادغام يكسان

 Perspective  انداز چشم

 Intelectual Technological Society  فكري جامعه تكنولوژيك روشن

 Knowledge  شناخت

 Humanizing  سازي انسان

 Soft Ware  افزار نرم

 Hard Ware  افزار سخت

 Applicability  قابليت كاربردي

 Social Context  متن اجتماعي

 Information Policy  سياست اطالعات

 Diffusion  انتشار

 Stratified  ناهمگون

 Integrated Circuit  مدار يكپارچه

 High Defenetion TV  1تلويزيون با قابليت تفكيك باال

  

                                                 
ايـن سيـستم بـه تـازگي در         . العاده همراه است    هاي تصويري بصورت ديجيتال كه با كيفيت تصوير فوق          تكنولوژي ارسال پيام  (تلويزيون بسيار واضح    . 1

  ).پن بصورت محدود داير گرديده استآمريكا و ژا


