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  :مقدمه
 با که بعدها تا میکرد استفاده دود مانند عالئمی و اشاره از اطالعات انتقال و ارتباط براي بشر که زمانی از

 اطالعات نگهداري و ثبت براي ابتدایی هاي سایرفناوري و حیوانات پوست استخوان، چوب، از خط اختراع
 و تاریخی تأثیري تنها نه اختراعات و ابداعات از بعضی اما. است گذشته متمادي هاي قرن میکرد، استفاده
 اختهس متحول سخت را اجتماعی بنیانهاي از بسیاري بسا چه و اند داشته رسانی ع اطال و براطالعات بنیانی

  . اند

 اام.   است آشکار حقیقتی بوده مهم همواره تاریخی دوره هر در اي جامعه هر براي اطالعات که نکته این بیان
 هجامع یا ،  صنعتی فرا اي جامعه به اجتماعی نظم تحول با. است متفاوت  آن  اهمیت  میزان و اطالعات  نقش

 اطالعات و دانش خوانیم، می اطالعاتی جامعه کلی طور به را آن اکنون ما که اي جامعه یا داري، فراسرمایه
  . اند گرفته عهده بر زندگی مختلف هاي جنبه در اي فزاینده محوري نقش

 عاتیاطال جامعه تحول تر گسترده  بافت در محکمی جایگاه اطالعات انفجار مسئله طرح با:  رسانی اطالع علم
سب موقعیت این.  کرد پیدا سترده حال در ، کرده ارائه که هایی حل راه و خود مختلف نمودهاي در منا  تر گ

ست شدن بزرگتر و سانی اطالع علم اما. ا ست جایگاه این در وجه هیچ به ر صارگرایی به د ست نزده انح  اب.  ا
ـــتري هاي هزینه و منابع ، جامعه در اطالعات اهمیت افزایش ـــمت به بیش  اطالعاتی مرتبط هاي فعالیت س
شکال به اطالعات به بیشتري  هاي عمل ابتکار و طرحها ها، بودجه. شود می هدایت  می اختصاص مختلفی ا

 یشگرا اطالعات سمت به بیشتري تاجران و متخصصان ، محققان ، ها رشته که نیست آور تعجب پس. یابد
ـــف را اطالعات وحتی کنند می پیدا ـــانی اطالع علم. دارد وجود طال اطالعات در. کنند می کش  رقیبان رس

  . شود غرق آنها توسط است ممکن حتی و دارد بسیاري

 ، هبل " دانیم نمی " که است این سئوال این به علمی پاسخ ؟ معناست چه به اطالعات رسانی اطالع علم در
 نآ طوریکه داریم آن معناي از شهودي درکی ما.  کنیم اراده اطالعات از مختلفی لغوي تعاریف توانیم می ما
 وجهمت رسانی اطالع علم در را اطالعات  متنی معناي ما بنابراین،. بریم می کار به گسترده طور به و روزانه را

 اديبنی اي پدیده اطالعات. کند نمی فراهم را تر رسمی و تر عمیق تفسیر و شناخت معنا این اما.  شویم می
 در حیات ، فیزیک در جاذیه یا انرژي مانند بنیانی هاي پدیده تمامی مورد در " دانیم نمی " پاســـخ. اســـت

  . است صادق حقوق در عدالت ، بیولوژي
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  مقدمه:
 به پاسخگویی و بینی پیش ، شناسایی براي سازمان .باشد می سازمان فراروي که است چالشی ترین عمده

شهاي و نیازها این سی چال سا شارکت ، ا سترده م  حوزه در مدنی نهادهاي تقویت طریق از را شهروندان گ
 اجتماعی ,فرهنگی واقعیتهاي انعکاس نیز و جامعه نیازهاي درســنجش علمی هاي روش و هنر و فرهنگ

 ارائه و مخاطبین با دوسویه ارتباطات ایجاد سازمان این .است خودقرارداده هاي برنامه دراولویت شهرتهران،
 فعاالنه ارتباط طریق از و داند می خود توسعه و بقا ضامن را متناسب و متنوع فرهنگی محصوالت و خدمات

سئولین نیز و فرهنگی هاي سازمان سایر با شور فرهنگی م  خود هاي فعالیت در را الزم ثبات و تعادل ، ک
سب شکار کامالً بنابراین  .کند می ک ست آ شی تغییرات با که ا  ، نیز سازمان این ، اطالعات فناوري از نا

 دانش و علم ترکیب نیازمند ، جدید محیط این از مندشـدن بهره براي که شـود می تغییراتی دسـتخوش
 کوچک جهت از فناوري توســعه روند گرفتن نظر در با و اســت ارتباطات و کامپیوتري اطالعات با موجود

شدن  ضروري پیش از بیش مهم این (ICT) بهبود در به پرداختن ها، هزینه کاهش و سرعت افزایش ، تر
  . است

  )Information :( اطالعات تعریف
. شودمی گفته اطالعات آن به که شوندمی تبدیل داريمعنی شکل به هاداده ها،داده روي بر پردازش از پس 

 به چه و دستی صورت به چه( هاداده پردازش از هدف و هستند هاداده یافته تغییر شکل اطالعات واقع در
 ستا اطالعات بلکه نیست داده آموزدانش معدل مثال. است مفید اطالعات به هاداده تبدیل) کامپیوتر وسیله

 .شودمی حاصل آن کارنامه در موجود هاينمره پردازش از که

  ): mediated communication-Computer( کامپیوتر واسطه با ارتباطات
  گیرد.در آن تبادل اطالعات صورت میارتباط عبارتست از جریان پویایی که 

توان جریانی چند طرفه دانست که طی آن دو یا چند نفر به تبادل افکار، نظریات، احساسات و ارتباط را می 
پردازند و از طریق بکاربردن پیامهایی که معنایش براي کلیه آنها یکسان است به انجام این امر حقایق می
  ورزند. مبادرت می

  :) IM یا  Information management( اطالعات مدیریت
. است مخاطب چند یا یک به اطالعات آن ارائه و منبع چند یا یک از اطالعات آوريجمع و مدیریت شامل 

 1970 سال طول در. است اطالعات ارائه و پردازش و ترکیب ساختار، کنترل و سازماندهی معنی به مدیریت
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 هايفایل عمر چرخه مدیریت و هافایل از نگهداري و تعمیر تصویر، به محدود زیادي حد تا اطالعات مدیریت
 افق اطالعات مدیریت کار ،1970 سال در اطالعات فناوري گسترش با. بود سوابق و هارسانه کاغذ، بر مبتنی

 وفمعط اطالعات سازيذخیره چنانچه. نمود هاداده نگهداري و تعمیر زمینه در فعالیت به شروع و یافت جدیدي
 اطالعات که زمانی 1990 سال اواخر در. شد تر سخت و سخت اطالعات مدیریت الکترونیکی، وسایل به گشت

 مدیران د،ش منتشر الکترونیکی وسایل دیگر توسط همچنین و کامپیوتري هايشبکه سراسر در منظم طوربه
 پیچیده فزاینده طوربه وظایف با را خود افراد از دسته آن. شدند اطالعات مدیران معنا، یک به شبکه،
 قدرتمند منبع یک به اطالعات مدیریت موجود، ابزارهاي آخرین با. دیدندمی مواجه افزارينرم و افزاريسخت

 رد سازمان کل توانایی عنوان به اطالعات، مدیریت. استشده تبدیل هاسازمان از بسیاري براي هزینه پر و
 درست، سازمان در درست، مکان در درست، اطالعات فوري ساختن دسترس قابل و بازیابی حفظ، ایجاد، مورد

. استشده یفتوص گیريدرتصمیم بکارگیري براي ها،رسانه بهترین در هزینه، کمترین با شایسته افراد دست در
 کاراي و ثرمؤ اقتصادي، هماهنگی(( عنوان به را اطالعات مدیریت سبک، همان به ،1988 درسال)) بست((

 کردعمل توسعه منظور به درونی و بیرونی ازمنابع اطالعات انتشار و بازیابی و سازيذخیره کنترل، تولید،
 هايویژگی مدیریت مواظب آن کهبطوري باشد محدودمی دورنما، در توصیف این. کندمی توصیف)) سازمانی

 و آن کنندهبررسی تجهیزات ذخیره، ابراز به توجهی و نبوده) برابري عرضه، مالکیت، محتوا،( خوداطالعات
 .ندارد آن بکارگیرنده سیستم

 بدست براي نیاز. باشدمی پویا و رشد حال در هايسازمان بزرگترین همیشه خواسته اطالعات، هايسیستم
 یريبکارگ و مدیریت ایجاد جهت هاییروش تدبیر) صرفه به مقرون( اقتصادي سریع، مناسب، دسترسی آوردن
 یآنهای بخصوص اطالعات، هايوسیستم مدیریت اطالعات سازدمی ضروري را هاسازمان در اطالعاتی هايپایگاه

 نظر در ارزش با سازمانی منابع عنوان به یعنی باشدمی سازمان در مؤثر گیريتصمیم ندهايآیفر به مربوط که
 به العاتاط داده پذیرش براي است سیستمی اطالعات سیستم یک کنیم، بیان ساده زبان به. شودمی گرفته
 و. اشدبمی محصول یک عنوان به اطالعات تولید تبدیل، فرایند بیشتر یا یک طریق از و خام ماده یک عنوان
 :است آن محیطهاي و سازمان به مربوط که باشدمی متعاقبی عملکردي عناصر شامل

 .سازمان یک در شده تولید یا آمده بدست خواه اطالعات، اولیه ورود): درك( دریافت  •

 اطالعات فیزیکی کسب: ثبت  •

 .سازمان خاص نیازهاي به توجه با انتقال): جریان( بررسی  •

 .افتدمی اتفاق اطالعات سیستم یک در که جریانی: انتقال  •

 .آینده در نظر مورد استفاده برخی بینیپیش: ذخیره  •

 .شده ثبت اطالعات جستجوي: بازیابی  •
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 .… و ارتباط گزارش،: ارائه  •

 Annual Review of: نشریه در است آشنا ما براي که است مدتی "رسانی اطالع" اصطالح
Information Science سه "تکنولوژي و رسانی اطالع دانش اي حرفه هاي جنبه" عنوان تحت تایلور 

 کتهن به یک هر اما هستند مشترکی نکات داراي تعریف سه این. است آورده رسانی اطالع دانش براي تعریف
  .است آمده بدست تعریف سه این ترکیب از داد خواهیم که تعریفی. اند کرده بیشتري تاکید خاص اي

  : رسانی اطالع دانش
 ههم و اطالعات جریان بر حاکم نیروهاي اطالعات، کاربرد و کیفیت درباره که علمی اي رشته از است عبارت

 رسانی اطالع دانش کار. کند می تحقیق مطلوب، استفاده و دسترسی براي اطالعات سازي آماده ابزارهاي
 انتقال، ترجمه، بازیابی، ذخیره، دهی، سازمان گردآوري، تولید به که است دانش از بخشی آن به پرداختن

 و طبیعی روش به اطالعات ارائه درباره همچنین رسانی اطالع دانش. میشود مربوط اطالعات کاربرد تبدیل،
 هاي فن و ابزارهاي و اطالعات سازي آماده هاي شیوه و اطالعات کامل انتقال براي ها قالب کاربرد و مصنوعی

 . پردازد می پژوهش به آن ریزي برنامه هاي روش و حسابگر هاي ماشین مانند آن

 ماشین نف شناسی، زبان منطق، ریاضیات، مثل دیگر هاي رشته به که ترکیبی است علمی رسانی اطالع دانش
 شابهم هاي رشته سایر و مدیریت کتابداري، دانش ارتباطات، گرافیک، هنر و عملیات در تحقیق حسابگر، هاي
 . دارد بستگی نیز

  اینترنت و فرهنگ :
مجموعه اي از شبکه هاي خود مختار را به همدیگر وصل می کند. قسمت زیر ساخت از شبکه اینترنت تعدادي 

با پهناي باند باال و مسیریاب هاي بسیار سریع و هوشمندانه براي پیکره شبکه جهانی  از خطوط ارتباطی
اینترنت یک ستون فقرات تشکیل داده است. اینترنت حجم بسیار وسیعی از بسته هاي اطالعاتی را در هر ثانیه 

  حمل می کند.
چرا که همزمان می توانیم اینترنت رسانه اي است که تعامل فرهنگی را در سطح وسیع میسر می سازد . 

بعنوان تولید کننده و همچنین مصرف کننده محتواي اطالعاتی در اینترنت باشیم . اطالعات در شبکه هاي 
  اینترنت کاربردهاي فراوانی را در بر می گیرد .از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :

  پزشکی و ....  –علمی  –تجاري  –اطالعات 
برخی از خدمات تحت وب که در بستر اینترنت قابل استفاده اند و می توانند بر فرهنگ نیز تاثیر گذار باشند 

  عبارتند از : 
  ب) پست الکترونیکی    الف) صفحات شخصی

  د) کنفرانس هاي صوتی و تصویري      ج) گپ زنی
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  :دوم فصل
  » رسانی اطالع هاي ونظام اي رایانه رسانی اطالع شبکه«
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  :مقدمه
سانه ست برخوردار فراوانی اهمیت از شهري هر در ر  و عمومی اذهان به دادن شکل براي قدرتمندي ابزار و ا
 شــهرداري عمومی روابط گزارش به .اســت خود مطلوب هاي دیدگاه نفع به اجتماع ســطح در ســازي جریان

 براي تنها منفی هاي جهت در گاهی و اي توسعه و مثبت اهداف سمت به گاهی ها سازي جریان این سبزوار،
سرد  هجنب از تواند می شک بی که گیرد می شکل مردم میان در اعتمادي بی و ناامنی حس ایجاد کردن، دل

کار روي بر متفاوتی تاثیرات مختلف هاي گذارد عمومی اف قادها با رســـانی اطالع اگر که نحوي به .ب  و انت
صفانه عملی راهکارهاي شد همراه اي من  بیشتر هرچه همدلی و همکاري و شهروندان مشارکت جلب باعث با

 مقابل، در .شـود شـهر سـطح در شـهروندان نیازهاي تعالی و تامین موجب نتیجه در شـده شـهري مدیران با
 در عیس نمایی سیاه و منصفانه غیر نقد با همچنین و اخبار غلط حتی یا و ناقص بازتاب با ها رسانه از برخی
 پذیري مســـئولیت و شـــهر به مردم تعلق عدم حس ,داشـــته شـــهروندان افکارعمومی به منفی دهی جهت

 مواقع بیشــتر در ها رســانه که مهمی هاي ارگان از یکی.کند می تقویت شــهري مدیریت قبال در شــهروندان
 به نســـبت ها رســـانه عملکرد.اســـت شـــهري مدیریت حوزه کنند می آن اقدامات و عملکرد بازتاب به اقدام

ضاها نیازها، کننده منعکس سو یک از شهري مدیریت رویدادهاي ست مردم مطالبات و تقا  سو، دیگر از و ا
سانی اطالع عامل ست شهري مدیریت عرصه مسئوالن سوي از گرفته انجام هاي فعالیت ر  آگاهی باعث که ا
  .شود می آنها در مشارکت یا و شده ارائه خدمات از استفاده ها، فعالیت این از مردم

 بکهش از مستقل طور به المللی، بین تماس نقطه ایجاد جهت گذاري سرمایه براي دولتی اجرایی هايدستگاه
 مقام باالترین امضاي با را مربوط اقتصادي و فنی - علمی فرهنگی، توجیهیگزارش است الزم کشور، مخابرات
 اطالع اسالمی شوراي عهده به نهایی تصویب. برسانند کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان تأیید به اجرایی
 رافتلگ و پست وزارت به فنی توجیه با همراه را خود درخواست از نسخه یک اجرایی دستگاه. باشدمی رسانی

ــت این. دهدمی تحویل تلفن و ــی گزارشبا همراه درخواس ــامل مذکور وزارت فنی بررس  فنی و علمی توان ش
ست سی کننده، درخوا سی برر سی و فنی امور سایر و فرکان صویب براي مهند  العاط عالی شورايبه نهایی ت

سانی سال ر ست وزارت و اطالعات وزارت نظرات دریافت پس از ماه یک مدت ظرف شورا این. شودمی ار  و پ
  نمود.  خواهد نظراعالم تلفن و تلگراف

 ینترنت،ا شبکه از خود تلویزیونی و رادیویی هايبرنامه پخش وظیفه براي صرفاً سیما و صدا سازمان - تبصره
سانیاطالع عالی شوراي از مجوز به نیاز  این مجوزهاي اخذ به موظف اینترنتی خدمات سایر ارائه ولی ندارد ر

 که ار فنی امکانات مشخصات کلیه وقت اسرع در است موظف تلفن و تلگراف و پست وزارت باشدمی مصوبه
 .دهد قرار اطالعات وزارت اختیاردر نموده، دریافت کنندگان درخواست از 3 ماده طبق
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 تلفن و تلگراف مقرر، بندي زمان در حفاظتی، - فنی الزم هايبررسی ضمن است موظف نیز اطالعات وزارت
 تلقی شدهتأیید مزبور مکاناتا مشخصات اعالم، عدم صورت در. نماید اعالم ماه یک حداکثر زمان مدت در

 اتخدم ارائه به مجاز صرفاً نمایدمی اخذ را المللی بین تماس برقراري مجوز که اجرایی دستگاه هر . شد خواهد
 کتبی تذکر از پس امر، این رعایت عدم صورت در. باشدمی خود مصوب تشکیالت و قانونی وظایف محدوده در

 .شد اقدام خواهد مجوز لغو براي تلفن، و تلگراف و پست وزارت

 موظف) ایران مخابرات شرکت جمله از( المللی بین تماس نقطه کنندگان ایجاد کلیه

 شرح به مزبور، هايشبکهاز متمرکز کنترل و حفاظت در الزم فنی امکانات تا باشندمی

 :آورند فراهم را ذیل

 و اخالقی ممنوع هايپایگاه به دسترسی از ممانعت منظور به مناسب) Filtering( پاالیش سیستمالف: 
 .غیرمطلوب)Port( هايورودي حذف و سیاسی

 رسانی اطالع عالی شوراي راهبردي کمیسیون توسط) Filtering( پاالیش ضوابط تعیین

 .گرفت خواهد صورت

 سرقت و فریب تخریب، از هاشبکه صیانت منظور به مناسب) Firewall( بارو سیستم : ب

 .اطالعات

 اینترنتی فعالیتهاي بانک است موظف اینترنتی المللی بین تماس نقطه دایرکننده - ج

 و ضوابط براساس تا دهدقرار تلفن و تلگراف و پست وزارت دسترسی قابل را خود کاربران

 وزارت اختیار در درخواست حسب ذیربط قاضی حکم با ملی امنیت عالی شوراي مصوبات

 .گیرد قرار اطالعات

 و غیرمتقارن ارتباطات نظیر غیرمتعارف، ارتباطات برقراري از جلوگیري امکان : د

 ).ProxyServer -پیشکار( غیرمجاز موارد در غیرمستقیم ارتباطات

 است موظف تلفن و تلگراف و پست وزارت ملی، رسانی اطالع شبکه از صیانت منظور به

 طریق از االمکان حتی کشورداخل در کاربران بین ارتباطات تا آورد فراهم را تمهیداتی

 .پذیرد صورت کشور داخل) Back Bone( مازه شبکه
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 و قوانین و نامهآیین این در مندرج ضوابط کلیه رعایت به موظف المللی بین تماس نقطه مجوز دارندگان
( موقت قطع دوم مرحله در و تذکر اول مرحله در آن از تخلفصورت در و باشندمی کشور جاري مقررات
 و یرسان اطالع عالیشوراي تأیید با ارتباط، قطع تکرارضمن صورت در و گیردمی صورت) هفته یک حداکثر

 .شوندمی معرفی ربط ذي مراجع به جرائم، به رسیدگی براي آن ربط ذي کمیسیون

 داکثرح باشندمی موظف اندکرده المللی بین تماس نقطه ایجاد به اقدام مجوز اخذ بدون که دولتی هايدستگاه
 عمل آنان با 9 ماده براساس گرنه و نمایند اقدام مجوز درخواست براي نامهآییناین ابالغ از پس ماه یک ظرف

 .شد خواهد

 است الزم اندکرده اقدام المللی بین تماس نقطه ایجاد به نسبت تاکنون که خصوصی بخش شرکتهاي - تبصره
 دولتی هايبخش به واگذاري یا تأسیسات آوري جمع به نسبت نامهآیین این ابالغ از پس ماه 6 مدت ظرف
 .نمایند اقدام

 .باشدمی تلفن و تلگراف و پست وزارت عهده به تماس نقاط عملکرد اجراي حسن بر نظارت

 عالی شوراي در بررسی براي یکبار ماه 6 هر را نامهآیین این عملکرد گزارش تلفن و تلگراف و پست وزارت
 .دهدمی ارائه رسانی اطالع

 )ISP( رسا اینترنت و رسانی اطالع خدمات کننده ارائه واحدهاي نامهآیین

 )ISP( رسا تعریف
 .شوندمی خوانده رسا اینترنتی، و رسانی اطالع خدمات کننده ارائه مؤسسات یا هاشرکت

 تنوعم اطالعات حاوي که بزرگ و کوچک کامپیوتري ارتباطی هايشبکه شماري بی تعداد پیوند از اینترنت  
 ینترنتا مرورگر و گر مشاهده تنها اینترنت و رسانی اطالع شبکهبه متصل فرد یک. شودمی تشکیل باشدمی

 شبکه به اتصال ISP یارسا یک. نماید اطالعات تبادل آن با تواندمی و بوده شبکه این از جزئی بلکه باشدنمی
 .دباشمی اینترنت شبکه به افراد اتصال و دسترسی ضروري جزء و آوردمی رافراهم اینترنت و رسانی اطالع

 :باشدمی ذیل شرح به) ISP( رسا اینترنت و رسانی اطالع خدمات کننده ارائه فعالیت حدود

 مشخص قوانین و ضوابط تحت) ISP( رسا اینترنت و رسانی اطالع خدمات کننده ارائه مؤسسات یا هاشرکت
 طالعاتا فرآوري به اینترنت شبکه با درارتباط هم و مستقالً هم توانندمی ونمایندمی فعالیت کشور در شده

  .نمایند عرضه خود کاربران به و پرداخته

  .خود کاربران براي) off-line( خط برون و) on-line( خط بر افزوده ارزش خدمات مجموعه ارائه -
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 .خود کاربران براي محتوي فرآوري و تهیه همچنین و دسترسی آورنده فراهم -

 .اینترنت و رسانی اطالع شبکه از بهینه استفاده در کاربران نمودن آشنا براي فعالیتها انواع انجام -

 .مربوط کاربران براي اطالعات ارائه یا توزیع تولید، تهیه، خدمات، سازي فراهم -

 :باشندمی فعالیت به مجاز زیر شرایط رعایت با) ISP( رسا اینترنت و رسانی اطالع خدمات کننده ارائه -

 لیداخ شبکه قبیل از کاربران اطالعات تبادل و ارتباطات برقراري منظور به الزم تجهیزات نصب و تهیه -

)Locl Area Network - LAN(، رهیاب تلفن، خطوط )router(، ،پست هايحافظه مودم 

  .باشدمی) ISP(رسا عهده به... و DNS الکترونیک،

 و پست وزارت طرف از شده اعالم استانداردهاي براساس خود، شبکه در نیاز مورد تجهیزات بکارگیري و تهیه
 .تلفن و تلگراف

 ضوابط طبق را مربوط مجوز است الزم) VOIP( آوانت - صوتی تلفنی خدمات ارائه براي) ISP( رسا هر
 را) chat - گپ( کامپیوتر با کامپیوتر ارتباط امر، این. (نماید کسب تلفنو تلگراف و پست وزارت از قانونی
 .شودنمی شامل

 :باشندمی زیر فنی ضوابط و شرایط رعایت به مکلف) ISP( رسا اینترنت و رسانی اطالع خدمات کننده ارائه

 .باشند )ISP( رسا مجوز کسب متقاضی توانندمی ایران در شده ثبت شرکتهاي و حقوقی اشخاص

 :باشد زیر شرایط داراي شرکتها و مؤسسات این مدیر است الزم

 .ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون به عملی التزام و پایبندي و ایران تابعیت -

 .ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون در مندرج رسمی و الهی ادیان از یکی به متدین -

 .سن سال ٢٥ با کارشناسی مدرك حداقل حد در علمی صالحیت داراي -

 از محرومیت موجب که(اسالمی موازین براساس کیفري محکومیت سابقه و اخالقی فساد به اشتهار عدم -
 ).باشد اجتماعی حقوق

 انقالبی ضد اعمال جرم به که افرادي( آنها از هواداري و غیرقانونی و ضدانقالب گروهکهاي در عضویت عدم -
 لیهع که کسانی همچنین و اندیافته محکومیت اسالمی انقالب هايدادگاه در خارجی،و داخلی امنیت علیه یا و

 به را) ISP( رسا شرکتهاي و مؤسسات مدیریتتوانندنمی اندداشته تبلیغ یا و فعالیت اسالمی جمهوري نظام
  .)بگیرند عهده
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 :باشدمی زیرپاسخگو تعهدات و ضوابط کلیه به نسبت و بوده قانونی مسؤولیت داراي) ISP( رسا شرکت

 این طبق نمایندمی عرضه شبکه روي بر خود که محتوایی براي کاربران و) ISP( رسا شرکتهاي و مؤسسات
 .باشندمیپاسخگو و مسؤول نامهآیین

 .باشدنمی بند این مشمول اطالعات، منابع به دسترسی خدمات ارائه - تبصره

  .باشدمی هشبک در اطالعات کننده ارائه عهده به تصنیف و تألیف حق و معنوي مالکیت قوانین رعایت مسؤولیت

 موارد مصادیق و ضوابط .باشد فراهم باید) ISP( رسا شبکه در) filter( پاالیه برقراري اعمال و امکان
 .شودمی اعالم و تصویب رسانی اطالع عالی شورايتوسط) filtering( پاالیش

 اعمال و امکان ایجاد محدودبه دیگران توسط شده عرضه اطالعات به دسترسی مورد در) ISP( رسا مسؤولیت
 .بود خواهدشبکه در پاالیه برقراري

 وزارت به نیز را آن از نسخه یک و ثبت را مربوط هايIP  و کاربران کلی اطالعات است موظف) ISP( رسا هر
 .نماید اعالمتلفن و تلگراف و پست

 عقد به مجاز) ISP( رسا خود، شده انجام اقدامات مقابل در افراد حقوق حفظ و قانونی بودن پاسخگو منظور به
 .باشند رسیده حقوقی معامالت انجام قانونی سن به که استافرادي با اشتراك قرارداد

 .ندارد را تلفن و تلگراف و پست وزارت تأیید و هماهنگی بدون برداري بهره امتیاز واگذاري حق) ISP( رسا

 وریتمالگ مشخصات، ثبت و مربوط مراجع موافقت کسب مستلزم اطالعات تبادل براي رمز گونه هر بکارگیري
 معرفی که مرجعی یا( رسانی اطالع عالی شوراي دبیرخانه در متقاضی مشخصاتهمچنین و مربوط رمز کلید و

 .باشدمی ممنوع صورت این غیر در و باشدمی) نمایدمی

 یتکیف نامه موافقت یک براساس و مطلوب کیفیت با را کاربر درخواست مورد خدمات است موظف) ISP( رسا
 به تلفن و تلگراف و پست وزارت. نماید ارائه کاربران به) ServiceLevel Agreement- SLA( خدمات

 رساها بندي رتبه به نسبت کاربران، به) ISP( رسا مؤسساتخدمات ارائه کیفیت ارزیابی براساس ايدوره طور
)ISP (رساندمی عموم اطالع به را آن و اقدام. 

 کنندمی ارائه)ISP( رسا مؤسسات به که خدماتی خصوص در هستند موظف نیز مخابرات هايشرکت - تبصره
 .نمایند عمل)SLA( خدمات کیفیت نامه موافقت براساسو نموده را مطلوب کیفیت رعایت

 به حمله از جلوگیري و کاربران حقوق حفظ براي الزم فنی تمهیدات المقدور حتی است موظف) ISP( رسا
 .آوردفراهم را آنها کامپیوترهاي
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 نموده عمل تلفن و تلگراف و پست وزارت سوي از صادره هاي دستورالعمل براساس است موظف) ISP( رسا
 .برساند آنها اطالع به را باشدمی کاربران حقوقبه مربوط که مواردي و

 در افراد ارتباطات و اطالعات خصــوصــی حریم از حفاظت نحوه به مربوط اطالعات اســت موظف) ISP( رســا
 .دهد قرار کاربراناختیار در را خود شبکه

 .باشدمی کشور مخابراتی قوانین رعایت به موظف کاربران به خود خدمات ارائه در) ISP( رسا

باط تأمین براي) ISP( رســــا نت ارت قاط طریق از فقط خود المللی بین اینتر ماس ن جاز المللی بین ت  م
)ASP(باشدمیمجاز کشور مخابرات یا. 

 هر و رساها توسط غیرقانونی دسترسی هرگونه و بوده برخوردار مصونیت از کاربران خصوصی اطالعات حریم
 .باشدمی ممنوع کاربران اینترنتیفعالیتهاي به دیگر مرجع

سا ست موظف) ISP( ر  رديراهب کمیسیون مصوب ضوابط مطابق را خود کاربران اینترنتی فعالیتهاي بانک ا
 .دهد قرار تلفن و تلگرافو پست وزارت دسترسی قابل

 :باشدمی ممنوع کاربران و) ISP( رساها توسط زیر موارد عرضه و تولید

 .آن مقدسات و اسالم دین به اهانت -

 .کند دار خدشه را کشور ارضی تمامیت و استقالل که مطلبی هرگونه و اساسی قانون با ضدیت -

 .تقلید مسلم مراجع و رهبري به اهانت -

سات تحقیر یا تحریف - سلم احکام دینی، مقد سالم، م شهاي ا سالمی انقالب ارز سی تفکر مبانی و ا  امام سیا
 ).ره( خمینی

 .ملی وفاق و وحدت در اخالل -

 .اسالمی نظام کارآمدي و مشروعیت به نسبت مردم در ناامیدي و بدبینی القاء -

 .غیرقانونی احزاب و گروهها تبلیغ و اشاعه -

 .انتظامی و نظامی امنیتی، مسائل به مربوط امور و دولتی شده بندي طبقه اطالعات و اسناد انتشار -

 .عمومی عفت و اخالق خالف مطالب و تصاویر و عکسها انتشار و منکرات و فحشاء اشاعه -

 .مخدر مواد و سیگار مصرف ترویج -

 .حقوقی و حقیقی اشخاص به توهین و کشور افراد از هریک و مقامات به افترا ایراد -
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 .آنان شخصی اطالعات حریم به تجاوز و افراد خصوصی روابط افشاء -

 و الکترونیکی پست صندوقهاي خاص، افزارهاي نرم اطالعاتی، بانکهاي رمز کلیدهاي حاوي اطالعات انتشار -
 .آنها شکستن روش یا

ـــبکه طریق از غیرمجاز و غیرقانونی مالی و تجاري فعالیتهاي - ـــانی اطالع ش  ،جعل قبیل از اینترنت و رس
 ...و قمار اختالس،

 .دارند قانونی منع که کاالهایی کلیه از اینترنت و رسانی اطالع شبکه در تبلیغات و فروش خرید، -

 رمز قفل شــکســتن جهت در تالش و محرمانه و خصــوصــی اطالعات دارنده مراکز به غیرمجاز نفوذ هرگونه -
 .هاسیستم

 .آنها کارآیی کاهش یا و کارانداختن از براي دیگران اینترنتی و رسانی اطالع مراکز به حمله هرگونه -

 لقتع دیگران به که شــبکه در گذر حال در اطالعاتی هايبســته بررســی و شــنود انجام براي تالش هرگونه -
 .دارد

 .سیما و صدا سازمان نظارت و هدایت بدون تلویزیونی و رادیویی برنامه و شبکه هرگونه ایجاد -

 :مجوز صدور نحوه -
 .یردگمی صورت تلفن و تلگراف و پست وزارت توسط نامهآیین این براساس مجوز صدور و تقاضا بررسی -

ضیان حفاظتی صالحیت تعیین - ستعالم طی متقا سمی ا صالح مراجع از ر ستري وزارتاطالعات،( ذی  و دادگ
. شودمی تلقی موافقت منزله به نکنند نظر اعالم ماه یک ظرف چنانچه و گرفتخواهد صورت) انتظامی نیروي

 .)باشدنمی نیاز دولتی هايدستگاه براي (

 دارد دیگري خاص مجوز به نیاز کشـــور مقررات طبق که رســـانی اطالع شـــبکه روي بر خدمات انواع ارائه -
 به را تخلف موارد نظارت، ضـمن هادسـتگاه این. بود خواهد مسـؤولدسـتگاه از مربوط مجوز کسـب به منوط
 .کنندمی اعالم تلفن و تلگراف و پست وزارت

 محدوده در موظفند اینترنتی و رســانی اطالع خدمات ارائه در عمومی نهادهاي و دولتی هايدســتگاه کلیه -
 .نمایند فعالیتخود سازمانی مأموریت و وظایف

 :نظارت نحوه -
 ارتوز این و بود خواهد تلفن و تلگراف و پست وزارت عهده بر نامهآیین این اجراي حسن بر نظارت مسؤولیت

 .نمایدمی اعالم راهبردي کمیسیون به را نامهآیین این اجراي بر نظارتگزارش موردي و ايدوره طور به
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صوبه، این در مندرج موارد از تخطی صورت در -  مجوز، موقت قطع تذکر، شامل شده اعمال هايمجازات م
سته قانونیمحاکم و هادادگاه در طرح و پروانه لغو ساس تخلف نوع به ب  عهده بر ربط ذي ضوابط و قوانین برا

سیون شدمی راهبردي کمی ساس که با ست وزارت نظارتی گزارش برا سی تلفنو تلگراف و پ  ظرن اعالم و برر
 .نمایدمی

 ممحاک در نفع ذي افراد دعوي اقامه و شکایت مانع لیکن است، قطعی و االجراء الزم راهبردي کمیسیون نظر
 .بود نخواهد

 .نمایند اخذ ضوابط رعایت تعهدنامه نامهآیین این مندرجات براساس خود کاربران از موظفند رساها -

 )Coffeenet( اینترنت حضوري خدمات دفاتر نامهآیین -

 دسترسی براي محلی) Coffeenet( اینترنت و رسانی اطالع هايشبکه به حضوري دسترسی خدمات دفتر -
 .باشدمی)اینترانت و اینترنت( رسانی اطالع شبکهبه کاربران و مشتریان حضوري

سوب صنفی واحد نامه،آیین این در مندرج ضوابط رعایت ضمن دفاتر، این - شمول و شوندمی مح  قانون م
 .شودمی صادر صنفی اتحادیهتوسط الزم مجوز و بوده صنفی نظام

 و گرافتل و پست وزارت به متقاضی به تحویل با همزمان را صادره مجوز تصویر باید صنفی اتحادیه - تبصره
 .نماید ارسال نیز تلفن

 :باشند ذیل عمومی شرایط داراي باید متقاضی اشخاص

 .ایران اسالمی جمهوري تابعیت -
 .نایرا اسالمی جمهوري اساسی قانون در شده شناخته ادیان از یکی یا و اسالم مبین دین به اعتقاد -

 .ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون به پایبندي -

 .مخدر مواد به اعتیاد عدم و کیفري پیشینه سوء نداشتن و اخالقی فساد به اشتهار عدم -

 .آقایان براي وظیفه نظام خدمت از دائم معافیت یا و خدمت پایان برگه داشتن -

 .سن سال 30 حداقل داشتن با متأهل -

 .باشدمی الزامی عمومی اماکن ضوابط رعایت و باشد عمومی نظارت و دید معرض در باید محل این -

 .باشدمی مجاز) ISP( رسا شرکتهاي و مؤسسات طریق از فقط دفاتر این اینترنتی ارتباط -

 .باشدمی مربوط مجوز کسب مستلزم) VOIP( آوانت - اینترنتی تلفن مثل دیگر ارتباطی خدمات ارائه -
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 .است الزامی) ISP( رسا شرکتهاي و مؤسسات نامهآیین 6 ماده در مندرج ضوابط رعایت -

 عالی رايشو راهبردي کمیسیون تصویب به و تهیه صنفی اتحادیه توسط ماده این اجرایی نامهآیین - تبصره
 .رسدمی رسانی اطالع

شانی و نام سب پروانه شماره و) Email( رایانامه نمابر، و تلفن شماره و کامل ن  دفتر سربرگهاي در باید ک
 طور به یک هر مجوز، صاحب به مربوط) ISP( رسا از ارتباطی خطمرجع و کسب پروانه و بوده درج خدمات
 .شود نصب دفتر در عموم منظر در جداگانه

 هویتی، مشــخصــات خود، شــده انجام اقدامات مقابل در افراد حقوق حفظ و قانونی بودن پاســخگو منظور به
صی IP و کاربرکار خاتمه و شروع ساعت کاربر، آدرس صی  کاربر صورتحساب در و ثبت روزانه دفتر در را تخ

 .نماید ذکر نیز

 شورک موجود قانونی ضوابط و مقررات مطابق نمایندمی عرضه و تولید خود که محتوایی براي کاربران و دفاتر
 .باشندمی پاسخگو و مسؤول معنوي، مالکیتحق مقررات و قوانین رعایت جمله از

 :باشدمی ممنوع ايرایانه اطالعات انتقال هايشبکه توسط زیر موارد عرضه و تولید

 .اسالمی موازین مخالف و الحادي مطالب نشر -

 .آن مقدسات و اسالم دین به اهانت -

 .کند دار خدشه را کشور ارضی تمامیت و استقالل که مطلبی هرگونه و اساسی قانون با ضدیت -

 .تقلید مسلم مراجع و رهبري به اهانت -

سات تحقیر یا تحریف - سلم احکام دینی، مقد سالم، م شهاي ا سالمی انقالب ارز سی تفکر مبانی و ا  امام سیا
 ).ره( خمینی

 .ملی وفاق و وحدت در اخالل -

 .اسالمی نظام کارآمدي و مشروعیت به نسبت مردم در ناامیدي و بدبینی القاء -

 .غیرقانونی احزاب و گروهها تبلیغ و اشاعه -

 .انتظامی و نظامی امنیتی، مسائل به مربوط امور و دولتی شده بندي طبقه اطالعات و اسناد انتشار -

 .عمومی عفت و اخالق خالف مطالب و تصاویر و عکسها انتشار و منکرات و فحشاء اشاعه -

 .منفجره یا و محترقه مواد قبیل از تخریبی مواد ساخت آموزش و خشونت ترور، ترویج -
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 .مخدر مواد مصرف ترویج -

 .سیما و صدا سازمان نظارت و هدایت بدون تلویزیونی و رادیویی برنامه و شبکه هرگونه ایجاد -

 .وحقوقی حقیقی اشخاص به توهین و کشور افراد از یک هر و مقامات به افترا و ایراد -

 .آنان شخصی اطالعات حریم به تجاوز و افراد خصوصی روابط افشاء -

 و الکترونیکی پست صندوقهاي خاص، افزارهاي نرم اطالعاتی، بانکهاي رمز کلیدهاي حاوي اطالعات انتشار -
 .آنها شکستن روش یا

ـــبکه طریق از غیرمجاز و غیرقانونی مالی و تجاري هايفعالیت - ـــانی اطالع ش  ،جعل قبیل از اینترنت و رس
 ...و قمار اختالس،

 .دارند قانونی منع که کاالهایی کلیه از اینترنت و رسانی اطالع شبکه در تبلیغات و فروش خرید، -

 رمز قفل شـــکســـتن براي تالش و محرمانه و خصـــوصـــی اطالعات دارنده مراکز به غیرمجاز نفوذ هرگونه -
 .هاسیستم

 .آنها کارآیی کاهش ویا انداختن کار از براي دیگران اینترنتی و رسانی اطالع مراکز به حمله هرگونه -

 .رددا تعلق دیگران به که شبکه در گذر حال در اطالعاتی هايبسته بررسی و شنود براي تالش هرگونه -

 .سیگار مصرف ترویج -

سیون سانی اطالع عالی شوراي راهبردي کمی ستان در ر ستانی هايکمیته و تهران ا ستانها ا شکل درا  زا مت
ستان، مخابرات شرکت دیتا امور مدیر شاد و فرهنگ کل اداره نمایندها سالمی ار ستان، ا  دادگستري نماینده ا

ستان، ستان، سیماي و صدا نماینده صنفی، اتحادیه نماینده ا ستان مخابراتشرکت زیرنظر ا  کار گردش بر ا
ــته نظارت دفاتر این ــورت در و داش ــودمی اقدام ذیل نحو به نامهآیین این مفاد از تخلف ص  در اقدام نحوه. ش

ــایرزمینه ــت وزارت اعالم با .باشــدمی صــنفی نظام مقررات و قانون مطابقهاس  هاتحادی تلفن، و تلگراف و پس
سبت صنفی ستموظف اتحادیه و شودمی تعطیل دفتر و اقدام ساعت 48 مدت ظرف پروانه موقت لغو به ن  ا

ـــاعت 48 مدت ظرف تخلف، رفع از پس ـــادر را دفتر کار ادامه اجازه س ـــورت در. نماید ص  اتحادیه تعلل ص
  .نمایدمی اقدام قضائیه قوه طریق از مستقیماًتلفن و تلگراف و پست صنفی،وزارت

صره شد نامهآیین این 7 ماده سیزده تا یک بند موارد از تخلف چنانچه -1 تب  ماه سه مدت به اول، بار براي با
 لغیم پروانه موقت لغو پروانه، صاحب از مجدد تخلف عدم ضمانتکسب با و شودمی موقت لغو فعالیت پروانه

 هب مجاز پروانه، صاحب حقوقیو حقیقی فرد و شودمی لغو دائم طور به پروانه دوم، بار تخلف براي و شودمی
  .بود نخواهد کشور سراسر در جدید پروانه دریافت
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صره ست تا چهارده بند موارد از تخلف چنانچه -2 تب شد نامهآیین این 7 ماده دو و بی  به کتباً اول بار براي با
 عدم تعهد اخذ و تخلف رفع با و موقت لغو ماه یک مدت به پروانهدوم، بار شــود،می داده تذکر پروانه صــاحب

 و مجدد لغو ماه 6 مدت به پروانهسوم، بار تخلف براي شود،می ملغی پروانه موقت لغو پروانه، صاحب از تخلف
 تدریاف به مجاز پروانه صاحب حقوقی و حقیقی فرد و شودمی لغو دائم طور به پروانه چهارم، بار تخلف براي

  .بود نخواهد کشور سراسر در جدیدپروانه

 و االجرا فوق،الزم مجازاتهاي و جرایم خصـوص در اسـتانی هايکمیته و راهبردي کمیسـیون نظر -3 تبصـره
 .بود نخواهد محاکم در نفع ذي افراددعوي اقامه و شکایت مانع لکن است قطعی

 اهم دو مدت ظرف موظفندحداکثر شــهرســتانها و تهران در موجود دفاتر کلیه نامهآیین این تصــویب تاریخ از
 .نمایند اقدام نامهآیین این مفادمطابق الزم مجوز اخذ تقاضاي به نسبت
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  :فصل سوم
ارتباطات واطالعات در امور فرهنگی پایگاه هاي اطالعاتی 
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  مقدمه :

 است ه وابست ارتباطات و اطالعات فناوري به شدت به جامعه افراد فرهنگی و اجتماعی ، اقتصادي زندگی  
 مشروعیت و قرارداشت صنایع و فن نظران صاحب دراختیار تکنولوژي و اطالعات که گذشته دوران برخالف .

 تکنولوژي با اي گونه نیزبه عادي مردم ، اطالعاتی جدید درجوامع ، بود مرتبط آنان تصدیق و تأیید نیزبه آن
 هر دلیل این به . است شده فرهنگ حوزه در بویژه روزمرهآنان زندگی از مهمی بخشی که اند شده مرتبط

 اطالع هاي حوزه تحوالت به اعتنا بی تواند نمی فرهنگی توسعه خصوص در ریزي برنامه و سیاستگذاري نوع
 از که است اطالعاتی از سرشار کنونی فرهنگ . بگیرد صورت المللی بین و ملی سطح در ارتباطات و رسانی
 انتقال ، خاص اطالعاتی نشانه و محتوا با و شده دریافت ...هاو روزنامه و اي ماهواره و تلوزیونی هاي برنامه

 روز نیاز عصردانایی تافلر آلوین گفته به و ارتباطات و اطالعات عصر به ورود و عصرصنعتی باگذراز .یابند می
 فزاینده بطور که در و د شو می بیشترحس ، است بوده درگذشته آنچه با تر متفاوت ، آموزش براي بشر افزون

 ارتباطات و اطالعات راستاتکنولوژي همین (ICT) تمامی مطلوبی نحو ه ب میتواند است گسترش حال در
  .دهد قرار تأثیر تحت را امورزندگی

    :ارتباطات تاریخچه
 در.است شده می محسوب بشر براي مهم بسیار موضوعات از یکی بعنوان همواره ارتباطات بحال تا گذشته از

. اند داشته عهده بر را مهم اشخاص و هایفرمانروایان پیام انتقال و حمل مسئولیت دوندگان دور هاي گذشته
 یا و فعمرت و بلند نقاط از اغلب که بوده پیام فرستادن و ارتباط برقراري اشکال دیگر از نیز پرچم و نور دود،
 ايه روش دیگر از نیز اسبها و بر نامه کبوتران از استفاده. است گردیده می استفاده منظور این به ها برج

 تریسیتهالک کشف با نوزده قرن اوائل به امروزي شکل به ارتباط ایجاد تاریخچه.اند بوده پیام ارسال براي متداول
 رعتیس با پیام یک بار اولین براي آن طریق از که گردد برمی عالمت، و سیگنال بصورت آن انتقال خاصیت و

 ینا ارسال براي که است اي وسیله اولین تلگراف.شد فرستاده دیگري دهندة انتقال هر سرعت از تر افزون
 پاریس در "المللی بین تلگرافی اتحادیه" میالدي 1865 مه 17در.شد استفاده مخابرات دنیاي در پیام از شیوه

 در میالدي 1906 اکتبر 30 در سرانجام و شد تحول دستخوش اتحادیه این نام بعد به تاریخ ازآن. شد تشکیل
 تشکیل نیز "لمللا بین تلگرافی و رادیو اتحادیه" که شد گرفته تصمیم "الملل بین تلگرافی اتحادیه" کنفرانس

 فوق، شده یاد اتحادیه دو وحدت با "مادرید عهدنامه" موجب به میالدي 1932 سال دسامبر9 در. شود
 تحادیها این تأسیس یادآور ارتباطات جهانی روز واقع در. کرد کار به شروع "دور ارتباطات المللی بین اتحادیه"

 سال کصدی از بیش "المللی بین تلگرافی اتحادیه" در ایران عضویت سابقه.است ارتباطات پیشرفت براي ها
 عمومی کنفرانس تصمیم موجب به ملل، سازمان تشکیل و دوم جهانی جنگ از پس مذکور نهاد. است
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 جزو تاکنون، زمان آن واز درآمد ملل سازمان تخصصی نهاد صورت به اتحادیه این عضو، دولتهاي نمایندگان
 این طریق از سوم جهان کشورهاي میالدي، 1970 سال اواخر از. است بوده متحد ملل سازمان ویژه مؤسسات

 توزیع و تقسیم در سعی ـ1:گرفتند پیش در مشخص هدف دو به رسیدن براي وسیعی کوششهاي اتحادیه
  ندرسراسرجها مستقیم پخش اي ماهواره تلویزیونی کانالهاي عادالنه توزیع در کوشش ـ2رادیویی امواج عادالنه

 در آن بیشتر هرچه وکاربرد ارتباطات توسعه براي سوم جهان کشورهاي به کمک اتحادیه این دیگر مهم امگ
 به ومطبوعات گروهی هاي رسانه جمعی، ارتباط وسایل جدید، نگرش در.است بوده کشور این ملی توسعه
 لیک بندي جمع در:ارتباطات مثبت آثار.است شده ارزیابی جهانی صحنه در ارتباطات کلیت از بخشی عنوان

  . است محسوس معاصر جهان در ارتباطات تأثیر و نقش در متفاوتی آثار

  :از اند عبارت آن مثبت آثار از بعضی
  المللی بین صحنه در ملتها بین و جوامع داخل در سیاسی همگرایی تسهیل ـ1
 که عجوام بین اجتماعی پیوندهاي تقویت و سرانه درآمد افزایش سواد، سطح ارتقاي نشینی، شهر توسعه ـ2

  .کرد خواهد هموار را "اقتصادي رفاه" به دستیابی روند نهایتاً
 میان از و گوناگون اقوام و ملل میان علمی و اقتصادي اجتماعی، فرهنگی، مبادالت و مناسبات افزایش ـ3

  المللی بین همکاري و همگونگی همبستگی، تفاهم، برقراري به کمک و جغرافیایی فواصل رفتن
 و لح براي مناسب وضع برقراري و اجتماعی مشارکت سطح افزایش و ملی سیاستهاي پیشبرد به کمک ـ4

  مشروعیت و هویت مشارکت، نفوذ، بحران فصل
 و تانهدوس تصورات ایجاد و مناقشه طرف تصورات در تغییر طریق از جهانی صلح برقراري به کمک توانایی ـ5

  امنیت و ثبات و صلح گسترش
  تاریخ و ملی دار ریشه سنتهاي از ملل ساختن آگاه ملتهاو به اطالعات دادن و آموزشی کارکرد ـ6
 اطالعات بسط خواهی، عدالت و آزادي جوهر که چرا انسانی، حقوق به احترام و آزادي گسترش به کمک ـ7
  .است اجتماعی تسهیل و ارتباطات و

  :ارتباطات منفی نتایج
 ودخ جاي در ابزاري هر اگر زیرا باشد، نادرست ارتباطات تأثیرات ارزشیابی در منفی واژه از گیري بهره شاید

 باطاتارت منفی کاربردهاي از بخشی.داشت خواهد دنبال به زیانباري آثار یقین طور به نشود، گرفته کار به
  :از اند عبارت

 تجزیه یوگسالوي، بحران نظیر جوامع، ملی وحدت جریان در اخالل و اجتماعی گروههاي تجزیه توانایی ـ1
 تبت هاي آرامی نا همچون اي منطقه و قومی هاي آرامی نا و شورشها ایجاد یا و سابق شوروي جماهیر اتحاد

 افریقایی کشورهاي از زیادي شمار و چین خلق جمهوري در

 غربی ویژه به ملیتی چند کمپانیهاي به وابستگی و نامناسب فناوري انتقال ـ2
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 نتیجه رد و متضاد هاي ایدئولوژي افراطی، ناسیونالیسم توسعه منظور به ملتها میان شکاف و اختالف ایجاد ـ3
 فرهنگی شکاف بروز

 همراه برق، و زرق پر دنیاي ایجاد و ها خواسته افزایش طریق از زیستی روشهاي و مصرف الگوهاي تغییر ـ4
 مصرفی جامعه جذاب دامهاي

 یفرهنگ استحاله به کمک نیز و غربی ارزشهاي تبلیغ و تقویت طریق از سنتی پیوندهاي تضعیف ـ5

 ارتباطی هاي شبکه طریق از ساخته خود جریانات به وابسته فرهنگی و سیاسی نخبگان ایجاد ـ6

 آن از مدت دراز و مقطعی هاي برداري بهره و فرهنگی تضادهاي تشدید به کمک ـ7

 اطالعات همبادل سویه یک جریان و خبري بمباران و تحریفی و واقع غیر اخبار انتشار و تبلیغاتی برداري بهرهـ 8
 ساختاري ضعف برابر در فناورانه و فنی مالی، تواناییهاي اظهار منظور به سوم جهان به غرب طرف از اخبار و

 محدود اي امهروزن و تلویزیونی تبلیغات به دیگر تبلیغات امروز عصر در)تبلیغات(ارتباطات سوم جهان کشورهاي
 این هب نگاهی که گیردمی قرار استفاده مورد تبلیغات براي نوینی هايروش امروز دنیاي در و اکنون. شودنمی

 را يکارآمد هايایده و باشد مفید بسیار تواندمی مقوله این به نسبت گسترده دیدي ایجاد در مدرن هايروش
 .کند ایجاد حوزه این فعاالن ذهن در

 ارتباطات مؤثر سازمانی به سه چیز نیاز دارد :

 کارکنان باید درك و مهارت مناسب در برقراري ارتباط خوب داشته باشند.همه  -1

  ارتباطات سازمانی مؤثر نیازمند فرهنگی است که از ارتباطات مؤثر حمایت کند. -2

  .نیازمند توجه استارتباطات سازمانی مؤثر  -3

  اهمیت ارتباطات:
 هاي جدیدي را براي خود به وجود آورده است.انسان با استفاده از ارتباطات، توانایی

هاي ارتباطی، رفتارهاي اجتماعی خود را در شهرها و اجتماعات بزرگ و گیري از عالئم و نشانهمثالً با بهره
 کند.کوچک کنترل می

 سازد.فرهنگ، علوم، تاریخ و تجربیات خود و گذشتگان را به آینده منتقل می با استفاده از زبان و خط،

 .سازدتر با استفاده از وسایل ارتباطی، جامعه را براي توسعه یافتن و بهتر زندگی کردن آماده میو از همه مهم

 می رود، نقش ارتباطاتها و وسایل مؤثر در زندگی اجتماعی انسان به شمار از آنجایی که ارتباطات یکی از اهرم
توان امري ساده تلقی کرد. آنچه در حال حاضر به صورت یک پدیده را در جریان توسعه جوامع بشري نمی

 ايهاي اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده، پدیدهمتحول و مهم در جوامع مختلف نمود عینی یافته و همه کنش
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ارتباطی بشر نخستین تا به امروز دانست، یعنی در همه هاي است که باید آن را شکل تکامل یافته و شبکه
  هاي ارتباطی نقش دارند.ها شبکهزمینه

  

  

  اهداف ارتباطات:
 شود :رسد که ارتباط براي دستیابی به یکی از اهداف زیر برقرار میبه نظر می

 (خبر دادن، آموزش دادن) فهماندن -1

 تغییر عقیده دادن -2

 وجودگسترش و توسعه رابطه م-3

 تفریح و سرگرمی  -4           

  ایجاد رفتار مورد نظر -5

 عناصر ارتباطات:

 فرستنده پیام : -1

. مثالً کندفرستنده پیام، منبع اطالعات و منشأ ارتباطات است. فرستنده، نوع و کانال ارتباطات را معین می
ها و هم چنین از طریق اینترنت به اطالع توان از طریق رادیو، تلویزیون، اعالم در دانشگاهآگهی استخدام را می

  گیرنده رساند. 

 گیرنده پیام : -2

کند. رمزگشایی، فرآیندي است که پیام گیرنده می رمزگشایی و دریافت را پیام که ستا فردي پیام، گیرنده 
دهد. یکی از عوامل مهم درباره گیرنده پیام توانایی گوش با تغییر و تفسیر خود به پیام، شکل معنی دار می

  دادن، توجه کردن، و پاسخ گویی مناسب و معنا گذاري است.

 پیام : -3

اري گذگیرد. در رمز و عالمتاست. پیام عالئم کتبی، شفاهی و اشارات را در برمی پیام ارتباطات، مهم عنصر 
رد، ممکن پذیگیرد و رمز گشایی آن که از طرف گیرنده پیام صورت میپیام که از طرف فرستنده پیام انجام می
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. دپذیرهر یک از دو طرف صورت میهاي است اختالفاتی به وجود آید. این اختالفات به خاطر سوابق و دیدگاه
  :است پیام به دو صورت جا به جا شودممکن 

  ارتباط از طریق اینترنت*

    *دنیاي مجازي

  
 

 و مکانوگرافی کل اداره« نام با 1347 سال در »تهران شهرداري کامپیوتري خدمات و اطالعات و آمار سازمان
 التیتشکی فنی، اداري، مالی، هايسیستم کردن مکانیزه منظور به« پایتخت شهرداري آمار و ماشینی خدمات

سی امکان و ستر  واقع شهرداري دو شماره ساختمان در تهران، شهر جامع اطالعات به مدیران و مسئوالن د
 . کرد کار به شروع پرسنل کمی تعداد با ایرانشهر خیابان در

ــه از کل اداره این ــمت س ــکیل عمومی، خدمات و آمار مکانوگرافی، قس ــده تش ــیس بدو از. بود ش  مرکز تأس
ــال تا مکانوگرافی ــتگاه یک که زمانی یعنی 1351 س ــهرداري محل در 25 مدل IBM 360 کامپیوتر دس  ش

  .شدمی انجام دارایی وزارت کامپیوتر توسط کارها کلیه گردید نصب) IBM( پردازيداده شرکت توسط مرکز

 در و گردید منتقل) 2 شماره ساختمان محل( شریعتی خیابان به مکانوگرافی کل اداره محل 1353 سال در
 به) 1354( سال این طی. یافت تغییر »پایتخت شهرداري کامپیوتري خدمات« سازمان به آن نام 1354 سال
ـــهري اطالعات افزایش و تهران جمعیت ازدیاد دلیل ـــخگویی عدم و ش ـــازمان کامپیوتر پاس  نیازهاي به س

ستفاده صمیم کنندگان،ا ستگاه یک 1355 سال ابتداي در و گردید سازمان کامپیوتر تعویض بر ت  کامپیوتر د
370 IBM 370 کامپیوتر به را خود جاي کمی مدت از بعد و گردید نصب سازمان جدید محل در 145 مدل 
IBM داد 158 مدل . 

 و تیاف افزایش پرسنل تعداد. بود سازمان توسعه و گسترش روزي،شبانه هايفعالیت شروع سال 1356 سال
سیمات ستفاده. شد تبدیل اداري و مالی و فنی، معاونت دو به قبلی تق  طور هب سازمان اطالعات از کنندگانا

ستفاده. (یافت افزایش سال این در ايمالحظه قابل  شهرداري، گانه 22 مناطق تهران، شهرداري: کنندگانا
 سـازمان کننده اسـتفاده بزرگترین که رانندگی و راهنمایی اداره شـهرداري، به وابسـته هايسـازمان و ادارات

 ســال در و شــد آغاز Online به Batch هايســیســتم از برخی تبدیل براي ریزيبرنامه ســال این در). بود
ستم 1359 سنلی هايسی صول و جرایم و تخلفات کارمندان، حقوق پر  به شروع Online صورت به آنها و

 . کردند دهیسرویس

 در و شد برداشته سازمان شدن بازرگانی و استقالل براي اول قدم 1367 سال در سازمان مدیریت تعویض با
 هايسال در. گردید ارسال تستی هايصورتحساب سازمان Main خدمات کنندگاناستفاده براي 1369 سال



  قندالی: استاد                                          رسانی واطالع امورفرهنگی در اطالعات فناوري کاربرد
 

٢٨ 
 

 توســعه طرح آمد پیش کشــور به افزاريســخت تجهیزات ورود در که هاییمحدودیت دلیل به 1370 و1369
 . گردید متوقف تاحدودي نیز سازمان در انفورماتیکی خدمات

 سازمان استقالل

ـــال خرداد تاریخ در الزمه مراحل طی از پس ـــازمان« عنوان تحت 1371 س  خدمات و اطالعات و آمار س
 رداريشه ریزيبرنامه و هماهنگی معاونت به وابسته مستقل سازمان یک بعنوان »تهران شهرداري کامپیوتري

ست بوده نظیر بی خود نوع در که تهران شهر امالك اطالعات بانک ایجاد 1372 سال در. گرفت شکل  آغاز ا
 . یافت گسترش خودرو هايسیستم مجموعه خدمات ارائه همچنین و شد

 قبیل از مشــکالتی کاهش هدف با) شــهرداري ســتادهاي و مناطق اتوماســیون پروژه( پام پروژه 74 ســال در
ـــرعت بودن کند تجهیزات، تنوع افزارها،نرم نبودن یکپارچه  آمار و اطالعات کمبود همچنین و کار گردش س
 این در و نمود قلمداد عطفی نقطۀ توانمی را 75 و 74 هايســـال. گرفت شـــکل ریزيبرنامه جهت مدیریتی

ستور در را IT کالن ریزيبرنامه و مطرح تهران شهرداري انفورماتیک متولی عنوان به سازمان هاسال  کار د
 تصویب از پس 74 سال ماه آذر در که نامید ملی سطح در هايپروژه زمره در شاید را پام پروژه. است داشته
  . نمود کار به شروع کلی، طرح

 

شد و حرکت روند نمایانگر 82 سال تا سازمان عملکرد به نگرش  بویژه و پویا سازمانهاي الزمۀ که سازمان ر
 در تحوالت و تغییرات ســریع روند با ســازمان همگامی و دهدمی نشــان را باشــدمی انفورماتیک ســازمانهاي

ـــهود خوبی به انفورماتیک دنیاي ـــازمان جزء که کرد ادعا توانمی جرأت به طوریکه به بوده مش  برتر هايس
 . است بوده کشور

 صورت پیمانی صورت به که خدماتی اکثر. آمد بوجود خدمات تأمین نحوة در تغییراتی 83 و 82 هايسال از
 دولت آرمانی اهداف شدن مطرح. یافت ادامه امانی صورت به امور انجام و منتقل سازمان پرسنل به گرفتمی

ستفاده با الکترونیک شهرداري بحث الکترونیک،  در ار شهرداري مدیریت در ارتباطات و اطالعات فناوري از ا
 به همزمان. گردید عنوان تهران شــهرداري ICT جامع طرح تدوین نیاز اســاس، این بر و داد قرار دســتورکار

ستم فناوري امور ساماندهی منظور . آمد بوجود تهران شهرداري انفورماتیک و آمار شوراي اطالعاتی هايسی
ــورا این ــازمان عهدة بر را مذکور طرح تدوین ش ــهرداري ICT جامع طرح و داد قرار س  ارائه و تهیه تهران ش

 . گردید

 در و مطرح »تهران شهرداري ارتباطات و اطالعات فناوري سازمان« به سازمان نام تغییر پیشنهاد 83 سال در
 ســازمان، مدیریت تغییر با 84 ســال اواخر در. گردید تصــویب تهران شــهر اســالمی شــوراي و مدیره هیئت

ـــکیالتی چارت بازنگري ـــاغل بنديطبقه طرح و آن متعاقب و تش ـــازمان مش  و کردن قانونمند هدف با س
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 آن گسترش و WAN شبکه توسعه با زیرساخت به پرداختن. قرارگرفت کار دستور در پرداخت سازيیکسان
ــطح تا ــازمان زیربنایی هايفعالیت از نواحی س ــامانه ایجاد و بود س ــهري خدمات هايس  به 1888 و 137 ش

 اصــول به پایبندي راســتاي در شــهروندان به خدمات ارائه پیگیري و تســریع براي الزم توان ارتقاء منظور
  . شودمی محسوب سال این خدمات از شهروندمداري

 

ـــال در ـــهرداري ،1386 س ندازي راه به ملزم تهران ش ـــهر الکترونیک خدمات دفاتر ا  کاهش منظور به ش
 خدمات در وريبهره افزایش و شـــهروندان رضـــایت تأمین الکترونیک، دولت و شـــهر تحقق و گريتصـــدي

 فناوري سـازمان و تأسـیس تهران شـهر فناوران مؤسـسـه آن پیرو که گردید شـهروندان به تهران شـهرداري
 . گردید دفاتر نمودن مکانیزه و اندازيراه سازي،پیاده به ملزم تهران، شهرداري اطالعات

ــال ماه مهر در ــنامه از پس 88 س ــهردار بخش ــپاري برون بر مبنی تهران محترم ش  هايفعالیت از تعدادي س
 کلیه مابین فی ارتباطات برقراري. گردید سازيپیاده کنونی ساختار و تغییر سازمانی ساختار مجدداً سازمان،

سیون اندازيراه وایرلس، یا نوري فیبر طریق از شهرداري هايساختمان سیون و آموزش اتوما  به اداري اتوما
ـــورت چه ص پار هت یک یه ج حدهاي کل ـــهرداري وا ـــطراري برق پروژه اجراي و تهران ش مامی جهت اض  ت

ساسی اقدامات از تهران شهرداري هايساختمان شدمی دوره این در گرفته صورت ا  شهرداري پرتال یجاد. با
ـــتاي بلندي قدم E-Services الکترونیکی خدمات اندازيراه و تهران، ـــهرداري درراس  و بوده الکترونیک ش
 کســب را ملی نخســت رتبه دولتی، هايگاهوب برترین انتخاب جشــنواره ملی، ســطح در بار چندین تاکنون
  . است نموده

  اخیر سالهاي در فناوري سازمان توسط دریافتی جوایز

 شــهري مدیریت حوزه در نوآوري و پژوهش هايبرترین انتخاب جشــنواره دومین در برتر پژوهشــی مرکز .1
 1387 سال

 1387 سال دولتی هايوبگاه ارزیابی همایش نخستین در اول رتبه .2

شمین در کاربران خدمات ارائه و فناوري محور در برتر غرفه .3 شگاه ش  مکانی اطالعات هايسامانه ملی نمای
1388 
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  :چهارم فصل
 واطالع فرهنگی امور در اطالعات آوري گرد هاي روش«

  »شهرداري در رسانی
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  مقدمه:
رســانه هــا کــه زیرمجموعــۀ ارتباطــات بــرون ســازمانی و یکــی از عمــده تــرین وظــایف روابــط ارتبــاط بــا 

عمــومی هاســت اکنــون بــه عنــوان ســهل الوصــل تــرین و متــداول تــرین راه ارتبــاط بــا مخاطبــان انتخــاب 
می شود. مــا در عصــر اطالعــات و فنــاوري اطــالع رســانی ســریع زنــدگی مــی کنــیم. در ایــن میــان روابــط 

اطــالع "نقــش اطــالع رســانی افــزوده و بــه عنــوان سیســتم اطــالع مــدار در ســه مرحلــۀ  عمــومی نیــز بــر
از نقــش تبلیغــاتی خــود کاســته اســت. بــدون شــک اطــالع  "اطــالع رســانی"و  "اطــالع شناســی"،"یــابی

رســانی و پاســخگویی الزم و ملــزوم هــم هســتند و بــدون توجــه و اعتقــاد بــه پاســخگویی، اطــالع رســانی 
ــوده و  ــث، بیه ــراي کــاري عب ــواره ب ــالع رســانی، بایســتی هم ــا اط ــان ب ــدین رو همزم ــاك اســت. ب خطرن

پاسخگویی مهیا بود؛ حداقل آمادگی ایــن اســت کــه نســبت بــه آنچــه انعکــاس میــدهیم، مطلــع باشــیم. مــا 
هــاي مناســب، مــی تــوانیم فرهنگــی  با شناساندن اهداف، فعالیــت هــا و مأموریــت هــاي ســازمان بــه روش

 .ا امري ضروري و مستمر بداندبسازیم که اطالع رسانی ر
 به کار این چنانچه. دهد می تشکیل اطالعات آوري جمع را پژوهشی کار هر هاي بخش ین تر اصلی از یکی

 نجاما خوبی دقت و سرعت با ها داده از گیري نتیجه و تحلیل و تجزیه کار پذیرد صورت وصحیح منظم شکل
 خصوص در. شودمی تقسیم میدانی و ايکتابخانه دسته دو به پژوهش اطالعات گردآوري هايروش. شد خواهد

 آوري جمع جهت و ايکتابخان هايروش از پژوهش پیشینه و موضوع ادبیات به مربوط اطالعات گردآوري
 در اطالعات آوري جمع براي. شودمی استفاده میدانی روش از پژوهش هايفرضیه رد یا تایید براي اطالعات
 منتخب روش توانیدمی بخش این مطالعه با. دهند می قرار استفاده مورد را عمده روش چهار پژوهشی کارهاي

 تحقیق در سوگیري از مناسب شیوه انتخاب با و دهید تشخیص را خود تحقیق در ها داده آوري جمع براي
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 واالتس به پاسخ. گرفت نظر اینکاردر براي مشخص طرح باید ها داده گردآوري از پیش .کنید پیشگیري خود
 .باشد راهگشا تواند می زیر

 ؟ شوند می تفسیر و توصیف چگونه ها داده •

 ؟ است الزم آنها تفسیر و ها داده گردآوري براي هزینه مقدار چه •

 ؟ شوند می گزارش چگونه ها داده •

 موجود مدارك و اطالعات از استفاده -1

 آماده پیش از گیرند قرار تحلیل و تجزیه و بررسی مورد داده بعنوان باید که اطالعاتی تحقیقات برخی در •
 که عاتیاطال آوري جمع به نسبت تواند می بلکه نیست جدید اطالعات بدنبال محقق که صورت بدین. هستند

 جعینمرا و آموزي ،دانش دانشجویی احوال، ثبت بیمارستانی درمانگاهی(  هاي پرونده در و اند شده تهیه قبل از
 .کند اقدام است موجود... ) و ها شهرداري مختلف مراکز به

 امکان آن مزیت مهمترین. شود می جویی صرفه وقت در. است ارزان اطالعات بودن موجود واسطه به: مزایا •
 .است اهمیت حائز بسیار نگر گذشته مطالعات در که است گذشته در بررسی مورد موضوع روند ارزیابی

 اخالقی مالحظات گاهی. است روش این عمده اشکاالت از اطالعات نبودن دردسترس و بودن ناقص: معایب •
 اردمو برخی در است ممکن هم اطالعات بودن کهنه و قدیمی. باشد می نظر مورد اطالعات به دستیابی از مانع

 .باشد مطرح

 مشاهده -2

 استفاده با ها پدیده و اشیا زنده موجودات مشخصات رفتار آن در که است اطالعات آوري جمع هاي روش از •
 حادثه بروز جوانب تمام دقیق ثبت مشاهده از منظور. گردد می ثبت و مالحظه آنها گوناگون هاي ویژگی از

 می)  خاص ابزار از گرفتن کمک(  ادراکی هاي راه سایر یا و حواس راه از افراد یا فرد گفتار و رفتار یا ویژه
 .باشد

 :باید مشاهده بنابراین است ضروري تحقیق در منظم مشاهده •

 باشد مربوط تحقیق هدف به •

  باشد شده تنظیم و مشخص قبل از آن عمل نحوه و برنامه •

 شود ثبت منظم و دقیق طور به •

 باشد بررسی و سنجش قابل آن انجام صحت و اعتبار میزان •
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 دیگر وسائل با را شده آوري جمع اطالعات صحت توان می. دارد وجود موضوع جزئیات بررسی امکان: مزایا •
 آید می بدست زیادي اطالعات کوتاه زمان در. است مناسب اي زمینه اطالعات آوري جمع براي. کرد آزمایش

 ذارگ تاثیر مشاهده مورد فعالیت روند بر تواند می گر مشاهده حضور: معایب •باالست اطالعات علمی اعتبار و
 ممکن مشاهده مورد فعالیت دقیق ثبت و مشاهده در او توانائی میزان و گر مشاهده شخصی تمایالت. باشد
 هطبق و کردن استاندارد. است موثر اطالعات آوري گرد روش و نوع بر محیطی عوامل. باشد گذار تاثیر است
 جودو شخصی اعمال مشاهده در اخالقی مشکالت) . انسانی رفتار ثبت در بویژه(  است مشکل اطالعات بندي
  .است هزینه پر و گیر وقت زیاد هاي نمونه براي. دارد

 مصاحبه -3

 یا افراد از حضوري یاغیر حضوري صورت به آن در که است اطالعات آوري جمع هاي روش از یکی مصاحبه •
 دهش تعیین و شده اندیشیده پیش از مصاحبه سواالت که است آن مهم نکته. شود می پرسش آنان ار گروهی

 اجراي نحوه یا و آن پذیري انعطاف میزان کند می بندي طبقه مختلف هاي صورت به را مصاحبه آنچه. است
 ت،اس دیگر هاي روش از بیش آن در پاسخ دریافت امکان که اند دانسته هائی ازروش یکی را مصاحبه. است آن

 با ابهام صورت در توان می نیز و دارد وجود پاسخ دادن براي آزمودنی تحریک امکان مصاحبه هنگام در زیرا
 .ساخت روشن را موضوع توضیح

 :اند شده عنوان زیر شرح به مصاحبه انواع مهمترین •

 زمان لی است مشخص گر کصاحبه براي ا پرسش وحدود چارچوب نوع این در:  آزاد یا پذیر انعطاف مصاحبه •
 العاتاط و است تر طبیعی آزمودنی رفتار حالت دراین. دارد بستکی گر مصاحبه سلیقه به پرسش توالی و

 متوسط پذیري انعطاف با کندمصاحبه طرح نیز اضافی سواالت تواند می گر مصاحبه. آید می بدست تري واقعی
 فادهاست ثابت توالی با و مشخص هاي پرسش با اي پرسشنامه از گر مصاحبه ، مصاحبه نوع این در:  منظم یا

 •.است سطحی و کمی اطالعات آوري جمع جا این در.هستند باز صورت به ها پرسش معموال اما ، کند می
 شخصم هاي پرسش با اي نامه پرسش از گر مصاحبه:  مصاحبه با همراه پرسشنامه ناپذیریا انعطاف با مصاحبه

 پرسش عموالم و اند شده بندي طیقه و بینی پیش قبل از و ثابت پاسخها. کند می استفاده استاندارد توالی با و
 کارب دارد اطالع ها پاسخ تنوع از پژوهشگر که زمانی و بزرگ مطالعات در روش این. هستند بسته صورت به ها

 .رود می

 مصاحبه موردانجام در مهم نکات •

 شونده مصاحبه شخص زبان با تکلم •

 گر مصاحبه شخصی تمایالت ندادن دخالت •
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 صدا ضبط دستگاه از استفاذه درهنگام اجاره کسب •

 افراد اجتماعی وموقعیت مقام رعایت •

  مصاحبه شروع از قبل کافی توضیحات بیان •

 پرسشنامه -4

 رارق استفاده مورد پیمایشی تحقیقات در اطالعات آوري جمع ابزار ترین متداول از یکی عنوان به پرسشنامه
 نظر، گوناگون هايمقیاس از گیري بهره با که دار هدف هايپرسش از ايمجموعه از است عبارت و گیردمی

 .دهد می قرار سنجش مورد را پاسخگو فرد یک بینش و دیدگاه

 تبیک صورت به و است گردیده تدوین خاصی اصول برطبق که هاست پرسش از اي دسته شامل پرسشنامه •
 هپرسشنام ارائه از هدف. نویسد می آن رادر ها جواب خود را تشخیص اساس بر پاسخگو و شود می ارائه افراد یه

 دالیل از یکی مطالعه مورد جامعه یا گروه بودن بزرگ. است مشخص موضوعی مورد در معین اطالعات کسب
 تنظیم کیفیت. آورد می فراهم را بزرگ هاي نمونه مطالعه امکان چه است نامه پرسش از استفاده براي مهم

 .است اهمیت با بسیار تعمیم قابل و درست و صحیح اطالعات آمدن دربدست پرسشنامه

 یمتقس متفاوت دستجات به آنرا توان می پرسشنامه سواالت نوع نیز و نامه پرسش اجراي نحوه اساس بر •
  .نمود

 : پرسشنامه ماهیت اساس بر بندي طبقه •

  : باز پرسشنامه •

 که ار هرپاسخی محدودیت بدون تواند می پاسخگو اینجا در.هستیم روبرو باز سواالت با پرسشنامه نوع این در
 قیقد اطالعات ، سواالت اینگونه در. دهد توضیح زمینه آن در یا و بنویسد پرسش آن مورد در باشد نظرش مد
 زیاد هتجرببه  و تر مشکل آنها از گیري نتیجه و بندي طبقه ولی هستند بیشتر ارزش داراي و تر کامل تر،

 .است نیازمند

   : بسته پرسشنامه •

 دهش انتخاب پاسخ و گزینه تعدادي پرسش هر براي.شود می ارائه پرسشنامه نوع این در بسته هاي پرسش
 شده یمتنظ اي گونه به ها پاسخ از هریک.بگزیند پاسخ عنوان رابه آنها از یکی باید دهنده پاسخ فرد که است
 را اه پاسخ اینجا در. مجزاست سواالت دیگر به مربوط پاسخ از سوال آن براي بودن منطقی عین در که است
 و تدق به اطالعات اما است تر ساده نیز ها پاسخ بندي طبقه و تحلیل و تجزیه و نوشت سرعت به توان می

  .نیست باز نامه پرسش کاملی
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 اجرا نحوه اساس بر بندي طبقه •

 رسشپ حضوري صورت به که است ناپذیر انعطاف مصاحبه همان پرسشنامه این:  مصاحبه با همراه پرسشنامه •
 .کند می وارد پرسشنامه برگه در پرسشگر را ها پاسخ و شود می پرسیده افراد از ها

 محقق براي آنرا تکمیل از پس فرد.  شود می ارسال پست طریق از افراد براي پرسشنامه:  پستی پرسشنامه •
 .دهد می عودت

  : الکترونیک پرسشنامه •

 بکهش از استفاده با محقق ، است یافته گسترش آن از استفاده موارد تازگی به که پرسشنامه از نوع این در 
 در را اه پاسخ افراد و کند می افراد براي الکترونیک پرسشنامه ارسال به اقدام ، اینترنت و رسانی اطالع هاي

 سخهن افراد است ممکن موارد برخی در.گردانند می باز محقق براي الکترونیک پست با و وارد پرسشنامه همان
  .گردانند باز پستی شکل به پاسخگوئی از بعد و کرده چاپ را پرسشنامه از اي

  

 

 پرسشنامه طراحی در مهم نکات •

 پرسشنامه ابتداي در واضح و جذاب ، رسا مقدمه یک داشتن •

 ابهام از خالی و فهم قابل هاي پرسش وجود •

 نامه پرسش پایان در مهم و حساس هاي پرسش دادن قرار •

 هم همراه به بسته و باز هاي پرسش از استفاده •

 پرسش هب سپس و گردد استفاده اي زمینه هاي پرسش از ابتدا تا نمود دقت باید پرسشنامه نوشتن هنگام در •
 .رسید ، اند شده طراحی موضوع زمینه در که هائی

 صوصیخ مسائل به:  آزار بی •نکشاند خاص موضع به را آزمدنی و ننمایر خاصی مفهوم و معنا بر داللت: منصفانه
  پرسش یک خصوصیات: آنها خود قبلی اجازه با مگر نشود وارد افراد
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  :پنجم فصل
  »وشهري جمعی هاي رسانه با وارتباط رسانی واطالع اینترنت«
  

  

  

  

  

  

  

  

 :مقدمه
 يکلیه در جانبههمه اســتانداردهاي به نیل جهت ماندهعقب کشــورهاي و توســعه حال در کشــورهاي امروزه

 .ندباشمی همگون و متوازن يتوسعه به نیل در جمعی ارتباط وسایل کارگیريبه و رسانیاطالع از ناچار امور

 دیگري يوسـیله هر از بیش جوامع يکلیه در مخاطبان وسـیع پوشـش با جمعی ارتباط وسـایل شـک بدون
سعه يالزمه مفاهیم و جدید نوآوریهاي با را عمومی افکار توانندمی شنا تو سانیاطالع میان این در. سازند آ  ر

 .اشدب کارساز بسیار تواندمی آنان رفتار تغییر و مؤثر ارتباط ایجاد جهت در مخاطبان با متناسب و صحیح

سعه« ست فرایندي تو  ايهریزيبرنامه با و زمان طی در بلکه گیردنمی صورت خودي به خود صورت به که ا
ست به سخت، و سفت الزاماً نه و دقیق، و سنجیده سی: از عبارتند توسعه در مؤثر عوامل. آیدمی د ستر  هب د
 هايریزيبرنامه در توانندمی توســعه حال در کشــورهاي. فناوري و ســواد پرورش، و آموزش علمی، اطالعات
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سعه، سب تو شرفته کشورهاي مفید تجارب از خود اهداف و خصوصیات با متنا ستفاده پی  ینب این در. کنند ا
 .»باشد داشته مؤثر نقش فناوري و سواد پرورش، و آموزش فرهنگ، يتوسعه در تواندمی کتابداري

 چیست؟ توسعه ●

 که است این دارد وجود زمینه این در که عامی فرآیند: «شناسدمی چنین را توسعه غربی محققان از پروکیله
.»  کنیم فتعری نابرابري کاهش و بیکاري فقر، تقلیل نظیر رفاهی اهداف سوي به پیشرفت حسب بر را توسعه

سعه ازکیا، دکتر نظر به شد همان تو صادي ر ست اقت سعه که زیرا نی ست بعدي چند جریانی تو  خود، در که ا
 .دارد همراه به را اجتماعی -اقتصادي نظام کل متفاوت رشد و سازمان تجدید

 يادار -اجتماعی -نهادي ساختهاي در اساسی دگرگونی شامل درآمد و تولید میزان در بهبود بر عالوه توسعه
 مردم عقاید و رسوم و عادات حتی موارد بسیاري در توسعه. است عمومی نظرهاي وجه و ایستارها همچنین و
 .گیردمی بر در نیز را

سعه تعاریف باب در نکته اولین ست این تو ضاوت توجه با لزوماٌ تعاریف این که ا شی، ق شهايا با ارتباط ارز  رز
 دهنادی که پیشــرفت با اســت مترادف و دارد دســتوري مفهوم ناپذیرياجتناب بطور توســعه زیرا. دارد معینی
 .است ارزشی قضاوت کردن پنهان آن گرفتن

شتاین  آن اب معدودي که بود خواهد ارزشی بار با همراه توسعه ایجاد براي جنبش« گویدمی رابطه این در برن
 .مخالفند

سعه ست فرایند یک تو شها به نهایت در فرایند این و ا شها، این که شودمی مربوط ارز شهاي ارز  مردمانی ارز
 . »است پرثمره زندگی ایجاد توسعه، از هدف ندارند دیگر جهانی یا غرب جهان به تعلق که است

شومیکر راجرز ست اجتماعی تغییر نوعی از عبارت توسعه: « گویندمی توسعه باب در و  هايایده آن طی که ا
 پیشـــرفته هاينهاده و تولید نوین روشـــهاي بکارگرفتن با تا شـــودمی عرضـــه اجتماعی نظام یک به جدید

  . »است اجتماعی نظام سطح در نوسازي نوعی توسعه رود، باال افراد زندگی سطح و سرانه درآمد اجتماعی،

 توسعه ارتدکسی تئوریهاي ●

ـــناخته مثال بهترین که) stage theories( ايمرحله تئوري) 1 ـــده ش  برو و ماکس مارکس، نظرات آن ش
 عمل) پرولتاریا... - اولیه کمون(  ايمرحله صورتبه است الزم سعه تو براي که معتقدند آنان. باشدمی روستو

 .شود

 پذیرفته و مطرح دانان اقتصـاد سـوي از و یافته بسـیار رواج که) Index Theories( شـاخص تئوریهاي) 2
 .کندمی مربوط هم به اقتصادي نهادهاي با را اجتماعی   فرهنگی هاينهاد توسعه که اندشده
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 که ســیاســی عالمین و شــناســانجامعه بوســیله که) differentiation theories( گوناگونی تئوریهاي) 3
 .ودشمی مربوط پارسونز مانند بودند توسعه فرایند در کارکردها و ساختها متنوع نقش افزایش به معتقد

شاعه تئوریهاي) 4 سان سوي از) diffusion theories( انتشار یا ا شنا  فرایند که شده مطرح اجتماعی روان
 .شودمی شروع رفتار یا افکار ها،انگیزه ایجاد به خاصی عقاید اشاعه با توسعه

 توسعه اثرات ●

سط که تظاهري اثرات) 1 سعه حال در دنیاي آن متو ست تو سیدن در سعی ا شورهاي به ر شرفته، ک  تا پی
 .دارد آنان روشهاي کامل پذیرش

 لفمخت ســیســتمهاي از صــورتها بهترین ترکیب در ســعی ماندهعقب دنیاي آن توســط که ترکیبی اثرات) 2
 .شوند پیشرفته توانندمی که دارد اجتماعی

سعه حال در دنیاي طریق آن از که تراکمی اثرات) 3  در سعی پیشرفته کشورهاي از کمتري هايزمان در تو
 .دارد پیشرفت به رسیدن

 نیروي با پیشــرفت کســب در ســعی توســعه حال در کشــورهاي طریق آن از که کننده پیشــگیري اثرات) 4
 .دارند شده گرفته بکار صنعتی کشورهاي توسط آنچه از کمتر محیطی و مادي انسانی،

سعه به که همانطور طریق آن از که سازي سبک و شیوه اثرات) 5 ست تو  تهوی و وحدت بتوانند یابندمی د
 .دهند افزایش را فرهنگی حمایتهاي و ملی

ــت ذکر به الزم ــایل اس ــعه در جمعی ارتباط وس ــدمی نیز تخریبی اثرات داراي توس  به توانمی جمله از باش
شتن ست یک ندا شخص شده، تعریف ملی ارتباطی سیا  هب منتهی محتواي گیري شکل در که هدفمند و م

 .کرد اشاره دارد، نقش مشارکت از مردم شدن دور

 :نویسدمی »ملی توسعه در ارتباطات نقش« يمقاله در معتمدنژاد کاظم دکتر ●
 و وســایل: « اســت توجه شــایان جهت دو از ملی توســعه هايریزيبرنامه در رســانیاطالع و ارتباطات مقام

 ارایه در نظر مورد سازماندهی و سازيهماهنگ دهی، آگاهی عوامل جزو سو یک از ارتباطی گوناگون امکانات
ــعه مختلف طرحهاي اجراي و  تامین براي عمومی مشــارکتهاي و همکاریها جلب در و روندمی شــمار به توس

 شاورزي،ک مثل توسعه شاخصهاي بعنوان خود دیگر سوي از و دارند کننده تعیین تاثیر نیز آنها مطلوب نتایج
 براي لحاظ همین به و هســـتند دارا ممتازي جاي ملی توســـعه هايبرنامه در بهداشـــت و آموزش صـــنعت،
. ندشــومی گرفته نظر در ايویژه هايریزيبرنامه توســعه، دیگر هايزمینه کنار در آنها گســترش و پیشــرفت

 » .یکدیگرند ملزوم و الزم ملی توسعه هايریزيبرنامه در ارتباطات توسعه و توسعه ارتباطات گونه بدین
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 شهري مناطق رشد با همگام روستایی توسعه ●

شر سعه مناطق در جهان مردم فقیرترین از عظیمی ق ستایی منازل در عموما یا نیافته تو  و ددارن سکونت رو
ست... و دامپروري کشاورزي، آنان،کارگري، درآمد منبع تنها  آنان و بقاست ادامه آنان عمده و اصلی مسئله. ا
ساسی مسایل. بیگاناند اقتصادي شگرف پیشرفتهاي با هم هنوز شت، نبود نابرابري، گسترده، فقر چون ا  بهدا
 عقب قمناط اقتصادي زندگی قهقرایی سیر اغلب و رکود در ریشه تماماً فزاینده بیکاري و جمعیت سریع رشد

 .دارد افتاده

 را زمین ســـکنه از درصـــد 40 حدود حالیکه در بوده متمرکز شـــهرها بر عموما توســـعه هايبرنامه بیشـــتر
 همه در توســعه هايبرنامه اجراي و اســتفاده محتاج دیگري کس هر از بیش آنان و داده تشــکیل روســتائیان

شندمی جوانب سعه اخیر هايدوره دیگردر طرف از. با ستایی تو سعه در ناگزیر امري را رو  و دانندمی ملی تو
 اخلید سرمایه تعادل عدم شود موفق اگر یا شد نخواهد موفق صنعتی رشد کشاورزي و روستایی توسعه بدون

صاد در را شکالتی موجب که کرد خواهد ایجاد ملی اقت سترده،نابرابري فقر قبیل از م . دش خواهد بیکاري و گ
سعه به توجه چه اگر ستایی تو سعه تراز در رو  را اي جامعه کمتر امروزه وجود این با شد، شروع شهري تو
 وسعهت تعریف که راستاست همین در. نکنند توجهی آن توسعه و روستایی جامعه به آن در که یافت توانمی

ــتایی ــعه تعریف از را خود کلی چهارچوب روس ــت برگرفته اعم بطور توس ــعه که را چیزي واقع در و اس  توس
 .مردم عمومی وضع در بهبود یعنی کندمی حرکت مسیر همان به نیز روستایی توسعه است، آن بدنبال

 بهبود منظور به که است راهبردي روستایی توسعه": کندمی تعریف چنین را روستایی توسعه جهانی، بانک ▪
 سطب شامل فرایند این است؛ شده طراحی) فقیر روستائیان( مردم از خاصی گروه اجتماعی و اقتصادي زندگی
ست اقشاري فقیرترین میان در توسعه منابع  روهگ این هستند، معاش کسب پی در روستایی مناطق در که ا
 ". است زمین بی کشاورزان و نشینان خوش پا، خرده کشاورزان شامل

سماعیل دکتر ▪ سعه ":گویدمی شهبازي ا ستایی تو صیت تعالی و دانش تکامل یعنی رو ضاي شخ  وامعج اع
 جامعه و خود ســرنوشــت پیرامون نظر اظهار و عقیده ابراز در روســتائیان عمومی معلومات رشــد روســتایی،

شد خویش، شه ر ضاي همیاري و خودیاري در سازنده هاياندی ستایی، جوامع اع ستائیان فکري بلوغ رو  در رو
 مشارکت براي روستائیان هايانگیزه روزافزون افزایش با خود اجتماع و خود به مربوط مسایل مراحل شناخت

 بهسازي براي روستائیان مصمانه اقدام و پیگیر تالش و هااندیشه بلوغ سرانجام و... خود، جامعه اداره امور در
 ". باشدمی همیاري و خودیاري خودآموزي، طریق از خویش جامعه

 مؤخره و فرهنگی و اجتماعی اقتصــادي، توســعه مقدمه توانمی قوت به را روســتایی توســعه حســاب این با
 .کرد قلمداد ملی سطح در توسعه
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 ساختهاي تحوالت چهارچوب در باید روستایی توسعه ": گویدمی روستایی توسعه مورد در"تودراو مایکل" ▪
 توســعه هدفهاي. گیرد قرار بررســی مورد روســتایی مناطق در فزاینده روابط در نهادها اجتماعی و اقتصــادي
 عالیمت توسعه برحسب باید فوق هدفهاي شود، محدود اقتصادي و کشاورزي رشد به عموماً تواندمی روستایی

ــتایی، تردرآمدهاي عادالنه توزیع بر تاکید با اجتماعی و اقتصــادي  رد مســکن و تغذیه بهداشــت، بهبود روس
 ن،بزرگساال و کودکان براي غیررسمی و رسمی آموزش به تر وسیع دسترسی باالخره و تر گسترده سطحی
ستقیمی ارتباط ستائیان ظرفیتهاي و نیازها با م سعه پس دارد، رو ستایی مناطق در که اي تو  ورتص باید رو
 :باشد زیر خصوصیات داراي شهري مناطق همانند است، ضروري گیرد،

 مانده عقب مناطق در توسعه خصوصیات

 .باشد مردم اکثریت براي شرایط بهبود جهت در تغییري باید توسعه) 1

 .شوندمی متضرر آن از که باشند مردمی از بیش باید برندمی سود آن از که مردمی) 2

 .سازد مطمئن زندگیشان نیازهاي حداقل تامین به نسبت را مردم کم دست باید توسعه) 3

 .باشد داشته مطابقت و هماهنگی مردم نیازهاي با توسعه) 4

 گردد اتکایی خود تشویق باعث باید توسعه) 5

  ". ودش طبیعی زیست محیط تخریب باعث ونباید آورد ارمغان به را مستمر و تر طوالنی بهبود باید توسعه) 6

  

 

 توسعه اهداف ●

 صنعتی و کشاورزي تولیدات در افزایش به سریع دستیابی) الف

 ياقتصاد پتانسیلهاي و کشاورزي اراضی و کمیاب منابع از کامل استفاده با رابطه در کارایی افزایش) ب

 روستایی و شهري توسعه در آن از تر مؤثر استفاده و بیشتر هايسرمایه جذب) ج

 دائمی و فصلی بیکاران و کارگران براي شغلی فرصتهاي ایجاد) د

 درآمد مجدد توزیع) هـ

 اجتماعی، فرصــتهاي فیزیکی، محیط بهداشــت،( روســتایی و شــهري جمعیتهاي زندگی ســطح ارتقاء)  و
 )پرورش و آموزش توسعه و کاري شرایط بهبود اشتغال، ایجاد مادي، زدایی محرومیت
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 )خودشان توسط جامعه به مربوط امورات تمام در مشارکت( جامع سطح در مشارکت)  ز

 توسعه در ارتباطی هايرسانه و رسانیاطالع نقش ●

سایل امروزه سینما،( جمعی ارتباط و شهاي و اطالعات انتقال با... ) و مطبوعات و تلویزیون رادیو،  و جدید دان
 دارند، عهده بر اســاســی نقش بشــري تمدن و فرهنگ توســعه و پیشــرفت راه در عمومی عقاید و افکار تبادل
صر صر ما ع ست و هاماهواره ع صر کامپیوترها سلط ع شر ت ست جهان و زمین مکان، و زمان بر ب  همه امروز. ا
شار همه تغییر این و دارد قرار تحول و تغییر شرف در چیز ستا در چه و شهر در چه گیردمی بر در را اق  و رو

 .پوشید چشم تحوالت این در جمعی ارتباط وسایل نقش از تواننمی راه این در

 یراز کرد، زندگی تواننمی جمعی ارتباط وســایل از اســتفاده بدون و روزمره وقایع از اطالع بدون دیگر اکنون
 محققان از بسیاري. کند طی را خویش معنوي و مادي تکامل و رشد مراحل تواندمی آن واسطه به تنها انسان
 توانیم جمعی ارتباط وسایل از صحیح استفاده با که معتقدند سوم جهان کشورهاي توسعه مسایل به مربوط

ــوادي بی و فقر با ــهاي و فنون آموزش با همچنین و برخاســت مبارزه به س ــکال در نوین روش  و اطالعات اش
 تولیدات میزان بر... . و دامداري باغداري، کشــاورزي، خدمات، ازصــنعت، اعم گوناگون هايزمینه در هاآگاهی

 .افزود روستا و شهر در گوناگون

ست جهت بی شرفت که نی سعه و پی سایل تو سانیاطالع و جمعی ارتباط و سعه با ر صادي تو  عیاجتما و اقت
 و سازي هماهنگ دهی، آگاهی عوامل جزء سو یک از جمعی ارتباط وسایل. همدیگرند ملزوم و الزم و مکمل

سعه مختلف طرحهاي ي اجرا و ارائه در نظر مورد سازماندهی ستایی تو  دیگر سوي از و روندمی شمار به رو
 .باشدمی خاصی اهمیت و جایگاه داراي توسعه هايبرنامه در توسعه شاخصهاي بعنوان خود

ــعه ــایل توس ــوم جهان در جمعی ارتباط وس ــت مرتبط لرنر دانیل نظرات با س ــال در که اس  طرح 1950 س
ساعدت با را خویش تحقیقاتی سه م س شگاه اجتماعی تحقیقات مو شور شش در کلمبیا دان  یه،ترک ایران، ک

 ســنتی؛ جامعه از گذار« عنوان با کتابی انتشــار آن حاصــل که رســاند انجام به اردن و ســوریه مصــر، لبنان،
 و دانسته توسعه معادل را ونوگرایی تجدد خویش کتاب در لرنر. باشدمی 1958 سال در »خاورمیانه نوگرایی

 :داندمی مرتبط متغیر چهار با آنرا

 شهرنشینی میزان افزایش ▪

 سواد گسترش ▪

 جمعی ارتباط وسایل به مردم دسترسی ▪

 مردم اقتصادي و سیاسی مشارکت میزان افزایش ▪
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ـــه را دگرگونی الزمه لرنر  جغرافیایی تحرك او نظر به و داندمی افراد روانی و اجتماعی جغرافیایی، تحرك س
ستائیان ستفاده و سوادآموزي طریق از اجتماعی تحرك باعث شهرها سوي به رو سایل از ا  جمعی ارتباط و

 و اجتماعی جدید نقشـــهاي ایفاي براي آمادگی و »همدلی« و روحی تحرك نوعی آن ينتیجه که شـــودمی
 .است سیاسی و اقتصادي مشارکت

 بهداشت، کشاورزي، در بویژه سوم جهان هايدگرگونی در را جمعی ارتباط وسایل کاربرد اهمیت نیز"شرام"
 .دهدمی قرار تایید مورد آموزش و سواد

ـــان "رائو" ـــعه که دهدمی نش ـــریع هند در زمانی توس ـــی افراد که گردید تس ـــترس  اطالعات به کافی دس
 .است رسیده نتیجه همین به آفریقا در نیز"دوب"داشتند،

 توسعه و تجدد فرایند در نوآوري اشاعه نظریه ●

 و توسعه در جمعی هايرسانه حمایتی نقش درباره کالن سطح در سازانتصمیم و پژوهشگران که حالی در"
 رايب محلی چارچوب یک عنوان به تدریجبه نوآوري نشر نظریه کردند،می بحث نوسازي در آنها حمایتی نقش

 پژوهشـهاي با نیز مهمی نظري ارتباطات نشـرنوآوري، نظریه. شـد مطرح توسـعه خدمت در ارتباطات هدایت
: بود ارتباطی ابزارهاي تأثیرات بر عمدتاً نشـــرنوآوري نظریه تأکید. داشـــت ارتباطی تأثیرات حوزه بر متمرکز
ـــانه پیامهاي قدرت  قدرت نیز و جدید هايایده و هارویه به مربوط دانش ایجاد براي فکري رهبران و ايرس

 وسعهت تعریف نخستین. شدمی ارائه آنها به بیرون از که نوآوریهایی اتخاذ براي پیامها مخاطبان متقاعدسازي
 درآمد افزایش براي تازه هايایده آن در که اجتماعی تغییر نوعی: بود شـــده ارائه چنین این چارچوب این در

شهاي طریق از زندگی، سطح ارتقاي و سرانه  امنظ یک به اجتماعی، سازمان وضعیت بهبود و تولید مدرن رو
 . شودمی داده اجتماعی

 تازه، ایده هر اشـــاعه یا و نوآوري نشـــر تحلیل در دارد، محوري نقش زمینه این در اثرش که راجرز. ام اورت
 : کرد شناسایی را زیر عمده عناصر

 .نوآوري) 1

 .مشخص کانالهاي طریق از ارتباطات) 2

 .اجتماعی نظام اعضاي بین در) 3

 نخستین در فرد آن در که شودمی تعریف روندي نوآوري، پذیرش نظریه، این در) Rojers( زمان مرور به) 4
ـــود،می مطلع نوآوري از که ايمرحله ـــمیم ش  پنج. کند طرد را آن اینکه یا و بپذیرد را نوآوري گیردمی تص
 .پذیرش و آزمون یابی،ارزش عالقه، آگاهی،: از عبارتند شودمی مطرح اینجا در که ايمرحله
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 هســتند، جوان عمدتاً پذیرنده گروههاي نســبی، طوربه داردکه حکایت امر این از نوآوري بر متمرکز مطالعات
ــصــی امور اندرکاردســت دارند، بهتري مالی وضــعیت و اجتماعی موقعیت  توانمندیهاي لحاظ به و بوده تخص

سبت ذهنی  بیشتر ی،ارتباط جنبه از اند؛پذیرفته زودتر را نوآوري که کسانی. قدرتمندترند دیرپذیرندگان به ن
 هک کسانی اجتماعی مناسبات این، بر عالوه. اندکردهمی استفاده جهانی اطالعاتی منابع و جمعی هايرسانه از

 آنها در هم فکري رهبري قدرت و خصــوصــیت و بوده دیرپذیرندگان از ترجهانی اند،داده تن نوآوري به زودتر
 .است بوده دیرپذیرنده گروه از باالتر

شرنوآوري سهیل در ارتباطات نقش و ماهیت بر ن شاعه ت  یبترت اینبه. ورزید تأکید محلی جوامع در نوآوري ا
شرنوآوري، مطالعات که گفت توانمی سانه و فردي بین( ارتباطات تأثیر ن  ندگیز روش تغییر بر) جمعی هاير

 . ساخت مستند را مدرن به سنتی از

 توسعه حال در جوامع آموزش براي جمعی ارتباط وسایل از استفاده ●

 به که داندمی آموزش و راهنمایی نظارت، دهی، آگاهی را جمعی ارتباط وسـایل نقش نژاد معتمد کاظم دکتر
 .نمود اضافه نیز را)  رایت چارلز( تفریح و سرگرمی نقش توانمی مجموعه این

ـــایل ـــش تحت با جمعی ارتباط وس ـــترده هايمجموعه در گوناگون و متنوع مخاطبان دادن قرار پوش  گس
 هب رســانیاطالع و نوآوریها اشــاعه براي الی ایده وســیله تواندمی زیادي ظرفیت و دقت ســرعت، با جغرافیایی
 بدنبال ســخت توســعه محققان و کارشــناســان که اســت شــده آن باعث خصــایص همین و گردند مخاطبان
 .باشند مانده عقب کشورهاي توسعه روند در تسریع براي وسایل گونه این از استفاده

 مردم از فرن میلیونها بین در درست اطالعات سریع انتشار و انتقال براي بشر توانایی گذشته سال صد طول در
 طارهايق توســعه همچنین و تلویزیون و رادیو تلگراف، اختراع. اســت یافته افزایش انگیز شــگفت اي گونه به

 و کشــورها دور؛ ارتباطات و اینترنت ارتباطی، بزرگراههاي توســعه همراه به هواپیما و اتومبیل الســیر، ســریع
 .است کرده نزدیک هم به اطالعات آزاد جریان بهبود اثر در را جمعیتها

 نبودند، مندبهره ارتباطی یافته بهبود هايشبکه مزایاي از شهر ساکنان اندازه به روستانشینان اخیر سالیان تا
 عیتوض بهبود به دیگر جمعی ارتباط وسیله نوع هر از بیش دار باطري ترانزیستوري رادیوهاي رواج و توسعه

 کشورهاي در بویژه اطالعاتی منابع به) دور چندان نه سالهاي در(  شهري جوامع حتی و روستائیان دسترسی
 .است رسانده مدد توسعه حال در

 یزن فراوانی تعداد و دارند دسترسی شودمی منتشر رادیو طریق از که اطالعاتی به جهان مردم تمام اکنون هم
ـــیلهو این تلویزیون، قیمت کاهش و انبوه تولید با بتدریج ببینند، را تلویزیونی هايبرنامه میتوانند  ارتباطی س

 در الکترونیک وسایل از پیش که نیز نشریات. است کرده پیدا را خود جایگاه روستاها از بسیاري و شهرها در
 .اندکرده پیشرفت سرعت به گذشته سال 50 طول در اندبوده دسترس
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 بمناســ روشــهاي و یافته افزایش چشــمگیري میزان به دیداري و گفتاري اطالعات انتقال ســرعت و کیفیت
ـــت آمده پدید مجالت و هاروزنامه توزیع و چاپ براي تري ـــوادي رواج علت به و همه این با. اس  در بیس

 .است بوده تلویزیون و رادیو از کمتر بسی شاید آنها تاثیر توسعه حال در کشورهاي

شتر تقویت شهاي بی ش سایل به مربوط کو سعه و جمعی ارتباط و صا تو صو ستایی جوامع در مخ  ورط به رو
ـــتگی مجالت و هاروزنامه به عجیبی ـــتائیان دارند وجود مجالت و هاروزنامه که جایی تا دارد بس  را آن روس
 .شودمی محسوب اطالعات انتقال براي ارزشمندي مجراي و خوانندمی و آورده بدست

شمگیري تاثیر نیز رادیو شینان هايآگاهی و اطالعات افزایش در چ ستائیان و شهرن سر در رو  رب جهان سرا
 هدستگا یک کار هنگام در زیاد احتمال به صنعتی کشورهاي کشاورزان و کارگران امروزه است گذاشته جاي
شاورزان و کارگران مورد در حتی این و دارند همراه رادیو شورهاي ک سعه حال در ک  زیرا کندمی صدق نیز تو
 یدنشن ضمن توانندمی کشاورزي و صنعتی کارگران بویژه مردم و یابدمی ارتباط شنیداري مجراي به رادیو

هاي آن جام نیز دیگري کار ند ان نایی اثر در نیز تلویزیون. ده یه در اشتوا عات ارا مان اطال  طریق از همز
شته سواد کنندگان دریافت الزاماً اینکه بدون دیداري و شنیداري مجراهاي شند دا سیله با شمگیري و  رد چ

 .رودمی شمار به دیداري و شنیداري آموزشهاي نظر از جوامع

ستفاده روستایی و شهري توسعه براي جمعی ارتباط وسایل از مختلف کشورهاي در  است شده زیادي هايا
 جمعیت گوناگون اقشـــار به شـــهري مســـایل به پرداختن بر عالوه اصـــلی هايروزنامه هند در مثال بعنوان

 ،کشاورزي ساده کارگران و کشاورزان مشکالت با رابطه در و داده نشان اي مالحظه قابل توجه نیز روستایی
شها سایر و اي قبیله گروههاي سایلی بخ شور این در نیز رادیو و تلویزیون از کنند،می منعکس را م  هتج ک

 سعهتو جهت در جمعی ارتباط وسایل از استفاده زمینه در نیز ایران در. است شده فراوانی هاياستفاده توسعه
 روســتا،فالحت صــالحین و روســتا جهاد مجالت جمله از شــده اســتفاده روســتایی رشــد باالخص و شــهري

 ... .و روستا مجله اسکندري،

 سـراسـري شـبکه در که کرد اشـاره روسـتا صـداي و کوچندگان هايبرنامه به توانمی نیز رادیو با ارتباط در
ستائیان ویژه و شده پخش شایر و رو ست ع صلی هايبرنامه کنار در هابرنامه این. ا سعه ا  مردم تمام جهت تو
 .است شده پخش و تهیه رادیو بوسیله... و صنعتکاران،کارمندان شهرنشینان، جمله از کشور

شاورزان و دهقانان که مادامی سیاري حتی و ک شینان، از ب سای از توانندمی ندرت به نیاموزند سواد شهرن  لو
ــواد اعضــاي طریق از مگر ببرند ســود چاپی جمعی ارتباط  نیازمندیهاي بتوانند خود دوســتان یا خانواده باس

ــایل طریق از را خود اطالعاتی ــت چاپی جمعی ارتباط وس ــکل اما آورند بدس ــت مش  و هاروزنامه که اینجاس
 الهايس در لکن روستایی، جامعه تا کنندمی توجه بیشتر شهرنشینان عالقه مورد موضوعهاي به اصوالً مجالت
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 الح در کشورهاي از دربسیاري زیرا است، شده برطرف حدودي تا معضل این نشریات شدن تخصصی با اخیر
 .پردازدمی روستا به مربوط مسایل به فقط که یابدمی انتشار روستائیان مخصوص مجالت توسعه

 رادیو ●

ستفاده به مربوط هاي تالش سعه فرایند در ارتباطی تکنولوژي از ا ستفاده با ابتدا تو  هنوز. دش آغاز رادیو از ا
سانه این سانه سایر از بیشتر انعطاف با و ارزان ر ستفاده مورد توسعه هايپروژه در هار  ریباً تق و گیردمی قرار ا
شورهاي سکنه چهارم سه سعه حال در ک ستفاده رادیو از تو شرفت. کنندمی ا شمگیري تاثیر رادیو پی  رد چ

 سریع، اطالعات. است گذاشته برجا جهان سراسر در روستائیان باالخص مردم هايآگاهی و اطالعات افزایش
 .است خشونت بروز امکان کاهش یا شایعات با مبارزه براي ضروري عنصر یک دقیق و موقع به

 وسیع ارانتش دامنه کننده، غافلگیر و مزیتی نیروي فراوان، نفوذ و اقناع نیروي داشتن کم، حجم علته ب رادیو
 .اردد نیز معایبی چه اگر باشد داشته اي ارزنده نقش تواندمی توسعه فرایند در آسان بودن استفاده قابل و

 آموزش الگوي جماعتی رادیوي ●

سیله از تمرکز اگر سویه و شود گرفته ارتباطی و ستوري حالت و ارتباط بودن یک  یرندگانگ بر منبع یک از د
 دفراگر عناصر تمام در مردم مشارکت در مسئله این حل راه. یافت دست بهتري نسخه به توانمی شود حذف
شاعه و اطالعات،تنظیم گردآوري ازجمله جمعی ارتباط ست آن ا  این توسعه حال در کشورهاي از برخی در. ا
 .شد آغاز) Community Radio( جماعتی رادیوهاي طراحی با اقدام

 منطقه یک در فرســتنده هســتند، خودگردان شــده تشــکیل محلی کوچک هايفرســتنده از که رادیوها این
ــهري ــتایی یا ش ــب کوچک روس ــودمی گذارده محلی افراد عهده بر هابرنامه تولید و تهیه و نص  که طوري ش
 بانز. شوندمی انتخاب منطقه همان ساکنان میان از همگی رادیو خبرنگاران و نوازندگان گویندگان، مجریان،

 رادیو به را الزم سرویسهاي غیرمستقیم بطور و دور از فقط کارشناسان. است استفاده مورد محلی موسیقی و
 .رسدمی نظر به بعید ایران در قانونی محدودیت بدلیل هابرنامنه اینگونه اجراي که هرچند. دهندمی

 تلویزیون ●

سانه این سعه روند در ر سیاري ملی تو شورها از ب صلی نقش ک شته عهده بر را ا ست دا  مورد چند جز به اما ا
سعه در را مهمی چندان نقش کشورها اغلب در محدود، ستایی تو ست نکرده ایفا رو  یتوانای اثر در تلویزیون. ا

ــنیداري مجاري طریق از همزمان اطالعات ارایه در اش ــیله دیداري -ش ــمگیري وس ــت چش  وجود این با. اس
 اي نههزی پر وسیله هم هنوز) آفریقایی فقیر کشورهاي باالخص( توسعه حال در کشورهاي در بویژه تلویزیون

صرف براي ستگاه، بهاي. آیدمی شمار به کنندگان م سري شبکه نبود و آن هايبرنامه هزینه د  رد برق سرا
 .باشد آن راه سر در جدي مانع تواندمی توسعه حال در کشورهاي بعضی
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ـــیله یک تلویزیون کلی بطور ـــت جمعی ارتباط وس  گوناگون هايجنبه داراي رادیو و هاروزنامه مانند که اس
ــی و تفریحی خبري، ــت آموزش ــتفاده مورد گوناگون طرق به نیز تبلیغات براي و اس  از چون گیردمی قرار اس
 معلومات افزایش و آموزش جهت در تلویزیون از توانمی روســتاها و شــهرها در بنابراین بردمی ســود تصــویر

 .مودن استفاده تولید هايشیوه و بهداشت زندگی، وضعیت بهبود به مربوط هايبرنامه ترویج حتی و افراد

 توسعه در آن نقش و محلی نشریات ●

شریات شریات این. کنندمی ایفا مهمی نقش میان این در نیز محلی ن  وزنامهر از جدیدي نوع تا شدند سبب ن
 ثرشاناک و شده فعال شدت به نشریه به نامه ستون باید نشریات این در آید؛ بوجود فهم توده و ساده نگاري

 تاســ بهتر. شــود اســتفاده آنان در فراوان عکس و تصــاویر از و کم آنان اخبار شــده، منتشــر تابلوئید قطع در
 .گیرند بعهده منطقه اهالی خود نیز را پرسنل اکثریت

ستفاده مورد غرب در بار نخستین نیز روستایی و محلی توسعه براي چاپی هايرسانه از استفاده گرچه  رارق ا
 11 کنیا فقیر کشور در جمله از است شده برداشته رابطه این در گامهایی سوم جهان کشورهاي در اما گرفته
 .دارد وجود شوندمی منتشر بار دو ماهی که روستایی نشریه

ستین شریه نخ ستائیان با مرتبط ن ست »مظفري فالحت« ایران در رو سی هجري 1289 سال در که ا  شم
شر شویق براي و شده منت صف آن قیمت آن، خرید به زارعین ت شریه اولین اما. بود شده ن ستای کامالً ن  یرو

 .نمود انتشار به شروع قمري 1311 سال در که برد نام »کشاورز« مجله توانمی را ایران

 یافته توسعه کمتر مناطق و روستاها در شمسی 40 و 20 هايدهه حوالی در نیز دار باطري و نفتی رادیوهاي
ستفاده مورد ایران  کوچک شهرهاي به سیار سینما بار دو یا یک ماهی که بود دوران همین در و گرفت قرار ا

ــتاها و ــهد، رادیو رادیو، زمینه در.نمودمی پخش رایگان فیلم مردم براي و آمدمی روس ــنندج، مش ــیراز، س  ش
 .کردندمی پخش خاص برنامه روستائیان براي ساعت چند ايهفته کدام هر زاهدان و گرگان کرمانشاه،

سعه ● سوادي رو بعلت رودر ترویج و تو سعه کمتر مناطق بی ستایی یا یافته تو سی یا و رو ستر  به نانآ کم د
 بهترین)  روســتایی توســعه -راد محســنیان(  آمده بعمل تحقیقات اســاس بر اي، توده ارتباطی وســایل همه

 رودر ارتباط و ترویج ؛ کوچک شــهرهاي و ســنتی،روســتایی جوامع در توســعه هايبرنامه اجراي جهت روش
 .باشدمی مردم با کارشناسان روي

 و سمعی ابزار و بروشور،فیلم اسالید، چون آموزشی کمک وسایل از استفاده همراه به رو رودر شفاهی ارتباط
 توانیم آنرا نمونه بهترین. دهد افزایش شدت به را سواد کم مردم یادگیري و فراگیري میزان تواندمی بصري

سان حضور با جمعیت کنترل هايبرنامه موفقیت شنا ستا در خانواده تنظیم کار  کرذ افتاده دور مناطق و هارو
 پیش مدتها از برنامه همین حین حالیکه در شــد منجر مناطق این در ولد و زاد کاهش به شــدت به که نمود
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 رد وولد زاد کنترل بر چندانی اثر اما شـدمی پخش و ترویج تلویزیون و رادیو مانند جمعی هايرسـانه توسـط
  .نداشت روستایی مناطق

 سنتی جوامع در توسعه و پیام تأثیر ايدومرحله الگوي ●

سفلد " و "کاتز " همچنانکه شاره " الزار  "اطالعاتی بمباران " صرف به تواننمی سنتی جوامع در کنندمی ا
 ونح به و منتشــر را توســعه هايبرنامه باالخص ارتباطی پیامهاي ،) جادویی گلوله نظریه(  مردم و مخاطبان

 .کرد منتقل مؤثري

ـــواد فقدان بدلیل جوامع اینگونه در ـــایر تحوالت از خبري بی و س  هب بدبینی با مخاطبان معموال ممالک، س
 "مرجع افراد " یا "فکري رهبران " به پیامها این رد یا تایید براي و نگریسته جمعی ارتباط وسایل هايبرنامه
ستند سفیدان ریش یا مطلعان همان که جامعه  ثبتم تاثیر(  پیامها با مقابله نحوه براي و کنندمی مراجعه ه

 عمومی ي آگاهیهیا افزایش بدلیل گرچه. کنندمی تکلیف کسب آنها از) پیام رد و منفی تاثیر یا آن به عمل و
ـــت یافته کاهش ارتباطی پیامهاي پذیرش یا رد در فکري رهبران تاثیر امروزه  ریزيبرنامه در هم هنوز اما اس
شاعه جهت شد هرگونه و نوآوریها ا صادي ر  رد و بود غافل افکار رهبران نقش از نباید فرهنگی و اجتماعی،اقت

ست بدیهی. داد قرار نظر مد آنانرا پیامها طراحی سب ا  هايمه برنا در سنتی جوامع فکري رهبران حمایت ک
  .رودمی بشمار هابرنامه این موفقیت جهت اساسی فاکتورهاي از توسعه

 جهان در توسعه براي ارتباطی هايبرنامه ●

 ریزيبرنامه که جایی تا است بوده مشهود روشنی به آن ثمربخش هايشیوه و تولید امر در سردرگمی تاکنون
سعه سعه حال در کشور 55 حدود تو شان تو ست داده ن ست میزان که ا سعه هايبرنامه اجراي شک سیار تو  ب
شتر ست بوده آنها موفقیت میزان از بی ضع و ا سعه هايبرنامه ادامه در مذکور کشورهاي و  هترب آنکه بجاي تو

 رد جمعی ارتباط وسایل نقش به مربوط هاينظریه ،عمومی هايسردرگمی این کنار در .است شده بدتر شود
ستفاده سعه براي عمومی ا ست رفته سوال زیر نیز تو سون رابرت" که آنچنان. ا ستیون س« کتاب در "ا  عهتو
 وسـایل نقش بحث اسـت سـال 20 که حالی در 1980 دهه انتهاي در ":نویسـدمی »سـوم جهان و ارتباطات

سعه در جمعی ارتباط صادي تو سعه مفهوم در نه شودمی دنبال نیز هنوز سوم جهان اجتماعی و اقت  براي تو
 در جمعی ارتباط وســایل نقش هايمرزبندي و حدود نه و ایم رســیده قطعی بندي جمع یک به ســوم جهان

ست شده تعیین مشخص بطور زمینه این  به بعدي تک نگاه را سردرگمی این علت اندیشمندان از ايعده". ا
 به شــناســان جامعه و قدرت به ســیاســی علوم دانشــمندان و کاال کمیت به اقتصــاددانان. دانندمی توســعه

 هس این از یک هر براي فرصت آوردن فراهم نیازمند ملی توسعه اما ؛ دارند توجه توسعه اجتماعی کارکردهاي
ــعه براي جمعی ارتباط وســایل از اســتفاده .اســت حد باالترین در بعد  رد ابتدا روســتایی توســعه بویژه توس

 غازآ توسعه براي را رادیو از وسیع استفاده تجربه نخستین ایتالیا دولت 1933 سال. شد آغاز غربی کشورهاي
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 بویژه کشــاورزي، توســعه آن هدف که شــد تاســیس روســتائیان مخصــوص فرســتنده یک ســال آن در .کرد
 به ئینپروت تولید و ســـویا کاشـــت ينحوه آموزش براي بولیوي .بود گندم تولید در خودکفایی به دســـتیابی
 وســایل از کودکان اســهال از ناشــی میر و مرگ کاهش براي هندوراس در جســت، بهره ویدیو از روســتائیان

 ارتقاي و آموزي سواد براي را اي ماهواره مستقیم پخش 1980 دهه اواسط از چین .شد استفاده چاپی ارتباط
صیلی سطح ستایی مردم تح ست کرده آغاز رو ساعدت اثر بر 1965 از هند .ا ستفاده شرام، م  را ماهواره از ا
 از روســتائیان ویژه تلویزیونی هايبرنامه مســتقیم پخش آزمایش برنامه یک 1975 ســال واســط از و شــروع
 از بعضی در.گردید نصب اینچی 124 هايگیرنده هندوستان دهکده 33 و هزار 2 در. شد آغاز ماهواره طریق

 یانروستائ براي آنجا در و شده برده روستاها سطح به وصمخص  کامیونهاي توسط آموزشی هايفیلم کشورها
  .شودمی داده نشان رایگان بصورت کشاورزان و

 ايرسانه سازي آگاه ●

 نونف و علوم کشاورزي، خانواده، رفاه بهداشت، ترویج هايزمینه در گوناگون ارتباطی شیوه چندین از توانمی
 موماًع توانمی را تبلیغات این .آورد بعمل استفاده... . و زیست محیط انرژي، نیرو مصرف جانبه، همه توسعه و
ــتفاده با ــانه از اس ــگاه و تلویزیون رادیو، قبیل از هاییرس ــورت نمایش  ی،نواح آن گیران پیام اگر حتی داد ص

ستایی شند عمومارو سایل از توانمی منظور این براي. با  رجد و دیوار آمیزي رنگ شامل بیرونی سازي آگاه و
 این .برد نام را انبوه پســت طریق از آن ارســال و آگهی و خبرنامه تهیه ســینمایی، اســالید آن، روي نوشــته
 این از استفاده با رود،می شمار به روستاها بویژه یافته توسعه کمتر مناطق در رسانیاطالع براي روش بهترین

 هک است اي توسعه ارتباطی کانال یک شیوه این. کرد منعکس جا همه در را دولت سیاستهاي توانمی شیوه
 ســازمانهاي به گزارش طی آنرا و گردآوري فردي میان ارتباطات توســط مردم ازمیان را اطالعات ســو یک از

 تري ضعیف نفوذ منبع جمعی ارتباط که است پرواضح زیرا گذارد اجرا مرحله به توسعه در. فرستدمی مسئول
  .شودمی محسوب فردي میان ارتباطات به نسبت
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  :ششم فصل
 در رسانی واطالع فرهنگی امور در اطالعات فناوري نقش«

  »شهرداري
  

  

  

  

  

  

  :مقدمه
 هاشهر در منابع اتالف از جلوگیري ضرورت. است ویژه پدیدههاي از یکی شهري توسعه و شهرنشینی امروزه

 مناسب خدمات ارائه و ناهماهنگیها و تداخل از جلوگیري ممکن، زمان کوتاهترین در شهروندان امور انجام و
 همه است الزم که دارد آن به اشاره نیست، آنها برشمردن مجال که دیگر مسائل از بسیاري و شهروندان به

 زا یکی شهرداري. باشند داشته ارتباطات و اطالعات فناوري به ویژهاي توجه شهري مدیریت دستاندرکاران
 انقالب تأثیر تحت که میشود محسوب سیاسی و اجتماعی ساختارهاي در شهري مدیریت نهادهاي مهمترین
 هک میشود بیان کشور در شده انجام مطالعات از برخی براساس ادامه در. است گرفته قرار ارتباطات و اطالعات
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 و دبهبو براي مؤثر عاملی میتواند چگونه الکترونیکی شهرداري شهر، قالب در ارتباطات و اطالعات فناوري
  .باشد شهري مدیریت توسعه

  نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در امور فرهنگی :
 شبکه ، جمعی ارتباط وسایل گسترش و است داده قرار بشر اختیار در را نیرومندي فنون و ابزار عصرالکترونیک

 خدمات به پیش از بیش را انسان زندگی هاي جنبه تمامی ، اطالعاتی هاي راه بزرگ و ها ،ماهواره تلفنی هاي
  اجتماعی اوضاع و اقتصاد اینترنت، و اطالعات فناوري .است کرده متکی وارتباطی اطالعاتی وتکنولوژیهاي

 . است کشیده چالش به را فرهنگی
گرچه پدیده هاي جدید تکنولوژیک بویژه در حوزه رسانه ها و شبکه هاي اطالع رسانی جهانی براي رفاه ، 

جوامع بشري به وجود آمده اند اما به کارگیري آنها در خدمت استعمار نو که با هدف یکسان آرامش و سعادت 
سازي فرهنگ ها و حاکم کردن فرهنگ مبتذل و اخالق ستیز غرب صورت گرفته است ، نتیجه اي غیر از بر 

  اهد کرد.هم زدن آرامش بشري ، ایجاد اغتشاش فکري و نا بسامانی روحی دستاوردي را عاید بشریت نخو
اینترنت در شکل رسانه اي دو سویه همچنانکه در بعد مثبت در امر اطالع رسانی سالم بسیار کارساز و کارآمد 
است، در بعد منفی با ترویج بی بندوباري ، فساد، گسترش جرایم جهانی . مجرم پروري چون تیغی بران و بی 

  رحم عمل می کند.
  :تاثیر شرکت مخابرات

، اقداماتی وسیع را مد نظر قرار که شرکت مخابرات براي همراه شدن با عصر ارتباطات جاي خوشوقتی است 
داده است . بدیهی است که گسترش خطوط ارتباطی براي استفاده از شبکه هاي جهانی بخصوص شبکه 

  است. ا  ياینترنت غیر قابل نفی بوده بلکه بهره گیري از این شبکه ها بعنوان دروازه ارتباط با دنیا امري ضور

 جزو رسانی اطالع و فرهنگی امور در ارتباطات و اطالعات فناوري کاربرد درس
 خدمات گرایش ، ارتباطات و اطالعات فناوري مهندسی رشته در تخصصی دروس
 فیدم بسیار میتواند و است رشته این در خوب بسیار دروس جمله از که باشد می شهرداري اي رایانه

 هک اي رشته میان درس یک رسانی اطالع و فرهنگی امور در ارتباطات و اطالعات فناوري کاربرد درس .باشد
 و اصول _ ارتباطات _شناسینوین رسانه _ فرهنگی امور _رسانه تاریخ_اطالعات فناوري تاریخ: بخشهاي از

 امور رسانه تاریخ اطالعات فناوري تاریخ. است شده تشکیل...  و فرهنگ انتقال ابزارهاي و تبلیغات مبانی
 فناوري کاربرد درس کالس.... و فرهنگ انتقال ابزارهاي تبلیغات مبانی و اصول نوین شناسی رسانه فرهنگی
 . رسانی اطالع و فرهنگی امور در ارتباطات و اطالعات

 و مرتبط سازمانهاي و تابعه مناطق تهران، شهرداري اولویت با شهرداریها نیاز مورد متخصص نیروي تربیت
 به تهران شهري مدیریت تجهیز راستاي در دیده آموزش نیروي تأمین منظور به تهران استان شهرداریهاي

 شگستر شهري، فرهنگ و محیط ارتقا و بهبود شهري، مشکالت و مسائل رفع منظور به روز تخصص و دانش
 با شهرسازي و شود می خوانده شهري توسعه مواهب که آنچه از اصلی وران بهره عنوان به مردمی مشارکت
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 نهادهاي سایر و تهران شهرداري و هنري فرهنگی سازمان در شاغل نیروهاي آموزش-.مردم براي و مردم
 و یشترب چه هر موفقیت راستاي در شهري علوم با آشنایی آنان، تخصصی و فنی دانش ارتقا منظور به مرتبط

 فرهنگ ارتقا و بهبود-. درون از اصالح و شهرداري از تهران شهر فرهنگی ساختار در تحول شروع و تر کاربردي
 و هرش مدیریتی و اقتصادي صنفی، اجتماعی، مختلف سطوح در مردم عامه بین در آن گسترش و شهرنشینی

 افزایش. مشاغل فرهنگی سازماندهی نهایت در و صنوف براي کاربردي – علمی آموزش هاي دوره برگزاري
 شهریرسانه،ارتباطات علوم حوزه در وابسته سازمانهاي و تهران شهرداري کارکنان شغلی مهارتهاي و فنی دانش

 .عادالنه اطالعاتی جامعه یک ایجاد ، 2005 مخابرات جهانی روز ارتباطاتشعار نام به اي آنپدیده تاریخچه و

 آن از استفاده و مخابرات اهمیت بر جهانی توجه کردن متمرکز آن از هدف که است؛ شده انتخاب عمل زمان
 زن و ردم و سوادبی و کرده تحصیل فقیر، و ثروتمند روستایی، و شهري مناطق بین فاصله کردن کم جهت در

  .باشد می
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  :هفتم فصل
  »افکارسنجی ودر مردمی ارتباطات در اطالعات فناوري« 

  

  

  

  

  

  

  

  مقدمه:

  افکار سنجی 
تالشهاي سازمان یافته علمی براي نشان دادن عقاید مردم نسبت به یک موضوع در یک مکان اجراي اقدامات و 

خاص و در یک مقطع زمانی معین است . و نتیجه آن نشان میدهد که افراد به چه دلیلی عقیده خاصی 
  . پذیرفته اند و با چه شدت و قدرتی از آن حمایت میکنند را 
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  روش هاي افکار سنجی 
 است .   survey ن روش افکار سنجی روش پیمایشی یامتداول تری 

 روش مستقیم مانند مصاحبه مستقیم با مردم است .( پیمایشی) .1

  . روش غیر مستقیم هم همان تحلیل محتوي است .2

 مشاهده همراه با مشارکت : زندگی در میان مردم و یافتن نیاز مردم .3

  کاربردهاي افکار سنجی 
 در حوزه اقتصاد و تجارت  -
 در حوزه سیاست  -
 در حوزه فرهنگ  -
 در حوزه اجتماعی -

  ویژگی هاي افکار سنجی
 . شناخت خواسته ها و تعیین میزان رضایتمندي کارکنان یک سازمان از طریق نظر سنجی .1

 . پاسخگویی به مردم و افکار عمومی در خصوص فعالیتها و خدمات .2

با  «بررسی عملکرد و فعالیت ساالنه ( سازمان . شرکت ) و بازخورد آن در افکار عمومی و مقایسه آن  .3
 سنوات گذشته

 . بررسی امنیت اجتماعی و عملکرد نهادهاي مسئول .4

 . بررسی دیدگاه مردم در خصوص سیاست خارجی و ارتباط با کشورهاي خاص  .5

 . بررسی رضایت شغلی در کلیه سازمانها  .6

 . ی نوع کاالهاي مصرفی شهروندان و نیازها و خواسته هاي جدید مصرفیبررس  .7

  
 
 

  : عمل هاي حوزه تفکیک به وظایف شرح

   رسانی اطالع و ارتباطات •

ـــتهاي گزارش، تنظیم منظوربه معاونت اطالعات و اخبار دریافت  ـــیاس  اجراي و تبلیغاتی و خبري خبر،س
 ارتباط جلســات، در شــرکت:  طریق از ســازمان کالن مشــی خط به توجه با انتشــاراتی و ارتباطی طرحهاي
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ــتمر و مســتقیم ــؤالن، با مس ــور مس ــفرهاي در حض  هايبرنامه و ها طرح اخبار دریافت خارجی، و داخلی س
شار سازمان، مختلف واحدهاي سانیاطالع ارزش که مکاتباتی انت ستقیم ارتباط دارند، ر سانه مردم با م  هايور

  . خارجی و داخلی

  .فناوري و علم بویژه مختلف بخشهاي در جمعی هايرسانه اصحاب با مند نظام و مؤثر مستمر، ارتباط 

  .مدیران و معاونت اي رسانه و خبري هاي نشست اجراي و ریزيبرنامه 

 و مجازي فضاي مکتوب، هاي رسانه طریق از معاونت هاي فعالیت رسانی اطالع فرآیند اجراي و ریزي برنامه 
  .سیما و صدا

  .هارسانه در معاونت با مرتبط شده منعکس مطالب و اخبار گزارش و بررسی 

  ).ها سایت وب(الکترونیکی رسانی اطالع پایگاههاي مدیریت 

 گروه قالب در فناوري و علم بخش نویســـندگان هاي توانمندي از مندي بهره و گیري ارتباط شـــناســـایی، 
  . نویسندگان

  . عمومی اذهان شدن روشن منظوربه سازمان هايبرنامه اي رسانه پیوست تهیه 

 عنوان به کشــور خارج و داخل ســازمانهاي و نهادها و دولت ، مردم به ســازمان عملکرد و هابرنامه انعکاس 
   سازمان سخنگوي

   سازمان هاي پیام و هاآگهی ها،اطالعیه ها،بیانیه ، تدوین و تهیه 

  .واقع خالف مطالب به تکذیبیه و اصالحیه جوابیه، ارسال طریق از عمومی افکار تنویر جهت در اقدام 

 ینبهتر به کار تحویل تا آغاز از مربوطه امور انجام حسن بر نظارت و نیاز مورد تخصصی خدمات سپاريبرون 
  . کیفیت

ـــد  ـــانه رص ـــتقیم هاي فعالیت با ارتباط در عمومی مجامع و هارس ـــتقیم و مس ـــازمان غیرمس  منظوربه س
   لزوم صورت در پاسخگویی و انعکاس رسانی،اطالع

 شگاهنمای ها، همایش فرهنگی و انتشاراتی رسانی، اطالع تبلیغاتی، امور اجراي و ریزيبرنامه در موثر مشارکت
   ها جشنواره و ها

  معاونت عالی محترم مقام سوي از محوله امور سایر اجراي 

   فرهنگی امور و تبلیغات •



  قندالی: استاد                                          رسانی واطالع امورفرهنگی در اطالعات فناوري کاربرد
 

٥٦ 
 

  .مدیریت و کارکنان مردم، با تعامل و ارتباط فرآیند تسهیل 

ــتفاده با معاونت مختلف بخشــهاي فعالیتهاي و ها توانمندي معرفی  ــیوه و نوین دانش از اس  مناســب هايش
  .نمایشگاهی و تبلیغاتی

 نبهتری به کار تحویل تا آغاز از مربوطه امور انجام حسن بر نظارت و نیاز مورد تخصصی خدمات سپاريبرون
  .کیفیت

مه  نا هاي اجراي و ریزي بر عالیت مه فوق و فرهنگی ف نا نان براي بر نت کارک عاو یت( م هاي تقو ند  درون فرآی
  ).سیستمی

سانی اطالع فرهنگی، امور اجراي و ریزي برنامه  شنواره تبلیغاتی و ر سم و مجامع ملی، هاي ج سري مرا  سرا
  معاونت

   همکاران به گوناگون قالبهاي در هنري و تبلیغی فرهنگی هايبرنامه و خدمات ارائه و اجرا 

ـــارکت  ـــانی، اطالع تبلیغاتی، امور اجراي و ریزيبرنامه در موثر مش ـــاراتی رس  ها، همایش فرهنگی و انتش
   ها جشنواره و ها نمایشگاه

  معاونت عالی محترم مقام سوي از محوله امور سایر اجراي 

   سازي مستند و انتشارات •

   سازمان ارتباطی و تبلیغاتی ، انتشاراتی امور انجام حسن بر نظارت و سپاري برون رویه، وحدت ایجاد 

   مصوب قوانین چارچوب در آن مختلف واحدهاي و سازمان عملکرد انتشار 

   سازمان فعالیتهاي بصري -سمعی و اطالعاتی آرشیو تهیه 

  سازمان اي رسانه چند هاي نیازمندي کلیه و تیزر فیلم، عکس، تهیه 

  )الکترونیک و مکتوب(مصوب قوانین چارچوب در داخلی نشریه انتشار طریق از رسانی اطالع 

  .یالکترونیک و مکتوب تصویري، صوتی، بصورت معاونت توانمندیهاي و هافعالیت آرشیو و سازي مستند 

 اقالم توزیع و تولید تهیه، در صــالح و صــرفه و کیفیت بر ونظارت تبلیغاتی و انتشــاراتی اقالم توزیع و تولید 
  .انتشاراتی

  .الکترونیکی و نوشتاري چاپی، مهم مدارك و اسناد نگهداري و بنديطبقه آوري،جمع 

  .کننده درخواست مراکز به تصویري و صوتی خدمات ارائۀ و آرشیو ایجاد 
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 ینبهتر به کار تحویل تا آغاز از مربوطه امور انجام حسن بر نظارت و نیاز مورد تخصصی خدمات سپاريبرون 
  .کیفیت

ـــارکت  ـــانی، اطالع تبلیغاتی، امور اجراي و ریزيبرنامه در موثر مش ـــاراتی رس  ها، همایش فرهنگی و انتش
   ها جشنواره و ها نمایشگاه

  معاونت عالی محترم مقام سوي از محوله امور سایر اجراي

   تشریفات و مراسم •

   رسانی اطالع و ارتباطات هماهنگی، امور انجام و ها برنامه در معاونت عالی مقام همراهی 

سبت تکریم  سم برگزاري طریق از ملی و دینی هاي منا  و رابطه حسن ایجاد جهت مربوطه ها مناسبت و مرا
   استانها و تابعه واحدهاي ستادي، مسئوالن و کارکنان بین مشارکت جلب

  .مناسبتها و مجامع مراسم، برگزاري امور پیگیري و عملیاتی ریزي برنامه 

 ینبهتر به کار تحویل تا آغاز از مربوطه امور انجام حسن بر نظارت و نیاز مورد تخصصی خدمات سپاريبرون 
  .کیفیت

 شگاهنمای ها، همایش فرهنگی و انتشاراتی رسانی، اطالع تبلیغاتی، امور اجراي و ریزيبرنامه در موثر مشارکت
   ها جشنواره و ها

  معاونت عالی محترم مقام سوي از محوله امور سایر اجراي 

   مردمی ارتباطات و افکارسنجی •

  .مدیریت و کارکنان مردم، با تعامل و ارتباط فرآیند تسهیل 

  .معاونت مختلف هاي حوزه فعالتیهاي و اقدامات خصوص در هدف جامعه از نظرسنجی 

 به رسانیاطالع نوین هايفناوري از استفاده با حضوري غیر و حضوري مراجعان به پاسخگویی سیستم ایجاد 
  .مخاطبین

  .معاونت تابعۀ هاي واحد عمومی روابط امور هماهنگی 

 نبهتری به کار تحویل تا آغاز از مربوطه امور انجام حسن بر نظارت و نیاز مورد تخصصی خدمات سپاريبرون
  .کیفیت
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ـــی ـــنجش و دیدگاهها بررس ـــل نتایج ارائه و گیرندگان خدمات و مخاطبان ، مردم عمومی افکار س  به حاص
 ارتباطی و اجرایی هايبرنامه و ها طرح تدوین و مطلوب اجرایی روشــهاي اتخاذ منظوربه ســازمان مســئوالن

   مناسب

   حاصل نتایج انعکاس و سازمان مسؤوالن هاي وعده موقع به انجام پیگیري 

ـــن آوردن فراهم  ـــئوالن و مردم میان متقابل ارتباط حس ـــازمان مس  ، عمومی مالقات برگزاري طریق از س
   ها مالقات و بازدیدها ، سفرها ترتیب - ها سخنرانی برپایی ، مصاحبه

  معاونت عالی محترم مقام سوي از محوله امور سایر اجراي

   ریزي برنامه و پژوهش •

   سازمان کالن رسانی اطالع و تبلیغی و ارتباطی هاي سیاست طراحی 

   رسانی اطالع و ارتباطات دفتر ساالنه بودجه و برنامه پیشنهاد و تنظیم 

  . تابعه هاي واحد و همکاران مستمر آموزش عمومی، روابط هاي فعالیت رسانی روز به و ریزي برنامه 

  .پاسخ و پرسش جلسات برگزاري و مسؤوالن با مردمی مالقاتهاي برگزاري جهت در ریزيبرنامه 

  .ربوطهم تحلیلی گزارشهاي تنظیم و تهیه و تخصصی نشریات و هارسانه در منتشره مطالب محتوي تحلیل 

  .آنها انجام حسن بر نظارت و عمومی روابط در منعقده قراردادهاي امور پیگیري 

 ینبهتر به کار تحویل تا آغاز از مربوطه امور انجام حسن بر نظارت و نیاز مورد تخصصی خدمات سپاريبرون 
  .کیفیت

   پیشنهادها نظام اجراي 

   دولتی نهادهاي و دیگر هاي سازمان عمومی روابط با ارتباط برقراري 
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  :هشتم فصل
 ايه وهمایش جلسات وبرگزاري اطالعات انتشاراخباروتکمیل«

  »شهرداري در وخارجی داخلی
  

  

  

  

  

  

  مقدمه:
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 از قبل اما. دارند نقش جامعه فرهنگ اعتالي و رشد در آموزشی و علمی هاي نشست و ها همایش برگزاري
 میتواند همایش. چیست همایش نوع و همایش این از هدف که داشت نظر در را این باید ریزي برنامه هرگونه
 میزگرد گفتمان یا و  کنگره,    سمینار بصورت میتواند همایش شکل.باشد اي توسعه یا و کاربردي,  بنیادي

  . باشد

,  مایشه برگزاري زمان و تاریخ. بشود بینی پیش باید آن کننده تامین موسسات و همایش براي الزم اعتبارات
   همایش عنوان,   آن کاربردهاي و همایش اهداف,   مرتبط موضوع با قبلی هاي همایش از حاصل ونتایج سوابق
 اعالن و ها رسانه طریق از باید همایش برگزاري دبیر مسئول و نام و آن اعضاي و همایش هاي فعالیت حوزه
  .برسد همایش در کنندگان شرکت و عالقمندان اطالع به تبلیغاتی هاي

 اجرایی کمیته به را خود پیشنهادات بتوانند نظران صاحب و مشتاقان و عالقمندان که شود فراهم بستري باید
 هرچه بهبود جهت در پیشنهادات و نظرات این لزوم صورت در تحقیق و بررسی از  بعد تا برسانند همایش

  .شود گرفته بکار همایش سریعتر و بهتر

 شده دعوت محققان و دانشجوها از اعم افراد وسایر خارجی و داخلی  مدعوین میهمانان و ها سخنران تعداد
  .شود گوشزد آنها به سخنران هر براي الزم زمان مدت و  شود مشخص باید

  .یردبگ قرار کنندگان شرکت اختیار در و شده تنظیم قبال طرح اجرایی زمانبندي و زمانی جدول است بهتر

  :است زیر بصورت همایش یک سازمانی ساختار
   همایش رئیس

   همایش دبیر 

   همایش علمی کمیته 

   همایش اجرایی کمیته 

  همایش دبیرخانه  

  :همایش علمی کمیته وظایف
  همایش فرهنگی و علمی اداره جهت در موثر و علمی هاي راهکار ارائه

  همایش مهمانان و مدعوین تعیین

  برتر مقاالت انتخاب روش تعیین
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  :همایش اجرائی کمیته وظایف
  همایش ارکان سایر و دبیرخانه و علمی کمیته وظایف تعیین

  همایش اعضاي بین در آن توزیع و مالی نیازهاي مقدار تعیین

  همایش اعضاي بین در نظم و هماهنگی ایجاد

  :همایش دبیرخانه وظایف
  همایش برگزاري محل و تاریخ و همایش اصلی برنامه تنظیم

   اجرایی کمیته کمک به مقاالت  دریافت براي همایش فراخوان اعالن

  همایش دبیرخانه تشکیل

  دبیرخانه محل تعیین

  :است زیر شرح به همایش برگزاري سطوح
  داخلی.1

  اي منطقه.2

   ملی.3

  المللی بین.4

  میشود؟ شناخته المللی بین هاي همایش بعنوان هایی همایش چه
 زیر هاي ویژگی داراي که میشود تلقی المللی بین همایشی آن ها گردهمایی مورد در مصوب نامه آیین در

  :باشد

 دعوت گوناگون هاي ملیت از محققان و دانشگاهیان و کشور خارج برجسته افراد و سخنرانان از درهمایش.1
  .آید عمل به

  .باشد داشته فعال حضور المللی بین انجمن یا و سازمان یا موسسه چند یا یک همایش در.2

  باشد المللی بین موضوعات و موثر اهداف داراي.3

  باشد خارجی کشورهاي از شده ارائه مقاالت و سخنرانان از بخشی. 4
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  : نهم فصل
 یبترغ هاي روش, تبلیغ هاي وروش مخاطبان در تبلیغ تاثیر«

  » وامتناع
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   : مقدمه

 ایگاهج خدمات و کاال خرید هنگام در ایرانی کنندگانمصــرف رویکرد تغییر در تبلیغاتی نوین هاي ســیســتم
 نقش یتبلیغات بیلبوردهاي و ايماهواره هايشبکه اینترنت، پیشرفته، کشورهاي در که حالی.. ندارند چندانی
. ندارند ایران در چندانی تاثیرگذاري تبلیغاتی ابزارهاي این دارند، خدمات و کاال تبلیغات در ايکنندهتعیین

 یرانیا کنندگانمصرف رویکرد بر موثر تبلیغی ابزارهاي بین در را سهم بیشترین درصد 34,4 با سیما و صدا
شته خدمات و کاال خرید هنگام در ست دا ستان خانواده،. ا شنایان و دو صد 34 یعنی اندك اختالف با آ  از در

 به. دادند اختصاص خود به را سوم رده درصد 10,2 تنها با نیز مطبوعات و گرفته قرار دوم رتبه در لحاظ این
ـــرف که گرفت نتیجه توانمی ترتیب این ـــتر ایرانی کنندگانمص  و کاال ریدخ حوزه در را تبلیغاتی تاثیر بیش

 آشنایانو دوستان خانواده، گرفتن قرار. گیرندمی خود آشنایان و دوستان و خانواده و سیما و صدا از خدمات
 هاایرانی بین در شــفاهی فرهنگ که دهدمی نشــان کشــورمان در تبلیغاتی ابزارهاي موثرترین دوم رتبه در

 در چشــمگیري موفقیت طریق این از توانندمی صــنعتی و تولیدي شــرکتهاي و زندمی را اول حرف همچنان
 ،تبلیغاتی بیلبوردهاي اینترنت، همچنین. بیاورند دســت به بازار در ســهم افزایش و خود محصــوالت فروش

یامک و ماهواره عدي هايرده در نیز پ هاي موثرترین ب غاتی ابزار ـــرف بین در تبلی ندگانمص  قرار ایرانی کن
 نهاییت به آن سهم که دارد وجود "تبلیغی ابزارهاي سایر" عنوان تحت ايگزینه که اینجاست جالب. گرفتند
 و نتریضــعیف عنوان به حالی در پیامک دیگر ســوي از. اســت پیامک و ماهواره تبلیغاتی ابزارهاي از بیشــتر

 و تولیدي شــرکتهاي از بســیاري اخیر ســال چند طی که شــده معرفی ایران در تبلیغی ابزار ناکارآمدترین
 اجازه ونبد ارسال از نیز افراد از بسیاري البته که اندداده گسترش را خود تبلیغاتی پیامکهاي ارسال خدماتی

 بزارهايا تبلیغاتی پیشــرفته تجهیزات و نوین فناوریهاي ورود وجود با ایران در. هســتند ناراضــی پیامکها این
 و دوســـتان خانواده،( دهان به دهان تبلیغات مهمتر آنها از و مطبوعات وســـیما، صـــدا مانند تبلیغ ســـنتی

 تنهایی به روش ســه این که طوري به. اســت خدمات و کاال تبلیغ براي شــیوه موثرترین همچنان) آشــنایان
  .دارند خرید هنگام در ایرانی کنندگانمصرف گیريتصمیم در نقش درصد 80 حدود

  : بر مردمغات یتاثیر تبل
بلیغات محیطی یا همان تبلیغات شهري یکی از اثر گذارترین روش ها براي تجارت هاي محلی به شمار می ت

نصب بنر ، بیلبورد هاي تبلیغاتی و یا حتی تراکت هاي دیواري یا هر روش دیگري  رود. تبلیغات محیطی شامل
ان پرترددکه انس براي جلب توجه عابران در کوچه و خیابان می شود.این گونه تبلیغات بیشتر در مکان هاي

 . هاي زیادي به صورت مداوم با آن ها سر وکار دارند داراي اثر بخشی فوق العاده است
نمونه تبلیغات در نقاط اصلی شهر از مکان هایی است که روزانه میلیون ها چشم به صورت آگاهانه  به عنوان

یا ناآگاهانه آن را دنبال می کنند و این ذوق یک طراح حرفه اي است که نگاه ها را با خالقیت خود شکار می 
راه ورود برندها و نام هاي تجاري  کند.این روش تبلیغی تا حاال بسیار کارساز بوده است زیرا به کمک آن توان
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را به مکان هایی که قبال رسانه هاي سنتی از دستیابی به آنها محروم بوده اند نظیر خیابان ها ، محل کار افراد، 
مدارس باز کرد. هزینه تبلیغات محیطی در مواردي بسیار سنگین بوده و تجارت هاي محلی و کوچک توان 

وان با استفاده از خالقیت ، هزینه تبلیغات محیطی را تا حد زیادي کاهش داده و انجام آن را ندارند ولی می ت
تبلیغات تالشی است براي ایجاد یک ارتباط دو سویه غیر مستقیم با مخاطبان . اثرگذاري آن را افزایش داد

غییر نگرش اد و تعبارتی دیگر تبلیغات به معناي رساندن پیام به دیگران از طریق برقراري ارتباط به منظور ایج
  .و دگرگونی در رفتار و دانش مخاطبان است

  تبلیغات بر مخاطبان :
 تواند موجب شناخت و آگاهی نسبت به محصول و خدمات شود.به طور کلی مردم تبلیغات می :ایجاد آگاهی

 .تبلیغات میتواند موجب ایجاد نگرش مثبت و مطلوب نسبت به کاال یا خدمتی شود : ایجاد نگرش مثبت

صول در بازار سازي مح ــت تبلیغات می تواند به جایگاه  :جایگاه  در جایی که بازار بخش بندي شــده اس
 سازي محصول 

در بخش خاصـــی از بازار کمک  ایجاد هویت براي نام تجاري و ایجاد یک تصـــویر ذهنی براي کاال و خدمات
 .کند

ــت که در طول زمان موجب ایجاد : حفظ روابط  ــه  تبلیغات نیرویی اس ــتري و عرض و تقویت رابطه بین مش
 کننده 
 .تبلیغات میتواند مشتریان را به استفاده از یک کاال یا خدمتی خاص قانع کند : اقناع

ست و همزمان با یکی از ویژگی : مقابله با فعالیت رقبا سعه مفاهیم بازار و نام تجاري ا ضر تو صر حا هاي ع
ــترش  ــتر گس ــتر و بیش ــرکت ارایه کننده این بازار،رقابت بیش ــود. تبلیغات می تواند به حفظ جایگاه ش میش

 محصول و یا ارتقاي آن در میان مشتریان کمک کند.
ــازمانا ــیاري از س ــانهز این رو بس ــعی دارند تا با انجام تبلیغات از طریق رس هاي مختلف از جمله رادیو، ها س

ـــتریان به حفظ و عالوه بر معرفی خدمات و م …تلویزیون،مطبوعات، تلفن همراه و ـــوالت خود به مش حص
  تحکیم این جایگاه در جامعه بپردازند.

  ارزیابی اثربخشی تبلیغات :
ست به عبارت دیگر مشخص کردن  شی تبلیغات ا سیار مهم در قلمرو تبلیغات، ارزیابی اثربخ سایل ب یکی از م

ـــرف کرده هدافی که تعیین کرده بودیم ایم تا چه حد ما را به ااینکه تبلیغی که ما بودجه زیادي جهت آن ص
ــت. اندازه ــانده اس ــی تبلیغات همانند یک بازخورد عمل می رس ــزد گیري و ارزیابی اثربخش کند و به ما گوش

ــت وبه دلیل ابهاممی ــعف ها و قوت هایی اس ها و نگرانی هایی که در مورد انواع کند تبلیغات ما داراي چه ض
کشـــور جهان،  21ي آثار تبلیغات وجود دارد، کارگزاران تبلیغاتی گیرهاي آزمایشـــی و اندازهروش ها و رویه

  اکنون آزمایش هاي متعددي براي ارزیابی آثار ارتباطی و فروش تبلیغات طراحی کرده اند.
  نهادینه کردن فرهنگ تبلیغات :
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 جزیی تبلیغات عرصه اناندرکاردست که کنیم تفهیم افکار عمومی باید به تبلیغات فرهنگ کردن نهادینه براي
 فرهنگ که بخوایم تبلیغات عرصهاندرکاران دیگر از دست هستند و از سوي مرز و بوم این سازان از فرهنگ

 خود کوشا باشند. ايحرفه فرهنگ کردننهادینه در جهت ايحرفه کنند و با رفتارهاي را رعایت عرصه این
 اندرکاران دست که است ايگونه اخیر به هايدهه طی تبلیغات در عرصه شده گرفته کاربه هايواژه حتی

صنعت  دانیممی که است در حالی اند. اینتعبیر کرده” سوداگرانه“را  آنان و عمل” سوادگر“را تبلیغات اجرایی
  باشد. می اقتصادي در توسعه استراتژیک صنعتیک تبلیغات

 ؟دارد تاثیر محصوالت فروش بر تلویزیونی تبلیغات آیا

 از تريبیش مصرف یا خریدن براي ها مشتري کردن ترغیب براي معموآل که است ارتباطات از شکلی تبلیغات
 والتمحص شهرت و فروش براي تاکنون متفاوتی هاي تبلیغات. گیرد می صورت خاصی سرویس یا محصولی

سر در مختلف ستا همین در. اند شده ساخته جهان سرا سیاري را  غیتبلی پیام از غیر به تبیلغات اوقات از ب
 زا هسـتند تبلیغات داراي عمومی و اصـلی هاي رسـانه تمامی. گذارد می اختیار در نیز واقعیی اطالعاتی خود

ــینما, رادیو, تلویزیون جمله  يتابلوها و خرید هاي کیف, اینترنت, ویدیویی هاي بازي, ها روزنامه, مجالت, س
صر در. اعالنات ضرکه ع شتري رقابت، ارتباطات مفاهیم حا ست خورده پیوند هم با … و گرایی م  هب تبلیغات. ا
 معرفی و شـــناســـاندن طریق از ســـازمان بقاء و حفظ در محوري نقش بازاریابی، آمیخته از عنصـــري عنوان

 و رشگسـت براي بازاریابی شـده شـناخته ابزارهاي از یکی عنوان به تبلیغات که چرا کند، می ایفا محصـوالت
ست بازار در نفوذ سطه اینکه بدلیل بازرگانی تبلیغات. ا صرف و تولیدکننده بین وا ست کننده م  رونق وجبم ا

 طریق از. داشـت خواهد بهمراه را ملی درآمد سـطح افزایش ، تولید گسـترش فروش رونق و شـود می فروش
 جذب و نفوذ حوزه گســترش براي ابزاري عنوان به را ها رســانه اجتماعی و تجاري اقتصــادي، نهادهاي دیگر،

 این در و اند قرارداده حمایت مورد خود عقاید ها، اندیشـه خدمات، محصـوالت، کاالها، مشـتریان و مخاطبان
ــترده عنوان به تلویزیون بین ــانه ترین گس ــب حامل تواند می جمعی رس ــانی اطالع در مناس  دار جهت و رس

ــته و عقاید کردن ــربه ویژگیهاي از گیري بهره با بتوان که شــرطی به هاباشــد خواس  در تلویزیون فرد منحص
سه سانه سایر با مقای شی ارتباط-ها ر شتریان با اثربخ سعه و حفظ به تواند می نهایت در که کنیم برقرار م  تو
ضر تحقیق. گردد منجر هدف بازارهاي شی عنوان با حا صوالت فروش بر تلویزیونی تبلیغات اثربخ صدد مح  ر

 . است محصوالت فروش بر تلویزیونی تبلیغات تاثیر اثبات

 : کرد نگاه تبلیغات به باید هوشیارانه

 ايج تازه محصوالتی روز هر. گردندمی وقفهبی صنعت هايچرخ است، پیشرفت حال در سرعت به تکنولوژي
صوالت شت را قبلی مح سیدن هايراه تا گیرندمی جهان هايویترین پ  را زندگی و کنند ترکوتاه را هدف به ر

سان صالً کنید؟می تازه محصوالت شناخت صرف را تانوقت از میزان چه شما. ترآ  چنین ساعت هايعقربه ا
صتی شتر دهند؟می شما به را فر صوالت شناخت براي کافی زمان مردم، بی سانه اگر و ندارند جدید مح  هار
 فروش، هتپند قلب. مانندمی عقب دنیا پیشــرفت قافله از مســلما کنند تبلیغ را جدید محصــوالت که نباشــند
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 انیرســآگاهی صــرف را کالنی مبالغ تولیدکنندگان اســت شــده باعث حقیقت همین کشــف و اســت تبلیغات
صوالت درباره سانه ترینپرمخاطب تلویزیون هنوز میان این در. کنند مخاطبان به شانمح ساب به جهان ر  ح

  .   دهدمی قرار الشعاعتحت را عمومی افکار تبلیغ، دیگر انواع از بیشتر تبلیغاتش و آیدمی

 :    جامعه بر تبلیغات تاثیر

سعه چنان بازاریابی و تبلیغات مقوله امروزه ست دهش تبدیل بازار مدیریت فرایندهاي از یکی به که یافته تو . ا
ساند، هاآن به را مردم نیاز مورد کاالهاي تواندمی مثبتش شکل در تنها نه تبلیغات  شکل رد گاهی بلکه بشنا

 کنند احساس هاآن که کند معرفی مردم به طوري را ندارد نیاز هاآن به جامعه که را کاالهایی تواندمی منفی
سی نیازهایی کاالها این سا سخ را فرد واقعی نیازهاي گاهی تبلیغات بنابراین.  هستند ا  نیز یگاه و دهدمی پا

ـــخ که جایی تا کندمی معرفی او به واقعی نیاز یک عنوان به فرد در را نیاز عدم حتی یا را پنهان نیازي  صش
 ترتیب این به. شـودمی وارد لطمه اش اجتماعی شـخصـیت به باشـد نداشـته را کاال آن اگر کندمی احسـاس
 گیزان شوق نیازهاي و واقعی نیازهاي به را شده احساس نیازهاي است قادر مفید جهت در بازاریابی و تبلیغات

 دشـومی باعث هم مضـر جهت در. نماید آشـکار را پنهان نیازهاي حتی و کند تبدیل مندانگیزه نیازهاي به را
 نیســـت نیازشـــان مورد که خریدي ســـمت به را افراد و بنمایاند رخ واقعی نیازهاي عنوان به کاذب نیازهاي
 طریق زا دارانسرمایه امریکا، در پیش دهه چندین بزنیم؛ مثالی توانیم می زمینه این در بگذارید. کند هدایت

 ســـیاهپوســـتان از گروهی که رســـیدند نتیجه این به بازار، مدیریت هايشـــاخه از یکی عنوان به بازارگردي
 نتیجه بازاریابی بخش مدیران به بالفاصله هاآن. اندشده ثروتمند و کنندمی کسب باالیی درآمدهاي امریکایی
سازها و هادانشیمی از زیادي شمار از هم مدیران این و کردند اعالم را شانپژوهش ستند دارو  به شروع خوا
 کردند تولید را آرایشی لوازم این هاآن. باشد مناسب هاپوستسیاه پوست براي که کنند آرایشی لوازم ساختن

سیله و نیاز نوعی به لوازم این مدتی از پس که کردند کاري تبلیغات با و صیت کسب براي ايو  جتماعیا شخ
 یاهسـ و گذشـت نیز امریکا مرزهاي از نیاز القاي این حتی که ايگونه به شـد؛ تبدیل پوسـتان سـیاه میان در

 وجه آوردن دســت به براي آرایشــی لوازم این خواهان کردندمی زندگی دیگر کشــورهاي در که هاییپوســت
 پس. دکنن اســتفاده لوازم این از تا گرفتند وام نداشــتند پولی که کســانی حتی که جایی تا شــدند؛ اجتماعی

ــرمایه که بینیدمی  هب را اهمیتکم محصــول نوعی تبلیغات، ســپس و بازارگردي کمک با مثال این در دارس
 ترواجب هم شب نان از که کردند معرفی حیاتی نیازي و اجتماعی تشخص کسب براي مهم شاخصی عنوان

ــه در تبلیغات واقع در! بود ــخص بر اول الیه در کند؛می عمل الیه س  او که کندمی کاري و گذاردمی تاثیر ش
شاهده از پس ست شده تبلیغ که کاالیی به شدت به تبلیغ م ساس ا ست به براي و کند نیاز اح  آوردنش د

. دهدمی قرار تاثیر تحت را جامعه هم خانواده و شـــودمی منتقل خانواده به بالفاصـــله هاتالش این. بکوشـــد
 رب هارســـانه یعنی گیرد؛می خود به فرهنگی رنگ که اســـت وقتی آن و دارد هم دیگري مثبت وجه تبلیغات
 نوعی یغتبل. دارد اجتماع سطح در انگیزشگفت تأثیري که شوندمی متمرکز تبلیغات طریق از سازيفرهنگ

ـــت پیام ـــانه بالطبع و اس  کرف. کند منتقل مخاطب به نیز را پیام نوع این تواندمی ماهیتش به توجه با رس
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 ترینوبمحب عنوان به تلویزیون، از که تبلیغاتی ها،رســانه همه میان در که باشــد صــحیح تعبیر این کنیدمی
 ثرگذارترا و تردقیق تبلیغ چه هر مسلماً دارد؟ عمومی افکار بر بیشتري تاثیرگذاري شودمی پخش رسانه، نوع

ــد ــمت به افراد گرایش باش ــده تبلیغ که کاالیی س ــت موثرتر ش ــانه که آنجا از و اس  تأثیرگذاري دیداري رس
. کندمی ریدخ مشتاق را مخاطبان بیشتر نیز تبلیغاتش دارد، مخاطبانش بر دیگر هايرسانه به نسبت بیشتري

سی امکان هنوز ستر صوصبه و کامپیوتر به د سر هاخانواده همه براي اینترنت خ ست می  یلدل همین به و نی
 اراندســـرمایه براي حدي به تلویزیون در تبلیغ. دارد مخاطبان متأثرکردن در مهمی نقش همچنان تلویزیون

 نیز است ممنوع شانتبلیغ که کاالهایی صاحبان حتی خارجی کشورهاي در که است مهم جهان سراسر در
 در وانینق اسـاس بر سـیگار تبلیغ که دانیدمی حتما مثالً کنند؛ پیدا تلویزیون در خود براي راهی کوشـندمی

 مردمی هايسازمان کند تبلیغ را دست این از مضري کاالهاي کسی اگر و است ممنوع خارجی هايتلویزیون
 رد پیش ســال چندین. بپردازد را ســنگینی بســیار جریمه باید شــخص آن و کنندمی شــکایت او از دولتی و

 و بگذرند مضر محصول این بیشتر فروش سرشار سود از بودند نتوانسته وینستون سیگار تولیدکنندگان امریکا
 این از هاســتفاد با را آن شــده طریق هر به داشــتند تصــمیم تلویزیون، در تبلیغ انگیزاعجاب تاثیر از آگاهی با

 سیگار: «گفتمی و آمدمی جوانی تبلیغ این در. زدند عجیبی کار به دست دلیل همین به کنند؛ تبلیغ رسانه
شید ستون اگر حتی!  نک شد وین ست این منظور!» با سیگ آگهی قالب در حربه این طریق از هاآن که ا  ارضد

 سیگارهاي زا وینستون بگویند پنهان شکل به و کنند تبلیغ تلویزیون طریق از را سیگارشان کردندمی سعی
 .    است بهتر دیگر

    تلویزیونی تبلیغاتی هاي آگهی

ـــانه، نظر از ـــت تبلیغاتی و هاي پیام انواع آن و دارد کلی معنایی بازرگانی هاي آگهی رس  اب کارفرما که اس
صی زمان پول، پرداخت  الس که تلویزیونی تبلیغاتی هاي آگهی. گیرد می اختیار در ها آن پخش براي را خا

 رد رسانی اطالع منابع ترین مهم ،از نوعشان از اند،جدا داشته را رشدي به رو و فزاینده بسیار روند اخیر هاي
سزایی تاثیر و روند می شمار به جامعه اجتماعی و  اقتصادي ، فرهنگی امور زمینه  وهايالگ گیري شکل در ب
 یونیتلویز تجاري هاي آگهی محتواي تحلیل با. دارند ، کودکان ویژه به ، مخاطبان رفتاري و احساسی ، فکري
 آموزش ، ایمنی ، بازي اســباب:  دســته 9 به کودکان تلویزیونی هاي آگهی محتواي ، ایران در کودکان ویژه

 شــود می تقســیم پوشــاك و بازي اماکن ، تنقالت ، آموزشــی مواد ، غذایی مواد ، بهداشــتی مواد ، اجتماعی
سباب و تنقالت به مربوط هاي آگهی. شترین ، بازي ا شی مواد و بازي اماکن و  بی  شپخ زمان کمترین ، آموز

صاص خود به را شترین ، خوردنی مواد به مربوط هاي آگهی میان از ، چنین هم. اند داده اخت  مربوط سهم بی
ست بوده هایی آگهی ستند مغذي که ا شی و نی شد در نق سمانی ر  توجه جالب. ندارند کودك ي تغذیه و ج

ـــت ـــد در موثر( میوه آب و میوه ، لبنیات ، نان به مربوط آگهی هیچ ، اس  وجود کمتر)  کودکان تغذیه و رش
شته ست دا  نواعا به ها آن سوم یک و پفک انواع تبلیغ به ، تنقالت به مربوط هاي آگهی از نیمی چنین هم. ا

 کالتش انواع و نمک میزان بودن باال نظر از پفک که است حالی در این. اند داشته اختصاص بستنی و شکالت
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 وردم پژوهش در که است تامل جاي. شود نمی محسوب مناسبی غذاي ، زیاد بودن شیرین دلیل به بستنی و
ــتی موارد مورد در تلویزیونی آگهی یک حتی ، نظر ــته وجود بهداش ــت نداش  به را ها دندان از مراقبت که اس

 .   بدهد آموزش کودکان

    تبلیغاتی آگهی و تلویزیون،کودکان

ـــفحه طریق از تلویزیون نامه پخش به خود جادویی ي ص ند می که پردازد می متنوعی هاي بر  تاثیرات توا
 ي عهتوس با شک بدون.  دهد تغییر را آنان زندگی مسیر و کند ایجاد نوجوانان و کودکان دنیاي در را عمیقی

ـــبکه ـــحنه به ها ماهواره ورود و  جهان در تلویزیونی هاي ش   اثرات معرض در پیش از بیش کودکان ، ص
ناگون ندت می تلویزیون که اي بالقوه  تاثیرات طیف ، دیگر عبارت به. گرفت خواهند قرار تلویزیون گو  بر وا
 رنامهب خانواده از بعد. است شده تر وسیع رسانه این هاي برنامه شدن گسترده ،با بگذارد خود جوان بینندگان

 تلویزیون.  رود می شــمار به کودك تربیت و شــخصــیت دهنده شــکل عوامل ترین مهم از تلویزیونی هاي
ــت خطرناك حال عین در نیرومند آموزگاري ــیت پرورش پنداري، همراه ، الگوپذیري.اس  مســائل و  شــخص

ست کودك بر تلویزیون اثرات از ، رفتاري صی طریق به که ا شاي هنگام. شود می او ذهن وارد خا  برنامه تما
سیر در تلویزیون هاي ستند یادگیري م ش در ناخوداگاه تلویزیون طریق از شده ارائه هاي برنامه و ه  انضمیر
ــاهده طریق از را خود رفتار که کودکان و نیســتند آگاه ، گیرد می جاي  ، کنند می کســب دیگران رفتار مش
ـــاي هاي جنبه ترین مهم از یکی. روند می شـــمار به تلویزیون مقابل در گروه پذیري تاثیر  ايه برنامه تماش

ـــت گرفته قرار زیادي توجه مورد که تلویزیونی  کودکان هویژ به بینندگان بر تلویزیونی هاي آگهی تاثیر اس
 شمار به یزن تبلیغات ي وسیله ترین مناسب ، جمعی ارتباط ي وسیله ترین پرنفوذ عنوان به تلویزیون.  است

سال جمعیت گرفتن نظر در با.  رود می شتر که جهان خرد  رقرارب ارتباط خارج دنیاي با تلویزیون طریق از بی
 .   بریم می پی بیشتر جمعی ارتباط وسیله این اهمیت به کنند، می

    کودکان بر تلویزیونی تبلیغاتی هاي آگهی تاثیر

شگران سیار مطالعات انجام با پژوه سیده نتیجه این به ب شاي که اند ر  بر ، زیونتلوی تبلیغاتی هاي آگهی تما
 که دچن هر.  گذارد می تاثیر ، کودکان جمله از مخاطبان مصرفی رفتار الگوپذیري و زندگی سبک ها، نگرش
 ، امپی ي ارائه نحوه ، اقتصــادي – اجتماعی طبقه ، ســن نظیر گوناگون عوامل تاثیر تحت ها آن گذاري تاثیر

 سـن در که کودکانی مثال براي.  اسـت تلویزیون تماشـاي زمان مدت و آن بر حاکم روابط و خانواده سـاخت
 کنند می مشـــاهده تلویزیون از را چه آن هر ، شـــناختی هاي توانایی بودن محدود لحاظ به هســـتند پایین

ند می واقعیت ندار ندازه هر و پ مه کودکان که ا نا ند تر نزدیک واقعیت به را تلویزیونی بر  نآ محتواي از بدا
 از بیشتر ، تلویزیونی هاي آگهی از سال و سن کم کودکان پذیري تاثیر ، اساس این بر. شود می متاثر بیشتر

ست کودکانی ستحکم خانوادگی روابط وجود چنین هم. دارند باالیی سال و سن که ا سبب ا و م  می ستوار
ـــود ـــیل والدین داراي کودکان.  گیرند قرار تلویزیونی هاي برنامه تاثیر تحت کمتر کودکان ش  که ردهک تحص
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 دمقاصـــ و ها آگهی به بیشـــتري آگاهی ، کنند می کنترل و بازبینی را ها آن زندگی هاي واقعیت پیوســـته
 در که حالی در.  است تر منتقدانه و تر منفی ها برنامه این درباره دیدگاهشان نتیجه در و دارند ها آن تجاري
ضاي بین روابط که هایی خانواده صومت ها آن اع ست تر آمیز خ ست ممکن ، ا ست براي کودکان ا  به یابی د

 گذاري تاثیر در نیز پیام ارائه نحوه. ســازند مواجه مشــکل با را خود والدین زندگی ، شــده آگهی محصــوالت
ساب به مهمی عامل تبلیغاتی هاي آگهی  خدمات و کاالها سالی بزرگ شخص اگر که طوري به.  آیند می ح
شتري تمایل آگهی آن دیدن با کودکان کند، تایید را شده ارائه شتن به بی صوالت دا شان شده تبلیغ مح  ن

ــال کودکان که جا آن از. میدهند ــخیص در خردس ــناختی هاي مهارت به هنوز واقعیت غیر از واقعیت تش  ش
ست الزم ستفاده لذا ، اند نکرده پیدا د صیت از ا شهور هاي شخ  کودکان ، ها کارتون و کودکان هاي برنامه م

.  شود می ها آگهی از ها آن نادرست ادراك سبب و اندازد می اشتباه به خیال از واقعیت تمایز در را خردسال
 گهیآ معرض در گرفتن قرار زمان مدت.  گیرند می قرار ها برنامه این تاثیر تحت بیشتري شدت با نتیجه در
ـــت آن گذاري تاثیر در دیگري موثر عامل ، ها ـــان ها پژوهش.  هاس  قرص پا پرو بینندگان ، دهد می نش

 بیشتري توجه که اي گونه به ، پذیرند می تاثیر ها آگهی از ، آن جدي چندان نه بینندگان از بیشتر تلویزیون
شان ها آن به سبت و داده ن  تبلیغاتی هاي آگهی که جایی آن از. دارند تري مثبت نگرش و اعتماد ها آن به ن
 می اننش را محصول قیمت یا و کار نحوه ، رفته کار به مواد نظیر ، تولید کلیدي و اصلی هاي جنبه ندرت به

نه این ، دهند نده آ غیر فروش گو مد و تبعات ، کننده گمراه و موز یا یادي منفی هاي پ  آن اهم که دارد ز
شار. 1: از عبارتند صوالت خرید براي والدین بر کودکان ف ست براوردن از والدین امتناع و شده تبلیغ مح  هخوا

 در.دشو می منجر فرزندان و والدین بین تعارض و کشمکش به که) تقاضا تا آرزوست بیشتر که(  ها آن هاي
 و ، شد خواهند محسوب گناهکار فرزندانشان چشم به ها آن ، نظر مورد کاالي خرید از والدین امتناع صورت

 ي هبست یا  بازي  اسباب یک براي ها آن که بهایی مسلما ، کودکان ي خواسته به والدین دادن تن صورت در
 یم منع را آن سلیم عقل که کنند می را کاري که چرا ، بود خواهد آن قیمت از بیشتر ، پردازند می خوراکی

صرف ، تلویزیونی تبلیغات دیگر منفی پیامد. 2. کند صوالت زیاد م  هاي وهمی آب و نبات آب مانند غذایی مح
 تشکیل را کودکان به مربوط تلویزیونی تبلیغات حجم از درصد 80 حدود محصوالت این تبلیغ. است شیرین

 غذایی مواد از ها آن انتخاب نیز و تغذیه مورد در خردســاالن باورهاي بر ، تبلیغات این ي مشــاهده. دهد می
 افزایش ســـبب ، زیاد قند داراي غذایی مواد خوردن که کنند درك توانند نمی خردســـاالن.  گذارد می تاثیر
 از هایی صحنه ، تبلیغاتی هاي آگهی از بسیاري در که جا آن از. 3 . شود می هایشان دندان پوسیدگی و وزن

شته نمایش به ثروتمند و مرفه کودکان زندگی ضوع این شک بدون ، شود می گذا  ايه عقده و تمایالت ، مو
ستطاعت که کودکانی سایر در را نامطلوبی روانی شت خواهد ندارند را زندگی نوع آن ا س ممکن حتی گذا  تا

 .   دهد سوق ، اند دیده چه آن تصاحب براي غیراخالقی رفتارهاي و جنایت و جرم سمت به را ها آن

    کودکان براي تلویزیونی تبلیغاتی هاي آگهی جهت پیشنهادات
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 بیش سیما و صدا اندرکاران دست طرف از ، کودکان ویژه به مخاطبان وروانی جسمانی بهداشت به توجه.  1
 از که شوند پخش هایی خوراکی به مربوط هاي آگهی صرفا است بهتر ، اساس این بر.  است ضروري پیش از

 فرزندان همراه به ممکن حد تا شـود می توصـیه والدین به. 2. باشـند داشـته مجوز درمان و بهداشـت وزارت
ـــاي به خود ـــینند تلویزیون تماش ـــود می داده نمایش چه آن محتواي ي درباره و بنش  هاي آگهی وه به ش

 و)) اجتماعی هاي آموزش(( به مربوط هاي آگهی. 3. کنند گفتگو و بحث ، ها آن تجاري مقاصـــد و تبلیغاتی
 مورد رد را تربیتی و رســانی اطالع ، آموزشــی نقش بیشــتر تلویزیون که چرا ، شــود پخش بیشــتر)) ایمنی((

 غذایی ارزش که شـــیرین بســـیار یا نمک پر تنقالت به مربوط هاي آکهی تبلیغ در. 4. کند می ایفا کودکان
 در بیشتر دقت به توجه. 5. شود اعمال بیشتري هاي محدودیت باید ، نیستند سودمند کودکان براي و ندارند

شزندگی سیار کودکان نمای ضعی چنین که کودکانی در زیرا ، نماید می ضروري ، مرفه ب س ندارند را و  اساح
 مشهور و سال بزرگ هاي شخصیت از استفاده که جا آن از.  6. کند می ایجاد عدالتی بی و حسرت ، حقارت

ـــخیص در را کودکان ، تبلیغاتی هاي آگهی در ـــردرگم خیال از واقعیات تش ـــازد می س  از ممکن حد تا ، س
 .   نشود استفاده تبلیغات در کارتونی و تلویزیونی هاي شخصیت

       ناسالم تغذیه تبلیغ وسیله تلویزیون

  اتاثر معرض در پیش از بیش کودکان ها، ماهواره ورود و جهان در تلویزیونی هاي شبکه توسعه با شک بدون
ست بزرگی صنعت و تجارت تلویزیونی تبلیغات. گرفت خواهند قرار تلویزیون گوناگون  را شاريسر سود و ا

 بزرگ و جذاب هاي مشــتري از یکی نوجوانان و کودکان  میان این در آورد می  ارمغان به آن صــاحبان براي
 ســن چقدر هر و گذرانند می تلویزیون پاي را زیادي زمان نوجوانان و کودکان چراکه. روند می شــمار به آنان

 آگهی اثیرت. طلبد می خود والدین از بیشتري سماجت با بیند می تبلیغات در که آنچه باشد تر پایین کودك
ــن جمله از متعددي عوامل به کودکان نگرش و رفتاري الگوهاي بر تلویزیونی هاي  یاجتماع طبقه کودك، س

صادي، و ستگی آن بر حاکم روابط و خانواده ساخت پیام، ارائه نحوه اقت  زیونیتلوی تبلیغاتی هاي آگهی. دارد ب
 ريگی شکل در بسزایی تاثیر و رود می شمار به جامعه اجتماعی و فرهنگی امور در رسانی اطالع مهم منابع از

 دکانکو رفتار بر تلویزیونی هاي آگهی تاثیر میان این در دارد مخاطبان رفتاري -احســاســی و فکري الگوهاي
ست مشهودتر ساس بر کودکان  که چرا ا  تفسیر را جهان هاي پدیده  خود شناختی ظرفیتهاي و ها توانایی ا

 که را یکودکان کنندمی تبلیغ تلویزیون در را غذایی مواد که بازرگانی هايآگهی تماشاي: افزود وي. کنند می
 در تنها ســاالنه نوجوانان و کودکان: افزود وي. کندمی تشــویق پرخوري به دارند وزن اضــافه و چاقی مشــکل

شاهده تبلیغ هزار 40 تلویزیون ست حالی در این کنند می م سط بطور ها بچه براي تبلیغات میزان که ا  متو
 این با. است شده تعیین هفته عادي ایام در ساعات در دقیقه 12 و هفته آخر روزهاي ساعات در دقیقه 5/10

شتر حال شاهده بی ست ساعت در دقیقه 16 حدود گیرد می صورت بیننده پر ساعات در که ها بچه م  یک. ا
 تحت را بیننده میلیون 80 اما دارد هزینه دالر میلیون 3/2 پربیننده مســـابقه یک طی در اي ثانیه 30 تبلیغ

ـــش  یغذای عادات بر عمیقی تاثیر غذایی مواد تبلیغاتی هايآگهی کندمی ثابت مطالعات. دهد می قرار پوش
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 43 کم دســـت دهد می نشـــان آمارها. کندمی برابر دو غذا مصـــرف براي را آنها تمایل و دارد کودکان همه
ضافه یا و مفرط چاقی به دنیا در سال پنج زیر کودك میلیون ستند مبتال وزن ا  مانساز دلیل همین به و ه
 ،چربی زیاد مقادیر حاوي هاي نوشیدنی و ها خوراکی به مربوط تبلیغات کاهش با دارد قصد بهداشت جهانی

ـــان دیگري مطالعه.کند مقابله کودکان در چاقی بروز جدید موج با نمک و قند  هر ازاي به که دهد می نش
ضافه ساعت شاي ا شتري غذایی مصرف کیلوکالري 167 سال 12 تا 11 هاي بچه در تلویزیون تما  صورت بی

 یعنی. وندش می تبلیغ تلویزیون در که است محصوالتی طریق از بیشتر اضافه، کالري این دریافت و گیرد می
 با مستقیم ارتباط تلویزیون تماشاي عالوه به. کند می دریافت بیشتري کالري شده تبلیغ محصوالت با کودك

ست سباب براي ها بچه درخوا شیدنی و آماده غذاهاي ها، بازي ا شته تجاري هاي نو ست دا  کنندگان تبلیغ ا
 غذایی هاي فرآورده تبلیغ جهت دالر بیلیون 2 و ها رســتوران ترویج جهت ســال در دالر بیلیون 5/2 از بیش

 قرار هدف را جوان افراد که ســال در تبلیغ  هزار 40 هر از نیمی متوســط بطور تلویزیون در. کنند می هزینه
صوصاً و غذاها به مربوط  دهد، می سنک و قندي غذاهاي خ ست کالري پر هاي ا شان تحقیقات ا  دهد می   ن
 آن از. کنند می طلب خود والدین از را آن بالفاصـــله فوري، و آماده غذاهاي تبلیغات دیدن از بعد ها بچه که

صلی هاي جنبه ندرت به تبلیغاتی هاي آگهی که جایی  و کار حوهن ، رفته کار به مواد نظیر ، تولید کلیدي و ا
 یمنف هاي پیامد و تبعات ، کننده گمراه و آموزنده غیر فروش گونه این ، دهند می نشان را محصول قیمت یا

 دینوال امتناع و شده تبلیغ محصوالت خرید براي والدین بر کودکان فشار:  از عبارتند آن اهم که دارد زیادي
 صــورت در. شــود می منجر فرزندان و والدین بین تعارض و کشــمکش به که ها آن هاي خواســته برآوردن از

 در و ، شــد خواهند محســوب گناهکار فرزندانشــان چشــم به ها آن ، نظر مورد کاالي خرید از والدین امتناع
 ي بســته یا  بازي  اســباب یک براي ها آن که بهایی مســلما ، کودکان خواســته به والدین دادن تن صــورت
شتر ، پردازند می خوراکی صرف ، تلویزیونی تبلیغات دیگر منفی پیامد  همچنین بود خواهد آن قیمت از بی  م

 از درصد 80 حدود محصوالت این تبلیغ. است شیرین هاي میوه آب و نبات آب مانند غذایی محصوالت زیاد
ـــکیل را کودکان به مربوط تلویزیونی تبلیغات حجم هده. دهد می تش  باورهاي بر ، تبلیغات این ي مشـــا

 درك توانند نمی خردســاالن.  گذارد می تاثیر غذایی مواد از ها آن انتخاب نیز و تغذیه مورد در خردســاالن
     .شود می هایشان دندان پوسیدگی و وزن افزایش سبب ، زیاد قند داراي غذایی مواد خوردن که کنند

    ها روزنامه در تبلیغات

. کنند اســتفاده تبلیغات از خود، محصــوالت معرفی و مشــتري افزایش براي مجبورند کار و کســب صــاحبان
 کرده هاشار ها رسانه ترین رایج از یکی به درس این در. است مهم بسیار تبلیغات، براي مناسب رسانه انتخاب

 تمجال در تبلیغات به زمان، از مقطعی در کارها و کســب تمامی تقریبا. کنیم می ذکر را آنرا معایب و مزایا و
صا. دارند نیاز ها روزنامه و صو سانه ترین رایج ها روزنامه مخ سب براي تبلیغاتی ر شم کوچک کارهاي و ک  ارب

 ییک پس. هستند دسترس در بقیه از بیش ، ها رسانه در و هستند  رایج بسیار هم هنوز ها روزنامه. روند می
  .    هستند محلی هاي روزنامه مخصوصا و روزنامه تبلیغ، براي ها گزینه بهترین از
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    ها روزنامه در تبلیغات مزایاي

    گسترده پوشش

 صــاحبان همچنین و مردم از بســیاري. هســتند دســترس در راحتی به و دارند باالیی تیراژ معموال ها روزنامه
 یداپ دســترســی مشــتریان به توانید می براحتی روزنامه در تبلیغ با. خوانند می روزنامه روزانه کار، و کســب

  .   کنید

    پذیري انعطاف

 عاداب. شـود چاپ هفته از خاصـی روز در شـما تبلیغ که بخواهید توانید می راحتی به اي، روزنامه تبلیغات در
ست تغییر قابل تبلیغ سیاري در و ا سال به نیازي موارد از ب  موردنظر متن تلفن، با توانید می و ندارید طرح ار

  .   داد خواهند انجام آگهی بخش مسئوالن را کارها بقیه و بخوانید را

    سریع نتایج

ست را ممکن نتایج سریعترین توانید می روزنامه در تبلیغ با سهات روزنامه، توزیع اولیه ساعات از. آورید بد  ما
سها غالب معموال. گردند می آغاز سها روز چند در سپس و شوند می انجام چاپ، اول روز در تما  متوقف تما
 .   شوند می

    معقول قیمت

 حصولم توانید می معقول اي هزینه صرف با بنابرین. است پایین بسیار ها روزنامه در آگهی شدن دیده هزینه
 دیده نفر 100000 توسط تومانی 10000 تبلیغ یک اگر مثال. نمایید معرفی زیادي افراد به را خود خدمات یا

  .    است ارزانتر بسیار مجالت به نسبت که شد خواهد نفر هر ازاي به ریال 1 شدن دیده هزینه شود،

    ها روزنامه در تبلیغات معایب

    پایین کیفیت

. نیســـت عالی نیز چاپ کیفیت و. شـــوند می چاپ نامرغوب حتی و معمولی کاغذ روي بر ها روزنامه معموال
 .   خورد خواهد چشم به بیشتر موضوع این کنید، می استفاده عکس از اگر مخصوصا

    صفحات شلوغی

 یغتبل ها صد روزنامه، صفحه هر در معموال. شود گم شلوغ صفحه یک در راحتی به شاید کوچک تبلیغ یک
  .   نباشد چشمگیر کافی اندازه به شما تبلیغ شاید بنابرین. شوند می چاپ
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    مدت کوتاه تاثیر

 شما با کسی دیگر ، روز چند از پس. است بعد روز چند و اول روز همان معموال ها، روزنامه در تبلیغات تاثیر
مه در تبلیغات. کنید انتخاب دقت به را هفته روز و چاپ زمان پس. گرفت نخواهد تماس نا  معموال ها روز

صورت ضایی ب ستطیلی ف ضا آن اگر و. شود می فروخته شکل م ست کافی شما تالبغ براي ف  وانیدت می نی
ضاي ستطیل دو تقا صورت شما تبلیغ بخواهید اگر. نمایید هم زیر م شد، هم کنار مستطیل دو ب  بهایی دبای با

 زیاد اربســی ، اي روزنامه تبلیغات در چاپی اشــتباه وجود احتمال. بپردازید تبلیغ یک هزینه برابر دو از بیش
 هیدبخوا تبلیغات مســئول از متن، درســتی از اطمینان براي. شــود می منتقل تلفن طریق از متن زیرا. اســت
 .   نماید ارسال شما براي چاپ از قبل آنرا متن

    بیلبورد رسانه

ـــما احتماالً ـــاویر عنوان با هاییایمیل هم ش  با ار کاال یک تبلیغ مثال طور به که ایدکرده دریافت جالب تص
شان بیلبورد  یکی. یدبیننمی بیلبورد در را تبلیغاتی چنین ایران در چرا که ایدخورده حسرت شاید. دهدمی ن

 یلبوردب که دارد قصد پرونده این. است رسانه یک عنوان به بیلبورد ماندن ناشناخته میان این در مشکالت از
  .   کند بازنمایی مدیران ذهن در تبلیغاتی مهم رسانه یک عنوان به را

    مشتري جلب رسانه بیلبورد

شید، کرده گذر تهران شهر در چمران و همت مدرس، هايبزرگراه از اگر شمتان حتم طور به با  از یکی به چ
 از معموالً هک بزرگی تابلوهاي به. کنندمی خودنمایی هابزرگراه کنار در که افتاده تبلیغاتی رنگانگ تابلوهاي

ـــتفاده تبلیغات براي آنها ـــلوغ هايجاده کنار در و ترافیک پر نواحی در و اس ـــوند،می یافت ش  »بیلبورد« ش
ــتند مختلفی هاياندازه داراي بیلبوردها. گویندمی  ای دارکنایه جمالت با و بزرگ هاياندازه در معموالً اما هس

 هااهبزرگر امتداد در برجســته بیلبوردهاي کثر. کنند جلب خود به را مشــتري نگاه تا کنندمی ســعی دارایهام
شینان ذهن در آنها اثر کهطوريبه شوندمی نصب شد زیاد باید سرن صلی راه معموالً بیلبوردها. با  کردن اپید ا

 بیلبورد هزار 15 تا پنج بین ساالنه متحده ایاالت در. هستند رانندگان براي ناآشنا هايبزرگراه در بنزین و غذا
 در ساعت میدان. هستند دارا را بیلبوردها از انبوهی حجم دنیا در شهرها از برخی. شوندمی نصب هاجاده در

 نصب بیلبورد هاساختمان از بسیاري باالي بر فضا، کمبود خاطربه که است مورد این در خوبی مثال نیویورك
 .   است شده

    است رسانه یک بیلبورد
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 به را خود یامپ تواندمی که ايآیند؛رسانهمی حساب به رسانه یک باشند، تبلیغاتی ابزار آنکه از بیش بیلبوردها
 داشته یغاتتبل براي را اثربخشی بیشترین که ايرسانه به. کند منتقل خود مخاطب به ممکن شکل مؤثرترین

 بتواند که ايرســانه دیگر، بیان به. گویندمی »اثربخش رســانه« شــود، تبلیغات موفقیت و بقاء موجب و باشــد
س و نیازمندي نیازسـازي، نیازسـنجی، قدرت که کند درونی مخاطبان در را بازاریابی و فروش پیام  ینیازشـنا
 در بیلبوردها معمول طور به. اســـت اثربخش ايرســـانه وادارد، العمل عکس به را آنها و کرده تحریک را آنان
سانه زمره سانه ها، شرکت چه اگر. گیرندمی جاي بخش اثر هاير ساس را خود اثربخش ر ستراتژي برا  هايا

ـــاس و بازاریابی ـــأله این مثال طور به اما کنند،می انتخاب تحقیقات براس ـــیده اثبات به مس  براي که رس
ست بیلبورد تبلیغاتی شیوه بهترین خودرو، تولیدکننده هايشرکت سانه هايتعریف در. ا ساس اثربخش ر  برا

. آیدمی حساب به خانگی لوازم تبلیغ براي) Golden Media( طالیی رسانه یک بیلبورد مشتري، هرم مدل
 هوسیل به و دارند رضایت شرکت خدمات و محصوالت از ولی دارند کمتري سودآوري طالیی رسانه مشتریان
ـــانه ـــانه به اکنون بیلبوردها جدید، هايفناوري ظهور با. کرد زیاد را آنها وفاداري توانمی طالیی رس  ايرس
ـــده خارج غیرمتحرك تبلیغاتی تابلوي یک حالت از و تبدیل تعاملی ـــنواره چهارمین و پنجاه در. اندش  جش

سته مخاطبین از بیلبورد این در. شد جایزه برنده BBC از بیلبوردي کن، تبلیغات سال با تا بود شده خوا  ار
ـــماره به پیامک ـــده اعالم هايش ـــغالگر هاجنگ در آمریکایی نیروهاي آیا که دهند رأي ش ـــتند اش  یا هس
 تا شـــودمی باعث ايشـــیوه چنین. شـــدمی ثبت بیلبورد روي پیامک ارســـال پس آنها رأي که بخشآزادي

 یجیتالد بیلبورد روي بر را شده ثبت آمار رفتن پایین و باال و شده خارج انفعالی حالت از بیلبورد مخاطبین
 .   کنند مشاهده

    شدند متولد چگونه بیلبوردها

ــینه ــر تاریخ در. گرددمی باز اولیه هايتمدن به بیلبورد پیش ــتان مص ــتون به باس ــنگی هايس ــ س  کاوبلیس
 این. اندشده ساخته تکهیک سنگ از و هستند شکل هرمی نوك با وجهی چهار هاییستون که خوریمبرمی

 هاآن روي بر و اندرفتهمی کار به باستان مصریان مذهب ترویج براي بلکه داشته تزئینی جنبه تنها نه هاستون
ـــده کاري کنده مختلف دعاهاي و مذهبی جمالت ـــتون این بر موجود مطالب هرچند همچنین. بود ش  هاس
 هامقد نخستین. گنجدمی تبلیغات از امروز تعریف در شک بدون اما است، سیاسی و مذهبی موارد به محدود

ــیر در ــال در تبلیغات مس ــین »گوتنبرگ یوهان« که زمانی ،1450س  بر کرد، اختراع را حمل قابل چاپ ماش
 1796 سال در. شد معرفی مردم به آن امروزي شکل به تبلیغات دستی، آگهی هايبرگه انتشار با که گرددمی

 الدنب به مردم زمان، مرور به. آمد وجود به شــده تصــویرســازي پوســتر اولین لیتوگرافی، هايروش تکمیل با
 و بازدیدکننده بیشـترین مشـخص، زمانی محدوده در تا بودند خود هايآگهی نصـب براي مناسـب فضـاهایی

ــته را تأثیر باالترین ــد؛ داش ــتون ترتیب، این به باش ــب ویژه هايجعبه و هاس  آمدورفت پر نقاط در آگهی نص
 آنها. رفت کار به آمریکایی محلی کسبه و بازرگانان توسط هاجاده حاشیه در تبلیغات بار اولین.شد برپا شهرها
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سترهایی یا کرده نقش هانرده و دیوارها بر را تابلوهایی و هاعالمت  هر و دیوارها تلگراف، تیرهاي روي بر را پو
 نصب خارجی فضاي در بزرگ بسیار پوستر اولین ،1835 سال در نیویورك در. کردندمی نصب ممکن، محل

  .   شد

  

    بیلبورد در تبلیغات ارائه هايشیوه

 محل از دهبینن اینکه از بعد که طوريبه بگذارند مشــتري حافظه در آســابرق و ماندگار تأثیري باید بیلبوردها
ـــد، دور ـــوع و تبلیغ به همچنان ش ـــیار زمان در باید بیلبورد روي بر تبلیغ. کند فکر آن موض  ابلق کوتاه بس

 بتوانند ایدب آن سرنشینان کند،می عبور بیلبورد یک کنار از زیاد سرعت با اتومبیل که حالی در. باشد خواندن
 خوانا و بزرگ اندازه در لغت چند شامل معموالً آنها بنابراین. کنند دریافت را نظر مورد پیام یا و بخوانند را آن

صاویر داراي یا و بوده شان هايرنگ با گیرا و دارکنایه ت ستند درخ شیاء بیلبوردها از برخی در. ه ص یا ا  اویرت
صلی چارچوب حجم از خارج  اوایل در مثال عنوان به. شوندمی داده نمایش و طراحی بعدي چند صورتبه ا
 خارج ويگا آن در که شد طراحی فودفست ايزنجیره فروشگاه یک براي تبلیغی آمریکا در یکم و بیست قرن

 frendz".دادمی نمایش را امالیی غلط با گاو گوشت مصرف علیه شعار یک نوشتن حال در بیلبورد صفحه از
don't let frendz eat beef."      

    بیلبوردي تبلیغات مزایاي

 تند،نیســ تلویزیونی تبلیغات هزینه پرداخت به قادر که کوچک هايشــرکت براي بزرگ، تابلوهاي این وجود
ـــیار ـــت مفید بس ـــه در بیلبورد. اس  در اتتبلیغ بودن اثر کم و رادیویی و تلویزیونی تبلیغات قیمت با مقایس

 نوع ینا صاحبان دیگر سوي از. کند جلب را مخاطب تعداد بیشترین کمتر، هزینه با تواندمی چاپی هايرسانه
 .   یابندمی را آنها که هستند مشتریان این بلکه گردندنمی مشتري دنبال تبلیغات

    اینترنتی تبلیغات تاثیر

ستفاده به اینترنتی تبلیغات سیله و کانال یک عنوان به اینترنت از ا سال براي ارتباطی و  محیط در یغاتتبل ار
ـــاره وب ند نموده تعریف اینگونه را اینترنتی تبلیغات دیگر، تعریفی در . دارد اش  عالئمو نامها دادن نمایش: ا

صاویر و شعارها تجاري،  اهداف حققت به که نحوي به اینترنت، پربیننده) پایگاههاي( سایتهاي در تبلیغاتی ت
 سـتا آمده تبلیغات از متعددي تعاریف مختلف متون و کتب در) سـیما و صـدا سـایت( نماید کمک تبلیغات

 االهاک مورد در مناسب اطالعات ارایه روشمند فرآیند تبلیغات. کرد اشاره ذیل تعاریف به توان می مثال بطور
شتریان به خدمات و صرف مؤثر کردن متقاعد و ترغیب و م شد می خدمات و کاالها خرید به کنندگان م  ای با

صی غیر ارائه را، تبلیغات دیگر تعریفی در  با اغلب و شود می پرداخت پول آن براي معموالً که اطالعات شخ
 انجام مختلف هاي رسانه توسط و مشخص افرادي سوي از ایده یا و خدمات کاالها، خرید براي ترغیب هدف
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شاره باال تعریف در که طور همان.  اند نموده تعریف پذیرد، می سانه طریق از تبلیغات شد، ا  یمختلف هاي ر
 است چندي. نمود اشاره … و تلویزیون رادیو، مجالت، ها، روزنامه به توان می جمله آن از که پذیرد می انجام

سانه که ستفاده مورد هاي رسانه جمع به اینترنت، یعنی جدید، اي ر ضافه تبلیغات ا ست شده ا  بلیغت رشد. ا
 پس که راچ. است بوده برخوردار بیشتري بسیار سرعت از سنتی، هاي رسانه در تبلیغ به نسبت اینترنت در
 سال 13 تلویزیون رسید، نفر میلیون 50 به آن کنندگان استفاده تعداد رادیو، پیدایش از سال 38 گذشت از

صاب حد این پیدایش از پس سب را ن شت با تنها اینترنت اما و کرد ک سته سال 4 گذ صاب حد این به توان  ن
  .   پردازد می آن هاي ویژگی و تبلیغات از نوع این معرفی به مقاله این). 1999 فاکس( کند پیدا دست

     اینترنتی تبلیغات تعریف

ستفاده به اینترنتی تبلیغات سیله و کانال یک عنوان به اینترنت از ا سال براي ارتباطی و  محیط در یغاتتبل ار
 نمایش: اند نموده تعریف اینگونه را اینترنتی تبلیغات دیگر، تعریفی در). 2002 دیگران و گائو( دارد اشاره وب

 که نحوي هب اینترنت، پربیننده) پایگاههاي( سایتهاي در تبلیغاتی تصاویر و شعارها تجاري، وعالئم نامها دادن
 اینترنتی، تبلیغات اجراي و تهیه فرایند در). 2002 سیما و صدا سایت( نماید کمک تبلیغات اهداف تحقق به

 .   درگیرند) خدماتی و تولیدي شرکتهاي و سازمانها( 2دهندگان تبلیغ ، 1اینترنتی ناشران تبلیغاتی، شرکتهاي

     اینترنتی تبلیغات تاریخچه

 داده نمایش 3وایر هات سـایت در و 1994 سـال اکتبر 27 در بنر بصـورت و بار اولین براي اینترنتی تبلیغات
ست می تبلیغات براي که شد متوجه وایر هات که زمانی. شد ضاي بای  بنرهاي گرفت، نظر در را محدودي ف

 اي هفته 12 نمایش براي دالر 30،000 معادل مبلغی تبلیغاتی طراح 14 زمان آن در. آمدند بوجود تبلیغاتی
ـــال در . پرداختند خود تبلیغات ـــانه بعنوان وب 1995 س ـــد پذیرفته عمومی اي رس ـــرکت. ش ـــان ش  س

 گفتگوي اتاق اولین 5الدزموبیل 1996 سال در. کرد عرضه عموم به را جاوا زبان سال این در 4میکروسیستم
     .است شده اشاره اینترنتی تبلیغات صنعت مهم اتفاقات از برخی به 1 جدول در. نمود اندازي راه را تجاري

    دنیا در اینترنتی تبلیغات روند

 بطوریکه. است بوده زیادي بسیار رشد شاهد 2007 سال تا) 1994 سال( پیدایش زمان از اینترنتی تبلیغات
 سال در دالر میلیون 13087 رقم به 1996 سال در دالر میلیون 267 رقم از اینترنتی تبلیغات درآمد حجم

 رشد روند. است بوده منفی رشد شاهد صنعت این 2002 و 2001 سالهاي بین در ولی. است رسیده 2007
 .   باشیم می صنعت این در مثبتی رشد شاهد دوباره و داده جهت تغییر 2003 سال در

     اینترنتی تبلیغات ابعاد

 . شود می اشاره آنها به اجمالی بطور زیر در که شود می شامل را مختلفی ابعاد اینترنتی تبلیغات
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    وکار کسب مدلهاي

ستراتژیک برنامه و تجاري ایده یک به کار و کسب مدل ست به نحوه مورد در ا  بکس یک براي پول آوردن د
شاره کار و ست می موثر اینترنتی تبلیغ. دارد ا سب مدل داراي بای سبی کار و ک شد منا  قیتموف موجب که با

  :   کرد اشاره زیر موارد به توان می اینترنتی تبلیغات کار و کسب مدلهاي جمله از. شود کار و کسب آن

 

    محتوا بر مبتنی کار و کسب مدل

 بینمخاط براي مهم و ارزشمند محتواي ارائه با بایست می اینترنتی ناشران کار، و کسب از مدل این براساس
 به معطوف بایســت می مدل این در ســایتها مدیران اصــلی تالش. دهند افزایش را خود ســایت ترافیک خود،
 .   شود سایت ترافیک افزایش براي جالب مطالب آوردن فراهم

    اینترنتی متنوع خدمات ارائه بر مبتنی مدل

 هب توان می جمله آن از که آورند می فراهم مخاطبین براي را متنوعی خدمات اینترنتی ناشـران روش این در
 این در. کرد اشــاره 7ها رســان پیغام یا و 6گفتگو اتاقهاي الکترونیک، پســت از اســتفاده امکان آوردن فراهم
ستگی شده ارائه خدمات کیفیت به سایت موفقیت میزان روش ستفاده تعداد که چرا دارد ب  این زا کنندگان ا

 می نهزمی این در معروف سایتهاي از. دارد مستقیم رابطه شرکتها این تبلیغاتی درآمد کسب میزان با خدمات
 .   نمود اشاره AOL به توان

    مختلف سایتهاي جستجوي امکان آوردن فراهم بر مبتنی مدل

 نآ بندي طبقه و گوناگون ســایتهاي میان در جســتجو امکان آوردن فراهم با مدل این بر مبتنی هاي ســایت
ساس سایتها سانی به را خدماتی محتوا، برا ستجوي در که ک ضوع ج صی مطلب یا مو شند می خا  یم ارائه با
 .   برد نام را 8یاهو توان می گروه این در معروف بسیار سایتهاي زمره از. نمایند

    تبلیغاتی خدمات ارائه بر مبتنی مدل

 این .دهند می ارائه را خدماتی نمایند، تبلیغ اینترنت در هســـتند مایل که کســـانی به گروه این شـــرکتهاي
 ینا از بســیاري. باشــد می تبلیغ نمایش جهت مناســب مکان یافتن به کمک و تبلیغ طراحی شــامل خدمات
 نجاما نیز را تبلیغات آن بخشی اثر به مربوط هاي گیري اندازه نیز و تبلیغات 9ردگیري خدمات حتی شرکتها

 .   برد نام را الکترونیک نبض برنامه توان می جمله از. دهند می

    تبلیغاتی شبکه بر مبتنی مدل
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ــرکتهاي ــاهاي گروه این ش ــران فض  از پس و دهند می قرار دهندگان تبلیغ خرید معرض در را اینترنتی ناش
 11ادآتلت. نمایند می دریافت العمل حق بعنوان را درصدي دهندگان، تبلیغ سوي از فضاها آن اجاره یا خرید

 .   باشد می شرکتها این جمله از

    )تبلیغات تکنولوژي( اینترنتی تبلیغات اشکال

 از اینترنت رد خود تبلیغ دادن نشان براي دهندگان تبلیغ که گوناگونی هاي شکل به تبلیغات مختلف اشکال
 تبلیغات و تجاري هاي نامه ،12اي رسانه غناي داراي بنرهاي بنرها، مانند. دارد اشاره نمایند، می استفاده آنها

ــیله ، کم حجم وجود با بنري تبلیغات. 13بازي بر مبتنی  ، اند منظوره چند اهداف تحقق براي کارآمد اي وس
شی حقیقت در بنرها: زیرا ستند ها سایت وب/ها شرکت تبلیغاتی هاي پیام از بخ سم، ، تبلیغ شیوه این. ه  ا

شانه  ابزاري بنرها،. گذارد می نمایش به متنوعی و گوناگون هاي روش با را ها شرکت تولیدات و) logo( ن
. کنند می ترغیب کلیک به را مشتري جزئیات، ترین کم با. آیند می شمار به ها کلیک میانگین افزایش براي

ستفاده صورت در  رنامهب این مکانیزم کردن دنبال براي کلیدي روش این اي، زنجیره بازاریابی هاي برنامه از ا
 .   هاست

    بازي بر مبتنی تبلیغات

 هاي بازي اسـاس این بر. اسـت بوده تبلیغات در اسـتفاده مورد هاي شـیوه از یکی سـرگرمی دور، گذشـته از
ـــت توانند می اینترنتی ـــبی فرص  بازي، رب مبتنی تبلیغات دهندگان ارائه. آورند فراهم تبلیغات براي را مناس

 صورت ود به هستند بازي حال در افرادیکه براي تبلیغات از نوع این. هستند اینترنتی هاي بازي فروشندگان
  . شوند می ارسال
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  :دهم فصل
  )بلیغت مهم هنروسیله(  »تبلیغ در اطالعات فناوري از استفاده« 
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  مقدمه:
 نگیزها تولیدکننده به دنیا در صـنعت این. اسـت شـده شـناخته دنیا در صـنعت یک عنوان به تبلیغات امروزه
 وبیخ کیفیت کاالیی اگر کارشــناســان قول به. کند ایجاد ســالم بازار تواندمی ســالم تبلیغات و دهدمی کاري

 با دشــای یعنی. برســد نتیجه به تواندنمی باشــد داشــته خوبی و جذاب تبلیغات که هم هرقدر باشــد نداشــته
ـــه براي ولی کرد خرید به وادار را خریدار بار یک بتوان تبلیغات  فیتکی این. کرد را کار این تواننمی همیش

  .است نهایی کننده تعین که است

 خدمت در و تولیدات و کاالها معرفی به که است مطرح ایران جامعه در ضرورت یک عنوان به تبلیغات امروزه
 حرکت به بخشـیدن رونق خدمت در باید تبلیغات دارد قرار انسـان زندگی ضـروري نیازهاي سـاختن برآورده

  .باشد … و محصول شناساندن یا اقتصادي هايچرخ

 کاال گمر نوعی به تبلیغات قطع و اســت جامعه و اقتصــادي بنگاه ارتباط وســیله و زبان حقیقت در تبلیغات
 چاهی شود، انجام غیرتخصصی و غیرکارشناسی دید با و سفارشی تقلیدي، ناآگاهانه، اگر که شودمی محسوب

 سسپ و جلب را مخاطب توجه ابتدا خوب تبلیغ یک برعکس کشد،فرومی خود در را صاحبش و کاال که است
 برقی برابر در ایرانی کاالي که شـــودمی باعث علمی گســـترده تبلیغ. کندمی مندعالقه محصـــول بدان را او

 یلخ با مواجه نیز جامعه و نگردد مواجه شکست با دارکارخانه و برسد فروش به و بیابد یشتري بازار خارجی
  . نشود بیکاران عظیم

ـــت این تجارت دنیاي در آگهی و تبلیغات نقش ـــنده و خریدار که اس  باعث و کرده ترنزدیک هم به را فروش
شمندان. گردد ارتباط ایجاد ضی در تبلیغات که معتقدند اجتماعی علوم دان  در ايهمالحظ قابل تاثیر مواقع بع

 ایجاد کاال خرید براي فراوانی هايانگیزه مردم در تبلیغات زیرا. اســـت داشـــته مردم زندگی ســـطح افزایش
ـــیاري در را کاال خرید به تمایل و نمایدمی  هب براي مردم تا گرددمی باعث امر این و کرده تقویت مردم از بس

ست ستمزد آوردن د شتر درآمد د  و ضروري احتیاجات بتوانند تا دهند افزایش را خود تالش و کار میزان بی
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 و کسب رونق باعث امر این که نمایند خریداري تجملی و لوکس کاالهاي حتی و تامین را خود ضروري نیمه
 شــدن جاري و ســرمایه بازگشــت باعث تبلیغات نوعی به. گرددمی بیکاري کاهش و اشــتغال و تجارت و کار

  . گرددمی کشور اقتصادي حیات و تولید رگ در خون

  

  

  

  

  هنر در فناوري اطالعاتنقش 
نقش فناوري اطالعات در بازاریابی حرفه اگاهی از مهارتهاي فناوري اطالعات براي موفقیت در یک بازاریابی 

 حرفه اي الزم وضروریست .

تا انجاکه حتی در مصاحبه هاي شغلی از جمله بازاریابی دانستن چنین تواناییهایی نوعی امتیاز براي فرد تلقی 
فرمایان اینده نگر وامروزي به کمک چنین افرادي عملکرد تجاري خودرا در دنیاي تکنولوژي میشوند وکار

محک می زنند.تاثیر این فناوري در بازاریابی در نهایت باید منجربه جذب مشتري وایجاد پتانسیل خرید یا 
ختلفی است که از ثبت سفارش در تصمیمات وي گردد.اما انجام این فناوري مستلزم به کاربردن ابزارهاي م

مدیریت برنامه زمانی فرد تا حفظ ارتباط با مشتریان قدیمی وفعلی تا ارسال اطالعات وتبلیغاتی جهت دار از 
طریق ایمیل وکانالهاي انالین بازاریابی را تحت پوشش خود قرار می دهد .این یک واقعیت است که فناوري 

 اطالعات باحرفه بازاریابی مدرن عجین شده است.

نمونه هایی از ابزار هاي فناوري اطالعات که بازاریابان حرفه اي به طور منظم از 
  آنها استفاده میکنند عبارت اند از:

 -ایمیل بازاریابی از طریق -رتباط ایمیلی - مدیریت ارتباط با مشتري - ارائه کامپیوتري  -وبالگ نویسی 
  اجتماعیرسانه هاي  - وب سایت - فزار طراحی گرافیکانرم 

  هنر:
عبارتست از خلق زیبایی ویا هنربیان غیرمستقیم حقایق زندگی است که برعنصر تخیل استواراست.از سوي 

ه دست است .این عناصر دست ب» تخیل   زیبایی   افرینش«دیگر میتوان گفت:تعریف هنر مبتنی برسه عنصر 
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نند.قوه تخیل منشا هنر است .یک اثر هنري هم میدهند وافریده را به پدیده اي دل انگیز وزیبا تبدیل می ک
 چون ابی زاللی ازین چشمه میجوشد.

  نقش هنر در تبلیغات:
به گواهی تاریخ استفاده از ابزار هنر در تبلیغ همواره بسیار موثر واقع شده است .زیرا همانگونه که گفته شدهنر 

ست هنر یکی از خصوصیاتی است امري فطري است پس تبلیغ هنري فطري تر است.به هرحال انچه مسلم ا
که انسان در طول تاریخ خود بوسیله ان بهترین پیامها وظریفترین ایده ها وارمانها را تبلیغ کرده است.یک 
شعر خوب یک قصه زیبا وخوب  یک نمایشنامه خوب  یک فیلم ویک اهنگ منطبق با موازین شرع وخوب 

چند کتاب در ذهن خواننده  ان اثر را نمیتواند داشته باشد  میتواند اثري داشته باشد که گاهی ده سخنرانی یا
.هنر وقتی که یک پیام را در خود داشت ان را تا اعماق روح انسان نفوذ می دهدوان را در ذهن به صورت 

  .جاودانه منقش میکند.خصوصیت اثر هنري تاثیر غیر مستقیم است

  هنر به عنوان رسانه:
امري فطري است .هر انسانی به طبع نخستین خویش  نغمه خوش  اهنگ  گرایش به زیبایی ودوري از زشتی

دلنشین منظره چشم نوازو....را دوست میدارد.این حس زیبایی خواهی ان گاه که با کمال جویی انسان به هم 
میامیزد اورا به انچه از پدیده هاي طبیعی میبیند وحس میکند قانع نمیسازد دوست دارد انچه را خود احساس 

یکند بیافریند ازین رو پدیده هاي زیباي جهان را برمیگزیندوبا احساسی که خود از انان داردوانگونه که پسند م
خویش است به نیروي خیال دگرگون میسازد باز افرینی میکند واحساس خودرا از پدیده هاي هستیبه گونه 

  زیبا ودلنواز به نمایش میگذارد.  

  مزیت هاي هنر در انتقال پیام
قالبهاي خشک سنتی  انگاه که از تاثیر گذاري عاجز می شود هنر قد علم میکند وانچنان همه را  :ابیتجذ

شیفته ومجذوب خویش میسازد که گاه خالصه یک کتاب عظیم فلسفی را میتوان هنرمندانه در دل صفحه 
 .ند وبه مخاطب عرضه کرداي گنجا

 بیان یممستق صورت به–هر چند صحیح -در بسیاري  ازموارد هنگامی که مطلبی  :انتقال غیر مستقیم پیام
 نممک امر این دلیل.میکند گیري جبه مطلب ان مقابل در معقول ونا احساسی بصورت پیام مخاطب میشود

 غیر قالانت که حالیست در این.باشد پیام نفس ویا ان گیرنده ویا پیام دهنده انتقال فردي ت خصوصیا است
ند واگر نشی فتن پیام با ارامش در مورد ان به تفکر میگر از پس مخاطب که میکند عمل طوري پیام مستقیم

پیام مطابق فطرت اوباشد قهرا انرا خواهد پذیرفت.اصوال پیام اگر بصورت مستقیم بیان شود از حوزه هنر خارج 
  بر میاید.است لذا هنراین وظیفه را به دقت میپذیرد وبا موفقیت از عهده ان 
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تنوع طلبی که از خواسته هاي فطري انسان است به وسیله هنر تامین میشود زیرا هنر با نگاه متفاوتش  : تنوع
  از موضوعی کهنه و تکراري مطالبی نو وجالب توجه ارائه میکند.

این دو که الزم وملزوم یکدیگرند از ممیزات هنر با غیر ان هستند واهمیت  : ماندگاري و اثربخشی عاطفی
فوق العاده انها در ان است که شرط الزم براي درونی شدن یک پیام یا هنجار در انسان هستند .واما خطري 

ه ت ککه وجود دارد ان است که معاند  ان از هنر در تبیین افکار باطل سوء استفاده کنند.اگرچه هنر امریس
فطرت انسان به راحتی صدق و کذب ان را تشخیص دهد اما به هر حال با برخی  اقدامات موذیانه می توان ان 
را با نا پاکیها الود.این خطر وظیفه مدیران فرهنگی ومبلغین جامعه ونیز مخاطبان  را سنگین تر میکند نه انکه 

  بگیریم .  به خاطر ترس ازین خطر  مزایاي استفاده از هنررا نادیده

ــویق و مندعالقه را هاآن و کرده ایجاد آگاهی مردم در تبلیغ ــیارتر خرید در نیز و نمایدمی خرید به تش  هوش
 ســزاییبه نقش جامعه ســیاســی و اجتماعی فرهنگی، توســعه بردن باال در تواندمی تبلیغات و تبلیغ. کندمی

 و طالعاتا کســب منبع یک تبلیغ که اســت این کنیم توجه آن به تبلیغات در باید که اينکته. باشــد داشــته
 طرف از. باشدمی دهندهپیام نهایی هدف یک به رسیدن براي راهی و کنندهمصرف براي وقت در جوییصرفه
ندن براي راهی تبلیغ دیگر ـــا  در نیدگرگو تغییر منظور به منطقی روابط ایجاد طریق از دیگران به پیام رس

 که است ايحرفه و صنعت تبلیغات، که داشت توجه نکته این به باید. باشدمی رفتار و هاخواستهتفکر، بینش،
شتغال ایجاد تواندمی شود پرداخته آن به صحیح اگر سیار ا شته را باالیی ب شد دا  این رد که افرادي براي و با

 گرددیم اقتصادي توسعه و ملی صنعت و تولید رشد باعث دیگر سوي از و باشندمی فعالیت به مشغول رشته
 به اتصادر امر به موضوع این خود و شودمی صحیح رقابت ایجاد سبب زیرا بردمی باال را غیرنفتی تولیدات و

ست عظیمی صنعت یک تبلیغات. کندمی ایجاد را جدیدي مشاغل و کرده کمک نیز کیفیت باالرفتن جهت  ا
  .شناسی جامعه شناسی، مردم روانشناسی،: شامل متفاوتی علوم از که

ــمعی هايپیام تهیه و بینیپیش از اســت عبارت بازرگانی، تبلیغات تعاریف از یکی در ــري و س  ازاء در که بص
ـــر بهاي پرداخت ـــانیده مردم اطالع به تبلیغاتی عامل چند یا یک نش ـــود رس  از خبري حامل هاپیام این. ش

 موجب هاآن از اطالع که بود خواهند عمومی شــیوه یا فکر یک با خدمت یا کاال یک امتیازات و خصــوصــیات
  . است موردنظر فکر و خدمت از عمومی استقبال یا کاال فروش افزایش

صرف عمر در این بر عالوه سبت مردم کردن مطلع تبلیغات هدف از مهمی بخش انبوه تولید و م  هايتازه به ن
 و نیسـت سـربار هزینه یک تبلیغات هزینه. اسـت آن فروش و کاال یک معرفی آن اصـلی هدف و اسـت تولید

ــت این تجارت دنیاي در آگهی نقش. آورددرمی را خودش خرج تبلیغات ــنده و خریدار که اس  هم به را فروش
  . کندمی مندعالقه محصول بدان را او سپس و جلب را مخاطب توجه ابتدا خوب آگهی یک. کند نزدیک
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ست ارتباطات از نوعی تجاري تبلیغات تعریف یک در شویق یا و توجه جلب معرفی، هدف با که ا سب ت  به تن
 اگونگون وسایل از استفاده با معینی حقوقی یا حقیقی شخص سوي از ايآموزه یا و موسسه نیاز خدمت، کاال،

 ولمحص ارائه و طریقه از اما باشد داشته باال تولید ايکارخانه اگر. شودمی انجام فرد یا و گروه توده به خطاب
 موفق ندهد قرار خود کاري برنامه در جدید محصـول با مشـتریان کردن آشـنا و مصـرف بازار تعیین و بازار و

صالح ملی، منافع باید تبلیغات در. شد نخواهد شارکت جلب آموزش، ملی، م سعه روند در را عمومی هايم  تو
  .بحران مواقع در و مقطعی نه باشد ظرافت با و مستمر دائمی، باید تبلیغات. گرفت نظر در

  

  

  

  :باشد ذیل شرح به تواندمی تبلیغات اهداف ترینعمده

  کاال با مخاطب آشنایی -الف

ــت به براي. آن مصــرف به او ترغیب و کاال به نســبت او در مثبت خاص تصــور ایحاد -ب  انجام و آوردن دس
 اطالعات. آورد دســت به تحقیقات طریق از را الزم اطالعات باید کامل طور به مراحل این از یک هر رســاندن

  :که این درباره

  )پیام محتواي( گفت باید چه -

  )تبلیغ شرایط و ابزار( گفت باید چگونه -

  )تبلیغ تاثیر( است بوده چه اثر -

ــان تبلیغ در باید ما ــتی بدهیم نش ــتیم دوس  ولق به. خود عقیده تحمیل براي تا ایمآمده کمک براي که هس
ـــال 50 حدود در که ایزنهاور ـــخیر براي نبرد داریم پیش در که جنگی ترینبزرگ: گفت قبل س  افکار تس

 دمتقاع مرا خواهیمی اگر: است گفته پیام تاثیر مورد در رومی مدارسیاست و خطیب و سیسر. است هاانسان
  .بزنی حرف زنم،می حرف من که کلماتی با و کنی حس مرا احساس بشناسی مرا هاياندیشه باید کنی

  .است صنعت و علم هنر، تبلیغ که داشت نظر در باید نیز را نکته این

ضایت و فوري فروش ست تبلیغات هدف اولین تولیدات بخشر شد گویا باید آگهی بنابراین. ا  که این براي. با
شد موثر و قوي باید آگهی عنوان. نماید توجه جلب صاً با صو سی و عنوان نوع چه با دید باید مخ  وانتمی عک
ـــتن در. داد قرار تاثیر تحت را مردم ید آگهی نوش ید کلمات و مکرر جمالت ذکر و تکرار از با یدهبی و زا  فا

  . کند شهرت و حیثیت ایجاد و تازه پیشنهاد حاوي باید هاآگهی. نمود خودداري
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 زایشاف به منجر دیگر سوي از و دهدمی افزایش را کاال شده تمام قیمت سو یک از تبلیغات براي الزم هزینه 
 عنوان هب. است کشورها این زیان به توسعه حال در کشورهاي در فراملیتی هايشرکت تبلیغات. گردد کیفیت

 هتوسع حال در کشورهاي در تبلیغات هايمحدودیت و مقررات بودن ناکارآمد یا نداشتن وجود دلیل به نمونه
 هاآن داخلی صــنایع یابد، افزایش غیرضــروري کاالهاي مصــرف به تمایل کشــورها این در که گرددمی باعث
  .گردد مرفه کشورهاي الگوي مشابه غیراصولی نحو به هاآن مصرف الگوي و بیند لطمه

 مثال انعنو به تا سازدمی مطلع را مردم عموم تبلیغات. باشد تبلیغات اهداف تریناصلی تواندمی رسانیاطالع
ــحیح طور به ــرف در. نمایند رعایت را رانندگی و راهنمایی مقررات و قوانین و کنند رانندگی ص  وبرقآب مص

 و بردارند قدم هوا آلودگی کاهش جهت در و بکوشند زیست محیط از حراست و حفظ در. نمایند جوییصرفه
  . نمایند استفاده دیگر ارتباطی وسایل پست از ادارات به حضوري مراجعه جاي به

 به اسخپ و بازارگشایی صادرات، به تشویق جهانگردي، و توریسم توسعه خدمت در تواندمی تبلیغات همچنین
 تعلیم گفرهن به همچنین تبلیغات. باشد کشور تولیدکنندگان حیات تداوم و حفظ منطقی، مصرفی نیازهاي

 سطح رفتپیش تکنولوژي، توسعه ها،قیمت نوسان از جلوگیري محصول کردن استاندارد تولید، ثبات تربیت، و
  . کندمی کمک انبوه مصرف و انبوه تولید زندگی،

غات ــــت ممکن تبلی ـــرف براي اس ندهمص ــــایلی کن قت در که آورد فراهم وس  رفع در خود، انرژي و و
سان را او اختیار و انتخاب آزادي. کند جوییصرفه شانهاينیازمندي  او خطاي و آزمایش میزان از و کند ترآ

ــله درآمد طرفی از. بکاهد ــات براي بازرگانی تبلیغات امور از حاص ــس ــایل گرداننده موس  و جمعی ارتباط وس
 رادیو مجالت، یا هاروزنامه که کنید تصــور درآمدها این بدون. دهدمی تشــکیل را توجهی قابل رقم مطبوعات
  . .نمایند تثبیت را خود شغلی اقتصادي وضعیت توانندمی چگونه تلویزیون

 کاالهاي خرید به تجاري تبلیغات تاثیر تحت جوامع امروزه اســـت این تبلیغات مورد در انتقادي دیدگاه
 ناچار است شده موسوم »مصرف جوامع« به که جوامع این در افراد و شوندمی ترغیب و تشویق غیرضروري

ـــوندمی ـــینماها تلویزیون، رادیو مجله، ها،روزنامه طریق از که تجاریی تبلیغات تاثیر تحت ش  ايهآگهی و س
  .کنند خریداري بیشتري کاالهاي. کندمی تعقیب را هاآن دیواري گوناگون

 دست هب نیز بیشتري درآمد باید کننده سرگرم و مصنوعی نیازهاي همه این تامین براي افراد که است بدیهی
 است، تربیش کار نیازمند بیشتر درآمد کسب که جا آن از ولی. ببرند باال را خود خرید قوه باشند قادر تا آورند
 شــغل چند یا یک شــغل، یک جاي به احتماالً و کنند کار زیادتري هايســاعت که بینندمی مجبور را خود

 موقع هب کنندمی خریداري قســطی طور به بیشــتر که را مصــرفی کاالهاي بهاي بتوانند تا کرده پیدا دیگري
  . بپردازند
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 ورش و شوندمی ترفرسوده و ترخسته روحی، لحاظ از چه و جسمی لحاظ از چه بیشتر کار با افراد تردید بدون
شاط ست از را زندگی ن سایش و فراغت از. دهندمی د سبت شده، محروم واقعی آ ضع به ن  و خود اجتماعی و

 برداريبهره خود ســیاســی حقوق از توانندنمی هاآن نتیجه در. شــوندمی توجهبی و اعتنابی خویش اطرافیان
 چنین در. بســازند را بهتري آینده دیگران همکاري با و دهند انجام را خویش اجتماعی هايمســئولیت کنند،

 و ازگاريس گسترش و حفظ که را سیاسی تبلیغات هايهدف غیرمستقیم، طور به بازرگانی تبلیغات شرایطی
  .کند تامین است کاريمحافظه

ــعی که این نخســت. کنندمی دنبال را ايچهارگانه هايهدف تجاري، تبلیغات انجام با هاشــرکت  کنندمی س
 دنرسی که آیندمیبر جدید مشتریانی جلب درصد که این دوم. دهند افزایش را خود مشتریان مصرف میزان

ــل جلب طریق از هدف این به ــتریانی جلب جوان، نس ــوالت خریدار که مش ــرکت محص ــتند ش  جلب و نیس
 اب مبارزه هدف چهارمین و موسسه نام داشتن نگاه زنده شرکت هدف سومین. است پذیرامکان رقبا مشتریان

  . است موسسه یا شرکت مخالف عقاید

ــت مبادالت حجم افزایش تجاري تبلیغات مزایاي دیگر از ــعه در عاملی نیز و اس ــت آوريفن توس  که چرا. اس
 براي لیغاتتب با که ايبالقوه مشتریان تا. دارد بستگی مناسب کیفیت داراي کاالهاي ارائه به بازار در موفقیت

  .بمانند باقی شرکت دائمی مشتریان صورت به انددرآمده بالفعل صورت به شرکت محصول خرید

 قدرت دشو بیشتر کاال فروش سرعت هرقدر. است مشتریان تقاضاي افزایش تجاري، تبلیغات مزایاي دیگر از
 گوشه رد که شودمی میسر مشتریان انبوه با ارتباط راه از فروش سرعت یابدمی افزایش نیز محصوالت تولید

  .هستند پراکنده جهان کنار و

صاددان منیاردکینز جان شهور اقت شتغال: «گویدمی انگلیسی م ستلزم کامل ا صرف م ست کامل م ص و ا  رفم
ستلزم نیز کامل ساندن م صول شنا ضی به مح ست متقا  بین رقابت ایجاد تجاري، تبلیغات مزایاي دیگر از. »ا

 ندادن دست از براي تولیدکنندگان واقع در یابدمی بهبود محصول کیفیت آن تبع به که است تولیدکنندگان
  .هستند رقیب شرکت به نسبت خود محصول کیفیت افزایش درصدد همواره بازار،

 هب متقاضی شرایط این در. دهدمی افزایش کاال خرید براي را مشتري انتخاب حق همچنین تجاري، تبلیغات
ـــت کاال به مربوط اطالعات به راحتی ـــت و یابدمی دس  در اعتماد ایجاد با همچنین. زندمی انتخاب به دس

 به نســبت کنندهمصــرف که اطمینانی با زیرا شــوندمی ترآســان نیز کاال توزیع درازمدت در کنندگانمصــرف
  .کند فروشپیش را خود محصوالت از بسیاري حتی است قادر تولیدکننده کندمی پیدا کاال مارك

 عمومی میل تبلیغ. باشــد موثر هاســرمایه گردش نیز و مردم خرید توانایی منظم افزایش در تواندمی تبلیغات
 جدید کاالهاي به دســتیابی براي مشــتریان شــودمی باعث و دهدمی افزایش خرید براي را کنندگانمصــرف
 ودخ محصــول کردن آگهی به مجاز تولیدکننده اگر. کنند کســب بیشــتري درآمد تا بکوشــند خود موردنظر
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شد شکالتی بر عالوه نبا  دهتولیدکنن شودمی ایجاد خدمات و کاال از اطالعیبی جهت به خریداران براي که م
شان گذاريسرمایه براي رغبتی نیز شتغال همچنین. دهدنمی ن  فتا با و شودنمی فراهم تولید عوامل کامل ا

ــعه عوامل ترینمهم از یکی تجاري تبلیغات طورکلی به. یابدمی کاهش خرید قدرت درآمد ــادي توس  هب اقتص
  .صنعت پیشرفت و سرمایه گردش تسریع براي است ابزاري و رودمی شمار

 خرماي و هپست براي که سوئی تبلیغات. باشد مخرب تواندمی ضدتبلیغ میزان همین به که است حالی در این
  .کندمی مواجه زیادي مشکالت با را ایرانی تولیدکنندگان گیردمی صورت جهان در ایران

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : یازدهم فصل
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 در سازمانی اهداف رفت پیش در رسانی اطالع نقش«
»شهرداري  

  

  

  

  

  

  

  

 مقدمه:

 داشته وپاار به علوم اننقال بر که تاثیري حتی و اسالمی يسرزمینها پهنه در ها کتابخانه گسترش و تاسیس 
شریح به بیاز ، اند  ، سپانیاا اندلس در " الحاکم" کتابخانه مثل اي کتابخانه در تنها ، شود می گفته.  ندارد ت

 . است داشته وجود ایام همان در جلد هزار 600 از بیش

سالمی فرهنگ در تحقیقاتی آموزشی دیگر هاي تفاوت سانی اطالع نخست هاي پایه که ا  ند،نهاد را صحیح ر
 . ندداشت نقشی علوم تعمیم و آموزش در ، واقع در نیز علوم، مراتب احصاء یا و علوم در ترتیب و تقسیم مثل

سالمی تمدن و فرهنگ اهمیت باید ، مقدمه این با شاعه و انتقال ، حفظ در را ا سته ا  خوبی به علمی هاي دان
صله جبران ضرورت بر تاکید با و شناخت ستگیهاي و ماندگیها عقب و فا  وارد یسترب شتابی با تاریخی ، ناپیو

صر سئله این البته. شد کنونی ع ست نقشی بر عالوه م شهاي" جمله از مکانیزمهایی در که ا  و "شفاهی آموز
 .  کرد پیگیري باید " آموزش تعمیم"

  نقش اطالع رسانی در پیشرفت اهداف سازمانها:
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سریع در دستیابی به  شناخت و درك متقابل به منظور ت سازماننیاز به  صد و اهداف امروز در  ها و نهادها مقا
ست شده ا سی در مدیریت پذیرفته  سا صل ا این ارتباط که از آن به عنوان روابط عمومی یاد . به عنوان یک ا

    .شودترین عوامل مؤثر در سرنوشت هر سازمان و موسسه محسوب میشود، یکی از مهمترین و باارزشمی

 کنونی جهان در آن ابعاد و رسانی اطالع اهمیت ●

 ، اند ه نامید صنعتی فرا عصر یا ، انفورماتیک و ارتباطات ، دانایی عصر عنوان به ، ایم کرده آغاز که را عصري
 . است شده آغاز " اطالعات انقالب " با گذشته مرحله در " صنعتی انقالب " جاي به که عصري

 رخن بر ، محققان جمعیت رشد نرخ که است رسیده آنجا به تا دانش کیفی و کمی رشد شتاب ، عصر این در
 جمعیت و شــود می برابر دو ســال 50 هر جهان جمعیت(  اســت گرفته پیشــی بســیار جهان جمعیت رشــد

صل).  سال 20 از کمتر در علمی محققان  طرحهاي ، فرهنگی و علمی مقاالت انبوه تولید ، شتابی چنین حا
شی شریات ، پژوه ست جهان سطح در متنوع کتب و ن  هاي کتابخانه در کتاب عنوان میلیون 100 حدود.  ا

 معتبر نشریه عنوان هزار 30 از بیش طریق از ساالنه ، فنی و علمی مقاله میلیون 5/2 قریب و دارد وجود دنیا
  . شود می منتشر

 ، کتاب.  اســـت اهمیت درخور نیز اطالعات مختلف اشـــکال و ،تنوع علمی منابع کمی افزایش ، این بر عالوه
 هب تحقیق و آموزش و اطالعات اشــاعه در مختلفی نقشــهاي که الکترونیک و بصــري و ســمعی منابع ، مجله
سائل این وجود.  اند جمله این از ، اند گرفتته عهده  بازیابی و ذخیره " ضرورت ، چیز هر از پیش و بیش ، م

 رعص این مشخصه اصلیترین که گفت توان می صراحت به ، اساس این بر و.  است آورده پیش را " اطالعات
 .  است " اطالعات توزیع و تولید چگونگی "

صر این در شت ، سازماندهی ، ع شین قدرت جاي اطالعات بازیابی و انبا سان ماهیچه و ما ست گرفته را ان .  ا
 درآمد جاي به تدریج به بشري جوامع پیشرفت و ماندگی عقب شاخص که است رسیده آنجا به تا مسئله این

 .  است یافته تغییر دسترسی قابل و یافته سازمان اطالعات میزان به سرانه

 را میقیع بسیار نقش آتی در و امروزه کامل طور به ، انفورماتیک سیعتر و تعبیر به و رسانی اطالع و اطالعات
.  تاس درآمده نیز ملی امنیت تحقق براي ابزاري عنوان به اکنون و گرفته عهده به جوامع اقتصادي توسعه در

سب بالعکس و روش به دانایی تبدیل ابزار قویترین ، انفورماتیک سعه و دانایی ک  براي ها زمینه همه در آن تو
ست متناسب ها زمینه تمام در ، آتی جهانی بازار در مختلف ملل سهم.  است پیشرفته ملل  ییدانا مقدار با ا

سعه و رفاه یعنی.  ایشان ستقالل و امنیت ، تو شان توان و ملتی هر دانایی حجم تابع ، ملی ا  این لتبدی در ای
 عاتاطال فرآیند به بخشیدن نظام و هدایت پیشرفته کشورهاي در و خود اهداف تحقق براي ، دانش به دانایی
 . است
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 به و بوده گســترده بســیار امروزه که ، رســانی اطالع فرآیند یک در موثر و مختلف عوامل گســتردگی به نظر
 و رسانی اطالع خدمات عرضه در تسریع و هماهنگی براي و ، است درآمده علمی تخصصی رشته یک صورت

 .کند می تاکید را ربط ذي اندرکاران دست همه معاضدت و مشارکت توانها، اتالف از احتراز همچنین

 اطالع مراکز ، تحقیقات و عالی آموزش بخشــهاي مشــارکت با ، کشــور رســانی اطالع ملی نظام چارچوب در
ــانی  ، اطالعات تنظیم و تهیه ظوابط ، خدماتی و اجرایی دســتگاههاي ســایر و بودجه و برنامه ســازمان ، رس
ـــاختهاي انجام در ربط ذي نهادهاي وظیفه و نقش ، برداري بهره ظوابط ـــالح ، ارتباطات فیزیکی زیرس  اص

 دخواه تعیین کشور در اطالعات از برداري بهره و تهیه امر تسهیل منظور به ، جدید مقررات تدوین و مقررات
  . گردید

 آموزش هاي زمینه و اطالعات ●

صول سهل دلیل به سانی اطالع هاي شبکه بودن الو  العاط ارزانی و سرعت ، ارتباطات تکنولوژیک تحول و ر
 . است فراوان اهمیت شایسته ، جدید رسانی

 و ذخیره اهمیت جایگزین را اطالعاتی منابع به دســتیابی ســریع روشــهاي که اطالعاتی جامع ســیســتمهاي
ست کرده منابع گردآوري  پیش را خدمات و منابع مکان یا خود مکان گرفتن نظر در بدون اطالعات تامین ، ا

 . است آورده

 موزشیآ نظام است آن ویژگی " اطالعات انفجار و تراکم " و " منابع به دستیابی سرعت " که سیستم این در
ساس علمی اطالعات سنگین بار زیر ، شار اح  آموزش لذا.  یابد می ضرورت شتابان تحولی و نموده شدید ف

 . درآید پویا و مستمر یادگیري صورت به و شده متحول و جذب ، اطالعات گردش فراگرد در باید

 افتبازی و اطالعات پردازش ، اطالعات تنظیم و تهیه فرآیندهاي کلیه دربرگیرنده ، عام طور به انفورماتبک
 از که اسـت گردیده تکنولوژي و علم از وسـیعی دنیاي خود ، حوزه این شـاخه هر تدریج به و اسـت اطالعات
 در اســت الزم لذا. آید می دســت به رســانی اطالع جمله من وســیعی کاربردهاي ، ها شــاخه این ترکیب

 در هکنند تعیین و شــاخص قطبهاي و گرفته صــورت وســیعتري غور ، حوزه این به مربوط مختلف فعالیتهاي
ــد ــعه و رش ــناخته ، علم این توس ــوند تقویت و ش ــتر کاربردهاي به بتوان آنها تقویت رهگذر از که ش  و بیش

 . یافت دست وسیعتري

   پژوهش و رسانی اطالع ●

 و " الکترونیک پســت "، الکترونیک نشــر " صــورت به که تحولی.  اســت تازه ویژگیهاي داراي کنونی جامعه
سیده ظهور منصه به مدارك نوین نگهداریهاي ست ر  شپی اي تازه شرایط علمی تحقیقات و محققان براي ، ا

 .  است آورده



  قندالی: استاد                                          رسانی واطالع امورفرهنگی در اطالعات فناوري کاربرد
 

٩١ 
 

 محدودیتهاي و موانع از تحقیقاتی و علمی گزارشــهاي بررســی و نقد ، آرشــیو ، انتشــار ، ارســال ، تهیه اینکه
سانی اطالع پایگاههاي در بموقع شده جمع با و شوند می رها کنونی ستفاده امکان ر سی و ا شتري برر  ار بی
 است آن مبین ، دهند می نیاز مورد مکان و زمان در اطالعات به را خود جاي مدارك اینکه ، آورند می فراهم

 .تاس شده تنگاتنگ و پویا ، حیاتی اي رابطه ، رسانی اطالع نظام با محققان و تحقیقات میان رابطه که

ضعیتی چنین در شاعه ، و سعه براي اطالعات ا شتر اهمیتی مراتب به ، پژوهش تو  هیافت مدارك ذخیره از بی
سفانه که امري است  راه در ، آن انحصار و اطالعات سازي ذخیره و تمرکز با شده دیده بعضا ما کشور در متا
  ).  شود می آورده وجود به جدي موانع تحقیقات توسعه و رشد

 افزار تسخ از اعم( انفورماتیکی خدمات کننده مصرف یک از کشور وضعیت تبدیل براي است الزم طورکلی به
 به یکانفورمات.گیرد صورت جدي اقدام نیز انفورماتیک خدمات کننده ارائه و کننده تولید یک به)  افزار نرم و

 خود خاص افزوده ارزش حاوي ، بخش دو این از یک هر و است افزار نرم و افزار سخت از ترکیبی مصطلح طور
 مدار( تساخ نحوه و هادیها نیمه تکنولوژي شگرف تاثیر و الکترونیک صنعت توسعه به نظر لذا.  باشند می

 طراحی سهولت باعث که) Very Iarge scale circuit VLSI( به مشهور بزرگ بسیار مجمعهاي) هاي
 تسخ بخش افزوده ارزش اکنون که طوري به ، است گردیده آنها هزینه تقلیل و بزرگ سیستمهاي ساخت و

 افزار سخت کنندگان عرضه از بسیاري ، باشد می گذاري سرمایه %5 تا 3 حدود در المللی بین سطح در افزار
 . باشد می کاربردي افزارهاي نرم با محصول فروش به مایل

سطه یا افزار نرم شات تجلی که کار انجام روش به دانایی تبدیل وا سانی – فکري تراو صان ان ص س متخ  ، تا
ــمت مهمترین همچنین و انفورماتیک بخش ترین قیمت گران ــد می نیز قس ــد.  باش  هب اکنون بخش این رش
ـــیاري که اســـت حدي  طور به و طراحی خاص افزارهاي نرم کمک با نیز را پیچیده افزارهاي ســـخت از بس

 .  سازند می اتوماتیک

صوص و افزار نرم به پرداختن لذا سی افزارهاي نرم بخ سا سیار بزرگ و ا ست حیاتی ب سفانه. ا  به نکنو تا متا
شتن در داخلی توانایی ضعف علت سی کارهاي بزرگ، افزارهاي نرم نو سا ست افتاده تعویق عهده به ملی ا  و ا
 مثل.  دبو خواهد ما حیاتی و ملی شئون بر بیگانگان تسلط و هزینه مستلزم خارجی منابع طریق از آنها انجام
  ..... و ملی احوال ثبت شبکه ، بانکی پولی نقل و حمل شبکه

 رنامهب یک تدوین به نسبت ، انفورماتیک حوزه اندرکاران دست و نهادها کلیه که شود می پیشنهاد ، هذا علی
 با امر این در معاضدت ضمن و نموده مسئولیت و تعهد احساس ، کشور براي انفورماتیک استراتژیک و جامع

 :  اساسی اهداف

  اساسی و بزرگ افزارهاي نرم تولید توان به دستیابی) 1
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ستیابی) 2 صادي اولویت رعایت با نیاز مورد افزارهاي سخت ساخت و طراحی توان به د  ینتدو به تولید اقت
 .  بپردازند ملی استراتژیک برنامه یک

 در ، عظیم اي افزوده ارزش ایجاد طریق از ، بود خواهیم قادر ها برنامه این اجراي تحقیق آورد ازره.... انشـــاءا
ــعه اهداف تحقیق و ملی اقتصــاد تقویت ــادي و اجتماعی فرهنگ توس ــتقالل و اقتص  ، کشــور جانبه همه اس

 .  برداریم موثري گامهاي

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  قندالی: استاد                                          رسانی واطالع امورفرهنگی در اطالعات فناوري کاربرد
 

٩٣ 
 

  :دوازدهم فصل
  »شهرداري در رسانی واطالع اطالعاتی هاي پایگاه« 

  
  
  
  
  
  

  مقدمه:

 :ها ریف پایگاه دادهعت
جوها و اسکریپتها که  اي از موجودیتهاي مرتبط به هم، شامل جداول، فرمها، گزارشها، پرس ومجموعه

ها تقریباً شوند. پایگاه دادهدهی می ایجاد و سازمان (DBMS) هاتوسط یک سیستم مدیریت پایگاه داده
در مورد در مورد  مشترکین مجله، دادههاي شخصی اي، مانند لیستی ازتواند شامل هر نوع دادهمی

  .تصاویر گرافیکی و برشهاي تصویري باشد اي ازفضانوردان شاتل فضایی، یا مجوعه

شود. گفته می ها با ساختار منظم و سامانمنداي از دادهدادِگان (یا بانک اطالعاتی) به مجموعه ها یاپایگاه داده
شوند. قابل خواندن و دسترسی باشد ذخیره می هارایانهها و ها معموالً در قالبی که براي دستگاهپایگاههاي داده

سازي ساده هاي دیگري مانند ذخیرهروش موجود نیست و شیوه سازي اطالعات تنهاالبته چنین شیوه ذخیره
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سازد وجود یک ها در دادگان را موثر میسازي دادهاي که ذخیرهگردد. مسئلهمی ها نیز استفادهدر پرونده
  .ها استسازي و روابط بین دادهی است براي ذخیرهمفهوم ساختار

  

 :تعریف پایگاه اطالعاتی

مجموعه ‹) اصطالح پایگاه اطالعاتی این گونه تعریف شده است: 1372در فرهنگ اصطالحات کامپیوتري (آریا، 
 کاري اي از اطالعات که به منظور تامین نیازهاي اطالعاتی یک موسسه در کاربردهاي مختلف و حذف دوباره

  روش هاي ویژه اي سازمان می یابد.و ایجاد هماهنگی و استقالل اطالعات، به 

 :تقسیم بندي پایگاه هاي اطالعاتی

 بر اساس این تقسیم بندي، مهمترین پایگاه هاي اطالعاتی عبارتند از : 

 پایگاه هاي اطالعاتی متنی  .1

 پایگاه هاي اطالعاتی عددي .2

 پایگاه هاي اطالعاتی تصویري .3

 اه هاي اطالعاتی صوتیپایگ .4

  
  
  
  
  

 پایگاه هاي اطالعاتی متنی

 پایگاه هاي متنی به ارائه اطالعات در قالب متن 

می پردازند و شامل انواع پایگاه هاي کتاب شناختی، راهنما، واژه نامه ها، دایرة المعارف ها، پایگاه هاي تمام 
متن، پروانه هاي ثبت اختراع و عالیم تجاري، است. پایگاه واژه نامه پیوسته علوم کتابداري و اطالع رسانی 

(ODLIS)  .در روي وب نمونه اي از این نوع است  

 ي اطالعاتی عدديپایگاه ها

این گونه پایگاه ها به طور برجسته داده هاي عددي را در بر می گیرند و بیشتر اطالعات موجود در این پایگاه 
ها اعداد و ارقام است. مانند پایگاه هایی که در زمینه هاي داد و ستد، آماري، سري هاي زمانی و غیره فعالند. 

 ه مالی یاهو است. از جمله پایگاه هاي عددي روي وب پایگا



  قندالی: استاد                                          رسانی واطالع امورفرهنگی در اطالعات فناوري کاربرد
 

٩٥ 
 

 پایگاه هاي اطالعاتی تصویري

 این پایگاه ها شامل تصاویر ثابت (عکس، نقاشی و گرافیک) و متحرك هستند. 

  . است که امکان بازیابی تصاویر ثابت را داراست› گوگل‹از جمله پایگاه هاي تصویري روي وب پایگاه تصویریاب 

  پایگاه هاي اطالعاتی صوتی
ارائه فایل هاي صوتی از جمله موسیقی، سخنرانی و غیره می پردازند. از جمله پایگاه هاي  این پایگاه ها به

 قابل جستجوي صوتی روي وب، پایگاه جستجوي صداي آلتاویستا است. 

 وظایف تولید کنندگان پایگاه هاي اطالعاتی 

 روزآمد سازي -

 فروش فایل پشتیبان و روزآمد شده -

 ترونیکی نمایه هاي چاپی را نیز تهیه می کنند. مانند ویلسونبرخی از آنها عالوه بر فرم الک -

 اصلی ترین روش ها براي جمع آوري داده ها به شرح زیر است:

  استفاده از اطالعات و مدارك موجود

  استفاده از اطالعات و مدارك موجود

  مشاهده

    مصاحبه

 رسشنامهپ

 وائی و پایائیر

  اطالعات : فناوري از استفاده با مردم به خدمات ارائه

 و اتاطالع فناوري از استفاده با شهروندان به کارامد و مؤثر خدمات ارائه الکترونیک دولت تحقق اصلی همقدم
 از فادهاست مزایاي از. باشد شهروندان نیازهاي پاسخگوي بهتر و بیشتر دولت، که اي گونه به است؛ ارتباطات

  :برد نام را آمده پی در موارد توان می دولت و مردم تعامل در اطالعات فناوري

  روز؛ شبانه اوقات تمام در خدمات ارائه قابلیت .1
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 خدمات؛ دریافت براي حضوري مراجعه به نیاز عدم.  .2

 .مطمئن و سریع خدمات ارائه.  .3

 آنها همترینم که است نیاز دولتی سیستم تفکر طرز در اساسی تحول چند به الکترونیک دولت موفقیت رايب
  :است آمده پی در شرح به

 مردم جاي به دولت سنتی طور محوربه – دیوان دولت جاي به باز و محور – شهروند دولت جایگزینی -1
 خودشان که بود خواهند قادر شهروندان مهارتها، و اطالعات ارائه با نوین دولت در اما گیرد، می تصمیم
 عهمراج دولت به مختلف امور براي مردم باشد الزم آنکه جاي به این بر عالوه. بزنند انتخاب به دست
 .کند می مراجعه مردم به که است دولت این ،)online( همزمان خدمات باارائه کنند،

  … و پاسخگویی -2

 

  
  جمع بندي ونتیجه گیري:

 هآنچ و نمایند هماهنگی محلی مخاطبان فرهنگ و نیاز خواست، با را خود هايبرنامه جمعی ارتباط وسایل اگر
 را اعتیجم جمعی ارتباط وسایل خودگردانی موانع اگر و بگیرند خود به دوسویه حالت ارتباطات اینگونه اصوالً 
 بومی صداهاي جهانی، هايماهواره ارتباطاتی، و اطالعاتی هايشبکه کنار در توانمی برداشت راه سر از بتوان

 ارتباط وسایل از استفاده .نمود فراهم آنان براي را مناسب پیام گزینش فرصت و رساند مخاطبان گوش به نیز را
 که کشاورز عموما و کوچک شهرستانهاي و روستاها در جمعی ارتباط وسایل خودگردانی یا و جماعتی جمعی

 الح در کشورهاي سرلوحه باید امروزه دارد اهمیت بسیار بازخورد از استفاده و پیام تولید در مشارکت آن در
 و وچکترک مناطق به مرکز از پیام انتقال بیانگر صرفاً که ايتوسعه الگوهاي که است واضح .گیرد قرار توسعه
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 موارهه است آن توزیع و پردازش تولید، در مشارکتشان بدون و آنان سنن و ارزشها به توجه بی باشد، روستاها
  .است شکست به محکوم
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