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 رويكرد ساختار گرايي اثرات رسانه در سبک زندگی
 

 2محمدرضا حقيقی دکتر،1ناهيد خوشنويسدکتر

 چکيده:

ارتباط سبك زندگي باا رساانه از ديربااز ماورد ت كياد محققاا  ورباي باوده اسات و از    باه 

عنااوا  ااانايه گرهناااي نااان باارده انااد   ننااا ااانايه گرهناااي را بااه عنااوا  ااانايه  ديااد  

عرگي كردند كه شامل موسسه ها  سينمايي، توليد گايمن، موسساه هاا  رادياويي و موسساه م

 كنند   مي ها  مطبوعاتي است و ت ثيرات نامطموبي را در  وامه اي اد

هاااا  ساااختارگرايی رويکااردا عبااارت اساات از کشاای ساااختارهاا مننااومی کااه گرهناا 

همچناي  ناه تنناا سااختارگرايی  دهند،مختمی از طريق    به درک و گنن خود سازما  می

کنااد، بمکااه دسااتيابی بااه وا عياات بااه اااورت و ااود  نااانی بيروناای و وا عاای را انکااار نماای

کناااد  دروا اااه، کاااار  کننااادگی گرهنااا  را ميسااار نمااای تعياااي  عينااای و بيااارو  از حاااوزه

کنناد و ناه اينکاه  ناا  ساختارگراها اي  است که دريابند مردن چاوناه  ناا  را درک مای

 کند  گونه حقيقت ننايی يا مطمق عممی را انکار میبنابراي  ساختارگرايی هر چيست؛

اا کااه يااک زبااا ، اساااطير و ننااان نمااادي  مرکااز تو ااه ساااختارگرايا  اساات؛ زياارا شاايوه

کاارد  خااود و هااايی کااه اعضاااي  بااراا مننااوندهااد و شاايوهخااود را ساااما  ماای  امعااه

 .شود  متايی را مو ب میههاا بیت ربه ا تماعی خود دارند، بين 

–)تاالکوت اارساونز  در اي  مقاله تال  شده اسات تاا ،ننرياات مرباوط باه سااختار گرايای

کاه ديادگاه سااختار گرايای  و داگالس هالت (را مطرح نماايين و مطالعاه نماايين  نتونی گيدنز

  يا سبك زندگي با گضاساز  رسانه ا  ارتباط دارد؟ به سبک زندگی چاونه بوده است؟

 رسانهسبک زندگی کميد واژه: رويکرد ساختار گرايی

                                                      
1
طات،   لوم ارتبا تری ع غرب و دک هران  حد ت سالمی وا شگاه آزاد ا مدرس دان

 nahid_khoshnevis2000@yahoo.comایمیل دانشگاه های علمی کاربردی ، 
2
 دانشگاه های علمی کاربردیمدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق و  

mailto:nahid_khoshnevis2000@yahoo.com


    3  رویکرد ساختار گرایی اثرات رسانه در سبک زندگی  

 

 مقدمه :

نقا  بسازايي برعناده دارناد ، چاو  ها  رويكرد ساختار گرا در مسئوليت اذير كرد  رساانه

توانند ، ميزا  رضايت يا اعتماد نسبي مخاطبا  باه بخا   مي بررسي ها  مخاطب شناختي

 ( 26: 1382،  را تعيي  كنند  ) مك كوايلها  ها  مختمی رسانه

را عماادتا عااواممي ها  "گاارا اااامي رويكاارد ساااختارگرا باار اياا  اساات كااه كاااربرد رسااانه

دهند   در ايا   اا  مي و ساختار رسانه ا  شكل مشخص و نسبتا اايدار از ساختار ا تماعي

، ساااختار ا تماااعي همااا  حقااايق ا تماااعي ) ننياار : تحااايالت ، در مااد ،  نسااي ، محاال 

در چرخه زناي و ويره ( است كه تاثير  تعيي  كننده و نيرومناد بركاردار ا امت ،  ايااه 

سيساتن رساانه  كناد  " ماي و محتواها  رسانه ا   ابل دسترس در زما  امكا  خاص اشااره

ا  ايوسته برا  حنن تعادل اايدار و خود تننين كنناده باي  عرضاه و تقاضاا ، باه گشاارها  

 (  100:  1382دهد   )مك كوايل ،  مي وارده نيز به بازخورد مخاطبا  ااسخ

( ا تباااس  weibullگر ينااد هااا  مربوطااه در نمااوار  ورده شااده كااه در مااوارد  از و  بااال ) 

و انتخااب هاا  خااص ها  گرديده است   اي  مدل رابطه بي  الاو  عادتي استناده از رساانه

ار ، الااو  عاادتي كناد    سامت باان  نماود ماي را ) مثال : در ياك روز معاي ( باه تااوير

اگراد را به عنوا  بر يند  از دو عامل گوق هما  مو عيات ا تمااعي كان وباي  ثابات اسات 

مثال : نياز به اطالعات خاص ،  رام ، تماس ا تمااعي و  كه در    نياز اگراد به رسانه )

     ( و ود دارد   

 شاامل امكاناات عامل ديار را ) كاه باه عناوا  سااختار رساانه هاا   معاي مشاخص شاده ( 

باشاااد ، باااه شاارط  نكاااه اگااراد تاااوا  ا تاااااد  و  مااي رسااانه ا  در دساااترس در يااك مكاااا 

 تحايالت نزن را داشته باشند  

نمايند ، بمكاه باه حاق  مي دو عامل گوق در كنار هن نه تننا الاوها  رگتار  خاص را اي اد

 گياار  رسااانه ا  ناميااده ناات ان امنااد كااه  مااي و تمااايالت نساابتا ااياادار هااا  بااه خمااق گراي 

  شود مي

 نات گياار  رسااانه ا  حمقااه واساط  ساامت بااان و  ساامت ااايي  نمااودار اساات  " در  ساامت 

شاود  ماي اايي  نمودار با وضعيت ماری روزمره اي  تر تحت تاثير سه عامل زير ان اان

 : 

 ( ها  (محتوا  رسانه ا  ) تركيب روزانه محتوا  ارائه شده و شيوه ارائه    1

شرايط گرد  ،يا شرايط مربوط به و ت مخاطبا  ) ماثال مقادار و ات  زاد اگاراد ، امكاا  (2

 به امكانات ديار بر گذراند  و ت ( ها  استناده از رسانه ، دسترسي   

توا  بر اساس  نت گيار  و  مي ( زمينه ا تماعي انتخاب و استناده اگراد را تا اندازه ا 3

اما چيزها  بسيار خاص به بسيار  شرايط وير  ابل اي   اي  بيني كرد ،ها  رسانه ا    

  ( 100: 1382موكول است " ) مك كوايل ،  بيني
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 و  بال مدل گوق را در مورد يك روزنامه خواني به  زمو  گذاشت و چني  نتي ه گرگت ، 

) اگر گرد اشتياق گراواني دارد كه ياك موضاوخ خااص ظ ننيار ياك خبار خااص ورزشاي   

د ، ديار به سختي تحت تااثير سااختار رساانه ا خواهاد باود   اگراديكاه عال اه خشنود ا  كن

داشته باشند ، بي  تر از محتوا  با تركياب محتاوايي معاي  تااثير خواهاد ها  اندكي به رسانه

 اذيرگت   (

نتي ااه گياار  گااوق ياااد ور  اياا  نكتااه اساات كااه ، مااا در اااال باارا  گريااز از الاااو هااا   

رها  رسانه ا  و ا تماعي نسبتا  زادين   هن چني  ، نتي اه گاوق باه عمومي ناشي از ساختا

كند تا متو ه شوين چرا ادلاه مرباوط باه عالياق و سااليق عماومي رساانه ا  در  مي ما كمك

 وا ه ارز  زياد  برا  اي  بيني رگتارها  رسانه ا  گرد  يا كوتاه مدت ندارند  

را تااا سرچشاامه شااا  در ساااختار ها  انهمااي تااوا  بساايار  از مشخاااه هااا  اسااتناده از رساا

كااه رابطااه بااي   هااا  ا تماااعي و رسااانه ا  اياياار  كاارد   ماادل زياار اياا  مزياات را دارد

دهااد    مااي ( رسااانه ا  بااا مو عياات ا تماااعي يكايااك مخاطبااا  را نشااا سيسااتن ) يااا ساااختار

( را  سيستن رساانه ا  حقاايق ياك  امعاه ) يعناي شارايط ا تاااد  ، گرهنااي و   راگياايي

دهاد ، تقاضااهايي كاه بعضاا توساط ااس  ماي كند   باه تقاضااها  مخاطباا  ااساخ مي منعكس

: 1382شوند و بعضاا هان گارد  و تااادگي هساتند ) ماك كوايال،  مي زمينه ا تماعي تعيي 

103 ) 

توا  گنت كه مخاطاب  مي به عالوه در ننريه كاركردگرايانه استناده و رضامند  اي  گونه

كناد ، باه عاالوه مخاطاب  ماي اورت هدگمناد ياا ويرهدگمناد از رساانه اساتنادهگعال بوده و ب

 كند كه رضامند  و  را گراهن نمايد   مي برنامه هايي را انتخاب

كناد تاااثير  مااي بناابراي  مخاطاب بااا دياد  برنامااه هاايي كااه حاداكثر رضااامند  و  را گاراهن

در اياا  ننريااه مخاطااب  كنااد   مااي طبااق    انتخاااب اذيرگتااه و ساااس ساابك زناادگي ا  را

  ست و گر است 

بنابراي  به دنبال برناماه هاا  اسات كاه در  نات تاامي  نيازهاا، از مماه نيازهاا  مااد  و  

 معنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو  

 ) گرهناي( باشد  

تواند بر نحوه انتخاب سبك زندگي ماوثر  مي به عالوه هدگمند بود  يا وير هدگمند بود  نيز 

توانااد باار نااوخ انتخاااب ساابك زناادگي گاارد  مااي اساات   در نناار داشاات  برنامااه هااايي خاااص

تنريحاي و ياا تبمي اات اسات ها  موثرباشد   مخاطبي كه با  اد و نيت  بماي باه دنباال برناماه

 ورنااد  بنااابراي  در اياا  تحقيااق عاماال  مااي مساامما بيشااتر بااه انتخاااب بااك زناادگي ماااد  رو 

سات    در ماورد محتاوا  لحاان گردياده اها  هدگمند  يا وير هدگمناد  در اساتناده از رساانه

به ساه دساته تقساين شاده ها  رسانه ا  نيز برطبق ننريه استناده و رضامند  محتوا  رسانه

است   برنامه ها  تنريحي و سرگرن كنناده ، برناماه هاا  اطالعااتي و اخباار  ، محتاوا  

خااب برنامه نيز بر انتخاب سبك زندگي موثر است   بينندگا  برناماه هاا  اطالعااتي باه انت
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 ورند   به عالوه باورت كمي ترديد از سميقه رسانه ا  يااد  مي سبك زندگي گرهناي رو 

كرد كاه گروهاي از مخاطباا  را باا تو اه باه ساميقه اساتناده از محتاوا  رساانه در مقاونت 

توانااد بااه  مااي مشااابه ا   ااا  دارد   هاار گااروه از مخاطبااا  بااا تو ااه بااه سااميقه رسااانه اياا 

زناي باردازند   عواممي چاو  ) در  ماد ، سا  ، تحاايالت ، محال  انتخاب سبك خاص از

 سكونت ، ش ل و      ( درانتخاب سبك زندگي موثر هستند 

 انايز  مورد انتنار

 در دسترس بود 

دبازخور

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( )مدل كاركرد گرايي استناده از رسانه

 

  تاتكوت پارسونز :

ساختار رسانه 

هاي جمعي 

سازمان 

 ادبروند

محتوا

ي 

رسانه 

 ها

 رفتار رسانه اي

) عادت مربوط به 

 استفاده از رسانه(

جهت گیري رسانه 

 اي

عرضه شدگي به 

 رسانه ها

زمینه اجتماعي 

 استفاده

 

شررررای  

 فردي
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 يكي از ننريه اردازا  كاركردگرايي ساختار  اسات(  talcott parsonsكوت اارسونز ) تال

:  1373دوركين و ماكس وبر و اارتو تاثير اذيرگته اسات ) توسامي ، و  در ننريات  از  

239  ) 

( بااود   voluntary"اارسااونز در ننريااه ا  در ورود سااازما  ا تماااعي ) داوطمبانااه ( ) 

گيارد " )  ماي به عنوا  گر يند تامين گير  ذهني كناارا  گارد  در نناررگتار يا كن  را 

 (85:  1998ترنر ، 

گرد در مركز اي  ننريه و به عنوا  كنشار ا تماعي ياا باه عناوا  عضاو  از ياك كال باه 

 نااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان 

 ) ننااان ا تماااعي ( در كاان  و گعالياات اساات   اياا  عاماال اگرچااه در چااارچوب ننااان عماال

ارسااونز عماال گاارد  نبااه اراد  و عقالنااي دارد و كنشااار دارا  كنااد ، امااا بااه نناار ا مااي

 خال يت و اختيار و نيرو  ارزشيابي است

به ننر اارسونز اراد  بود  كن  ا تماعي باه هايو و اه  زاد  مطماق در رگتاار انناراد  

نيسات   در وا ااه دو ناوخ رو  يااا شايوه عماال و اود دارد كااه يكاي باار اسااس اناياازه هااا  

 ت   و ديار  عممي است كه بر مناگه ا تماعي متكي است  شخاي استوار اس

گيارد كاه منطباق باا ذات ا تمااعي اسات ؛ باه  ماي "به اعتقاد و  هماواره راهاي را در ااي 

 ماند    مي عبارتي، انايزه ها  رواني گرد  با ارز  ها  مو ود ننان ا تماعي اايدار

 و رگتارها  گرد به  رار زير است :ها  مت  كن 

 را  اشخاص گرد  هستند  كنشا (1

 كنشارا  همواره در  ست و  وايت و هدگي هستند  (2

 گيرند   مي كنشارا  شرايط و امكانات متناوتي را برا  دست ياگت  به هدی بكار (3

كنشارا  با شرايط و وضعيت ها  متنوعي مانندساختار زيستي و محيطي موا ه  (4

 گذارد   مي هستند كه بر انتخاب وسايل تاثير

و هن ارها  ا تماعي به نوبه خود  نت گير  كنشار را تعيي  كرده و ا ه ارز  (5

باشند   بنابراي  كان  ا تمااعي داوطمباناه اسات ، لايك  در ياك  الاب  مي بر رگتار و  حاكن

 ibidدهاد " )  ماي گيرد و شارايط مختمناي كان  گارد را تحات تااثير  ارار مي ا تماعي ان ان

2000 : 8) 

زنناد  ماي ننر اارسونز اگراد به عنوا  كنشار دست باه انتخاابدر مورد سبك زندگي طبق 

  گرد باه عناوا  عضاو  از ياك  امعاه كال و ياك كنشاار ا تمااعي باا تو اه باه چاارچوب 

 ننان كمي در مركز ننريه كن   رار دارد   

اگر چه رگتار گرد  نبه اراد  و اختيار  دارد  ، گارد منطباق باا سااختار هاا  ا تمااعي و 

 نمايد   مي ست به انتخاب سبك زندگيساختار  د
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موا ه است بر انتخاب و  تاثير ها  بنابراي  ساختارها  ا تماعي و رسانه ا  كه گرد با   

در شاارايط  گياارد و مااي گااذار اساات و كاان  اگااراد داوطمبانااه و در  الااب ا تماااعي اااورت

 مختمني بر اي  كن  تاثيرگذار است  

گذارنااد ، امااا  ماي ميات منمااي باار ماديريت ساابك زناادگيشاود تاااثير ساااختارها و عام مااي گنتاه

توا  مستقل از عوامل انساني در ننار گرگات كاه الااو هاا  خاااي را بار  مي راها  ساخت

 نمايند   مي كنند و الزان هايي را بر كن  عامال  انساني تحميل مي احنه تثبيت و تننين

 ورد كاه بادو   ماي ر گاراهناما در ضم  امكانااتي بارا  گعاليات هاا  عوامال داخال سااختا 

ها  سبك زنادگي و اناواخ    نياز باه سااختار امكا  اذير نيست   بنابراي  و ود اي  ساختارها

بستاي دارناد   از ساو  دياار ، عامميات كاه الاوهاا  رگتاار  و  رياا  كان  تنناين شاده 

  ا تمااعي توانند بار  ناا مي اگراد است كه با تو ه به  واعد و منابه برگرگته از ساختارها

 تاثير گذار باشد   

باا تو اه باه  واعاد و منباه مو اود در ها  در اي  ميا  به اهميت انتخاب مخاطباا  از رساانه

و در ماد و تحاايالت و     در هاا  و كانالها  دسترساي باه رساانههاا  ساختار كه از م ماه   

مميات در ننار شود ؛ رگتار رسانه ا  به عنوا  عا مي  نت دهي به رگتار رسانه ا  خاص

 گرگته شده است  

 

  نتوني گيدنز :

نق  منمي در تبميغ سبك هاا  زنادگي مختمای دارناد   طيای سابك ها  "از ننر گيدنز رسانه

شاوند  ماي طارحها  ها  زندگي ها  باا گوناه هاا   رمااني سابك هاا  زنادگي كاه در رساانه

د كه اگاراد  اعادتا در شايد محدود باشند ولي از هن گسترده تر از سبك ها  زندگي ا  هستن

در  ناا   دياد ها  اگتند "البته به اعتقااد گيادنز رساانه ها مي زندگي روزمره خود در  الب   

دهناد ، تنساير هاايي بارياك انديشاانه ا  از  ماي را باه دساتها  و گوناهها  در عي  اينك امكا 

 دهند   مي با سبك ها  زندگي خاص نيز ارائهها  نق 

مردن زندگي خود را انتخاب كنند   هرچند كه امكا  انتخاب بارا   همه در  وامه امروز 

 گروه هاا  بيشاتر اسات ، ماثال ثاروت يكاي از عاواممي اسات كاه امكاا  انتخااب را اگازاي 

 دهد    مي

تاوا  باه م موعناا  كان وباي   اامه از عممكردهاا تعبيار كارد كاه گارد  مي شيوه زندگي را

 ورنااد بمكااه ، رواياات  مااي نيازهااا   ااار  او را باارگياارد   چااو  نااه گقااط  مااي را بكااارهااا    

 خااااي را هاان و  باارا  هوياات شخاااي خااود برگزيااده اساات در براباار ديااارا  مت ساان

 ( 3031:  1384سزند  )  اللي اور ،  مي
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شيوه زندگي ااطالحي است كه در گرهن  سنتي چندا  كاربرد  نادارد ، چاو  ماالزن باا 

از امكا  ها  مو ود اسات و در عمال ناه گقاط از نسال نوعي انتخاب از ميا  تعداد كثير  

 شوند    مي گذشته تحويل گرگته

يناد ، عممكردهاايي كاه در ناوخ شيوه ها  زندگي به اورت عممكرد ها  روزمره درماي  

يابناد ،"  ماي مطموب برا  مال ات بااديارا  ت سانها  ، خوراك ، طرز كار ، و محيطاوش 

كناد ) چاه باوشان ، چاه  ماي ك شاخص در زنادگي روزاناههر يك از تامين گير  هايي كه ي

،در كار چاونه كار كنن ، اس از اايا  كاار باا چاه كساي مال اات كانن ( در تعياي  و  بخورن

 ( 120: 1378تننين امور روزمره مشاركت دارند  ") گيد نز ، 

اسااات   بناااابراي  هاااا  و  نااات گير هاااا  هااار شااايوه زنااادگي مساااتمزن م موعاااه ا  از عادت

عاالوه بار اهميات خااص خاود از ننار تاداون امنيات  ردار از نوعي وحدت است كاه برخو

ايونااد بااي  گاازين  هااا  گرعااي مو ااود در يااك الاااو  كاان و بااي  منااتنن را نيااز  و ااود  

داناد ، انتخااب هاا   ماي كناد   شخااي كاه خاود را متعناد باه شايوه زنادگي معيناي مي تامي 

  بيند   مي ا  خوي ديار را لزوما خارج از موازي  و معياره

گيدنز معتقد است كه ، ويژگي خاص مدرنيته اويايي ، تاثير  نا  گستر و زياد ت ييار داد  

شاود كاه اگاراد هرچاه بيشاتر از  ياد انتخااب هاايي كاه  ماي رسون سنتي است   مدرنيته سابب

در دهد رها شوند و بدي  ترتياب گارد را ) رو  مي سنت به طور معموندر اختيار  نا   رار

دهد و به دليال    كاه دارا  كينيتاي ويار  مي رو  تنوخ نا امني از انتخاب ها  ممك   رار

شالوده ا  است ، چندا  كمكي به گرد ارائه نمي دهد تا و  را در گزين  هايي كه باياد باه 

گارد بارا   بيناد   ماي عمل  ورد يار  دهد  ( در اي  ميا  امنيت هساتي شاناختي گارد  سايب

گزيند   باه  مي هستي شناختي خود را از ميا  انتخاب ها  مو ود برخي را بر اعاده امنيت

 ورند كه گقاط بخشاي از     مي تاادگي نبوده و الاويي را اديدها  عقيده گيدنز ، اي  انتخاب

 مربوط به ماری است  

شاود و گارد را از ايا  معضال كاه در هار  ماي اي  م موعه الاومند ، راهنمايي بارا  كان 

رهاند  هر سابك زنادگي مساتمزن م موعاه  مي م بور به تامين گير   گاهانه باشند ،لحنه 

بنااابراي  برخااوردار از نااوعي وحاادت اساات كااه  اساات اااسهااا  ا  از عااادات و  ناات گير 

عالوه بر اهميت خاص خود از ننر تداون امنيت و اود  ، ايوناد باي  گازين  هاا  گرعاي 

 (121كند ) هما  :  مي تامي  مو ود در يك الاو  كن وبي  مننن را نيز

زندگي ا تماعي تننا محاول  امعه يا گقط محاول گرد  نيست بمكه بايد    را باورت 

دهنااد و در عااي  حااال ننادهااا   مااي گعالياات هااا  در حااال  ريااا  و اعمااالي كااه مااردن ان ااان

 كند    مي بزرگتر  را با توليد

د و هان نتي اه كان  انسااني اناد ، گذارنا ماي ساخت ها  ا تماعي همزماا  هان بار كان  اثار

 گيرند  مي يعني اگراد هما  با بو ود  ورد   امعه و ساختار    ، تحت تاثير  رار
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در نناار  ساااخت يااابي  واعااد و منااابعي كااه در  ريااا  توليااد و بازتوليااد كاان  ا تماااعي  

د و گردناد   ايا   واعا ماي شاوند ، بوسايمه بااز تولياد نناان ا تمااعي نياز محساوب ماي ساخته

منابه در دسترس اگراد  رار دارند و در اي  ميا  " كنشارا  مااهر" باا تو اه باه هار دو  

:  1384كنناد )  اللاي ااور ، ماي كن  ها  خود را تننين كرده و زندگ  را ماديريتها    

19  ) 

هماراه  ( self consciousnessمردن است كه با خود  گاهي )  "عامميت به مثابه  ريا  كن 

دهناد  مي را شكلها  شود كه نناد مي امعه به مثابه تركيبي از اعمال مكرر  گنميدهاست    

 اي  اعماال باه عاادات و اشاكالي از زنادگي بساتاي دارد كاه اگاراد باا    اخات شاده اناد  ") 

 ( 132: 1380گيدنز ، 

 را در گعاليت ايشا  به كاار نماي گيرناد بمكاه ايا  اعماال زنادگي اسات كاهها  اگراد ارگا   

شاود كاه ماردن باه  ماي ساخت اساساا در چيزهاايي مت ماي كند مي چيستي    گعاليت را تعيي 

دهاااين تاااابه    چياااز  اسااات كاااه  نااارا  گااااهي عمماااي  ماااي شاااكل نناديناااه  اعاااده ناااد ان اااان

(consciousness practical ) نامناد كاه باا  واعاد و عاری زنادگي ا تمااعي در  ريااا   ماي

 (  136است   ) هما  : 

ا  ن ا و ود دارد كه مردن كارهايي را با معرگت و  گاهي و در شرايط معيني كاه "ساخت ت

توانناد  ماي ايامدها  خاص هان دارد ، ان اان دهناد   عاامال  تواناايي عقالنيات دارناد ، يعناي

يشااا  هااا  گراگردهاا  معمااولي را اي ااد كننااد كاه از طريااق     ادرناد دركااي دايماي از كن 

 (  601: 1379، داشته باشند   ") ريترز 

اي  ايامدها را گاهي خود مردن هن نمي توانند اي  بيني كنند ياا چياز  دربااره  نناا بدانناد   

نتي ااه كااار خااود  نناساات   باارا  مثااال داناا  تكنولوژيااك خاواااايات ها  امااا اياا  ايامااد

دهد   گناور  چيز  نيست  ز چيز  كاه كان  هاا  بشار در  مي ساختار   وامه را نشا 

تننا باورت انتزاعي نيساتند بمكاه نناماات ا تمااعي باه ايا  ها  رگته است   ساخت   بكار 

دهنااد   ساااخت بطااور ر عااي )  مااي دلياال و ااود دارنااد كااه مااردن هاار روز كارهااا  را ان ااان

Recursively شاود   سااخت ا تمااعي ناه هماا  ناوخ  ماي دهند تولياد مي ( با  نچه مردن ان ان

 نه هما  تاثيرات عمي ا  را    مو وديت ساخت گيزيكي را دارد و

تاثيرات عمي خاوايات ساختار  ننادها  انساني به ايا  دليال و اود دارناد كاه در كان  

شااوند و در نناياات اياا  تاااثيرات ساااختار  بااه  اارارداد و عااری  مااي هااا  روزانااه بازتوليااد

 هستند   ها  بستاي دارند كه هن ابزار و هن نتي ه اي  كن 

 گيزيكي دارد اما هن محدود كننده و هن توانا كننده است   اگرچه گ   ور  حضور 

 دارد، يعنااي كساااني كااه عااادات و عااری هااا هااا  اياا  اماار بسااتاي بااه مناساابات بااي  گاعل

دهند   برا  گاعال باود  باياد چيزهاايي بادانين و  مي گوناگو  دارند و كارها  مختمني ان ان

 اابميتي در دانا  انادوز  ، سااختارها اي  نكته محور  گاعي بود  است   بدو  ايا  چناي  

و ود نخواهند داشت ، نمادهاا هان و اود نخواهناد داشات ، زيارا معرگات اساساي بااز تولياد 
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(  144ا تماعي است و به دليل و ود    است كه خواص ساختار  و ود دارند ) هماا  : 

 شود   مي "زندگي ا تماعي توسط گاعال  كنترل

تحاات نناار داشاات  ماادان رگتااار اگااراد ، در رابطااه بااا رگتااار بااه اياا  معنااي كااه انسااا  باادو   

ديارا    از سو  ديار ، مناطق وسيعي از زندگي ا تماعي تحت كنتارل گااعال  نيساتند   

شاود نقا   ماي گشاارها و  ياود  كاه از ساو   واناب سااختار  سيساتن بار رگتاار گارد وارد

رات ) ساط  كاال  ( را اي ااد كناد   اااره ا  نيروهاا  ا تمااعي ت ييا مي عامميت را محدود

 كردند و اي  ت ييرات ا تماعي طرز گكار ماردن نسابت باه زنادگي ) ساط  خارد ( را ت ييار

 ( 24دهند  ")  اللي اور : مي

 گيدنز و ساختار يابي و سبك زندگي :

گيدنز در ننريه خود در خاوص ساختار طبقاتي در  واماه ايشارگته باه شايوه  دياد  باه 

اردازد كه در وا ه اي  منناون نياز در ننرياه سااخت ياابي و   مي گيطرح مننون سبك زند

گيارد   اياده سااخت ياابي گيادنز در وا اه  سات و  راهاي بارا  بياا  تنااوت هاا   ماي شكل

  او مانناد هماه ماركسيساتنا  بنيادي  نااه خوي  با ديدگاه ها  طبقاتي ماركس و وبار اسات

ل اساسااي و تعيااي  كننااده در اي اااد ننااان معتقااد اساات كااه عامااهااا  و شاامار زياااد  از وبر 

 28 27:  1973طبقاتي ) مالكيت با عدن مالكيت دارا  و ابزار توليد اسات (   ) گيادنز ، 

( ولي در ننايت ديدگاه ها  او در ننان طبقاتي باه وبار نزدياك تار اسات و  اياااه عامال ) 

 ( 204 : 1381) گرب ،  كند  مي  درت ( را در بازار سرمايه دار  روش 

به اعتقااد و  در  واماه سارمايه دار   دياد سارمايه دار  ايچيادگي هاايي و اود دارد كاه 

يا مدل طبقات منزلتي مبر نماي تواناد بطاور كامال هماه ايا   مدل مبتني بر دو طبقه ماركس

گيارد   و در اين ااا نقطاه اوج تنااوت انديشااه گيادنز بااا  ماي و تنا ضاات را در باارها  ايچيادگي

 سازد    مي ما را تا حدود  به مننون سبك زندگي و  نزديك ماركس و وبر

"او معتقااد اساات ) يااك مقولااه سااومي از حقااوق و ااود دارد كااه نشااانار  اادرت ا تااااد  ا  

 ( 205متناوت با ) نرگيت بازار ( اگراد در ننان سرمايه دار  است (" ) هما  : 

ت هاا  تحاايمي ( اسات   اي  عامل سون ) داشت  منارت هاا  شاناخته شاده ( و ) ااالحي

و هااا  گياادنز در كتاااب ساااختار طبقاااتي  وامااه ااانعتي ايشاارگته سااعي در نشااا  داد  تناوت

شباهت ها  شكل بند  طبقاتي اانعتي معااار باا  امعاه ايشاي  كاه مااركس    را تحميال 

 نموده بود ،دارد   

كنشااارا  و   يااد و ايونااد  ميااا  مااي و از اياا  رهاااذر باار ) دوگانااه اناااار  (مرسااون گااائق

 ( 201:  1378سازد  ) كيويستو ،  ها مي ساختار

ساختار با تمركز بر شايوه عمال  "راه حل ايشنناد  و  برا  حل مسئمه واما كن  گر 

به دست كنشاارا  ها   يد   بر حسب اي  ننريه ساختار مي ا تماعي عمل ا تماعي به دست

گيارد    ماي   كنشاي باه كاه    ااورت يند و هن وسيمه ا  هساتند كاه چناي مي انساني بو ود
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 هان كان  انسااني را محادود و امكاا  ااذيرهاا  اماا   كنناد ،  ماي اي اادها  را انساا ها  ساختار

 ( 203سازند " ) هما  :  مي

و  ننان كمي ننريه ساختاريابي خود را در  ثار سه گانه ا  كه در اوايال دهاه ناود منتشار 

زندگي نيز  زء نينناك    اسات ها  درنيته كه سبككرده برا  بررسي  نبه ها  گوناگو  م

 ، بكار گرگت  

منتشار شاد  1990منمتري  كتاب از سه گانه ياد شاده ) ااي  مادها  مدرنيتاه ( كاه در ساال 

كااه در    بااه بررسااي  نبااه هااا  ا تماااعي ماادر  ارداخاات كااه ساابك هااا  زناادگي بااه ويااژه 

درنيتاه و خاود همايي(اسات كاه در گرهن  مدر  نيز از تامالت    است ، دوماي  كتااب) م

 به چاپ رسيد و باانخره كتااب ) دگرگاوني رواباط نزدياك ( اسات كاه باه ننار 1991سال 

( او در اياا   201206رسااد در    از  را زيماال بساايار بنااره  سااته اساات ) همااا  :  مااي

به وضعيت انسا  در  امعه مدر  ارداختاه اسات    امعاه ا  كاه ر    رگتاه رگتاه ها  كتاب

كنناد ) گيادنز ،  ماي شوند و به اي اد  امعاه اطالعااتي ناوي  كماك مي ولت ها  ممي تقويتد

يابناد  ماي ( از رهاذر  ديد وضعيت  ديد اطالعاتي ماردن باا كسااني رابطاه 186:  1377

ناماد   و از هماي   ماي كه حضور گيزيكي ندارند كاه گيادنز ايا  گر يناد را ) دور  گزيناي (

شود كه انساا  ، شايوه  دياد  از زنادگي را  مي ق روابط مو برو است كه دگرگوني عمي

 ت ربه كند و به اي  معنا  رخ نمود  سبك ها   ديد زندگي است   

گاذارد ، اياا  اساات كاه خااود بااه  مااي تااثير  كااه ا تاااد  نااا  ااانعتي بار زناادگي گاارد باا ي

تعيي  كارده  طرحي تبديل ن شود كه بايد اي اد كرد نه چيز  كه سنت يا عادت بطور  طعي

ساازد ، امكاا  برگزياد  شايوه زنادگي را باه او  مي است   اي  طرح گرد را  ادر به انتخاب

 بخشيد  

كناد كاه هماناا  ماي "گيدنز ايا  روناد را بار حساب نناور ) سياسات هاا  زنادگي ( تواايی

 زاد  و انتخاب است   از اي  رو سياست زنادگي ، باه مثاباه ارتقاا  خاود شاكوگايي گارد  

 ( 186189) هما  :  است "

 گياادنز در ساااختار طبقاااتي سااه گانااه خااوي  بااه سااه نااوخ حقااوق ،  اادرت يااا نرگياات اشاااره

 كند كه تا حدود  ياد ور انديشه سرمايه بورديوست   مي

 اي  سه عامل عبارتند از :) دارايي ،  موز  و نيرو  كاار ياد  (اسات   او چناي  اساتدنل

تااوا  ماننااد ) خطااوط در نقشااه   راگيااايي ( ميااا   كنااد كااه در  نااا  امااروز ديااار نمااي مااي

طبقات ، مرزها  مشخاي تقسين نمود   زيرا بسيار  از مردن از ا شار گوناگو  به باي  

از يكاااي از ايااا  اناااواخ ساااه گاناااه حقاااوق دسترساااي دارناااد وتمايااال دارناااد كاااه از مرزهاااا  

 (Ibid،2000، 52  راگيايي طبقاتي عبور نمايند ) 

شاود، ساه عامال مطارح شاده  ماي نز ما را به مننون سبك زندگي رهنماو  نچه در  را  گيد

 از سو  و  در روش  نمود  مرزها  طبقاتي است : 

 ( تقسين نيرو  كار در عمل كار 1
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 ( چاوناي ساخت ياگت  روابط مبتني بر ا تدار در محل كار 2

عي ( اسات كاه شود ، الاو  ) گروبند  تاوزي مي ( سومي  عامل كه به بحث ما نزديك تر3

كند ، كه به دليل سبك ها  زندگي يا عادات ماارگي مااد   مي به ميزا  خوشه بند  اشاره

 ( 207:  1381 يد ) گرب ،  مي متمايز به و ود

گيدنز بر    است كه ،سبك زندگي بيشتر شبيه ژانر در ادبيات و هنار اسات   و مانناد الااو 

سازد كه بوسيمه    به نوعي ) حكايت گاويي  يم را  ادرها  يا نوعي شابمو  است كه ،انسا 

گزينناد ناه گقاط نيازهاا   ماي از خود ( باردازند   سبك ها  زندگي كه اگاراد بارا  خاود بار

بمكه روايت خااي را هان كاه و  بارا  هويات شخااي  سازد مي را بر  وردهها   ار    

 ( 120:  1378ساز د ) گيدنز ،  مي خود برگزيده است، در برابر ديارا  مت سن

تعمق داشته باشاد كه مالزن با نوعي انتخاب است هر چه وضه و حال گرد به دنيا  مدر 

، سبك زندگي او نيز با هسته وا عي هويت شخاي ا  و سااخت و همچناي  ت دياد سااخت 

   سر و كار خواهد داشت   هار چناد كاه گيادنز سابك هاا  زنادگي را مولاود انتخااب هاا  

، اما مننون وبر  ) شانس ها  زندگي ( را نيز از ننر دور نمي داناد داند  مي دنيا  مدر 

يا گرات هايي اسات كاه ناايب ها  و بر    است كه انتخاب سبك زندگي مشروط به شانس

 ( 126شود   ) هما  :  مي گرد

تنكر گيدنز در ارتباط با مننون انتخاب و گزين  كاه زايياده دنياا  مادر  اسات و از ساو   

توانااد در تحققااق راهباارد  بااه سااو  توانااايي هااا  زيبااا  مااي ياات گاارد  اسااتمحاال ت مااي هو

شناختي بر مده از هويات و ننايتاا گازين  كانهاا  گرهنااي وياژه و رسايد  باه سابك هاا  

 زندگي گرهناي خاص اثر گذار باشد  

 داگالس هالت : گرا ساختار گرايي و سبك زندگي 

دهااد، هاار كااردار  مااي    اساات كااه نشااا تحمياال گاارا ساااختار گرايانااه ساابك زناادگي در اااي 

تاوا  از طرياق  ماي ماری چاوناه در تقابال باا دياارا  شاكل گرگتاه اسات   اينكاه چاوناه

مشاخص نماود   ااال اسااس رويكارد گارا سااختار هاا  سن   مااری ، مارز  ماا  گروه

عمال گرايا  به مقوله ماری و سبك زنادگي ، تماايز ننااد  مياا  رگتاار مااری كنناده و 

 (42: 1382ت  ) گاضمي ،ماری اس

نمايناده گارا سااختارگرايا  در مقولاه مااری و  "و ه بارز ديدگاه داگالس هالت به عناوا 

سبك زندگي اسات كاه، در رويكارد و  گضاا  گرهنااي  سبك زندگي طرح ننريه ارز  

دهااد ، باار نحااوه  مااي شااكل ، تر يحااات و عاليااق و  راهااا  ، ارز ها  ذهاا  گاارد كااه سااميقه

 گذارد  " مي او در زندگي تاثير انتخاب ها 

هالت از زمره كساني است كه مطالعات سبك زندگي را به گونه ا  اژوهشاي كيناي نزدياك 

، سبك زندگي ( را بر گزيد و الااو هاا  ها  نموده است و از اي  روست كه رو  ) ارز 

 كمي گذشته را به چال  طمبد  
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راانااه ساابك زناادگي ( نااان دارد ، الاااو  او در مقالااه بمنااد خااود كااه ) تحمياال گاارا ساااختار گ

( و  در شاارح چاااوناي 1997كنااد ) هالاات :  مااي ماااری را در گضااا  اسااامدر  تحمياال

طراحي كيني خود برا  سن   سابك زنادگي ، بار    اسات كاه انساا  بارا  درك هساتي ، 

ابا  داد كه همانا ) گنتما  ( و رابطه گرد  باديارا  اسات     و  از طرياق كشای گنتاا  

باارد و معتقااد اساات كااه  واعااد  مااي هااا  نااانر باار ذهاا  اگااراد بااه  واعااد ماااری ايشااا  اااي

 توا  از راهنا  كمي سن   ماری ، درك نمود   مي ماری را تننا

او در سن   خوي  ارز  ها  مستولي بر ذه  اگراد را كه باه اشاياء ) ارز  مااری  

هاا و اشاياء در تقابال باا دياار كرد ، و ديار اينكه چارا برخاي از كان مي بخشيد كشی مي (

كند ، رگتاار خرياد را در  الاب هاا  روانشناساي تحميال  مي اشياء كن ارز  تر يا بنتر  موه

نموده و به كشی چاوناي تماايز ننااد  در ذها  اگارا ارداختاه و باه ايا  ترتياب باا تركياب 

 به سن   كيني سبك زندگي رسيد ) هالتها  و ارز ها  نار 

 نتي ه گيرا:

له سبك زندگي عبارت اسات از : تاال  بارا  شاناخت م موعاه مننماي از رگتارهاا ياا مقو

را انتخااب كارده و كان  شاا  در زنادگي روزماره باه واساطه هاا  الاويي كن  كاه اگاراد   

شوند   منن اي  است كه چني  انتخااب هاايي در هار ساطحي و اود دارناد و  مي هدايتها    

 نمي گيرند ها   از   هيو گرهناي انتخاب اگراد را كامال

بااه عااالوه بااا  ناااني شااد  گزاينااده رسااانه هااا  ارتباااط  معااي ، و ااود و عممكاارد محاگاال و 

رسد و همي  اطالعات طبعاا راه  مي سازما  ها  متعدد و گوناگوني در هر زمينه به گو 

 گشايد ، تاثير زياد تمويزيو  از طريق كناار مي ها  تازه ا  برا  انتخاب در برابر شخص

 ورناد  ماي و نمادها  وياژه ا  بو اودها  و حانت گوناگو  ، شكلها  هن  رار داد  مو عيت

كننااو   از  مااي و بنااابراي  انتخاااب هااايي تااازه ا  را القااا كااه شاايوه هااا  زناادگي بااي سااابقه 

 سويي ، تاثير رسانه ها  ارتباط  معي گقط در  نت كثرت گرايي و تنوخ طمبي نيست  

كناد كاه شخااا هرگاز امكاا  تمااس ياا  مي را به مو عيت هايي هدايت رسانه ها   معي ما

و سكونت هايي كاه ها  را نداشته اين ، ولي از طری ديار بي   ايااهها   شنايي مستقين با   

ساازند  ماي در گذشته به كمي از يكديار م زا و بي خبر بوده اند ، نيز ارتباط هاايي بر ارار

  

وناگو  برا  گازين  شايوه زنادگي برناماه رياز  اساتراتژيكي در دنيا   كنده از امكانات گ

برا  زندگي از اهميتي خاص برخوردار است   برنامه رياز  هاا  متنااوت بارا  زنادگي 

هن چاو  الاوهاا  گونااگو  شايوه زنادگي ، يكاي از مالزمات هاا  ا تنااب ناا ااذير اشاكال 

 ا تماعي ما بعد سنتي است  

باشاد   در  ماي رگتاار  در انتخااب سابك زنادگي تعياي  كننادهو الااو هاا  هاا  اما اي  انتخاب

ننريااه ساااختار گراياای عاماال انساااني و ساااخت ا تماااعي بااا هاان در ارتباااط هسااتند و تكاارار 
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كند و به واسطه همي  تولياد توساط كان  انسااني  مي را بازتوليدها  رگتارها  اگراد ، ساخت

  كند  مي محدوديت اي ادها  ، ساخت برا  كن  انسا 
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 گنرست منابه

 كتابنا

 (1998(ترنر ) 1

 ،ننريه ها   امعه شناسي ،سمت  1373(توسمي ، والمعباس، 2

، سبك زندگي،تر مه :عميرضا چاووشاي ، تنارا  ، وزارت گرهنا  1382( اللي اور، 3

 و ارشاد ، دبيرخانه شورا  گرهن  عمومي

ار،تر مه:محساا  ننريااه هاا   امعااه شناساي در دورا  معا ،1379(ريتارز،  اورج ، 4

   ثالثي ، تنرا  ، انتشارات عممي

،نابرابر  ا تمااعي :ديادگاهنا  ننرياه ااردازا  كالسايك و 1381(گرب ، ادوارد   ج   5

 معاار، تر مه :محد سياهاو ، احمد رضا ورو  زاد ، نشر معاار  

 (1373( گيدنز )6

ااار موگقياا  ، نشار ،ت دد و تشخص در  امعه  دياد ،تر ماه : ن1378(گيدنز،  نتوني  7

 ني  

 ( 1380(گيدنز) 8

، در مد  بر ننريه ارتباطات  معي،تر مه:ارويز ا اللاي،  1382( مك كوايل، دنيس ، 9

 تنرا ،مركز مطالعات و تحقيقات رسانه

 (  1997(هالت )10

 مقانت :

1)Ibid(2000 ) 

 

 

 
 



 
 

 

يز با هاا دولتی تبرهاا سازما ميزا   شنايی کارکنا  روابط عمومی
 ارتباطات بحرا 

 2انر حياتی دکتر1مندا زنده رزن

 چکيده:

 تبريز دولتی سازمانناا عمومیروابط کارکنا  ميزا   شنايی اي  تحقيق با هدی شناخت
گيرا ارسشنامه بوده است که ان ان گرگته است  رو  اي  تحقيق ايمايشی و ابزار اندازه

به  spss اگزارو استنباطی از طريق نرنها،  داول تواينی اس از ار شد  ارسشنامه
 هاا دولتی شنردست  مده و تحميل شد   امعه  مارا اي  اژوه  کميه کارکنا  سازما 

باشند که از ننر )مردو ز ( می 365تبريز اعن از مديرا  و کارشناسا  است که بالغ بر 
ها ، تعداد نمونهمورگا  –گيرا تاادگی و با استناده از  دول کرچسی طريق رو  نمونه

هاا اورت گرگته نشا  داد که ميزا   شنايی کارکنا  با ننر تعيي  گرديد  بررسی186
باشد  از مقدار متوسط می ارتباطات بحرا  در سه مرحمه  بل، حي  و اس از بحرا  بي 

 ها نشا  داد که از ننر رشته تحايمی، ميزا  تحايالت و سابقه کارهمچني  ياگته
 دارا و ود ندارد ميزا   شنايی  نا  با ارتباطات بحرا  تناوت معنی کارکنا  در

 واژگا  کميدا: بحرا ، ارتباطات بحرا ، روابط عمومی

 بيا  مساله:

امااروزه روابااط عمااومی  زئاای نيننااک از سااازما  وهوياات سااازمانی اساات وکااارگزارا  
اناد  ر وباا اهمياتروابط عمومی به عنوا  عناار هويت بخ  باه    داراا نقشای اثار گاذا

هااا ااي  رو ها بيشتر وبحارا اا است که هرچه تنديدات سازما  گرينی به اندازهاي  نق 
ار دامنه تر،اهميات نقا   گرينای کاارگزارا  رواباط عماومی نياز بيشاتر اسات  کاارگزارا  

اا بااه نااان کنتاارل و مااديريت روابااط عمااومی بااراا مقابمااه بااا تندياادات سااازمانی، بااه مقولااه
ا  نيازمندانااد واياا  نياااز داراا يااک الاازان اساساای بااراا هاادايت وکنتاارل وسااازماندهی بحاار

 است و   ارتباطات بحرا  است 

                                                      
1
ماع  طات اجت لوم ارتبا شد ع شناس ار موم ،یکار ب  ع  یروین عیشرکت توز یروا

 zendehrazm.pr@Gmail.com ،09144103829 رانیا ز،یبرق تبر
2
 گروه مطالعات خانواده، دانشکده ،یو اجتماع یاقتصاد یجامعه شناس یدکتر 

س لوم ترب یروانشنا شه ،یتیو ع شگاه   رانیا ز،یتبر جان،یآذربا یمدن دیدان

s.hayati90@Gmail.com ،09104004572  
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هااا  اسااتا  ياازد در مااديريت بحاارا " كااه توسااط  نتااايط طاارح تحقيقااي "نقاا  روابااط عمومي
دهاد  "اميرتر ي نژاد" اژوهشار حوزه عمون ارتباطاات ا تمااعي ان اان شاده اسات نشاا  مي

دراد شركت كنندگا  معتقد هستند ننادها  مسائول در مو اه بحارا  از راهبارد  48.5كه 
كنندگا  در اااژوه  معتقدنااد ماادل  دراااد شااركت 49.2كننااد و همچنااي   تو يااه اسااتناده مي

كنندگا  در اياا   دراااد شااركت 50ارتبااطي اگقااي در مااوارد بحاارا  كااربرد بيشااتر  دارد  
هناان بحرا  ضرور  است و در هماي  راساتا نياز  اژوه  معتقدند ا دان خبر  در مرحمه

تري  ونينااه روابااط عمااومي در وضااعيت  كنندگا  در اااژوه  عمااده دراااد شااركت 51.5
درااد هان  42.3دانند و  ها  ارتباطي مي بحرا  را اطالخ رساني به مو ه از طريق كانال

زيااااو  تري  كانااااال ارتباااااطي، اطااااالخ رساااااني از طريااااق راديااااو و تموي معتقدنااااد موگااااق
 (1395است )شارا،

تواناد نقا  منمای ارتباطات د يق و ارائه اطالعاات درسات در ماورد خطارات احتماالی مای
هاا و اتخااذ تاامين مناساب در ها، کااه  عاوارا ناشای از بحارا در ايشايرا از بحرا 

ايا  موا اه داشااته باشاد  مااديريت بحارا  بايااد باا شااناخت د ياق از ماهياات بحارا ، اهاادای و 
سااازا  و ويژگاای هاااا مخاااطبي  خااود بااه طورمسااتمر بااا مساائولي ، هاااا بحاارا خواسااته 

مقامات، مردن، رهبرا  بحرا ، حاميا  بحرا  و نيروهاا خودا در احنه بحرا  ارتبااط 
 (1390داشته باشد )تشکرا

براي  اساس مديريت ارتباطات يکی ازونايی منن روابط عماومی در موا اه باروز بحارا  
مبنمی که اخبار و اطالعات موثق، د ياق ودرساتی درماورد   و اود  است  و ايه وحوادث

کناد، زميناه شاکل ندارند يا اطالعات ناا ص وبعضاام متناا ا از   در امعاه  رياا  ايادامی
-گيرا يک  ريا  خبرا تخريب کنناده، نادرسات و ويروا عای باه ناان شاايعه راگاراهن مای

رات روانای ناشای ازبحارا  لزوماام ( به عاالوه اثا1386کند )موسسه روابط عمومی  رما ،
 کند اطالخ رسانی احي  در موا ه بروز بحرا  رابي  از اي  نمايا  می

نشاا  از  هاا طبيعی و وير طبيعی به و ود  مده در شنر تبرياز طای سااليا  اخيار،بحرا 
هااا دولتای ايا  شانر باه عناوا  يکای عدن مديريت احي  ارتباطات بحرا  توسط ساازما 

اا رسانی احي  و سريه در موا ه بحرانای نموناهعدن اطالخ هاا کشور دارد راز کالنشن
باشاد  از  ن اايی کاه مسائوليت ارتباطاات در هار از اي  عدن ماديريت ارتباطاات بحارا  مای

ان اان گرگتاه،  1399 باشاد، ايا  ااژوه  کاه طای ساالسازما  برعنده روابط عماومی مای
عمااومی بااا ارتباطااات بحاارا  را مااورد ارزيااابی  سااعی دارد مياازا   شاانايی کارکنااا  روابااط

  رار دهد 

 ايشينه تحقيق:

 مرورتاريخی واژه بحرا :

نزديک انط  ر  از عمر ناهر شد  واژه بحرا  در زبا  نتي  سارا شده و طی دو  ار  
هاا اناميسااااای و گرانساااااه از ادبياااااات  در زبـاااااـا CRISEو CRISISهااااااا  اخيااااار واژه
مااورد ادبيااات مااديريت بحاارا ، در  نااد  در زبااا  گارساای درااا برخااوردار شااده گسااترده
رون اهمياات  الممماای عماای هاااا بي  هاااا ا تاااادا و ننادهاااا سياساای بخاااوص بحرا  بنااه
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رود و ايا  درحاالی اسات کاه  روزاگزو   ننا تعداد  ثار مر ه از اناشتا  دست گراتار نمای
راکناادگی  معياات ، نحااوه ال يشاای، ا اا، سوق کشااور مااا بااه لحااان شاارايط طبيعاای، منطقااه

هاا مو اااود  اساااتقرار شااانرها و بطاااور کمااای وضاااعيت ا ميمااای و مکاااانی و  سااايب ااااذيرا
اا براا بروز بحرا  و حوادث وير متر به گاراهن  ورده اسات  بناابراي   هاا بالقوه نرگيت

هاا توساعه  ممحون داشات  برناماه ماديريت  اامه بحارا  باه عناوا  بخا  منمای از برناماه
ه  ميزا  اثرات و تبعاات ناشای از و اوخ ساوان  و کنتارل خساارات و تمناات کشور در کا
 تواند بسيار اثر بخ  باشد  انسانی می

اي  که مخاطرات طبيعی در بسيارا از موا ه به گا عه و ماايبت تباديل مای شاوند ناشای  
از ناااوخ ساااازماندهی، ماااديريت و رگتاااار  واماااه اسااات  هماااه اناااواخ وساااائل ارتبااااطی و 

هاا  اا اطالعاااااتی و ارتباااااطی و همچنااااي  وسااااائل ارتباااااط  معاااای از رسااااانههاااا گناورا
هاا تاويرا، اوتی و مکتوب، در مديريت بالهااا طبيعای،  الکترونيکی گرگته تا رسانه

هاا هشدار  بل از و اوخ بالهاا، و  ماوز  همااانی نسابت باه حاوادث ويار متر باه،  سيستن
زايی در کااه  خساارت هااا ماالی و  اانی توانند سانن بسا نقشی بسيار حياتی دارند؛ و می

 داشته باشند 
کند: بحرا  يک ت يير ناگناانی باه سامت گرهن  ل ات وبستر بحرا  را ايناونه تعريی می

بنتر يا بدتر شد  است؛ ياک لحناه  طعای و حاالتی بای ثباات از اماورا کاه مساتمزن ت ييار 
يای ميتاروی و همکااران ، هستند، مو عيتی که به يک مرحمه وخين رسيده باشد  طباق تعر

بحرا  يک  طه ياا شکسات اسات کاه ناه تنناا ياک سيساتن را باه عناوا  ياک کال متااثر مای 
 (1389کند )سمطانی و انرنياسازد، بمکه گرضيات اساسی    را تنديد می

 انواخ بحرا  ها

ها کاه ريشاه و منشا  ها همواره با دو نوخ بحرا  موا ه هستند: يک دسته از بحرا سازما 
رو  سازمانی و طبيعی دارند ننير حوادث)سيل، زلزله، خشکسالی، سوان  و   ( و دساته ب

باشاند هاا  دا درو  سازمانی ياا ساوء ماديريت مایديار برگرگته از تاميمات و سياست
بينی)ننياار اعتااااب، شااور ، هاااا احتمااالی  اباال اااي کااه در بيشااتر مااوارد اياا  بحاارا 
اتی اساات چااو : تعااديل نياروا انسااانی، کاااه  دسااتمزد، استيضااح و   ( کااه ناشاای از ا ادام

اگزاي   يمت خادمات و کانهاا و    کاه از هار کادان از ايا  دوناوخ بحارا  نيازمناد برناماه 
رياازا ارتباااطی خاااص خااود بااراا ايشااايرا يااا مقابمااه ااااولی بااا بحاارا  و بحاارا  زداياای 

 (1386است )سيد محسنی،

 مديريت بحرا :

  به اي  شکل تعريی کارد: م موعاه عاواممی کاه باراا مقابماه باا توامديريت بحرا  را می
و کاه  ادمات اي اد شده طراحی شده است  عالوه بر اي ، ماديريت بحارا  باه ها  بحرا 
هااا و در نتي ااه محاگناات از سااازما ، ايشااايرا وتخنياای اياماادهاا منناای بحاارا » دنبااال

( بايااد مااديريت بحاارا  را 1999کاومبز«)سانامدارا  و يااا ااانعت در مقابال ااادمات اساات
هاااا هااايی مثاال ا اادامات ايشااايرانه، برنامااههاااا زياااد تاااور کنااين، بخاا گر يناادا بااا بخاا 

هاااا اسااا بحراناای  عااواممی کااه مااديريت بحاارا  را بو ااود ماای مااديريت بحاارا  و ارزيااابی
  ورند، به سه دسته تقسين می کنين: ايشا بحرانی، بحرانی و اساا بحرانی ايشاا بحارا  شاامل
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ا داماتی براا ايشايرا از بحرا  و اي اد  ماادگی باراا ماديريت بحارا  اسات  بحارا  در 
هااا ماا دربااره عبارت از رخاداد بحرانای وا ه ااسخ به رخداد است  اساا بحارا  هان تاال 

 (1392است )کومبز و هالدا،

 ارتباطات بحرا 

بعاد از و اوخ ياک در حقيقت ارتباطات بحرا  گنتاوا بي  سازما  و ماردن  بال، ضام  و 
رخااداد منناای اساات به عبااارت د يااق تاار، ارتباطااات بحاارا  شااامل برنامااه رياازا و ا ااراا 

اا هااا خبارا و باه شايوهسازد از م اراا رساانههايی است که سازما  را  ادر میگعاليت
 (1392اثر بخ  مردن را در  ريا  رويدادهاا وا عی  رار دهد )احدزاده و امامی،

 ورا، اارداز  و انتشاار اطالعاات نزن باراا  تاوا  توساعه،  ماها مایارتباطات بحرا  ر
مقابمه با مو عيت بحرانی تعريی کرد  در ارتباطات بحرا  ايشاابحرانی، اطالعااتی دربااره 

گيارين هاا محتمل تاامين مایکنين، درباره نحوه مديريت بحرا هاا بحرا   مه میريسک
دهااين  در اياا   مااوز  را  هسااتند،  مااوز  ماایو اگاارادا را کااه درگيرگر ينااد مااديريت بحاا

اعضاااا تااين بحاارا ، سااخناويا  بحاارا  و بساايارا از اگاارادا کااه در راه مقابمااه بااا بحاارا  
 ورا و ااارداز  اطالعااات  کننااد، حضااور دارنااد  ارتباطااات بحاارا  شااامل  مااهکمااک ماای

در ميااا  هاااا بحاارا   هاااا تااين بحاارا  و همچنااي  اي اااد و انتشااار ايانگيرا بااراا تااامين
مردمی است که خارج از اي  تاين هساتند  اساابحرا  نياز شاامل تشاري  و ارزياابی ا ادامات 

هاااا نزن مربااوط بااه مااديريت بحاارا ، انتقااال ت يياارات نزن بااه اگااراد و گااراهن کاارد  ايااان
 (1392مربوط به بحرا  است )کومبزوهالدا،

 روابط عمومی ومديريت ارتباطات بحرا :

تناااق تعااارينی کااه از روابااط عمااومی اااورت گرگتااه اياا  حرگااه، گاا  و در اکثاار  ريااب بااه ا
کوشاد ارتبااط ماوثر و تخاص را يک ونينه مديريتی در سازما  بيا  کارده اسات کاه مای

اثر بخشی باي  ساازما  و مخاطاب باا هادی اي ااد تنااهن، همادلی و هان انديشای و مشاارکت 
رک کند، لذا با تو ه به اي  نق  و هاا يک سازما  منيا و تدا تر برنامه براا ا راا موگق
تااوا  ااای باارد يکاای از واحاادهاا اااامی در مااديريت کاارد  بحاارا  يااا  ونينااه مااديريتی می
هاا خواهاد باود، چارا کاه رواباط عماومی ا روابطبينی بحارا  باه عناده بحرا  زدايی يا اي 

ه عمومی مرکز چارخ  و انباشات اطالعاات، ارتبااط باا مخاطباا  و اگکاار عماومی و نقطا
 (1386دهد   )سيدمحسنی،مرزا بي  درو  و برو  سازما  را تشکيل می

هااا را در مااديريت ت يياارات گزاينااده در هااا و سااازما متخااااي  روابااط عمااومی، شاارکت
دهند  در حقيقت، بسايارا از متخاااي  رواباط عماومی زمينه ارتباطات بحرا  يارا می

  دانندخود را کارشناسا  ارتباطات بحرا  نيز می
ياک »براا بسيارا، روابط عماومی و ارتباطاات بحارا ، در کناار يکاديار باه ننار شابيه 

اا هستند  متخااا  روابط عمومی نه تنناا در هادايت بعاد ارتباطاات رساانه«  نت کامل
هااا ارتبااطی و ااسخ به بحرا  متبحر هستند، بمکه در ساير  واناب مانناد ماديريت تکنياک

باار ساازما  نياز مناارت دارناد  از  ن اايی کاه متخاااا  هااا کساب م ادد اعتاستراتژا
روابااط عمااومی بااه دنبااال مااديريت اسااتراتژيک ارتباطااات بااي  سااازما  و مخاااطبي  خااود 
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توانند بازيارا  کميدا در ارائه ايان هاا ااساخ باه بحارا  نياز باشاند )احدزاده و هستند، می
 (1392امامی،

 ونايی ستاد بحرا  روابط عمومی

 ی روابط عمومی اي  از بحرا وناي الی

گيرا هناان و وخ بحرا  است  بر اساس اطالعاات  تر از تامين بينی و وخ بحرا  منن اي 
توا  و وخ بحرا  را اي  بينی و حتی نقا  ساازما  در و اوخ به دست  مده، به سادگی می

ا و نقااط ه شود تا ساتاد بحارا ، نخسات کاساتیگيرا کرد  اي  امر سبب می بحرا  را اندازه
 ضعی را دريابد و همچني  نقاط  وت را براا  موگيرا از بحرا  به کار گيرد 

ريزا  هاار سااازما  بايااد اااي  از و ااوخ بحاارا  بااراا مقابمااه بااا     ماااده باشااد، زياارا برنامااه
براا بحرا  در هناان و وخ    اگار نااممک  نباشاد، بسايار دشاوار اسات و زماا  و هزيناه 

اي ااد ياک تاين ماديريت بحارا  هاا    گان باراا مقابماه ماوثر باا بحرا طمبد  نخستيزيادا می
تواند و بنتر است که از اعضااا ساازما  تشاکيل شاده باشاد، چارا کاه هان است  اي  تين می

 در مو ه بحرا  در محل حضور دارند و هن اينکه داراا مناگه سازمانی يکسا  هستند 
ی کارد، اماا ياک تاين ارتبااطی خاوب باا ان اان بينا هاا را اي توا  بحارا هر چند هميشه نمی

کناد  تاين ارتباطاات هاا کساب مایريزا،  مادگی کمابي  نسبی باراا مقابماه باا بحارا برنامه
هاا مساائول  هاااا احتمااالی هميشااه طااورا بااه مااردن و سااازما  بحاارا  بايااد در مااورد بحرا 

ياباد  ضاربه  رسانی کناد کاه در ااورت و اوخ بحارا ، ضاربه اولياه خبار    کااه  اطالخ
توانااد بااه نوبااه خااود  گيرکنناادگی می گيرکنناادگی دارد  اياا  واگل اوليااه در بحاارا  نقاا  واگل
تري  ماديرا  بحارا  هان ويار ممکا  باشاد،  بينی    براا باهو  بحرا  را به  ايی که اي 

 (1389هدايت کند )سمطانی و انرنيا،

 ونايی روابط عمومی حي  بحرا  ب

ها در زما  باروز بحارا ، اعماال ماديريت و موثر روابط عمومیيکی از کارکردهاا منن 
در زماااا  و اااوخ بحااارا  باااه درساااتی  هااااهاسااات، چراکاااه اگااار رساااانهاا در بحااارا رساااانه
رسانی، هدايت و مديريت نشوند، بزرگتري  خطر را براا سازما  درگيار بحارا  و  اطالخ

ا  انتشااردهندگا  اطالعاات هاا باه عناواي اد تن  در اگکار عماومی خواهناد داشات، رساانه
کننااد کااه يااک مساائمه و موضااوخ در حاادا ل زمااا  و ساارعت بااان اياا  امکااا  را اي اااد ماای

بحرانی در حدا ل زما  ممکا  باا اشااعه بااور نکردنای در اگکاار عماومی  امعاه گساتر  
ياباااااااد و اگرمناااااااار    ويااااااار ممکااااااا  نباشاااااااد، بسااااااايار ساااااااخت و ارهزيناااااااه خواهاااااااد 

 (1386شد )سيدمحسنی،
شود  شاايعات و اخباار دروو و ياا اشاتباه وز بحرا  کار عمده روابط عمومی  واز میبا بر

 1 انو  بسيار منان ارتباطاات در وضاعيت بحرانای:»کند کار روابط عمومی را سخت می
 (1377ر سترونرکي ،«)با ادا ت باو 3زود باو  2به همه    را باو 

 ونايی روابط عمومی اس از بحرا : ج
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را  به معناا ااياا  کاار رواباط عماومی و باه تباه    ااياا  کاار ارتباطاات بحارا  اايا  بح
نيست  اگر ارتباطات را به عنوا  يک گر يند در ننر بايرين، ارتباطات ااس از بحارا  باه 

هااا بعادا اسات کاه از    باه عناوا  ارتباطاات اساا  اا باراا مقابماه باا بحرا معناا مقدمه
 کنين بحرانی ياد می

ياباد  طباق ننار گاونزالز و ند ارتباطی بحرا  حتی اس از بحرا  وا عی نياز اداماه مایگر ي
( هر بحرا  يک مرحمه بعد از بحرا  نيز با خود باه هماراه دارد و    زماانی 1996ارات)

اساات کااه سااازما  سااعی دارد اعتبااار و شاانرت  بماای خااود را بازيابااد زياارا اااری نناار از 
شااود و  هاااا مناان سااازما  محسااوب می ی از دارايیهاادی يااا ساااختار، شاانرت و مااارک يکاا

کنناد از اساتراتژا ارتبااطی باراا شانرت بيشاتر اساتناده کنناد  ها ايوسته تال  مایسازما 
گويد زمانی که ميل به نوشت  و چااپ همچني  اارسونز درباره ارتباطات اس از بحرا  می

کناد دچاار  نترواای مثبات  يابد، ساازما  باياد ساعیمطالب درباره بحرا  سازما  کاه  می
ها نباياد بعاد از گاذار از بحارا     را باه گراموشای بسااارند بمکاه اگزايد سازما نشود و می

در زماا  ها  بايد با ارزيابی برنامه بحرا  به بررسای و ارزياابی ماديريت ارتبااط باا رساانه
رد ت زياه و هااا  تای ماوبحرا  باردازند و نقاط  وت و ضعی خود را براا بنباود برناماه

 ( 1384تحميل  رار دهند)احمدا،
گيرناد  دهد که بحرا  را حل شاده در ننار مایاا را اوش  میارتباطات اسا بحرانی دوره

تمرکز بر مديريت بحرا  به اايا  رسيده است، اما ماديريت تااثيرات بحارا  همچناا  اداماه 
رساد، چاه زماانی باه ااياا  مای توا  گنميد بحارا  د يقاام دارد  با تو ه به اينکه به سختی می

ارتباطااااات اسااااابحرانی در وا ااااه بسااااط ارتباطااااات واکاااان  بااااه بحاااارا  اساااات کااااه بااااا 
 و ت ارب( از بحرا  ترکيب شده است ها  يادگيرا)درس

تااداون ارتباطااات بحاارا : ارتباطااات اسااابحرانی از ارتباطااات مااديريت واکاان  ساانامدارا  
گاردد، سانامدارا  باياد کارد عاادا خاود باازمیبرد  و تی سازما  باه عمماستناده زيادا می

اخبار  ديد در مورد تداون کارها را درياگات کنناد  کارمنادا ، عرضاه کننادگا  و مشاتريا  
گاردد و نزن خواهند بدانند که ساازما  چاه زماانی باه عممکارد معماول خاود بااز مایهن می

يد باا تحقيقاات هان همکاارا ها بااست که اخبار روز را در اي  زمينه درياگت کنند  سازما 
هايشا  به بازرسای ننادهااا خاار ی هاا خودشا  را هن بدهند، و يا واکن کنند و گزار 

ها نخستي  موارد ثبت شده در ماورد عمات بحارا  هساتند، مثل دولت را ابراز کنند  گزار 
را  وااز هاا تواند دور  ديدا از نارانیبنابراي  اهميت زيادا دارند  عمت گزار  شده می

« وعااده داده»کناد و حتمااام بايااد باه  ننااا ااسااخ داده شاود  سااازما  بايااد هماه اطالعاااتی را کااه
است، عرضه کند  اگر سنامدارا  در اول بحرا  خواستار اطالعاتی شوند و به  نناا وعاده 

 شوند بدهند، بايد بعدام اي  اطالعات عرضه شود، وگرنه سنامدارا  بی اعتماد می« بعدام »
-اا از اطالعات تطبيقی هستند که تا اس از بحارا  گساتر  ماین يادبود اشکال ويژهمراس

يابند حمايت روانی از  ربانيا  از  ممه کارمندا ، شيوه ديارا از اطالعات تطبيقای اسات 
هاايی شاود  ماردن باه اطالعاات مرباوط باه چناي  برناماهکه به مرحمه اسا بحرا  کشايده مای

 نياز دارند 
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يابااد  نوسااازا، نمونااه تااداون ا اادامات امی نيااز تااا مرحمااه اسااابحرا  ادامااه ماایتاارمين نيکناا 
يابد  تمرکز نوساازا بر يناده و مربوط به ترمين نيکنامی تا اس از بحرا  است که ادامه می

 بازسازا است  
هااا مرباوط باه ماديريت بحارا  درس گرگت  سازما : يکی از اننارات معماول در نوشاته

العاده براا عبرت گارگت  هساتند  ااس از تمرکاز اولياه اا گوقها ت ربهاي  است که بحرا 
يابند که که مشکمی و ود دارد و نياز به ت ييار و اود دارد  برمديريت بحرا ، مردن در می

کاارده اساات، از  ممااه  نچااه بحاارا  گراااتی بااراا ارزيااابی کارهااايی اساات کااه سااازما  ماای
ط باه ماديريت بحارا   ياادگيرا ساازنده بازتااب من ر به بحرا  شده اسات و ا ادامات مرباو

بعاادا از ارتباطااات بحاارا  بااه نااان مااديريت داناا  بحاارا  اساات  کارشناسااا  يااادگيرا از 
-ا بحرا  وتحميال ايا  اطالعاات اشااره کاردهبحرا  به نيازبه  مه  ورا اطالعات درباره

مساائل ااس  هااا مختمای( باياد مسائوليتاند  گروهی چنادمننوره )مرکاب اراعضااا گاروه
اا گسااترده از ساانامدار ، از  ممااه ساانامدار  ازبحاارا  را بااه عنااده باياارد و از م موعااه

خااار ی اطالعااات  مااه کننااد  مااديريت بايااد ماادلی بااراا محيطاای باااز درساات کنااد و    را 
هاايی کاه سرزنشای نيساتند  باياديادگيرا را ارزياابی رواج دهد، محيطای متمرکاز برعبارت

-هاايی کاه گارگتين باه کاربساته شاد؟  ياباه کاار بسات  درس   ياا درسکرد وباه    ااادا  داد

هااا گرگتاه شاده، راهای اسات هاموگقيتآميزبود؟ يابرايت ييربناگرادااداشدادهشد؟ننارتبردرس
-اساتناده وتقويات مایهاا  هاا،هنوز   ا عبارتدهد  يا اس از به کارگيرا اوليهکه نشا  می

 (   1392شوند يانه؟)کومبز

 شي :تحقيقات اي

اساات  وا در اا بحاارا  ان ااان داده(اژوهشاای تحاات عنااوا  مااديريت رسااانه1387اگتخاارا)
هاا نوي  که امکا  انحاار  نناا را در شاا  ابازارا اي  اژوه  با تو ه به ماهيت رسانه

 است  درمقان مديريت بحرا  ارداخته« رسانه » سازد، به  ايااه متعاری منتنی مى
اىدرماااااديريت راهبردهاىرساااااانه»اىباااااه بررساااااى( درمقالاااااه1389زاده و وادياااااا  )حبياااااب
ارداختند  هدی اي  مقاله دستيابی به دركى عميق ودرست از بحرا  ومراحل    و «بحرا 

-ها در زماا ها با رسانههمچني  نق  روابط عمومى درطول بحرا  ونحوة ارتباط سازما 

 هاى بحرانى است 
ارتباطاات بحارا ؛ هادايتار ساازما  باه »باا عناوا اا ( در مقالاه1389سمطانی و اانرنيا)

هااا به بررسی يکای از منان تاري  عمال و عوامال شکسات ياا موگقيات ااروژه«ساحل ن ات
 مديريت بحرا  يعنی ارتباطات بحرا  ارداختند 

بااه بررساای و  ساات و در « ارتباطااات در بحاارا »اا بااا عنااوا (در مقالااه1390تشااکرا)
ااردازد  هادی ايا  ، مقانت و  ثاار کارشناساا  بحارا  مایهاا اطالعات الکترونيکیبانک

هاااا دسااتيابی بااه نحااوه ارتباطااات در بحاارا  ماای باشااد  وا در اياا  اااژوه ، ياااگت  رو 
دو رويکارد  رسد که براا کنترل و مقابمه با بحرا  به طاور عمادهاژوه  به اي  نتي ه می

مستقين)کاربرد رو  ا ناخ ومقابماه و راهبرد و ود دارد: مستقين)کاربرد  وه  نريه( و وير 
 نرن( 
رواباط عماومی و ارتباطاات بحارا  در »( در مقاله خود با عنوا 1392زاده و امامی) احد

هاا ا تماعی در رواباط عماومی، باه ضم  تحميل نق  رسانه« هاا ا تماعیعار رسانه
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نباال نناور هاا، باه دهااا ارتباطاات بحارا  تحاونت بو اود  ماده در ايا  مادلبررسی مادل
هاااا نااوي  و ا تماااعی ارداختنااد و عااالوه بااراي ، درباااره نقاا  روابااط عمااومی در رسااانه

نشاا  داد کاه درياگات و  ارتباطات بحرا  نيز بحث کردند  نتايط به دست  ماده از ايا  مقالاه
انتشااار ارساارعت اطالعااات از منمتااري  نيازهااا در مااديريت بحاارا  اساات کااه رسااانه هاااا 

-هااا زماانی و مکاانی باه ايا  نيازهاا ااساخ مای  رو برداشت  محدوديتا تماعی با از اي

ها در شرايط بحرا  نيز اطالخ رساانی و اطاالخ ياابی دهند از  ممه ونايی روابط عمومی
توا   اماه عمال هاا ا تماعی به اي  منن میزود هناان است که با به خدمت گرگت  رسانه

 .اوشاند

 مرورننر 

 هررو و ارات ونزالزمدل ارتباطات بحرا  گ 1
ريزا، اسااس ماديريت بحارا   دهاد برناماه ( نشاا  می1996هررو و ارات ) مدل گونزالز

الو وخ  هاااا  ريااب اساات و هاار سااازما  بايااد يااک برنامااه ا تضااايی بااراا موا نااه بااا بحرا 
تدوي  کند در ايا  مادل دو گارا اساسای و اود دارد کاه هار  نباه    را تحات تااثير  ارار 

 دهد : می
توانااد تحات تاااثير عوامال داخماای و خاار ی  اارار  : هار بحاارا  چرخاه حياااتی دارد کاه می1

 گيرد؛
هااا معتبار  اا مننای دخالات در گعاليت : بنتري  استراتژا براا ا تناب از اوش  رساانه2

 (1392توکمی )هاا ارتقاء دهنده شنرت است  ا تماعی و گعاليت
 (2002برنامه ريزا ارتباطات بحرانی استراتژيک يوسمی)   2

ريزا باراا  اماهيوسمی بنتري  رو  را براا ماديريت بحارا  و ياا حتای ا تنااب از    برن
 کند: هاا خود را اي  چني  بيا  میداند  وا رهنمود مقابمه با چندي  ايشامد و حادثه می

  توسعه ايان هاا کميدا و مطالب ارتباطی مکتوب به طور روش 
 هاا ارتباطی اي اد اروتکل 
 اا اولويت بندا روابط رسانه 
 ننعا  توسعه استراتژا ذا 
 ها مسائل و تحقيقات رسانه  موز  اگراد سخناو براا اداره 
  طراحی دگترچه راهنماا بحرا  براا مديرا 
 ناب سيستن هشدار دهنده و ننارتی 
 (1384)احمدا ننعا  سازما  اي اد سيستمی براا بر رارا ارتباط با همه ذا  
 ننريه اسکوگمند و اولس  درباره اي اد ارتباط با رسانه ها  3

هاا منااااان خبااااارا و  ها باياااااد رساااااانه ت( شااااارک1995از ننااااار اساااااکوگمند و اولسااااا  ) 
هااا در تماااس باشااند  از  ن ااايی کااه در  ناارا  مطاارح را شناسااايی کننااد و بااا    روزنامااه
ناارا  کاار دشاوارا اسات باياد چناي   هاا بحرانی اطالخ رسانی باه هماه روزناماه مو عيت

مااانی کااه هااا گااراهن کاارد  بااه طااور کماای اياا  دو معتقدنااد، در ز امکااانی را از  باال بااراا   
ها از اهمياات  شااوند باااز بااود  در سااازما  باار روا رسااانه ها بااا بحاارا  موا ااه می سااازما 

بانيی برخوردار است و چشن اوشی از ايا  وا عيات باعاث سامب اعتمااد ساازما  و رساانه 
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هاااا زياار روابطاای را بااا  ها بايااد بتواننااد از راه از يکااديار خواهااد شااد بنااابراي  سااازما 
 کنند:ها بر رار  رسانه

  برگزارا سمينارهايی درباره کسب و کار سازما 
 ناارا  و ستاد سردبيرا اخبار ارسال مطالب به روزنامه 
 هاها و گراهن کرد  اطالعات  ديد براا    بر رارا تماس مستمر با رسانه 
 ها ارسال اخبار خوب درباره سازما  به رسانه 

 چنارچوب ننرا

اا بخا  مباانی ننارا تحقياق و همچناي  باي  رشاته هااا مطارح شاده دربا تو ه باه ديادگاه
 بود  موضوخ تحقيق ،در تحميل ننايی از ننريه ذيل ،استناده می کنين:

 هررو و ارات مدل ارتباطات بحرا  گونزالز 
( ماادلی را ارائااه کردنااد کااه در همااه مراحاال ارتباطااات 1996هااررو و ااارات ) گااونزالز

ريزا، اساااس  دهااد برنامااه اياا  ماادل نشااا  میبحاارا  از ارز  بااانيی برخااوردار اساات  
هااا  مديريت بحرا  است و هار ساازما  باياديک برناماه ا تضاايی باراا موا ناه باا بحرا 

هااا تااادگی و  الو وخ تدوي  کند   نا  معتقدناد ايا  مادل در زماا  موا ناه باا بحرا   ريب
برخاوردار اسات  هااا ناشای از ساوء ماديريت از کاارايی زياادا عممياتی و همچناي  بحرا 

کناااد  ماااديريت مساااائل،  ضااام  انکاااه ماااديريت مساااائل و ماااديريت بحااارا  را نياااز تمنياااق می
شود ت ييرات بالقوه درمحايط درونای ساازما  شناساايی  اا است که طی    تال  می برنامه

شااود تااا اااي  از تاثيرگااذارا منناای   ، تاااميمات مربااوط اتخاااذ گااردد  بااه عبااارت ديااار 
بااه  ينااده بااراا شناسااايی روناادهاا بااالقوه و ااايعی اساات کااه عمميااات مااديريت مسااائل نااااه 

دهاد در مقابال ماديريت بحارا  بيشاتر  نباه واکنشای دارد و  سازما  را تحت تاثير  رار می
 کند  اس از اينکه بحرانی به و وخ ايوست بر    مو عيت تمرکز می

 دهد : ر  رار میدر اي  مدل دو گرا اساسی و ود دارد که هر  نبه    را تحت تاثي
توانااد تحات تاااثير عوامال داخماای و خاار ی  اارار  : هار بحاارا  چرخاه حياااتی دارد کاه می1

 گيرد؛
هااا معتبار  اا مننای دخالات در گعاليت : بنتري  استراتژا براا ا تناب از اوش  رساانه2

 هاا ارتقاء دهنده شنرت است  ا تماعی و گعاليت
گيرنااد بر اارارا ارتباااط بحاارا  را بايااد  ي ااه میهااررو و ااارات نت عااالوه بااراي  گااونزالز 

اا از الاوهااا واکنشای کاه ااس از و اوخ گا عاه  گرايندا بمند مادت تمقای کارد ناه م موعاه
ريزا و  موگيرا را نقطه  واز گرايند مديريت بحارا   شود   نا  برنامه مشخای اي اد می

 شود: دانند که در اي  مرحمه ا دامات زير ان ان می می
 ن يک خط مشی واکنشی براا مسالهتنني•
 ت زيه و تحميل م دد ارتباط سازما  با سازندگا  و اعضا خود •
 هاا ا تضايی عمومی و اختااای ريزا برنامه طرح •
 ها مشخص کرد  نمايندگا  شرکت براا مديريت و کنترل رسانه •
 شود  رگته میانتخاب و ت نيز کامل مکانی که براا مرکز عمميات بحرا  در ننر گ •
ها با ان اان تمريناات  هاا بحرا  و ارزيابی اي  رويه  شنا ساخت  مخاطبا  درونی با رويه •

 و شبيه سازا بحرا 
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اا که در ا راا طرح ارتباطات بحارا   هاا رسانه مشخص کرد  ايان، هدی و خرو ی •
 گيرند  مورد استناده  رار می

بحرا  بايد ا داماتی ان ان دهد که عبارتناد از  طبق ننر طراحا  اي  مدل، سازما  در حي 
: 
 تعيي   طعی گروه مديريت بحرا  از ميا  نامزدهاا مرحمه  بل •
 ها مشخص کرد  نماينده شرکت و  موز  وا براا مديريت ارتباط با رسانه •
 تکميل و تاحي  طرح بحرا  و اخبار در دسترس مديريت •
ها (، کااه بايااد  ها و ااسااخ ماننااد شاارح وضااعيت، ارساا توسااعه مطالااب و مااواد ارتباااطی ) •

هاا و مطالاب مرباوط باه بحارا  و ارتباطاات عماومی  چارچوب مناسبی براا ساير گزار 
 باشد 
مشااخص کاارد  ايااان سااازما  بااراا مخاطبااا  مناسااب، کسااب حماياات شااخص ثالااث ) يااک •

 متخاص( و ا راا برنامه ارتباطات داخمی
 دهند ا انتشار میه کنترل شايعاتی که رسانه•
 ان ان داد  عادا کارها با مساعدت به اعضاا گروه بحرا •

هررو و ارات سازما  در مرحمه اس از بحرا  باياد عمات    را ماورد  به عقيده گونزالز 
بررسی  رار دهد و به نق  و اهميت رسانه در اي  مرحمه تو ه کند   نا  ا ادامات زيار را 

 نند:ک در اي  مرحمه ايشنناد می
 تو ه به عامه مردن و اننار نارانی و تمايل  نا  به شرکت در حل مشکالت •
 ننارت بر مساله تا زمانی که از شدت    کاسته شود •
 ها از ا دامات سازما   گاه کرد  رسانه •
  تی ارزيابی نحوه مديريت در طول بحرا ، بنبود طرح و  موگيرا از بحرا  هاا •
اا ارتباااااااطی بمنااااااد ماااااادت بااااااراا کاااااااه  خسااااااارات ناشاااااای از ه توسااااااعه برنامااااااه •

 (1392بحرا )توکمی

 رو  تحقيق

گياارد و بااا تو ااه بااه ساان   هاااا کاااربردا  اارار ماایاياا  اااژوه  در تقسااين بناادا اااژوه 
ميزا   شنايی با ارتباطات بحرا ، از رو  ايماي  استناده شده است  باا اساتناده ازتکنياک 

در سااوانت بسااته از مقياااس ااانط سااطحی ليکاارت  .سااتارسشاانامه مت يرهااا ساان يده شااده ا
باشاد  ميازا   شانايی ساوال مای 31اا( استناده شده است  اي  ارسشانامه شاامل)مقياس رتبه

 بخا   بال از بحارا ، حاي  بحارا  و بعاد از بحارا  سان يده شاده 3با ارتباطات بحرا  در 
 است 

ط عماومی، اعان از ماديرا ،  امعه  مارا ماورد ننار در ايا  ااژوه  کمياه کارکناا  روابا
باشاند کاه هاا دولتای شانر تبرياز مایکارشناسا  و دست اندرکارا  روابط عمومی سازما 

هااا دولتای تبرياز هساتند  تعاداد داراا ويژگی مشترک اشت ال در رواباط عماومی ساازما 
در واحاد رواباط  1399باشاد کاه در ساال ننر)مارد و ز ( مای 365 امعه  مارا باالغ بار 

 باشند سازما  دولتی در تبريز مش ول به کار می 160ی عموم



26  های نوین علوم ارتباطات  پژوهش 

 

در اي  تحقيق از رو  نمونه گيرا احتمالی با تکنياک تااادگی سااده اساتناده شاده اسات تاا 
 ها شانس برابر براا انتخاب شد  را داشته باشند نمونه

 دراد خطاا و 5مورگا  و با احتساب  ح ن نمونه در اي  تحقيق بر اساس  دول کرچسی
 160نناار ماای باشااد کااه بوساايمه  رعااه کشاای بااي   186دراااد اطمينااا  محاساابه شااده،  95

سااازما ، انتخاااب و ساااس بااه نساابت تعااداد کارکنااا  روابااط عمااومی از کاال تعااداد نمونااه، 
 ارسشنامه توزيه گرديد 

 مااه  ورا  شاااملدر اياا  اااژوه  بااراا رساايد  بااه رواياای محتااوايی ا ااداماتی همچنااي  
مختماای، انتخااب مناااهين اولياه محتاواا ارسشاانامه و بررسای و ااااالح اطالعاات از مناابه 

 ارسشنامه توسط تعدادا از اساتيد دانشااه ان ان گرگت 
بااراا بررساای اعتبااار و همسااانی دروناای    از ضااريب  لناااا کرونباااخ اسااتناده شااد  نتي ااه 

وده از اعتبااار مناسااب برخااوردار باا 0.944دهااد کااه ارسشاانامه بااا ضااريبی معااادلنشااا  ماای
 است 

  مه بندا و نتي ه گيرا:
 ها  مارهاا تواينی به شرح زير به دست  مد:هاا مو ود در ارسشنامه از داده

درااد از ماديرا  و کارشناساا  رواباط  74.9ننر معادل 140(،1بر اساس  دول شماره )
درااد ز  بودناد کاه  25.1ننار معاادل  47هاا سازما  هاا دولتای تبرياز مارد و عمومی
برابار زناا   3دهد اکثريت کارکنا  رواباط عماومی مارد هساتند و نزدياک باه نشا  میاي  

 در اي  حرگه اشت ال دارند 
 

 (  نسيت1 دول شماره)

 دراد گراوانی 

 74.9 140 مرد

 25.1 47 ز 

 100 187  مه

مای باشاد   اوا  تاري   37ساال باوده و مياناه  37.5مياناي  س  کارکناا  رواباط عماومی 
ساله است  بنابر  59تري  ساله و مس  19هاا دولتی تبريز روابط عمومی سازما  کارمند
 سال هستند ميا ها  توا  نتي ه گرگت که نيروا شاول در اي  روابط عمومیاي  می

دراااد کارکنااا  بااا  5.3( از نناار مياازا  تحااايالت، 2همچنااي  باار اساااس  اادول شااماره)
درااد باا تحاايالت ليساانس  47.6وق دياامن، دراد با تحايالت گ 9.1تحايالت ديامن، 

توا  نتي اه گرگات کاه اند  بنابراي  میدراد با تحايالت گوق ليسانس و بانتر بوده 38و 
هاااا دولتاای تبريااز را نيروهاااا داراا عمااده کارکنااا  شاااول در روابااط عمااومی سااازما 

الت باان در ايا  دهند و اي  نشا  دهنده ساط  تحاايتحايالت ليسانس و بانتر تشکيل می
توا  نتي ه گرگت که گاراي  باه تحاايالت تکميمای نياز در باي  باشد  همچني  میگروه می

 اي  کارکنا  بانست 
 

 ( ميزا  تحايالت2 دول شماره)

 دراد گراوانی 

 5.3 10 ديامن
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 9.1 17 گوق ديامن

 47.6 89 ليسانس

 38.0 71 گوق ليسانس و بانتر

 100 187  مه

 
دراد اي  کارکنا  داراا تحايالت مرتبط  32.6( حاکی از    است که 3ماره ) دول ش

درااد ايشاا  داراا تحاايالت ناامرتبط هساتند  بناابراي   67.4با رشته روابط عماومی و 
توا  نتي ه گرگت که گزين  اي  اگراد در ش ل روابط عمومی بر اساس رشته تحايمی می

 اند نق  داشته ايشا  نبوده و عوامل ديارا در گزين 
 

 (رشته تحايمی3 دول شماره)

 دراد گراوانی 

 32.6 61 مرتبط

 67.4 126 مرتبطنا

 100 187  مه

 
 

درااااد را  75.4درااااد از ايااا  کارکناااا  را ماااديرا  و  24.6(، 4طباااق  ااادول شاااماره)
تااوا  نتي ااه گرگاات کااه تااوازنی بااي  تعااداد مااديرا  و دهنااد کااه ماایکارشناسااا  تشااکيل ماای

اسااا  و ااود دارد  البتااه باار اساااس  مااار مو ااود در تعاادادا از سااازما  هاااا دولتاای کارشن
تبريز تننا يک ننر در تشکيالت رواباط عماومی شااول مای باشاد کاه مادير رواباط عماومی 
اساات و همااي  موضااوخ باعااث شااده تااا نزديااک بااه يااک چنااارن کارکنااا  را مااديرا  تشااکيل 

 بدهند 
 

 ( سمت4 دول شماره)

 دراد گراوانی 

 24.6 46 مدير

 75.4 141 کارشناس

 100 187  مه

 
 17.1ساال،  5تاا1دراد کارکناا  داراا ساابقه  29.4(، 5همچني  براساس  دول شماره)

 11.2سااال،  15تااا11دراااد داراا سااابقه کااار  25.1سااال،  10تااا6دراااد داراا سااابقه 
سااال و  25تااا21دراااد داراا سااابقه کااار  10.7سااال،  20تااا16دراااد داراا سااابقه کااار 

توا  نتي ه گرگت کاه سال بودند  می 30تا26دراد از اي  کارکنا  داراا سابقه کار  6.4
دهااد سااال هسااتند کااه اياا  نشااا  ماای 15بيشااتري  تعااداد کارکنااا  داراا سااابقه کااار کمتاار از 

 دهند  بيشتر کارکنا  را اگراد کن سابقه در ش ل روابط عمومی تشکيل می
 

 ار( سابقه ک5 دول شماره)

 دراد گراوانی 
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سال5تا1  55 29.4 

سال10تا6  32 17.1 

سال15تا11  47 25.1 

سال20تا16  21 11.2 

سال25تا21  20 10.7 

سال30تا26  12 6.4 

 100 187  مه

 
در اي  ااژوه  ارتباطاات بحارا  در ساه بخا   بال، حاي  و بعاد از بحارا  ماورد سان   

حاايالت، رشاته تحاايمی و ساابقه کاار نياز هااا ميازا  ت رار گرگت  همچني  تاثير مت ير
بر روا ميزا   شنايی کارکنا  با ارتباطات بحرا  مورد ارزياابی  ارار گرگات  نتاايط ايا  

 باشد:( به شرح ذيل می6بر اساس  دول شماره) سن  
دراااد امتياااز کاماال را بااه دساات  65.6در مرحمااه  باال از بحاارا ، ااسااخاويا  توانسااتند 

 باشد ده  شنايی نزديک به متوسط با اي  مرحمه میبياورند که نشا  دهن
داد کاه درااد کال امتياازات را تشاکيل مای 71.8در مرحمه حي  بحرا ، امتياز کسب شده 

 باشد حاکی از  شنايی مطموب کارکنا  با ارتباطات در مرحمه حي  بحرا  می
شاود را شامل مایدراد از کل امتيازات  59.3همچني  در مرحمه بعد از بحرا  نيز نتايط 

 باشد  که کمتري  امتياز کسب شده در اي  سه مرحمه می
 (6 دول شماره )

 اس از بحرا  حي  بحرا   بل از بحرا  

 5610 7293 13090 نمره کامل

 3330 5242 8590 نمره کسب شده توسط ااسخاويا 

 59.3 71.8 65.6 دراد از کل

 
-در هر سه مرحمه بي  از مقادار متوساط مایتوا  نتي ه گرگت که امتيازات کسب شده می

 باشد 
(،باي  0.818دارا به دست  ماده)دهد که با تو ه به سط  معنی( نشا  می7 دول شماره )

کارکنا  با رشاته تحاايمی مارتبط و ناامرتبط از ننار  شانايی باا ارتباطاات بحارا ، تنااوت 
 معنی دارا و ود ندارد 

 ر ارتباطات بحرا (: تناوت رشته تحايمی د7شماره )  دول

 معني دار  سط  t مياناي  تعداد گروه

 مرتبط
 نامرتبط

 ننر 61
 ننر 126

89.81 
92.72 

0.767 818/0 

 
گيارين کاه ( به دست  مده، نتي ه می0.707( و سط  معنی دارا)8بر اساس  دول شماره)

عنای بي  کارکناا  باساط  تحاايالت مختمای، ازننر شانايی باا ارتباطاات بحارا ، تنااوت م
 دارا و ود ندارد 
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 (: تحميل واريانس براا معادله رگرسيو 8 دول )
 سط  F مياناي  در ه م موخ  مدل
 دارا معنی  مربعات  زادا م ذورات  

 707/0 465/0 343/275 3 028/826 گروهی بي 
 342/592 181 539/108398 گروهی درو 

 186 567/109224  مه کل

 
دهد که بي  کارکنا  باا ساابقه (، نشا  می0.497ی دارا)( نيز با سط  معن9 دول شماره)

 کار متناوت، از ننر  شنايی با ارتباطات بحرا ، تناوت معنی دارا و ود ندارد 
 (: تحميل واريانس براا معادله رگرسيو 9 دول )

 سط  F مياناي  در ه م موخ  مدل
 دارا معنی  مربعات  زادا م ذورات  

 497/0 877/0 969/516 5 845/2584 گروهی بي 
 170/589 181 722/106639 گروهی درو 

 186 567/109224  مه کل

 
دهد کارکنا  روابط عمومی سازما  هاا دولتی با به طور کمی نتايط اي  اژوه  نشا  می

سه مرحمه از ارتباطات بحرا   شنايی بي  از حد متوسط دارند  اس در ايا  خااوص  هر
رد ضعيی در زمينه ارتباطاات بحارا  ناشای از عادن  شانايی توا  نتي ه گرگت که عممکمی

واحدهاا روابط عماومی باا ارتباطاات بحارا  نيسات  بسايارا از عوامال در ايا  موضاوخ 
ماای تواننااد دخياال باشااند  بااه طااور مثااال  ايااااه روابااط عمااومی در سااازما ، دسترساای بااه 

ل در اطااالخ ، نااار  مااديريت سااازما  بااه روابااط عمااومی،  زادا عماابحاارا اطالعااات 
 در زما  بحرا  موثر باشند ها  توانند در عممکرد روابط عمومیرسانی و     می

از طرگی ديار بيشتري  نمرات کسب شده مربوط به مرحمه حي  بحرا  می باشد کاه نشاا  
انااد  در مااديريت ارتباطااات دهااد دو مرحمااه ديااار از اهمياات کمتاارا برخااوردار بااودهماای

هااا ااي  رو از اهميات بسازايی ا  در ماديريت نماود  بحارا بحرا ، مرحماه ااس از بحار
برخوردار است، اما نتايط اي  تحقيق نشا  داد کاه کارکناا  رواباط عماومی کمتاري  ميازا  

هاا ها، بحارا دهد که روابط عمومی شنايی را با همي  مرحمه دارند  اي  موضوخ نشا  می
از رگاه خطار، کمتار باه ساراو درس  گيرناد و ااسرا بيشتر در حي  و اوخ  نناا،  ادا مای

روند  در حالت کمی نيز  شنايی با مراحل بحارا  کمای باي  گرگت  از بحرا  روا داده می
هااا  ل گااامه زياادا دارد و هماي  موضاوخ،  ماوز از حد متوسط است که تاا نقطاه اياده

 سازد حي  خدمت براا کارگزارا  روابط عمومی را ضرورا می
يط نشا  داد که ميزا  تحاايالت، رشاته تحاايمی و ساابقه کاار تنااوتی از طرگی ديار نتا 

تواند در اثار عادن در  شنايی کارکنا  با ارتباطات بحراناي اد نمی کند  اي  موضوخ نيز می
 ماااوز  در زميناااه ارتباطاااات بحااارا  باشاااد  همچناااي  نباااود دروس ارتباطاااات بحااارا  در 

تواناد عااممی در بو اود  ماد  ايا  نياز مایهاا مرتبط با روابط عماومی هاا رشتهسرگال
 عدن تناوت باشد 
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تااوا  چناي  نتي ااه گرگاات کااه بااا تو اه بااه اينکااه کارکنااا  روابااط عمااومی باه طااور کماای ماای
هاا در ارتباطاات بحارا  دارناد، بناابراي  مای بيشتري  ميازا  تااثير را در عممکارد ساازما 

هاا ه وا اه شاود  ايا   ماوز بايست موضوخ  موز  در اي   شر به طور  دا ماورد تو ا
ها در اي  هن در حوزه ننرا و بيشتر در حوزه عممی بايد ان ان شود  کار روابط عمومی

اا اسات کاه هماواره اداماه از بحرا   واز شده و تاا ااس از بحارا  اداماه دارد؛ ايا  چرخاه
ااياانی  دارد  در وا ه کميت ارتباطات و به تبه   ، ارتباطاات بحارا ، ياک گر يناد اسات کاه

هااا مختمای براا    متاور نيست و ارسال و درياگت ايان و بازخوردهاا از طرياق کاناال
ننايت اداماه دارد  هماي  موضاوخ در ننرياه ارتباطی و در ننر گرگت  موانه مو ود تا بی

شاود کاه بر ارارا هررو و ارات نيز بدي  اورت مطارح مای ارتباطات بحرا  گونزالز 
اا از الاوهااا واکنشای کاه  يد گرايندا بمند مدت تمقای کارد ناه م موعاهارتباط بحرا  را با

شود  بناابراي  رواباط عماومی هوشامند هماواره ايا   اس از و وخ گا عه مشخای اي اد می
شاود  در نتاايط ايا  ااژوه  اا از    واگل نمایاروسه را تحت مديريت خود دارد و لحنه

باشاد باه بحارا ، ناار  گر ينادا نمای ناار  کارکناا  رواباط عماومی نيز مشخص شد که
بمکه  ننا به بحرا  به عنوا  يک اروژه گذرا نااه مای کنناد و مراحال  بال و بعاد از    را 

دهند  در وا ه عدن کامياابی در ماديريت ارتباطاات بحارا  ناشای کمتر مورد تو ه  رار می
 باشد از همي  نوخ نار  و عمل می

 ايشننادهاا تحقيق

 گراد براا ش ل روابط عمومی، رشته تحايمی مرتبط در ننر گرگته شود   در گزين  ا1
   مااوز  ارتباطااات بحاارا  بااه کارکنااا  روابااط عمااومی بايااد بااه اااورت متناااوب ان ااان 2

 شود 
  اگزود  سرگال هاا ارتباطات بحرا  به دروس رشته روابط عمومی 3

 ايشنناد براا تحقيقات  ينده

ر در عممکاارد کارکنااا  روابااط عمااومی در ارتباطااات   بررساای ديارعواماال تاااثير گااذا1
 بحرا 

هاااااا   مطالعااااه مااااوردا عممکاااارد روابااااط عمااااومی سااااازما  هاااااا دولتاااای در بحاااارا 2
 مشخص)سيل، زلزله و    (

 

 منابه

 منابه گارسی:
(، رواباط عماومی و ارتباطاات بحارا  1392احدزاده، اشری ساادات و اماامی، حساي ) 1

  6964، ص 61م مه عمون ا تماعی، شماره  هاا ا تماعی،در عار رسانه
ها در طااول  هاا ارتباااط سااازما  بااا رسااانه (  "ارائااه ماادل اسااتراتژا1384احماادا، ن،) 2

 5980  ص 4243بحرا  " اژوه  وسن   
(، 55)15هااا ارتبااطی،اا بحارا ، ااژوه (، ماديريت رساانه1387اگتخاارا، ااا ر)3

 3153ص 



های دولتی تبریز با  انهای سازم میزان آشنایی کارکنان روابط عمومی

    31  ارتباطات بحران 

 

اا در (، راهبردهااااا رساااانه1389و  وادياااا ، رضاااا)حبياااب زاده ممکااای، اااااحاب  4
 103123(، ص8)5مديريت بحرا ، توسعه مديريت و منابه انسانی

هاااا اسااتا  ياازد در مااديريت بحاارا ، (، نقاا  روابااط عمااومی1395تر اای نااژاد، امياار،) 5
 http://www.shara.irبرگرگته از

العاات ماديريت انتناامی، (، ارتباطاات در بحارا ، گاامنامه مط1390تشکرا، محمود) 6
 .3327سال ششن، شماره دون،انحه 
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Title: 
Familiarity of public relations staff of Tabriz government 

organizations with crisis communication 
 
Abstract: 
 
This research has been done with the aim of recognizing the 
level of familiarity with the public relations of Tabriz government 
organizations. The method of this research was survey and the 
measurement tool was a questionnaire that after converting the 
questionnaires, descriptive and inferential tables were obtained 
and analyzed through SPSS software. The statistical population 
of this study is all employees of government organizations in 
Tabriz, including managers and experts, which is over 365 
people (men and women) who through random sampling 
method and using Krechsey-Morgan table, the number of 
samples 186 people were appointed. Studies have shown that 
the level of familiarity of employees with crisis communication in 
the three stages before, during and after the crisis is above 
average. The findings also showed that there was no significant 
difference in terms of field of study, level of education and work 
experience of employees in their level of familiarity with crisis 
communication. 
 
Keywords: crisis, crisis communication, public relations 

 
  



 
 

 

 
ضرورت عبور از روابط عمومي سنتي به روابط عمومي ت ار  در 

 ها  انعتي و خدماتي سازما 
 

 اا ر مننرا 

 چکيده :

حرکت گضاا کسب و کار به سمت ر ابت  زاد و دور شد  از رو  هاا سنتی، 
داشته به طورا که امروزه هر سازمانی که از روابط ها را نيز به ت يير وا  روابط عمومی

عمومی ت ارا، اويا و هوشمند برخوردار باشد، در خمق مو عيت هاا  ديد براا  ذب 
توا  گنت  مشترا و ساس وگادار کرد  او موگق تر است  به طورا که با اراحت می
شرطی که از روابط عمومی، نق  اول را در سود ور شد  يک سازما  اينا می کند به 

 .روشناا سنتی گاامه گرگته و به سمت درک نيازهاا مشترا متمايل شده باشد

 مقدمه:

در دنيا  ايشرگته امروز با گستر  ابزارها  ارتباطي و تنوخ اي اد شده در اي  بخ  
ها  ها در نق  كه خود به يك انعت  داگانه تبديل شده است، شاهد بروز برخي  ا به  ايی

وابط عمومي و نوخ بر رار  ارتباط با مشتريا  و ماری كنندگا  ننايي و کارکردها  ر
تواند در  ايااه يک رهبر،  محاول هستين  اي  روابط عمومی است که در اي  شرايط می
اگر باذيرين که در حال  يک برنامه بازاريابی را هدايت کند و به هدی برساند  حان

يد  بول داشته باشين که روابط عمومی نيز حرکت به سوا ارتباط دوسويه هستين، اس با
در حال توسعه است و در  ينده، به طور طبيعی، روابط عمومی بر تمان اركا  ت ار  

ها     در  شود؛ كما اينكه هن اكنو  شاهد طميعه ها  توليد  و خدماتي مسمط می سازما 
 باشين  اي  زمينه مي

  
اذها  عمومي به وا عيت در نق  عمده روابط عمومي، کاه  و نزديک کرد  

  هاست  سازما 
هر اندازه مننون "ارتباط" در روابط عمومي، بطور منيد، مستقر و شکل مؤثرى گستر  

 تر است   ياگته باشد، هما  اندازه    گرد، گروه و مؤسسه در دستيابي به اهدای خود موگق
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بوده است  بان رگت  هاا گذشته همواره با اگزاي  ر ابت همراه  بازار ايرا  در سال
دهد و به اورت مرتب بر  هاا ا تاادا را اگزاي  می ميزا  ر ابت، سط  بازا بنااه

اگزايد  نتي ه اي  روند، گستر  عدن اطمينا  و  هاا محيط کسب و کار می ايچيدگی
ثباتی است؛ اما ر ابت، وا عيت دنياا کسب و کار است و تقريبام هيو  درتي  اگزاي  بی

د مانه  دا بر سر راه    باشد  در دهه گذشته، در سايه رويکردهاا  ديد توان نمی
مدارا  مديريتی، نق  و اهميت مشترا رشد تااعدا دارد و ديار حدا براا مشترا

ها برا  حری و حق مشترا  اا که سازما  و ود ندارد  بر اايه چني  رويکردا به اندازه
  به سه گروه عمده تقسين کرد:ها را  توا  سازما  اهميت  ائل هستند، می

گرايی بيشتر با حدس و گما  و مشاهده بازار، تمايل  در مشترا گرايی: الی( مشترا
شود و ااحب کان در ادد است با تو ه به  مشتريا  به خريد در ننر گرگته می

  هاا مشترا، کانا بيشترا بنروشد  گراي 
به سن   اگکار، احوال، ننرات  مدارا ا دان گروشنده در مشترا مدارا: ب( مشترا

ها و نيازهاا  کند و سعی بر    دارد که تمايالت، خواسته و ايشننادهاا خريدار می
مشتريا  را با تو ه به امکانات بر ورده سازد  با اي  رو  و اعتقاد، با ننر مشترا، 

  گيرد  بنبود مستمر ان ان می
است و توليدکنندگا  مونی محورا، مشترا کارگرم در مشترا محورا: پ( مشترا

خواهد، حتی انمکا  توليد و به ماری کننده اعطا کنند  در  هستند  نچه را که مشترا می
 اي  نار  هر کانيی مخاوص يک مشترا و محور کار، مشترا گرمانی است 

 

 

 چاوناي ااالح روابط عمومی هاا سنتی

د در گضا  ر ابتي كسب براا رسيد  به يک روابط عمومی انعتي  رمانی که بتوان 
اا را اشت سر  و كارها از عنده ونايی سناي  خود بر يد، بايد يک گر يند سه مرحمه

هاا  ها و سوال ااسخاوا مشتريا  بود و به خواسته گذاشت: اول  نکه بايد در هر شرايطی
اا را از سوا يک  شر يا عمون مشتريا    نا  تو ه كرد و هرگز سوال يا خواسته

بی ااسخ ناذاشت  در مرحمه دون بايد گرهن  سازمانی را ااالح نمود و همراه سازما  
 با    در بخ  سون، منندسی م دد کارکنا  را ان ان داد  

 مننون روابط عمومی ت ارا

به  براا اينکه مننون روابط عمومی ت ارا روش  شود، ابتدا روابط عمومی را
کنين  هما  طور که در عار  ين میروابط عمومی ت ارا و روابط عمومی سنتي تقس

انحاار ا تاادا و سياسی، روابط عمومی سنتي، گعال و والب است  روابط عمومی 
ت ارا، محاول گضاا ر ابتی ا تااد است  هر ا که انحاار حاکن است، نه 

 دارد   مدارا معنايی دارد و نه روابط عمومی ت ارا کار مدا نزن را مشترا
هاا سازما ، سعی در ارتباط مناسب با  ا، تمان  سمتدر روابط عمومي ت ار

مخاطبا  دارند  در اورتی که در روابط عمومی سنتی اي  مسؤوليت گقط بر عنده واحد 
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روابط عمومی است  در روابط عمومی ت ارا، تمان ا دامات سازما  با ديدگاه روابط 
رورت تو ه و نااه به شود  بنابراي ، ض عمومی و اي اد ارتباط با مشتريا  طراحی می

 مشترا با ديدا ژری، از ارکا  روابط عمومی ت ارا است 

  ساختار و ابزار روابط عمومی ت ارا

وا عيت وير  ابل انکار اي  است که روابط عمومی ت ارا نيازمند ساختارا 
در هر زمانی و در هر  مدار است  ساختارا که بتواند به هر يک از مشتريا ، مشترا

خاو باشد و چني  ساختارا نيازمند توسعه استراتژيک روابط عمومی در تمان مکانی ااس
هايی  توا  به بخ  هاا ارتباطی با مشتريا  است  در روابط عمومی ت ارا، می نيه

)تحقيقات بازار(، تبمي ات، ااسخاويی به مشتريا  و  همچو  شناسايی نيازهاا مخاطبا 
هايی چو :  ر حالت سنتی، روابط عمومی از بخ     اشاره کرد  اي  در حالی است که د

شود  ساختار روابط عمومی ت ارا بر  مراسن تشکيل می سمعی و بارا، مطبوعات و
ت کيد بيشترا  و ااسخاويی به مشتريا  گراگير رسانی اطالخ سه محور تحقيقات بازار،

 دارد  
ضايتمندا با تو ه به  ايااه روابط عمومی در توسعه ارتباطات سازمانی و ر

هاا  مشتريا ، امروزه شاهد    هستين که و ود هرگونه نقص در ساختار، ابزار و گعاليت
دهد  از اي  رو، بی ترديد  هاا    را تحت ت ثير  رار می و نق  روابط عمومی، تمان ابعاد

ها و  تو ه به شناخت د يق هر يک از محورهاا عممکردا روابط عمومی،  سيب
امی بزرگ در تدوي  استراتژا مناسب روابط عمومی در کشور ارزشيابی عممکرد، گ

شود  با چني  رويکردا هناامی که روابط عمومی وارد عراه ا تاادا   ممداد می
شود، بايد طورا طراحی شود که در راستا و  نت استراتژا اتخاذ شده و اهدای  می

  سازمانی  رار گيرد 

 ارتقاا نان سازما  ونايی روابط عمومی در

هاا ت ربی نبايد اكتنا شود  روابط  عمن به اندازه ت ربه منن است اس گقط به دانسته 
كند  به همي   نامی سازما  كمك مي عمومی يک عمن است كه به ارتقاء برند و خو 

مننور بايد اگراد وا د شرايط از ننر ذات و  وهره به همراه دارا بود  دان  روابط 
 تخدان شوند عمومی با  ابميت يادگيرا اس

شوين  در  ر ابت وا عيت دنياا ت ارا است، اگر ر ابت را  دا نايرين، حذی می 
توا  ناديده   گرينی را نمی دنياا ر ابتی امروز، بر رارا روابط شايسته با زن يره ارز 

 ريزا و ا دان مناسب ان ان شود  گرگت  اس براا    بايد برنامه
ازارهاا انحاارا،  ابميت کاربرد در گضاا ادبيات و کارکردهاا حضور در ب 

ها به روابط  ر ابتی را ندارند، اس بايد اي  ادبيات را ت يير داد و بدانين كه امروزه سازما 
  عمومی ت ارا و انعتی نياز دارند 

کميد بنبود در هر سازما  عدن کن تو نی به برند سازما  و اگزاي  اعتبار    می  
 باشد  
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هاا  نا  را بارور كنين   تريا  درو  سازمانی ما هستند اس بايد انايزهکارکنا ، مش 
 گرينند   همواره بايد به اي  نكته تو ه داشته باشين كه کارکنا  راضی، مشتريا  راضی می

بنابراي  يكي از ونايی روابط عمومي ت ار  حنن در ه شاد  كاركنا  با هدی اگزاي  
  دليل اامی بقاا کسب و کار هستند، اس در تو ه به مشتريا ور  سازماني است   بنره

 ننا کوتاهی نکنين  مسؤوليت رضايت مشتريا  به عنده تمان کارکنا  سازما  است اما 
 بازاريابی و روابط عمومی مسؤوليت اامی را به عنده دارند 

کينيت، منمتري  اال کسب و کار است  بر همي  مبنا بايد روا کينيت محاول و  
 گذارا کنين   ت خدمات و ارتباطات سرمايهکيني
توا  نيازها  مشتريا  را سن يد و  در روابط عمومي ت ار ، از اشت ميز نمي 

ارزيابي مناسبي از وضعيت بازار به دست  ورد  بنابراي  نزن است كه مديرا  بازاريابی 
 شا  را با مشتريا  باذرانند  و روابط عمومي حدا ل ان اه دراد و ت

ها  ها و سازما  شرکت هاا مشتريا  راضی بنتري ، ارزانتري  و موثرتري  مبمغ 
هستند  مشتريا  راضی، مبمغ و مروج سازما  خواهند بود و اي  کارا است که روابط 
 عمومی بايد موانب باشد تا دچار خدشه نشود، بمكه مدان در اي اگزاي  و بنبود    باشد 

  نكته وا ی هستند كه اگر به اداا مشترا گو  ها  ت ار  حتما به اي سازما  
دهند و به اي  ترتيب ارزشمندتري  دارايي خود را  ندهند، ر با به اداا  ننا گو  می

 كنند  تقدين  ننا مي
گيرا احي  است  روابط  اطالعات درست، به مو ه و  امه، اساس و ابزار تامين 

ارتباطات تنااتن  با بخ  تحقيقات و عمومی با حضور شايسته در بازار و با بر رار  
  بازاريابی بايد اطالعات مورد نياز براا بنبود و ارتقاء روابط با عمون را اگزاي  دهد 

گذار  است  در روابط عمومي ت ار ،  هزينه كرد  برا   موز ، نوعي سرمايه 
هزينه كرد  برا  باز موز  و  موز  مستمر كاركنا  اي  بخ  در كنار ان ان 

مند  بيشتر سازما  از حضور در گضا  ر ابتي كسب  ها  سخت اگزار ، به بنره هزينه
 شود   و كار من ر مي

شناخت گرهن  و باورها  مشتريا  در گضا  ر ابتي بي  كسب و كارها، بسيار  
منن است  ضم  اينكه بايد به گرهن  مشتريا  احتران گذاشت، بايد نق  گرهن  را در 

ذب مشتر  دخالت داد كه در اي  اورت مشتر  احساس اميميت نوخ تبمي ات و  
 بيشتر  با برند بر رار خواهد كرد  

در روابط عمومي ت ار  بايد به مشتريا  ثابت کنين که چرا بايد ما را انتخاب کنند   
 به همي  مننور بايد و وه تمايز شرکت را بشناسين و به  نا  معرگی کنين 

ها  روابط عمومي ت ار ، همه چيز در ارتباط با  از گعاليت برا  كسب نتي ه بنتر 
گيرد و ساس ا دان به  مشتريا  منن است  مشتر  همه ا زا  سازما  را در ننر مي

كند  بنابراي  همه  زييات از نحوه رگتار نيروهاا نانبا  تا  راستای اموال  انتخاب مي
مشتر  تاثيرگذار است  كما اينكه  شرکت و کينيت کار و نحوه مديريت و بر تامين ننايي

امروزه مشتريا  به واسطه ابزارها  ارتباطي متنوخ و گسترده، ت ارب خود را با 
تواند در مسير  گذارند و كوچكتري  نابساماني در  زييات، مي يكديار به اشتراك مي

  برخورد رسيد  به هدی اختالل اي اد كند  و البته اي  را بدانين كه اولي  برخورد و  خري
 ماند   در ذه  مشترا می



ضرورت عبور از روابط عمومی سنتی به روابط عمومی تجاری در 

    37 های صنعتی و خدماتی   سازمان

 

 

 يد  برندها  معروی، هركدان  خو  نامی يك برند به اورت اتنا ی به دست نمی 
 اند  ريز  كرده برا  رسيد  به اي   ايااه برنامه

تبمي ات منن است اما هيو تبمي ی به اندازه تبمي ات دها  به دها  و در ننايت روابط  
سيد  به اي  مرحمه بايد سخت، هوشمندانه و عاشقانه کار برا  ر عمومی، موثر نيست 

حنن و توسعه برند سازما  است و  کرد  و اي  را بدانين كه روابط عمومي مسؤول اي اد،
اا برا  كن كار  از سو  يك روابط عمومي هوشمند و بابرنامه  ابل اذير   هيو بنانه
 نيست  

 مدار  در روابط عمومي ت ار   تو ه به مشتر 

بايد  اا از ارتباطات انسانی  مدارا به عنوا   نبه در روابط عمومی ت ارا، مشترا
هاا ا تاادا كه به عنوا  رويکرد  مورد ت ييد و ت کيد  رار بايرد  بخاوص در سازما 

اند  اي   اامی و  دا خود در ارتباط با مشتريا ، اي  نوخ روابط عمومي را برگزيده
ب چرخه کينيتی اروگسور دمين ، ااحب ننر بر سته تواند در چارچو رويکرد می

مديريت، تعريی و سازماندهی شود  به اي  معنا که ادارات عمومی ت ارا، 
كنند تاروابط عمومی ت ارا  مدارا را در چنار مرحمه گعاليت زير استوار مي مشترا

 اي اد شود و توسعه يابد 
 

و  را  ايازي  زبا  کند و ب اا بايستی دو گ  نيازسن ی: روابط عمومی ت ارا می 
  هياهو و وووا، شنونده خوبی براا مشتريا  باشد 

  هاا ارتباطی را سازماندهی کند  برنامه -
بايستی بر  مدارانه در روابط عمومی ت ارا می هاا مشترا ا را: ا راا گعاليت -

  ان ان شود  برنده( مناگه دو طرگه )نار  برنده 
ها، يعنی ارزشيابی از طريق ارسشنامه و  گعاليتارزيابی: ارزيابی تمامی   -

بايستی ت کيد شود و هرگز نبايد به  اثربخشی از طريق مااحبه، همواره می
به طور خالاه، گمسنه اي اد و تداون روابط عمومی در  گراموشی سارده شود 

 کند  مدارا ايروا می مدارا و مشترا ها از دو رو  مردن سازما 

 



 

 

 

 

 

حوزم اعاا رساني و  س  هوشمند  اميه اعاواتی و اينترنت درنقا ارگاني
 دانايي

 
 

 3، گرزانه بنرامی 2محمدرضا حقيقیدکتر ،1گرشته بنرامی*دکتر
 

 چکيدم

 شاتاب ياگتاه بعاد به 90 دهه اوايل از اطالعاتي  امعه سمت به انعتي حركت  وامه
 مماي زنادگي حنهاا در و كارده  ماب خاود باه ساوا را متخاااا  تو اه وامروزهاسات 

است   وامه تحت تااثير تحاونت تکنولوژياک باه  ايداكرده ا  بر سته  ايااه نيز كشورها
 مسائمه ايا  تبياي  ااي در حاضار سوا  امع  اطالعااتي در حاال حرکات مای باشاند  مقالاه

 ودامناه بانسات اطالعااتي بسايار تحاونت  امعاه شتاب كنوني ضريب دورا  در كه است
 كاامالم  سياساي و ا تمااعي گرهنااي، ا تاااد ، مختمای هاا  عرااه رد ايا  ت ثيرگاذار 

 عباارت است و نقا  عنيمای بار اطاالخ رساانی و داناايی در واماه را دارد  باه محسوس
 واماه باا گرااتنا و  اطالعااتي اسات  و امعاه اطالعااتي دياار اماروزه عاارگناورينا 

اماااال وهمزيساااااتي چالشاااانايي از  ممااااه نقاااا  اينترنااااات در اژوه ،خال ياااات و عماااان، تع
ا  و ناااابرابر  ا تمااااعي، هويتناااا   دياااد،  ساااياره گير  هويااات سااايال و بي   ناني،شاااکل

انديشاند  توانند باا تادابير  کاه مي اند  به همي  دليل  وامه مي رو شده تمايزاذير  و     روبه
چالشنا را از اي  رو برداشته و از گراتنا در  نت رگاه و سعادت مردن اساتناده کنناد  و 

 اسات بشار عمماي دساتاوردها  تاري  تاازه از ارتباطاات کاه و اطالعاات ايا  گناوريناا 
 مشكالت رگه در تواند و مي كرده عرضه انساني  امعه به را بسيار   ابميتنا  و توانائينا
شاود در ايا  مقالااه چااوناي نناور  امعااه  وا اه ماؤثر و منياد  امعاه بشار  مو اود

ا  شده تا در برخاورد باا    اساتراتژ  مناسابي اتخااذ اطالعاتي، گراتنا  حاال از    بي
نموده و بتوا  هر چه بنتر و با هزينه کمتر از گرااتنا  حااال از    باه نحاو احسا  در 

 مندشد    امعه بنره

                                                      
 واحد تهران شمال ،دکتری علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی 1
2
طات   لوم ارتبا ترای ع شرق و  -دک هران  حد ت سالمی وا شگاه آزاد ا مدرس دان

 دانشگاه های علمی کاربردی
3
 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی 



نقش ارگانیسم هوشمند جامعه اطالعاتی و اینترنت در حوزه اطالع 

    39 رسانی و دانایی 

 

 

 ، اينترنت، اطالخ رسانی ودانايیارگانيسن هوشمند  امعه اطالعاتی ها:  کميد واژه

 مقدمه :

ه هاااا متناااوتی را گذرانااده اساات  در دوره ارتباطااات تاااريخ تحااونت ارتباطااات ، دور
شناهی، روابط و شرايط به اورت رودررو ونزدياک ودوساتانه باود  در دوره کتابات کاه 
کنکشاا  گاوتنبرگ ناميااده مای شاود، شاااهد تا ثير اياا  تحاونت ارتبااطی )چاااپ و نشار( باار 

ي  ارتبااطی همچاو : دوره روشنارا در ارواا بودين  امروزه نيز با و ود رسانه هااا ناو
شاااهد تسااريه در تحااونت  اينترناات و ابزارهاااا اااوتی و تاااويرا و چنااد رسااانه اا

ارتباطی هستين  هما  طور که بسايارا از انديشامندا  حاوزه ارتباطاات معتقدناد،  ناا  باه 
سوا اي اد يک  امعه اطالعاتی اي  می رود  اي  اديده  ديد، محااول نناور، گساتر  

 ا  ديد الکترونيکی و کامايوترا است توسعه رسانه ها و
 و ا تاااد  اماور كارده و دگرگاو  را كارهاا ان اان روشانا  اطالعااتي گناوريناا 

 ااي  و ت ييار بارا  را امكاناتي و   است داده ت يير را انساننا شيوة تنكر حتي و ا تماعي
  .كند ئه ميارا ها را اطالخ رسانی در همه حوزه زمينه در را ا  تازه دورنما  و بيني

در وا ه عارحاضر را بايد تمنيقی از ارتباطات و اطالعات دانست  عارا که بشر در 
   بااي  از گذشااته خااود را نيازمنااد بااه داشاات  اطالعااات و بر اارارا ارتباااط بااراا کسااب 
اطالعااات مااورد نياااز ماای باشااد امروزه بااا در اختيارداشاات  گناااورا اطالعاااتی و ارتباااطی 

مکااا  بر اارارا سااريه ارتباااط و تبااادل سااريه اطالعااات بااي  از اااي  مختمای و ايشاارگته، ا
ميسر گرديده است  اگراد در هر ک ا که باشند می توانند  خري  اطالعاات ماورد نيااز خاود 
را در هاار زمينااه اا درياگاات کننااد  ترديااد  دراياا  وا عياات نمااي تااوا  داشاات كااه  نااا  

و داناايي اساتقرار ياگتاه اسات  هار درحالت خيز به سمت يك تحول در حوزه اطالخ رساني 
چه امکانات، تدابير و ابزارها بيشتر در خدمت انتقال اطالعات  رار بايرند،  رياا  تباادل 

تر خواهد بود و طبيعي است که امروز يکي از ابزارها  بسايار منان بارا   اطالعات موگق
قاي و اژوهشاي و ا  کاه در خادمت اطالعاات تحقي انتقال اطالعات رايانه است  ولاي راياناه

(  بنابراي   وامه باياد بار مبناا  ضارورت 3:1383ها   امعه باشد)حر ، برا  تمان نيه
نار  باياد مبتناي بار  نار  ارتباطي، به سو   امع  اطالعاتي حرکت کنناد  ايا   يناده  ينده

تاوا  باه سياساتاذار  و  تقويت اژوهشنا باشاد  از طرياق ااژوه  و نتاايط    اسات کاه مي
عااار »ريز  رساايد و بااه هاادگنا   امعاا  اطالعاااتي ناياال شااد  امعه اطالعاااتی و برنامااه

و وياره هماه باار ايا  ت کيااد مای کنناد کااه ابزارهااا  ديااد « عاار ارتباطااات»، «اطالعاات
ارتباطی نق  منمی در زنادگی بشارا باه عناده گرگتاه اناد دربي  ايا  ابزارهااا ارتبااطی، 

نياروا  ،و مبناا تحونت عميق بسيارا شده استکامايوتر واينترنت، ايااه ويژه اا دارد 
محرکه شکل گيرا و توسعه  امعه اطالعاتی را بايد در توليد ارز  هاا اطالعااتی و ناه 

 ارز  هاا مادا )به معناا مطرح در  امعه انعتی(  ست و کرد 
در حقيقت گنااور  اطالعاات باه عناوا  موتاور محرکاي در ننار گرگتاه شاده اسات دنياا  

اايه نو ور ، خال يات و اساتناده از دانا  باه وياژه دانا  اطالعاات و ارتباطاات  امروز بر
 استوار است 



40  های نوین علوم ارتباطات  پژوهش 

 

منمتري  ويژگی  امعه اطالعاتی و ود يک زيرساخت ايشرگته اطالعااتی و ارتبااطی 
است کاه باياد در خادمت تحقاق هادگناا کال نناان ا تمااعی در هماه ابعااد    باشاد  باا نناوذ 

ه ها  زندگي بشر ، و ارزا  شد  گناورينا  ارداز  و نانادار  ها در تمامي زمين رايانه
ها و تاثير    بار ارتباطاات راه دور و اي ااد شابکه هاا   نااني،  اطالعات از طريق رايانه

تحول عنيمي در زندگي بشر رخ داده اسات  شابکه هاا  اطالعااتي در  يناده ا  ناه چنادا  
ذارد و در چناد ساال  يناده کمتار کساي را گا دور بر تمامي  نباه هاا  زنادگي انساا  اثار مي

تااوا  سااراو گرگاات کااه بااه نااوعي از  ننااا اسااتناده نکنااد يااا اياا  گناورينااا در زناادگي او  مي
حضااور نداشااته باشااد  در نتي ااه و ااود نو ورينااا  بساايار زياااد در گناورينااا  ارتباااطي و 
 اطالعااااااااااااااتي يکاااااااااااااي از عوامااااااااااااال نناااااااااااااور  امعاااااااااااااه اطالعااااااااااااااتي اسااااااااااااات  

ها را کان کارده و  ايشرگت ارتباطات و تکوي   امعاه اطالعااتي گااامهوا عيت اي  است که 
به اي اد نوعي تشابه، باه وياژه در  واناا ، ان امياده اسات  و ايا  شاباهت، باا رنا  بااخت  

ا ، بيشاتر شاده اسات و باياد  مرز  وامه و رگت  به ساو  ناوعي  امعاه اطالعااتي و شابکه
ها،  واماه مختمای اگار  گاهاناه و  و رساانه تو ه داشت که به يم  گستر  وسايل ارتباطي

تواننااد باارا  تحااونت مثباات از    اسااتناده کننااد و بااه نااوعي  ريز  عماال کننااد، مي باا برنامااه
 همزيستي سالن  ناني درحوزه اطالخ رسانی ودانايی نيز دست يابند 

 چيستی  اميه اعاواتی

  کاه  اساساي  ت ييرات  ستا  ننرات دربارة تعريی  امع  اطالعاتي متناوت است  بديني
  همي  اساات به  داشاته ا  بسياربر سته  نقا   در     و ود  ماده، گنااور       باه  گذشاته  دهاه  در ساه
 است  بنا شده  العاده تکنولوژيک گوق  بر نو ور  اطالعاتي  امعه  تعريی  مقبول تري    نت
گوياااد  مي  ر گنااااور عناااا  باااا اتکاباااه  اطالعااااتي   امعاااه  وبساااتردر تعريااای  گراناااک 

  کااااربرد گناوريناااا   بااه  اطالعاااات  و انتقاااال  ، ناناادار  دراااارداز   کنناااده خيره ايشاارگتنا  
  ا  ،  امعااه اطالعاااتي   امعااه   اساات   ان اميااده  ا تماااعي  حيااات  زوايااا   در تمااامي  اطالعاااتي

  در سراسر  ناا   ز و  مو  دانشااهي  عممي  ها و ارتباطات ، رسانه ت ارت  در     که  است
   امعاااه  منناااون  باااه  اينکاااه  بااارا   داياااک و    اااا   کاساااتمز و همچناااي    مانوئل شاااود مي  يااناااه

ا   شاااااااابکه  ا  را  امعااااااااه  بدهند،    بيشااااااااتر   شااااااااناختي  بااااااااار  امعااااااااه  اطالعاااااااااتي
 ( 11:1383اند)بنراماور، ناميده

و   نوي  ها  شابکه   امروزه،و ودعارانن اراطالعات برهماا  واض  است  باا اياداي
  انقاااالب  بشااار از ايااا   ابعااااد زنااادگي  هماااه  و ت ثيرااااذير   و ارتباطاااات  اطالعاااات   نااااني

   امعااه»را       از محققااا   بعضااي  کااه  اساات  شااده   ديااد   وارد  امعااه  ،  نااا  تکنولوژيااک
 ( 1383اند )هما ، ناميده« اطالعاتي

 امعاه ا  کاه در    کينيات »کند: تعريی مي ويميان مارتي   امعه اطالعاتي را ايناونه
زندگي، همانند چشن اندازها  تحول ا تماعي و توسع  ا تااد ، باه ميازا  رو باه تزاياد  

 ( 4:1380محسااااااانی،«)باااااااه اطالعاااااااات و بناااااااره ور  از    وابساااااااته شاااااااده اسااااااات
ا  را كااه در    كينياات زناادگي، گسااتره دگرگااوني ا تماااعي، و   امعااه  امعااه اطالعاااتي 

ور  از    متكاي اسات  امعاه  ا  روزاگازو  باه اطالعاات و بناره گوناه ه ا تااد  بهتوسع
در اي   امعه، استانداردها  زنادگي و الاوهاا  كاار و گراوات، نناان  .گويند اطالعاتي مي

هااا  ا تااااد  و بازرگاااني از ايشاارگت اطالعااات و داناا  گنااي تاا ثير   موزشااي، و گعاليت
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يااد رو بااه گسااتر  كانهااا و خاادمات ماارتبط بااا اطالعااات و اااذيرد  نشااانه اياا  اماار، تول مي
ا   هاااا  چندرساااانه  ور  ويژه گ  ها، باااه ا  از رساااانه اشااااعه  نناااا از طرياااق حمقاااه گساااترده

 ور  اطالعااات در اماار ذخيااره، ااارداز ، و انتقااال  طور كمااي ومبااه گاا  الكترونيكااي، و بااه
  ( 218:2005،گارنسیاطالعات است)

ها  هماااني اسات و باا  ا  وابسته به خادمات اطالعااتي رساانه  امعه اطالعاتي  امعه
ها  عممااي و ت ربااي اااي   تر از ديااار  وامااه و بااا ساامطه بيشااتر باار اندوختااه  هناااي سااريه

ا ، ارتباطااات عاماال وا عااي انتقااال باارا  اي اااد تحااول در اگااراد  رود  در چنااي   امعااه مااي
كنناده در توساعه  عااتي عامال تعيي هاا  اطال مننور دساتيابي باه اطالعاات اسات و ارز  به

 ( 54:1978،مارتي شود )  امعه محسوب مي
  گراگيار   ، سارعت اطالعاتي نناور  امعاه  مرباوط باه  ها  از معيارها و مشخاه  يکي
،  تااا اينترناات  گرگتااه  ا  ماااهواره  هااا   ديااد، از تمويزيو   ها    اوشاا  رسااانه هاساات رسانه
طور  ها باه   دسترسي ماداون باه رساانه است  را متــ ثر ساخته   نا   و همه  رشدکرده  شدت به
کننااده و هاان  تواننااد هاان توليد ساااعته و اياا  مساائمه کااه در رسااانه هااا   ديااد مخاطبااا  مي 24

 مااری کننااده اطالعاات باشااند باعااث شاده تااا گراگيار   ننااا بساايار گساترده و سااريه باشااد 
هاا  گاذار  امعاه ها نياز از عوامال ت ثيراا شاد  ديوارهااا   راگياايی کشاور امروزه شيشه

اطالعاتی است، بدي  معنی که در ايناونه از  واماه هيچاوناه اطالعاات و اخباار از ناااه 
تيااز بااي  مخاطبااا  و ااااحاب رسااانه اننااا  نماای مانااد بااه طااورا کااه ديوارهااا و مرزهاااا 

و می توا  باه  ساانی اند و همه از اتنا ات يکديار با خبرند    راگيا مانند شيشه شکننده شده
 ( 1978)هما ،در    ننوذ کرد 

ننرياه  امعاه  داد،  ااا متعاادل طيای در را    ميتاوا  که ننريه هايی از ديار يکی
 شاده ارائاه کريساتي  گاو  توساط کاه اسات اايادار و همياراناه مشاارکتی، اطالعااتی ا

 هماه    در کاه شاده شامول)دربرگيرا(طراحی منطاق مبنااا بار همياراناه است اااطالح
  ور الزان نيروا هميارا، منطق .سنين هستند ا تماعی سيستن مناگه در هنا گرو و عوامل
 .ه اناد خاورد ايوناد يکاديار باه  امعاه مختمای ابعااد در   کاه اسات ايشارگته  امعاه ياک

 ا تماعی گرايندهاا در هميارا ساختارا، توانمندسازا معناا ننريه به اي  در مشارکت
 زنادگی اگاراداز هماه    در کاه اسات ا تمااعی سيساتن اثارات و شارايط تبمندماد ،اايادارا
 هان شاکل دهناده سيساتن با دو هر گناورا، و دان   امعه اا، چني  در .بنره منداند خوبی

 ا تمااعی تعيي  کننده سيساتن اورت  معی به و درگير    در همه اگراد و بوده ا تماعی
 بمندمادتی  امعاه اا،اايادارا رتعامالند؛چني د بايکديار متقابل اورت هستندوبه خودشا 
 دراي  همه نسمناوگروهناا حاضرو ينده،بنره مندميشوند؛همچني  داردکه در   همراه رابه

-ا تمااعی انساا  محور،عادالت نااورا زيست، ازمحيط حنانت همچو  ننريه،ويژگينايی
ه  شاد ريایتع و  امعاه تعياي  ايا  باراا گرهناای عقالنيات و سياسای  زادا ا تااادا،
  ( 4243: 2010 اند)گو ،
اا را، که در    کينيت زندگی، گستر  دگرگونی ا تمااعی و توساع  ا تااادا   امعه

شاود و مقاان و  اياااه اطالعاات  اوا  و ا تماعی، گرهنای به گون  روزاگزو  احساس می
ی، گوينااد  در اياا   امعااه، معيارهاااا زناادگی، ننااان  موزشاا می گاردد،  امعاا  اطالعاااتی می

ارتباطااات و اطااالخ رسااانی و گعاليتناااا ا تااااد بازارگااانی از ايشاارگت اطالعااات تاا ثير 
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گيرد   امع  اطالعاتی  امع  وابسته به خدمات اطالخ رساانی هماانيسات و باه  هناای  می
رود  در  هاا عممی و ت ربای ااي  مای سريعتر از ديار  وامه و با سمطه بيشتر براندوخته

ی انتقال براا اي اد تحول در اگراد به مننور دستيابی باه اطالعاات چني   امعه عامل وا ع
شااود، کااه  اساات و ارزشااناا اطالعاااتی عاماال تعيااي  کننااده در توسااع   امعااه محسااوب می

توانااد نقاا  بااه ساازايی در  اينترناات بااه عنااوا  اباازار اااامی در خاادمت  امعاا  اطالعاااتی می
 (    52:  1390)ذکايی،گرايند اطالخ رسانی و انتقال اطالعات داشته باشد

  ها   امعه اطالعاتي  ويژگي
ها  متعدد  از  امعاه اطالعااتي و ناواهر     رساني ويژگي ننرا  عمن اطالخ ااحب
 ح ذيل است:رتري   ننابه ش اند كه منن ارائه داده

( 5( ويژگااي مكاااني؛ 4ا ؛  ( ويژگااي حرگااه3( ويژگااي ا تااااد ؛ 2( ويژگااي گنااي؛ 1 
  .(271 :1999،مورونيکويژگي گرهناي است )

اذير اسات،كه نموناه  يعني ارتباط از هر ا، يا هركس، و در هرحال امكا  :ويژگي گني
ها  ارتباااطي اساات      تمناا  همااراه اساات  تبااديل اااذير ، خاااايت ديااار اياا  نااوخ رسااانه

هاااا را از ااااورتي باااه ااااورتي دياااار تباااديل كااارد   تاااوا  ايان اماااروزه، باااه راحتاااي مي
تااوا  باه وساايمه  خاااايت دياار  اساات؛ يعناي هار وساايمه ارتبااطي را مي اذير  نياز اتااال

ها  دور را بر اارار ساااخت  سااران ان،  ارتباااطي ديااار متااال كاارد و ارتباااط ميااا  مساااگت
تري  خاوايات وساايل ارتبااطي ناوي  اسات؛ باه ايا  معناي كاه   نا  شمول بود  از منن

ناااد و مرزهاااا  سياساااي را در ده تااادريط سراسااار ساااياره زماااي  را اوشااا  مي ها به شااابكه
دهنااد كااه طراحااي و ساااخت كااان بااا بنتااري   هااا  اطالعاااتي امكااا  مي  ور  نوردنااد  گ  مي

اذير گردد كاه  طور خودكار ان ان اذيرد و خط توليد چنا  انعطای كينيت و كمتري  زما  به
 ( 6: 1990استونير،به راحتي بتوا ، با خط توليد واحد ، چند نوخ كان توليد كرد )

در زمينااه نااو ور  و ر اباات اشاااره دارد   امعااه اطالعاااتي نااوخ  :ويژگااي ا تااااد 
رود و مشاااول  كنااد و در نتي ااه مشاااومي از ميااا  مااي  ديااد  از تقسااين كااار را مطاارح مي

ها بارا  اگاازاي  كاار يي خااود بار اسااتناده بيشاتر از اطالعااات   ياد، سااازما   دياد  اديااد مي
طمبانااه  ننااا بنبااود  تقوياات گااردد، مو عياات ا تااااد  و ر ابت هااا ورزنااد تااا نو ور  ت كيااد مي

 يابد، و سبب ارتقا  كينيت ابزارها و خدمات شود 
شاود،  هاا  اطالعااتي مي اگر سنمي از توليد ناخالص ممي يك  امعه كه ااری گعاليت

تاوا  " امعاه اطالعااتي "  ها  ا تااد  بيشتر باشاد     امعاه را مي نسبت به ساير گعاليت
 ( 11:1977ميد)اورات،نا

ها و مشااول  ها  منن  وامه اطالعااتي ت ييار حرگاه يكي از خاياه :ا  ويژگي حرگه
هااااا  اطالعاااااتي تمركااااز يابنااااد بااااه  امعااااه اطالعاااااتي  ها در گعاليت اسااات  هرگاااااه حرگااااه

اين  باااه بياااا  دياااار، در  امعاااه اطالعااااتي از كارهاااايي كاااه  ااادرت  سااامي و  واردشاااده
طمبد، كاسته و به كارهايي با منارت بان مانند تعمين و تربيت، اماور  ها  يد  را مي منارت

كنند،تباديل  هاا درخواسات مي ادار ،وكميه كارهايي كه اطالعات را  نت ان ان بنتر گعاليت
 ( 8ـ  7:1990شود)استونير، مي

ها   وامه اطالعاتي ت كيد بر  موز  است  تا ثير  امعاه اطالعااتي  از ديار مشخاه
 :1999،مورونيکدهاد) و ااژوه  و برخاي نتاايط    را ماورد ت كياد  ارار مي بر  ماوز 

279 ) 
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ترديد، اي  امكا  را گراهن  ورده اسات كاه  ماوز  از طريقاي كاه  ابالم  ها، بي گ   ور 
ها، با استناده از امكانات الكترونيكي،  ماوز   اذير نبود ارائه گردد مدارس و دانشااه امكا 

 كنند  مياز راه دور را ت ربه 
را باا يكاديار  ها  اطالعاتي نقاط دور دست در  امعه اطالعاتي، شبكه :ويژگي مكاني

ها  مختمی سراسر  نا  را در كمتري  زما  ممك  و باه  ها گروه كنند اي  شبكه مرتبط مي
توانند دان  و تخاص خود را با يكاديار  دهند و اگراد مي بنتري  شكل به يكديار ايوند مي

هااااا  خااااود را شااااكوگا سازند)وبسااااتر،  نااااد، بااااه مشاااااوره باردازنااااد، و خال يتمبادلااااه كن
18:1995 ) 

ها  اطالعاتي، رشد اطالعات  ابل مبادله  اهميت راهبرد  اطالعات، ت مي  زيرساخت
ارتباااطي، و  ها  اطالعاااتي  و يكااي شااد  سراساار  ا تااااد، هماااي باار مركزياات شاابكه

و سراسار  ناا  ت كياد دارد و ايا  ت كياد بيشاتر بار ها،  ها،  اره اتاال شنرها، مناطق، ممت
هاااا  اطالعااااتي و الكترونيكاااي اسااات  در حاااالي كاااه  گااارد  اطالعاااات در مساااير بزرگراه

هاااا  ا تاااااد  بازارهاااا بااار مبناااا  دور  و نزديكاااي در سااااختار شااانرها  نخساااتي  حركت
ده و و ود  ماااد، اماااروزه ا تاااااد باااازار بااار منطاااق ارتباطاااات الكترونيكاااي اساااتوار شااا باااه

و ود  مااده اساات  گاار چااه محاادوديت    راگيااا   ديااد  از مراكااز ااارداز  و كنتاارل بااه
ها،  ها كامالم حذی نشده، ليك  كوتاه شد  زما  در ارتباطات، در وا ه، برا  شاركت گاامه
 ها، و اگراد حق انتخاب بيشتر  گراهن ساخته است  دولت

تادريط  اا  خاود را باه  مايه بهاز لحان گرهناي ، دان  مبتني بر سر :ويژگي گرهناي
شاود و باادي   سارمايه مبتناي باار دانا  داده اساات و  گااهي ناوعي ساارمايه گرهنااي تمقااي مي

ها   ترتيااب، اهميتااي كااه دنيااا  گذشااته باارا  ساارمايه مااالي  ائاال بااود تقمياال ياگتااه و ساارمايه
 مبتني بر  گاهي از اهميت بيشتر  برخوردار گرديده است 

هاااا  گرهناااااي،   واماااه اطالعااااتي اي ااااد تحاااول در ارز هاااا   از نخساااتي  ويژگي
اخال يات، و  داب و رساون اسات   نچاه همزماا  باا اياداي  و توساعه  واماه اطالعااتي در 
دنيا مطرح شده تحمل و ُمدارا  گرهناي است كه ناشي از شاناخت بيشاتر اسات  باا گزوناي 

اخال يااات و  داب و هااا  گرهناااي، ساااختار ارزشااي و در نتي ااه  شااناخت در حااوزه  گاهي
 ( 4:1380شود)محسنی، رسون به گونه بارز  متحول مي

از لحاان گرهنااي بار کمياه زميناه هاا  زنادگي   از اطالعات  سط   به عبارت ديار اي 
  و اود برناماه هااا   اساات  سااخته  و هوياات و شخاايت ماا را متاا ثر و دگرگاو   نناوذ کارده
وخ بسيار، گيمن ها  ويدئويي که به سانولت  ابال ساعته در چندي  کانال با تن 24تمويزيوني 

ها هستند، و ودضبط ااوتنا  ديساکي و سای دا، و دا وا  تنيه و ا اره از ويدئو کموپ
دا که در دسترس هماا  است، رايانه هاا  شخااي کاه در هار خاناه ا  مو اود اسات و 

ه وباه کااربرا  اايااهنا   نالي  هماه وهماه دراي ااد بساترگرهناي بشربسايارتاثيرگذار باود
 کنااااااااااااد  اياااااااااااا  رسااااااااااااانه هاااااااااااااخط مشااااااااااااي گرهناااااااااااااي داده و الاوساااااااااااااز  مي

  اينترنت
ننور  امعه اطالعاتی به همراه رشد و گستر  اولياه   ، چناد تحاول مارتبط و ماؤثر 

 امعااه اطالعاااتی همزمااا  بااا توسااعه  خااود ت ربااه ماای کاارد  باار يکااديار را نيااز در کنااار
نيساات کااه يکاای از محورهاااا مناان  امعااه وگسااتر  اينترناات شااکل گرگتااه اساات تردياادا 
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هاا اطالعاتی همچو  اينترنت اديده شانت  ر ، که انقاالب منمای در  اطالعاتی، بزرگراه
ها  اا که در اينترنت و ود دارد و در سااير رساانه ارتباطات اديد  ورده است  ويژگی عمده

 ( 60:2000،سمنوشود)  شود، تعامل است که سبب شخای کرد  ارتباطات می ديده نمی
ها اي اااد  کااه از نناار ا تاااادا، گرهنااای و ا تماااعی، گضاااا تااازه اا را بااراا انسااا 

اسات کاه   اينترنات  نمااد     كاه  ايوساته  هان  به  و اطالعات  ارتباطات   ناني  شبكه کرده است؛
هاا  سازد يعنی دروا ه اي  اينترنت اسات کاه عرااه مي  بشر را دگرگو   ابعاد زندگي  همه
   اعاده  دي يتال   ور   ها، گ  عراه  وردر دنياا دي يتال را گراهن  ورده است   در اي حض

  و گا   از عماون  تركيباي  ايچيده  تعامل  که محاول  دي يتال    انقالب  است  كرده  خود را حاكن
،  ت، ارتباطااا ، مخااابرات ، مخااابرات ، روباتيااك ،رايانااه  : الكترونيااك ، از  ممااه هااا اساات  ور 

 . م از   ، وا عيت مانوعي ، هو  سايبرنتيك
اينترناااات ويژگاااای هاوکارکردهاااااا رسااااانه رادارد،يعناااای هاااان نوشااااتارا)مثل کتاااااب 

هااا باار  هن شاانيدارا)مثل راديااو(وهن دياادارا)مثل تمويزيو (اساات همچني  دولت،وروزنامااه(
حاااال    کنترلااای ندارند ازساااويی ترکياااب و سااااختار اينترنااات باااه شاااکل اوياااا و ماااداون در

ت ييراست برنامه هاا  ديد شبکه روا خط  رارمی گيرندو مراکز مو ود بازسازا ياا از 
شبکه خارج می شوند  و محتواا اوياا شبکه بار اسااس داده هااا اساتناده کنناده باه و اود 
می  يد امکا  باز خورد و ميا  اگارادا کاه باا گرهنا  هااا متنااوت و دور از هان زنادگی 

ورد اينترنت به سريه تري ،گسترده تاري   کااراتري  ومناساب تاري  می کنند،به و ود می  
هااا  امعاه اطالعااتی  وسيم  اطالخ رسانی تبديل شاده اسات يکی ديااراز منمتاري  ويژگی

اياا  اساات کااه اينترناات در همااه ابعاااد زناادگی گااردا و ا تماااعی انسااا  حضااور چشاامايرا 
ياسای، در وا اه، ايا  بزرگاراه دارد  گضايی بدو  مرزهاا   راگيايی و محادوديت هااا س

هاا اطالعاتی نق  مرزهاا   راگياايی و الزاماات سياسای، ا تمااعی و گااه حتای حقاو ی 
ناشاای از    را بااراا کاااربرا     کمرناا  کاارده انااد  اياا  بزرگااراه هاااا اطالعاااتی، باار 
ارتباطات، گرد  اطالعاات، سارگرمی، ناوخ مباادنت ماالی و ننااير    مؤثرناد و از ايا  

ها را تحت ت ثير  رار می دهند، تعامالت گرهنای را بيشتر مای کنناد و در نتي اه  ار رون
نقاا  منماای را در ت يياارات بنيااادي   وامااه اينااا ماای کننااد؛ اگاار در نناار داشااته باشااين کااه 

ا توانمناد سااخت   تري  وسايمه اطالعات،  درت است، بنابراي  اينترنت باياد باه عناوا   ساا 
راه توسعه و ايشرگت، به کار گرگته شود  به تعبيرا دياار، ابازار کشورها براا عبور از 

توليد کامالم ت يير کرده و روابط مرتبط با    هن دچار دگرگونی هاا بنياادي  شاده اسات لاذا 
تحونتی متناسب با اي  ت ييرات خواهد شاد در   امعه تحت ت ثير اي  تحول ارتباطی، دچار

 اای تعريای شاده در دنيااا وا عای نياز، از تحاونتها ومت يرهااا گرهن وا ه حتی شاخص
 عراااااااااااااااااااااااااااااااه م ااااااااااااااااااااااااااااااازا متاااااااااااااااااااااااااااااا ثر ماااااااااااااااااااااااااااااای شااااااااااااااااااااااااااااااوند
اينترنت امکا  به اشتراک گذارد  ننرات شخای را به سريه تاري  و اه ممکا  باا سااير 
اگراد در  نا  گراهن کرده و تحولی عنين را در بعد اطالخ رسانی  وامه به و اود  ورده 

ر حوزه کامايوترا    اعان از نشاريات الکترونيکای، ها چه د است  در برهه کنونی، رسانه
ها و گروه هااا خبارا و چاه در حاوزه ارتباطاات تمويزياو  هااا مااهواره  وب ها، وبالگ

اا، از خاوااياتی برخوردارناد کااه  نناا را از رسااانه هااا ايشاي  متمااايز مای سااازد  در 
ی باه وياژه کاامايوترا، اي  ميا  نق  رسانه هاا الکترونيکای مبتنای بار ابزارهااا دي يتاال

بسيار متمايز و سرنوشت سااز اسات؛ چارا کاه اگار باه طاور مثاال تمويزياو  از ننار نحاوه 
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توزيااه خاادمات )از  ناات  هاااا زميناای بااه ماااهواره اا( ت يياار شااکل داده اساات  طبعااام ابعاااد 
خاااای را تحاات تاا ثير  اارار ماای دهااد؛ امااا رسااانه هاااا مبتناای باار کااامايوتر بااه دلياال ت يياار 

 ( 1995ر ارتباطی، ابعاد گسترده ترا را تحت ت ثير  رار می دهند)مارتي ،ساختا
 منن تري  خاوايات رسانه هاا نوي  در  امعه اطالعاتی عبارتند از:

 سرعت انتقال اطالعات  1
 ارتباط  نالي   2
 نحوه عرضه متناوت   3
 امکا  ارائه مطموب به شکل مورد درخواست و عاليق کاربر   4
  رشيوها امکا  دسترسی سريه به   5
 امکا  انتخاب نوخ دسترسی، نوخ مطالب، شکل دسترسی و     6
 استناده از ابزارهاا چند رسانه اا  7
 تيراژ نامحدود  8
  امکا   ست وا گسترده در محتوا  9
و منن تري  نکته، امکا  ارتباط دوسويه بي  گرستنده ايان و گيرنده )به عنوا  منان   10

 تري  نکته( است

 واتی درحوزم دانايی :ارتباع اينترنت و  اميه اعا

ورود به  امعه اطالعاتی مانند گذر از  امعه کشاورزا به انعتی، تمامی  نبه هااا 
حيااات بشاارا را تحاات تاااثير خااود  اارار داده اساات   در  امعااه اطالعاااتی چنانکااه ايداساات 
اطالعااات داراا ارز  بساايارا اساات تااا  ائيکااه اياا  عاااررا بااه عااار اطالعااات و در 

العاتی ناماذارا کرده اند  بی ترديد ااياه و اسااس  امعاه اطالعااتی رشاد ننايت  امعه اط
و توسعه گناورا و تکنولوژا هاا نوي  ارتباطی است که در راس    اينترنات  ارار دارد 
در وا ه اينترنت و تکنولوژا هاا نوي  ارتبااطی گااامه زماانی و مکاانی را تاا حاد بسايار 

روزه از طريااق اينترناات امکااا  تعاماال و ارتباااط دو زيااادا برداشااته انااد باادي  معناای کااه اماا
سويه بر ورده شده و تمان اگراد می تواند در طول شبانه روز و هر و ت که اراده نمايند باه 
اطالعااات مااورد نياااز خااود دساات يابنااد  در اياا  عااار ديااار مخاطبااا  در مقاباال ايااان هاااا 

دو سويه، خود عامل تولياد کنناده  ها مننعل نيستند و می توانند ضم  بر رارا ارتباط رسانه
اطالعااات بااراا ديااارا  باشااند از سااوا ديااار اينترناات باعااث تمرکااز زداياای در ارائاااه 
اطالعات شده است  دو ديدگاه متناوت و ود دارد يکی اينکه ايا  منناون ساازنده  امعاه اا 
بااه وا عااام تخاااای شااده، خباار از ايااداي   امعااه اا انديشاامند و گرهيختااه را ماای دهااد کااه 

منابه دان  دسترسی گورا دارد و ديدگاه ديار اينکه  امعه اطالعاتی تشديد کننده نناارت 
 ( 2: 1391بر شنروندا  و سيالب تبمي ات سطحی  ن الی و انحراگی است) عنرخانی،

تااري  ا ااداماتی کااه  دارداز  ممااه منن نقشاای کااه اينترناات در اااژوه ، خال ياات و عماان
هاا مختمای  ما  داد، عضويت استادا  و متخاااا  رشاتهتوا  از طريق اينترنت ساز می

 هاا تخاای است   در گروه
گيرا  رياا   زاد تولياد و توزياه  همچني  اگزاي  کااربرا  اينترنات در ايارا  باه شاکل

تواند ت ثير زيادا داشته باشاد  باا تو اه باه اينکاه اينترنات باه عناوا  منمتاري   اطالعات می
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توانااد اخبااار و اطالعااات را در کوتاااهتري  زمااا   عاادا میابزارهاااا اطااالخ رسااانی چندب
ممک  در چندي  زبا  مختمی به اورت مکتاوب، تااويرا و ااوتی در ح ان باان و در 

تاوا  باه ساادگی اهميات و نقا     را انکاار و حاذی کارد  باا  سط   نا  منتشار کناد، نمی
مثباات    همزيسااتی  و ااود برخاای از اياماادها و  ثااار منناای  امعاا  اطالعاااتی و برخاای  ثااار

کناد  اگار  ناا  اماروز را  يابد و شکل کااممترا ايادا می می  ايرا  با  امع  اطالعاتی ادامه
شاود    نا  اطالعات بنامين،  نا  گردا به نان " نا  دانايی" يا "عار دانايی" شاناخته می

، شااکل 2035،ماايالدا  واااز خواهااد شااد و تااا  2012شااود از سااال  عااارا کااه گنتااه می
رساد و هان اکناو  کاه  بردارا از اطالعاات باه اوج خاود می گيرد  در عار دانايی بنره می

هااا باار خاادمات ناشاای از اطالعااات اساات  بنااابراي ،  در عااار اطالعااات هسااتين، هماا  تال 
باردارا از اطالعاات اسات  دوماي   تناوت عار اطالعاتی با عار دانايی در ميازا  بنره

شوند، بمکاه  عاتی شنروندا  با اطالعات تعريی نمیتناوت در اي  است، که در عار اطال
اطالعات در خدمت شنروندا  است، اما در عاار داناايی شانروندا  باا اطالعاات تعريای 

 به  ايی "شنروند" ياد خواهد شد « شبکه بند»شوند و از  ننا به  می
ت( باه با اي  تناوتنا در می يابين، که کشورهاا در حال توسعه )دولتناا رو باه ايشارگ
اگازارا،  دليل عقب ماندگی هاا ا تاادا، گرهناای، اانعتی و کاامايوترا موساون باه نرن

شااوند، کااه از    بااه "شااکای دانااايی" و "شااکای  دچااار يااک عقااب ماناادگی اطالعاااتی می
هااا در زمينااه  شااوند مننااور از شااکای دي يتااالی اشاااره بااه نابرابرا دي يتااالی" نااان باارده می

هاا و  نوي  ارتباطی در سط  ممی و گراممی دارد  اي  نابرابرادسترسی به تکنولوژا هاا 
عدن تعادل در  نبه هاا مختمای زنادگی اگاراد اعان از شابکه هااا انتقاال اياان، زيار سااخت 
هاا مخابراتی ، ميازا  مشاارکت اگاراد در تولياد و توزياه اخباار و اطالعاات، شابکه هااا 

کاه ايا  امار باا شااخص هاايی همچاو   ها تا ثير گاذار اسات ذخيره اطالعاات، کينيات رساانه
ميزا  برخاوردارا از گنااورا هااا دي يتاالی، ميازا  ساواد، ميازا  زباا  محمای راياط در 
اينترناات، ضااريب ننااوذ در اينترنااات و ويااره اناادازه گياارا مااای شااود  کشااورهاا رو باااه 

باردارا از اطالعاات را باراا خاود  ايشرگت براا  برا  اي  عقب ماندگی بايد  درت بنره
 ( 28:  1384بان ببرند)سرکار نی ، 

در  امعاا  اطالعاااتی توليااد ثااروت و بکااارگيرا  اادرت بااه توانااايی تکنيکاای  وامااه 
انديشا  مناوال  اذيرد  به  بردارا اطالعات ت ثير می وابستای دارد و به شدت از الاوا بنره

امعاا  وا عياات برتاارا در   ها هاااا سرشااناس ارتباطااات و رسااانه يکاای از چنره کسااتميس
باردارا از اطالعاات اسات  از ايا   اسات، کاه  اطالعاتی خود اطالعات نيست، بمکاه بنره

باردارا    ساال  کشورهايی مانند مالزا با سااخت  شانر اطالعااتی باا ناان "اتر ياه" و بنره
کوشند تا دچار شاکای داناايی نشاوند  در  شود، می ،کامل می 2020،  واز و تا سال 2012

ها بيشتر است و مالکيت رسانه اا از حالت اننرادا به رسانه هااا  ادا امع  اطالعاتی  ز
شااودکه داراا ويژگای هااا دوطرگااه باود  گرايناد ارتباااط، گاراي  بااه  چنداادايی تباديل می

ارتباطات گرد، ت کيد نکرد  بر ايان خاص، اگزاي  نرگيت کانالناا ارتباط، ارتبااط دائمای 
 اذيرا(است  باذيرا )حق انتخا با ايامنا و انعطای

کشااورهانيازمند زيرساااختناا ايشاارگت  عمماای، اطالعاااتی و ارتباااطی هسااتند" امروزه 
ها از دسات داد  کنتارل بار  رياا  اطالعاات اسات  دياار مارزا باراا  بيشتر دل مش ولی
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ها در خاناه هااا شيشاه اا  انتقال اطالعات و مارزا مياا  دور  و بيارو  نيسات   شارکت
 ( 36: 1391ی ،زندگی می کنند)ويميان  

توزياه  و تولياد باه مرباوط هااا گعاليات گيارا انادازه و سان   ايشاااما  از يکای
 ا تحقق  امعه اامي محور را دان  توليد و  .است ماکموپ گريتز معرگت، و اطالعات
  ماوز ، شامل ا عمده دسته انط به را معرگت به مربوط هاا گعاليت و دانسته اطالعاتي
 طبقاه بنادا اطالعاتي خدمات اطالعاتی و ماشينناا ارتباطی، هاا رسانه وتوسعه، تحقيق
 يک عنوا  به   ، از اس و شد اياده اطالعاتي،  امعه ترسين در ماکموپ رو .است كرده
 ( 11: 1383رگت)معتمدنژاد، كار به سن   برا  منن ابزار

 ياطالعاات  امعاه وچاارچوب حوزه كرد  اختاااي با را ماکموپ تعريی بل، دانيل
 مثابه به دان  توليد توسعه،و و تحقيق عالي،  موز  :كرد ااالح منن بخ  سه وسيمه به

 گكر   دارايي
 باراا  اامعی الااوا و تکميال را مااکموپ گريتاز  بمای کاار ، ااورات ماارک اورا 

 ها و راياناه اطالعااتی سيساتمناا ارزياابی و بررسای سااخت وا گاراهن تحقيقاات ايناوناه
 ياا اساتخراج بخا  باه شا  را اطالعااتی گعاليتنااا و نموده ه اا ويژ دورتو ه ارتباطات
 اارداز  اطالعاات، اطالعات،انتقاال گاذارا م ارا ياا اطالعاات کساب اطالعاات، اي ااد

 .است کرده اطالعات،طبقه بندا بازياگت و اطالعات ه سازا ذخير اطالعات،
اساااس  ها باار شاااخص بركاااربرد اطالعاااتي  امعااه نيااز در ترسااين»و «و منساال

 .شاود ت کياد دارناد مقايساه مي كشاورها باي  كاه يرسااختنا، ت اارب، منارتناا و دانشاناييز
 ( 12:1383)معتمدنژاد،

توسعه دانايي محور گر يند  است كه از طريق    شاخص ها  ا تماعي، ا تاااد  و 
ها و ترکيب ها  مختمی  معيتي  امعاه و ساازما  ت ييرماي ياباد  در ايا   گرهناي در نيه

بي  ارتباطات بر اي  گر يند تااثير منان و ويار  ابال انکاار  دارد  دامناه ارتباطاات در ياک 
 امعه دانايي محور از تبادل اخبار و ايان به مراتب گراتر، منمتر و اثار گاذار تار و حيااتي 
تر است  نبايد اي  نکته را گرامو  کرد که وسايل وابزارها  ارتبااطي بارا  اي ااد زميناه 

ر گسترده اطالعات در بعد زماني و مکاني با هدی دست ياابي باه توساعه داناايي ها  انتشا
 شوند، ولي كاگي نيستند  محور، يك زيرساخت ضرور  و نزن محسوب مي

دهند کاه وساايل ارتبااط  معاي اارگا ياك ابازار هساتند و کااربر   ها نشا  مي بررسي 
  عماومي بساتاي دارد    نچاه بنينه  ننا به و ود زيربنا  ا تمااعي گرهناي و ساط  دانا

باشااد   درتوسااعه دانااايي محااور مناان اساات مقولااه ارتباطااات و زياار ساااختنا  ارتباااطي مي
توسعه و نشر اطالعات در سطحي گسترده و با سرعت بان منمتري  مسائمه در در اه اول 
تعيي  اولويتنا  اطالعاتي  ابال نشار و در مرحماه بعاد  گازين  ابزارهاا  اطاالخ رسااني 

باشد  بنابراي  در تعيي  چنارچوب ها  يک  امعاه داناايي محاور باياد تو اه زيااد  باه  مي
تامي  زير ساختنا  ارتباطي مناسب و متناسب باا اساتانداردها  اطالعااتي بشاود کاه  طعاام 

رود  چارا  هماهناي اي  زير ساختنا با امکانات ماد  سازما  يک اال منان باه شامار ماي
شاوند و باياد تماان  بااطي نياز سارمايه هاا  ساازما  محساوب ميکه باه ناوعي ابزارهاا  ارت

 تال  برا  استناده از حداکثر کارايي  ننا به عمل  يد 
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نقا  اينترنات در اياا  مياا  بااه عناوا  يااک بساتر مناساب تااامي  کنناده نياااز منان  امعااه 
گيرد توسااعه  باشااد شااکل مي دانااايي محااور کااه همانااا مساائمه اشااتراک گااذار  اطالعااات مي

 تن هااا  اطالعاااتي وب ماادار بااه عنااوا  نساال  ديااد تحااونت در گر يناادها  ارتباااطيسيساا
 ارتباطاات اطالعات و ها است  گناورا اطالعاتي امروزه کانو  تو ه بسيار  از سازما 

 اسات، شاناخته توساعه باراا اهميت حائز توانمندساز و تحول گرا يناا گناور عنوا  به را
 از اگاراد وتوانمندساازا ناو ورا ايشارگت سبب گناورا،  اي .دارد راهبردا  انبی اثرات
 و  ماوز  بيشاتربه اي اددسترسایدر و ميشاود ساريه و  دياد ارتبااطی لنااا کاناا طرياق
 و ارتباطاات و اطالعاات گنااورا گساتر  بااو ود .نماياد می شايانی عموميکمک خدمات
 از اساتناده و درک در ه اا عماد تنااوت کماکاا   امعه اطالعاتی  ناانی،  معيت اگزاي 

 در .ميآياد شامار باه توساعه در ااامی ماانه دي يتالی، شکای طورا که به دارد، و ود   
 سان   باه اارداخت  و اااي  رااد،  ناانی،  امعاه اطالعااتی ارتقااا توساعه راساتاا
 از يکای.اسات گرگتاه  رار تو ه مورد بسيار  امعه اطالعاتی توسعه شاخاناا وضعيت

 ارتباطاات و اطالعاات گنااورا توساعه شااخص اطالعااتی،  امعاه شاخااناا سان  
گنااورا  از اساتناده تنااا مناار و اساتناده ميازا  دسترسای، زيرگاروه ساه داراا اسات که
 است  ارتباطات و اطالعات

 

 توتيد اعاوات در اميه دانايی محور

 اطالعات درو  ساختار   امعه دانايي محور) از توليد تا کاربر ( -
 يد اطالعاتالی(چاوناي تول

نااه به مسئمه توليد اطالعات در يک  امعاه داناايي محاور بار اسااس ااال نيازسان ي 
است  يعني تا زماني که بر اساس استراتژ  ها  سازما  برنامه و هدی نزن بارا  تاامي  
و دسترسي به اطالعات خااي تدوي  نشود اي  امار باه ااورت راکاد باا ي خواهاد ماناد   

باشااد بااه  و ااود نااااه سيسااتماتيک در  ريااا  توليااد اطالعااات ميارز  اياا  موضااوخ بااه 
باشااد هيچااااه  عبااارت بنتاار در يااک  امعااه داناا  ماادار کااه تنکاار سيسااتمي باار    حاااکن مي

سرمايه گذار  گکر  و عممي و ماد  بر رو  برنامه هايي کاه هماراياي کامال باا سيساتن 
حال ياا  يناده تادوي  نشاده باشاند  نداشته باشند و ييا بر اساس نيازسن ي معقول و حساب شده

اااورت نمااي اااذيرد  بااا اياا  دياادگاه باارا  راه انااداز  يااک اروسااه توليااد اطالعااات از  باال 
مطالعات کارشناسي و بررسي ها  اوليه برا  تعيي  نياز سيستن باه چناي  اطالعااتي ان اان 

 اارار شااود و همچنااي  کااارکرد و اثاار توليااد و بنااره بااردار  در سيسااتن مااورد بررسااي  مي
شاود  البتاه نباياد  نزن بارا  تولياد    ا ادان مي گيرد و ساس نسبت به برنامه ريز  هاا  مي

از اي  نکته واگل باود کاه در  رياا  تولياد اطالعاات  ابميات انتقاال و  ماوز  داد     نياز 
بايستي گراهن باشد  يعني انتخاب نوخ اطالعات بايستي همراه با مطالعاه و تو اه باه مساائل 

 ي و اطالخ رساني    نيز باشد  موزش
 توا  با دو شيوه عمل کرد: در  ريا  توليد اطالعات مي

 توليد اطالعات بر اساس درخواست از اايي  به بان 1
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کنين در وا اه باه  و تي در  امعه دانايي محور از اي  مادل تولياد اطالعاات ااحبت ماي
رده ايان کاه بارا  رگاه و ياا هر يک از اگراد  امعه به عنوا  ياک عناار سيساتمي ناااه کا

بنبود مشکالت و گعاليتنا  خود نياز باه اطالعاات خاااي دارد و از ايا  رو سيساتن بارا  
دهااد  توسااعه  کنااد و برنامااه ريااز  هااا  نزن را ان ااان مي تااامي  اياا  اطالعااات ا اادان مي

کاي اطالعاتي سازما  در اي  مدل دارا  محاس  بسيار  است از  ممه اينکه به دليال نزدي
ها بااارا  کارکناااا  نياااه هاااا  مختمااای ساااازما   نناااا  و ممماااوس باااود  مشاااکالت و ضاااعی

توانند بسيار سريه باه ايا  نکتاه ااي ببرناد و در ااورت اااالح سيساتن توساط ساازما   مي
بساايار سااريه نيااز بااا ت يياارات کنااار بياينااد چاارا کااه يکااي از چااال  هااا  باازرگ در توسااعه 

ها تضاااد و تقاباال    بااا نيروهااا  انساااني  سااازما اطالعااات و گناااور  هااا  اطالعاااتي در 
 است که دست يابي به يک نقطه مشترک نياز به اری و ت و هزينه ها  گراوا  دارد 

 توليد اطالعات بر اساس نياز از بان به اايي  2
گاهي او ات سيستن تعيي  کننده نوخ اطالعات مورد نياز م موعه است  در ايا  هنااان 

ها و سياسااتنا  سااازما  راهبردهااا  مااديريت و توسااعه داناا  و  برنامااه بااا نااااه کااال  بااه
گيرنااد و نساابت بااه توليااد، تنيااه و توزيااه  ننااا ا اادان  اطالعااات مااورد نياااز ساان ي  اارار مي

ها معمون در راستا  برنامه ها  دراز مدت و زير سااختي ماورد  شود  اي  گونه گر يند مي
 گيرند  تو ه  رار مي

 اطالعاتب(چاوناي ارداز  
اس از مرحمه توليد اطالعات که شامل  مه  ور  داده ها  عمماي باالقوه اسات مرحماه 
ارداز  اطالعات که گامي در  نت تبديل داده ها  بالقوه به اطالعاات بالنعال اسات  وااز 

شااود  در مرحمااه  باال اطالعااات بااه اااورت م موعااه ا  از داده هااا  خااان بودنااد کااه  مي
ناره باردار  از  نناا بارا  کااربرا  ويار ممکا  باود در مرحماه کارايي خااي نداشتند و ب

ارداز  اطالعات اي  اطالعات با اساتناده از ابزارهاا و روشانا  خااص و متنااوت ماورد 
گيرنااد  در اياا  مرحمااه اولويتنااا  کاااربر  بساايار  تحمياال و بررسااي و طبقااه بنااد   اارار مي

 ايط زماني امکا  اذير گردد گيرد تا استناده مطموب در همه شر مورد تو ه  رار مي
 ج(چاوناي توزيه اطالعات

مسئمه توزيه اطالعات يکي از بخ  ها  منان برخاورد باا مقولاه اطالعاات در  واماه 
دانايي محور است  استانداردها و شاخص هاا  تعياي  شاده بارا   امعاه داناايي محاور ايا  

طبقه بند  شده کاه حااال   ورد که تمامي اطالعات توليد، ارداز  و الزان را به و ود مي
باشد در اسرخ و ات و باه بنتاري  شايوه  سرمايه گذار  ها  ماد  و گکر  بسيار  نيز مي

در اختيار کاربرا  وا عي  رار گيرد  در بحث توزيه اطالعات در  امعه داناايي محاور باا 
 انط عنار زير موا ه خواهين بود:

ون کاه عاار سارعت در در  امعاه داناايي محاور در هازاره سا (سرعت توزياه:1
طمبد که بر سيستن توزياه اطالعااتي    سارعت حااکن باشاد  مبادنت اطالعاتي است مي

يعنااي عااالوه باار تسااريه در  ريااا  توليااد و ااارداز  اطالعااات، انتقااال اطالعااات نيااز 
 مبتني بر  خري  ابزارها و متدها باشد 
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کاي از منمتاري  (ابزار توزيه:در نحاوه توزياه اطالعاات گازين  ابازار توزياه ي2
دهااد   امعااه دانااايي محااور باارا  انتقااال و  مااوز   مباحااث را بااه خااود اختااااص مي

 اطالعات نيازمند بنتري  ابزار اطالخ رساني و  موزشي است  
(کينياات توزيه:شاايوه توزيااه اطالعااات نبايسااتي در کينياات اطالعااات تاااثير مننااي 3

 ان ببرد گذارد بمکه در اورت امکا  کارايي کيني    را نيز ب
(کميت توزيه:شيوه توزيه اطالعات بايستي به گونه ا  گزين  شود که در ح ان 4

 ها  مختمی اطالعات  ادر به تامي  نيازها  کاربرا  خود باشد 
(سط  توزيه:شيوه توزيه اطالعات بايستي در سط  عان و گساترده نياز  وابااو 5

نا  مختمی را در بعد زماني و باشد يعني بايد  ادر باشد بر اساس اهدای  امعه گروه
 مکاني تحت اوش   رار دهد 

 :راهکارها

زمينا   .برنامه ريزا و طراحی مسائل  موزشی و اطاالخ رساانی از طرياق اينترنات 
 .هاا اينترنتی و سايبر بايد بيشتر شود استنادة  موزشی و عممی در رابطه بارسانه

 ياره اا و اوشا  داد  اهادای برناماه ريازا شاده و طبقاه زن راه اندازا سايت هاا 
واز طری ديار با گرهن  سازا استناده از اينترنات و نحاوه کااربرد .بندا شده مورد ننر

   کااه در اياا  زمينااه برگاازارا کنناارانس ها،هماااي ، سااماوزين و رسااانه هاااا دياادارا و 
 .ات نق  منمی را می تواند اينا کندمطبوع
هاا تخااای ، تاا اساتناده از  اا اينترنتای باراا ماردن در رشاته اگزاي  سواد رسانه 
 هاا اينترنتی به شکل احي  و منطقی ان ان شود  رسانه
ها باا مخاطباا  خاود چناد  اطالعات خدمات محور در تمان سطوح رشد نمايد و رساانه 

ها  هاا چنااد مننااوره ( و هاادی اااامی رسااانه باشااد )اي اااد رسااانهاا داشااته  ارتباااط رسااانه
 ترويب باشد، نه گقط ارتباط 

اي اد شرايط مناساب بارا  ااذير  تحاول و ناو ور  و خال يات  نات رشادو توساعه  
سرمايه ها  انساني کار مد و شکل دهي سرمايه ا تماعي کار مادتر بارا  کشاورو ا تاااد 

 دانايي محور
يااا  توليااد و توزيااه اطالعااات و ارتقاااء گناااور   ناات کار مااد کاارد  براااايي ننااان او 

 ارتباطات، تعامالت و شبکه ا  شد   ممروها و ننادينه شد   ريا   زاد اطالعات
اي اد ننان  موز  و تحقيق کار مد با تکيه بار خال يات، ناو ور  ماورد نيااز ا تاااد  

 دانايي در تعامل همه  انبه با دان  و گناور   ناني
اي ااد ننااان انايزشااي مناسااب در  ناات شااکل گياار  بااازار دانااايي و تقوياات مبااادنت  

 عممي در سط  ممي، منطقه ا  و بي  المممي
توسعه گناوريناا  ناوي  و بناره ور  متناساب باا نرگيتناا و عرضاه نيارو  کاار در  

  نت اشت ال زايي و مقابمه با بحرا  بيکار  و بنينه شد  کارکرد منابه انساني
اي اد ايوند و تعامل عممي و گنااور  باي  بخشانا  مختمای  امعاه ومنمتاري  ابازار   

 دست ياگت  به چني  اهداگي بان رگت  ميزا  دسترسي به ابزارها  دان  است 

 گيرس: نتي ه

http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%b2%d9%86.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%b2%d9%86.html
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امروزه تكنولوژ  و گ   ور  ها   ديد زندگي، محيط كارو حتي ابعاد و ود  ماا را 
ها و  مار و اطالعاات ناشاي از عاار دي يتاال  شتاب انتشار دادهتحت ت ثير  رار داده است 

تااوا  از    بااه انن ااار اطالعااات تعبياار كاارد  گناااور   و الكترونيااك بااه حااد  اساات كااه مي
اطالعات و ارتباطاات باه عناوا  ياک زيار سااخت اساساي بارا  توساعه نناان هاا  اطاالخ 

يا  باي  اگار كساي بتواناد در رساني روند كمي اطاالخ رسااني را دگرگاو  كارده اسات  در ا
تواناد باا  ها و گذرگاه ها  اطالعاتي، با برنامه ريز  و تنکر مناسب گان باردارد مي شاهراه

محور  رار داد  دان  در برنامه ها  خود به مديريت    بااردازد و از گنااور  اطالعاات 
هااا خودماا  را  تاوانين تواناايی به عنوا  بستر اطالخ رساني استناده كناد، ازايا  طرياق می

 نشا  دهين  
هاا مننای  هاا مثبت  امع  اطالعااتی را باه  نباه بايد برنامه ريزا محقق شود و  نبه

   ار حيااات داد گرااااتنايي چاااو  نقااا  اينترنااات در ااااژوه ، خال يااات و عمن،همزيساااتي 
 ا  و       سياره گير  هويت سيال وبي   ناني،شکل

دگرگونی  امع   ديد روشنار،  گاه و مطماه دروا ه دگرگونی رخ داده است، در اي   
متولاد شاده اساات   امعاه ا  كااه در    داناايي و مياازا  دسترساي و اسااتناده منياد از داناا ، 
دارا  نقشي محور  و تعيي  كننده است  دولت ايرا  و باه خااوص وزارت ارتباطاات و 

ني در ايا  عرااه، تواند با تو ه باه الاوهاا و اساتانداردها   ناا گناور  اطالعات نيز مي
بااارا  بحاااث  ماااوز  همزماااا  نياااز ارز  و اهميااات خااااص خاااود را  ائااال شاااود  ا ااارا  

توانااد مسااير رساايد  بااه  هااائي ننياار اااروژه  ا ساای تاای روسااتائي باادو  شااک مي اروژه
سااااز   معيارهاااا   امعاااه اطالعااااتي را بااارا  ايااارا  هماااوارتر نماياااد  تو اااه تاااان باااه اياده

گشا  ننائي مسائل ايرا  در اي  زمينه نخواهاد باود و  کلزيرساخت ها  گني به تننائي مش
 موز  به عنوا  اال اوليه در کان کارد  شاکای دي يتاالي همچناا  نقا  اساساي خاود را 

  .در اي  عراه اينا خواهد کرد
در  امعاه اسااالمی باياد بااا تاکياد باار انديشااه ورزا تاال  کنااين تاا بااه تقويات  نبااه هاااا 

ی اي  اديده نوننور بااردازين تاا اشاکانت    را شناساايی و مثبت و تضعيی  نبه هاا منن
باار طااری کاارده و از    در راسااتاا تحقااق اهاادای عااالی کااه تقوياات بنيااا  هاااا گرهنااای 

هااا  اطالعاااتي و  اي اااد بانك ها  اطالعاااتي،   اسااالمی اساات،بنره باياارين   شااناخت شاابكه
ونی ،ت ييار و تحاونت  ور  اطالعات ضرور  است   نا  امروز در معرا دگرگ  مه

گزاينده اا  رار دارد به خاوص حرکت به سمت و سويی "دهکده واحاد " در حاال تحاول 
ها بار روناد ايا  تحاونت شاتاب بيشاترا بخشايده اسات به هماي   است و در اي  ميا  رساانه

اا  اندرکارا  ارتباطاات ممای و منطقاه تر شاود، دسات دليل، هرچاه دهکاده  ناانی ار معيات
يد در ادد    باشند که  نانی گکر کنناد و محمای باه ا ارا باذارناد  اسااس توساعه بيشتر با

 ممی هر کشورا و محمی بر اساس گرهن      امعه شکل می گيرد ،
بايد زيرسااختار بارا  توساعه ماديريت دانا  و  ماوز  بنيناه ايااده سااز  شاود و ايا  

ت نيازات )ساخت اگازار  و  بايد شامل تسنيالت)سرمايه گذار  (، مطالعات) نياز سن ي(،
هاا  ساازماني و چاارچوب خاطنرن اگزار (، منابه انساني و توانمند  ها   نا  ، مكانيسن

 ها باشد  مشي
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بنابراي  سيستن سازما  بايد از ننرکارايي و عدن کارايي در اشتيباني گراينادها  عماده 
، اشاعه اطالعاات و  در تماميت زن يره اطالعات مثل توليد اطالعات ، ارداز  اطالعات

ارتباطااات، انتقااال اطالعااات ، امنياات اطالعااات و ذخيااره اطالعااات مااورد تو ااه و بررسااي 
  رار گيرد  
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Intelligent organism of the information society and the Internet in 

the field of information and knowledge 
 
Abstract 
Industrial societies move towards the information society has 

accelerated since the early 90s onwards.And has attracted the attention of 
experts and prominent place in the scene as well as those of national 
life.Communities affected by technological developments are moving 
towards the information society. This paper seeks to explain the problem in 
today's information society is very high acceleration coefficient extent of this 
impact in various areas of economic, cultural, social and political. And the 
more sensible information and knowledge societies is enormous role. In In 
other words, today's era of information technology and information society. 
Communities with opportunities and challenges, including the role of the 
Internet in research, innovation and science, interaction and global 
coexistence, identity formation fluid and interplanetary and social inequality, 
new identities, differentiation, and have faced. Therefore, measures that 
communities can think of the challenges ahead and the opportunities for the 
welfare and happiness of the people. And the most recent scientific 
information and communications technologies to human capabilities and can 
offer much to society in solving the problems of human society. In this article 
the appearance of helpful the Information Society, opportunities of it has 
expressed in the appropriate strategies and opportunities to better and more 
cost efficiently in society benefit from it  

 
KEYWORDS: Intelligent organism information society, internet, 

information and knowledge 
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  مقدمه

اا دارد کااه بخشاای از    بااه روانشناساای  هاا گسااترده عماان روانشناساای ابعاااد و شاااخه
گردداز طريق بررسای و تحميال نقاشای کودکاا ،  کودک و روانشناسی نقاشی کودک باز می

ورد توسعه ا تماعی / احساسای، گيزيکای و گکارا هار کاودک ها را در م توا  بين     می
به دست  ورد بسيارا از گعان  بنداشت ذهنی که باا کودکاا  کاار مای کنناد از  ثاار هنارا 
 ننا به عنوا  روشی براا شاناخت  بنتار بيماارا  و اای بارد  باه احساساتشاا  اساتناده مای 

 کنند 
  کودکاا  هان دائماا چيزهااا تکارارا بدي  مننور  ننا متو ه شدند که حتی خالق تري

را نقاشااای مااای کنناااد ياااا از رنااا  هااااا مشاااابنی باااراا بياااا  عواطااای شاااا  اساااتناده مااای 
هاااا گکاارا،  ساامی و احساساای  نااا  اطاارای را  کننااد کودکا  معمااون از طريااق رو 

هاا  نناسات   هاا و امياد کنند  مداد،  من مو و کاوذ بنتري  رو  براا انتقاال ترس کشی می
هاا را نشاا  دهاد  توانند رشاد گکارا    گت نقاشی کودکا  در طی يک دوره زمانی میايشر

 .ها را مشخص کند هاا عممی    ها و منارت و همچني  توانايی
دهاااد  هااااا مختمااای متنااااوت اسااات  تحقيقاااات نشاااا  می در گرهن  هاا کودکاااا  نقاشااای

هاا  در اساتراتژا هاا مختمی نه تننا در  زئيات طراحی سابک، بمکاه کودکا  در گرهن 
هااا نناديناه دارد  همچناي   اوليه نيز متناوت هساتند  گرهنا ، نقا  اساسای در توساعه نماد

توانااد يااک اباازار ارتباااطی باشااد  کودکااانی کااه هنااوز توانااايی کاااگی بااراا بيااا  ل ااات  می
کننااد از طريااق نقاشااای  هاااا ارتبااااطی ماننااد نقاشاای اساااتناده می انتزاعاای ندارنااد، از رو 

دهناد و  هااا زنادگی را توساعه می کنناد و منارت با اگراد خانواده ارتباط بر رار می کودکا 
هاا کودکاااا  داراا ننمااای اسااات کاااه باااه توساااعه  کنناااد  نقاشااای حاااس اعتمااااد را اي ااااد می

کنااد  گسااتردگی دياادکودک، عاليااق، احساساااتی ماننااد شااادا،  هاااا حرکتاای کمااک می منارت
هااا تربيتای تااثير زياادا بار محتاواا     و رو خشان، وان و انادوه همچناي  شايوه زنادگی 
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توانااد از طريااق نقاشاای ناااهر شااود  طراحاای يااک ارتباااط  دارد بخاا  ناخود گاااه روح می
مستقين با بخ  ناخود گاه دارد و حاوا اطالعات روانشناختی زياادا اسات کاه عماق روا  

هاا خوشاحال  هکنند بچ توا  از طريق    احساس کرد  کودکانی که نقاشی می کودک را می
کنناااد  همچناااي   هاااا تااارس،  رزو، درد و     را از طرياااق نقاشااای بياااا  می تااارا هساااتند    

کنند روانشناساای نقاشاای کودکااا ،  اطالعااتی در مااورد رابطااه  نااا  و ديااار اگااراد بيااا  می
هاا بنترا دارند از دراد هو  عاطنی باانترا  حاکی از    است که کودکانی که نقاشی

نزن نيساات کااه نقاشاای کااودک خااود را بااي  از حااد بررساای کنيااد تااا معناای برخوردارنااد  
خاای از    درياگت کنيد، تننا کاگيست که به کودک خود گرات دهيد تا منناور خاود را 
از نقاشی که کشيده بيا  کند  ارسايد  ساوانتی ننيار اينکاه  دن هااا درو  نقاشای در حاال 

ر کشای اطالعاات نزن از نقاشای گرزناد خاود تواناد باه شاما د ان ان چاه کاارا هساتند، مای
هايی کاااه  کمااک گراوانااای کناااد اگر اااادر و ماااادر بتوانناااد باااه درساااتی معناااا و منناااون نقاشااای

هاا زودتار  کشند را متو ه شوند شايد بتوانند به اگکار و شخاايت و نباوو    کودکانشا  می
روانشناساای  امااو دارياان اطالعاااتی را اير  اااد از هاار اتنااا ی ااای ببرنااد  در همااي  راسااتا

 و همچني  ت زيه و تحميل    در اختيار شما  رار دهين  نقاشی کودکا 
 چراکودکاآ نقاشی ميکنند؟

کودکا  مختمی در سني  مختمی دنئل متناوتي برا  نقاشاي کشايد  دارناد يکاي از ايا  
 دنئل انديشيد  نقاشاي باه مثاباه ناوعي بااز  اسات  يقيناا خاود کودکاا  نقاشاي را شاکمي از
باز  به شمار مي اورند با اشتياق به ا  ماي اردازنادو باه انادازها  کاه در تنناايي خاود باا 
اساباب بااز  هايشاا  باااز  ماي کنناد م ااذوب ا  ماي شاوند  يکااي از نخساتي  ننرياه هااا  
مربوط به باز  اي  است: که کود کا  ذاتا گعالندو بااز  يکاي از شايوه هاا  تخمياه انارژ  

ننارا  تواگاق دارناد کاه يکاي دياار از دنئال نقاشاي کاودک ايا  است  بسيار  از اااحب 
است که تاوير را گعاليتي ارضا کننده مي يابندبه ويژه تااويريکه عالئاق و ت اارب اناا  

 را نمادي  بيا  مي کند 
اي  برداشت يقينا با انتخاب مو ضوخ نقاشي از سو  کودکا  سااز گاار اسات  بررساي 

  " کشيد  يک انسا " اورت گرگته به کرات نشا  داده اسات هايي که با استناده از ازمو
که گودکا  تر ي  مي دهند تااوير  از  نس خود بکشند کاه هماناا همانناد سااز  کاودک 
بااا  اانس خااود تنسااير شااده اساات همچنااي  در گراينااد درو  ساااز  کااودک تکاماال يابنااده مااي 

ودمحيط را بننماادچني  بااه کوشاادتا بااا اسااتناده از ساااختارها  شااناختي و انديشااه هااا  مااو  اا
ننر مي ايدکه نقاشاي والباا گعاليات شخااي اسات در نتي اه بيشاتر ننرياه ااردازا  عماداتا 
اذيرگته اندکه اکثر کودکا  عمداتا برا  رضايتخاطر خود نقاشي مي کشند و ايا  دليال اخار 

طني مبي  اي  انديشه است که نقاشي در خدمت يک هدی بياني  رار دارد و بيا  ت ربه عاا
هن عميقا رضايت بخ  است وهن برا  سالمت عاطني ضرورت دارد گر چه کميه انايازه 
ها  ياد شده  ابل  بول به ننر مي رسند اماا باه دشاوار  ماي تاوا  شااهد مساتقمي در تايياد 

 .اعتبار اننا ياگت
کنند و همي  امار لازون تو اه اادر و  کودکا  نيز با نقاشي خود روح خود را عريا  مي

کند و خانواده باياد کاه عاالوه بار  ا را بر اي  کار در مورد همه کودکا  ضرور  ميمادره
 دهد تو ه کنند  حنن خال يت کودکا  خود بر ت ييراتي که در نقاشي  ننا رو  مي
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اليوريو گرار  روانشناس در کتاب "نقاشي کودکا  و مناهين   " درباره مراحل نقاشي 
نااار  و  اشاي خاط خطاي کارد  و سااس تکامال چنرهگوياد: نخساتي  مراحال نق کودکا  مي

 ارداز  در نقاشي است   اه
هاااا،  و  همچناااي  معتقاااد اسااات: نقاشاااي و زنااادگي عااااطني کاااودک مثااال بررساااي رن 

ها، نقاشاااي خاااانواده، رابطاااه محااايط و نقاشاااي و نقاشاااي و ناساااازگار  از  مماااه  موضاااوخ
 ها  مورد بحث روانشناسا  است  مولنه

شااود: در نقاشااي هماننااد خااواب و رويااا کااودک خااود را از  مي اياا  روانشااناس ياااد ور
ساااازد و باااا ماااادر حاااالتي ناخود گاهاناااه دربااااره مساااائل کشااانيات و  هاااا رهاااا مي ممنوعيت
 کند  هاي  احبت مي دلنره

بااه همااي  دلياال اياا  نويساانده اااارار دارد کااه اگاار  مااوز  نقاشااي را باار اايااه تاااحي  
ي و تقميااد را بياااموزين بااه از بااي  باارد  خال ياات در نقاشااي  اارار دهااين و بااه  ننااا تمااري  کااا

 اين )م  ايرا ( گرزندما  کمک کرده
 نيا بايد به کودک نموزا نقاشی بدهي ؟

بنتري  راه برا  ارور  خال يت کودکا   زاد گذاشت   نناا در نقاشاي اسات  حتاي 
ياا  کناد  کااي کارد  اخيرا اي  ننريه  اوت گرگتاه اسات کاه ماداد، کاودک را محادود مي
 ورد  بايااد باارا   زاد  رناا  کاارد  تااااوير چااااي او را بشاادت محاگنااه کااار بااار مااي

دارو از او بخواهين در انحات بازرگ  گذاشت  حس کودک وسايل ديار مثل  من يا انبه
 خواهد بکشد  هر  نچه دل  مي

و  همچني  معتقاد اسات هنااان نقاشاي نباياد کاودک را زيار رگباار  از اطالعاات 
به او توضي  داد که مثال درخت چاه شاکمي دارد ياا ايا  کاه ما  درخات را  رار داد و 

کشن و بعد تو    را بک   به ننر او بنتري  رو   شنا کرد  کاودک باا طبيعات و  مي
منااهر    بااه اااورت نزديااک اساات  بااه اياا  اااورت کااه مااثال در يااک گاارد  بااه او 

ا     دارا  اي  اشکال ه ها و سا ه کامال توضي  داده شود که اي  درخت است و برگ
 هستند و بعدا با ياد ور     روز گرد  از کودک بخواهند که يک درخت نقاشي کند 

ها باياد باه    تو اه داشاته باشاند هماذات انادار   نکته مورد تو ه بعد  که خانواده
 کودک با اشي
ها و حيوانات کارتوني و انعکاس  ننا در نقاشي است  کاودک باه محاا  ا يا انسا 

توانااد بااا  ننااا همااذات  هااا  مااوارد گنتااه شااده را تشااخيص بدهااد مي   کااه بتوانااد ويژگي 
 .شود ها  او نيز مت مي مي اندار  بکند و اي  در نقاشي

هاا  کاودک  رويا کوچک انتنار، روانشناس درباره اي  واکن  که به بحاث هي ا 
د  نناا راتشاخيص گيرد که بچه بتوانا ها زماني شکل مي گويد: هي ا  شود مي مربوط مي

تواند در چنره مادر  ببيناد و  بدهد  گرزند از بدو تولد خشن، شاد  و خوشحالي را مي
تواناد ايادا کناد و اگار  اايي بارود کاه چناره  به مارور    را در چناره دياارا  نياز مي

داناد کااه در يااک مينماااني يااا شاااد   اارار  دياارا  بااه  ااز چنااره مااادر  شاااد اساات مي
 شود  شاد ميگرگته است و او هن 
تواند     ها  هي اني را در چنره مادر  ت ربه کرده است و مي کودک  بال حالت

را با نقاشي نشا  بدهد در عي  حال در مبحث همذات اندار  هان باياد گنات کاه کاودک 
بينااد کااه بيشااتري   کنااد و خااود را  ااا  کساااني مي سااالاي وانمااود ساااز  مي 6تااا  2در 
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گوياد ايا   کشاد و مي کشد مثال شکل اادر را مي و تي نقاشي ميعال ه را به  ننا دارد يا 
 م  هستن

رويااا کوچااک انتنااار، درباااره نزديااک شااد  برخااي نقاشااي کودکااا  بااه کاريکاااتور 
هاا   دهناد و مثال کن  ها  خود اواراق باه خارج مي گويد: برخي کودکا  در نقاشي مي

  باه هنار کاريکااتور خيماي کشاند کاه ايا ااشنه بمند مادرشا  را در بزرگتري  انادازه مي
نزديااک اساات و اياا  هناار يااا ويژگااي بايااد تقوياات بشااود و نزمااه تقوياات و هاادايت    
 تشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخيص اساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات 

کناد و  يعني ادر و مادر بايد تشخيص بدهند که و تي کودک چناره اادر  را ترساين مي
ا  را اوشانده است ايا  يعناي ناوعي  کشد در حالي که تمان چنره در    مثال عينک مي

تو ه به    بود يا رو  درسات نقاشاي کارد  باه او  ماوز  داده  اريکاتور و نبايد بيک
 شود

و از ياد نبرين که  موز  مقوله منمي است و هرچه باويين کودک باياد در نقاشاي 
شااوند  بيننااد و هاادايت مي شااود کااه کساااني کااه  مااوز  مي رهااا باشااد، امااا مشاااهده مي

   را شروخ کنند توانند زودتر از همسان  خود هنر مي
رساد شاناخت کاودک، ميازا   با همه اي  اوااای  نچاه منمتاري  نکتاه باه ننار مي

استعداد و عال اه اوسات و اادر و ماادر باياد هوشايار و مبتکار باشاند و اطالعاات کااگي 
داشته باشند چرا که ونمت از کاودک و دنياا  دروناي او کاه اوماب زميناه باروز    در 

ه نقاشاي اسات اساتعدادها  نننتاه کاودک را در هماا  ابتادا انحه کاوذ سنيد و به وسيم
دانين کاه او از چياز   تو اه باشاين نماي برد  در عي  حال اگر به نقاشي او بي از بي  مي

ا     را بااه ساادگي بااه مااا  در رناط اساات ياا خياار ياا شااايد او ترساايده اسات و بااا نقاشاي
 3ناارين و بادانين کاه از کاودک گويد و ما بايد با تو ه کامل و د ات باه    هميشاه ب مي

تاااوا   موخااات: سااارگرن شاااد  باااا هااار چياااز، شااااد  بااادو  دليااال و شاااعور  چياااز مي
 خواست  )م  ايرا (

 چگونه به تحليل نقاشی کودکاآ بپردازي ؟
 ابزار نقاشی

 ثار هنرا کودکاا  نشاا  دهناده ياک ديادگاه از شخاايت خودشاا  اسات  کودکاا  
کنناااد، ايااا  انتخااااب خماااق و خاااوا  تخااااب نمیابااازار نقاشااای را باااه طاااورا تااااادگی ان

دهد  ضخامت مداد، اندازه ورق انتخااب شاده، نشاا  دهناده  ها را نشا  می شخايتی   
خواهاد بيشاتر خاود را  خاوايات درونی اوست  هرچه ورق بزرگتر باشد کودک می
دهااد کااودک رضااايت  نشااا  دهااد، در حااالی کااه انتخاااب يااک برگااه کااوچکتر نشااا  می

  بيشترا دارد
از زمانيکه کودک به سنی می رسد که می تواناد ماداد شامعی را در دسات  بايارد 
و بر روا کاوذ بکشد، نقاشی کشيد  يکی از رو  هااا منان باراا بر ارارا ارتبااط 

 و درک تنکرات او خواهد بود 
مای شاود و شاما مای توانياد   ساانتر با بزرگتر شاد   نناا تنسير نقاشی هاا کودکا 

 از نقاشی هاا  ننا برداشت کنيد مطالب زيادا را 
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درک نقاشی ها در مراحال مختمای رشاد ابازارا کار ماد باراا والادي  اسات درک 
 چاااونای رشااد نقاشاای هاااا کودکانسااه مرحمااه در نقاشاای کشاايد  کااودک و ااود دارد:

 خط خطی کرد ، نمايه هاا ابتدايی و نقاشی 
دارد و گقااط خااط خطاای کردناادر اياا  مرحمااه در تااااوير هاايو وا عيتاای و ااود ناا

 خطوطی نامننن بر روا کاوذ هستند 
به ننر می رسد که چيزا و ود ندارد اما گاهی کودک چيزا را مای کشاد کاه باه 

    وا ه گرايی اتنا ی می گويند 
يعنی زمانی که خط خطی هاا ان اان شاده و شاما مای توانياد شاکل هاايی را در  نناا 

 ببينيد 
مای کنناد چيزهاايی را تولياد کنناد کاه باا اي  نمايه هادر اي  مرحماه کودکاا  ساعی 

 چشن می بينند 
 ننا ممک  است ساده تري  چيزها مانند اورت، اناشاتا ، ماشاي  هاا، درخات هاا 

 و خانه ها را بکشند 
 معماااااون هااااايو  زئياااااات وا اااااه بيناناااااه اا در ايااااا  نقاشااااای هاااااا و اااااود نااااادارد 

ا  ميدهد به نقاشی مای در اايا  اي  مرحمه  ننا چيزهاا خاای را که عقايدشا  را نش
 اگزايند مانند گل در  موا خانه يا لباس بر روا تااوير چسبا  

نقاشی کودکاندر ايا  مرحماه  زئياات زياادا و اود دارد و کاودک ممکا  اسات از 
 کممات و عالين استناده کند 

باراا ارنادگا  اساتناده کنناد   نناا تاا  اايی کاه  vشاايد از اشاکال هوشامندانه مانناد 
ايشااا  ا ااازه ماای دهااد، وا ااه بينانااه نقاشاای ماای کننااد و تااااوير را از دياادگاه منااارت ه

 خاای به نماي  می گذارند 
  ننا می توانند داستا  نقاشی شا  را برايتا  بازگو کنند )اويااندي (
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 ها رنگ

  نسيت کودک و انتخاب رنگ

و اسر بچه هاا و اود دارد   با کمال تع ب تناوت هايی در تنسير نقاشی هاا دختر بچه ها 
دخترا  عال اه مناد باه کشايد  تاااويرا از  بيال گال و  ماب هساتند، در حاالی کاه اسار هاا 
عال ه مند به کشيد   عبه ها و خطوط ايچياده و باا زاوياه هساتند و باه طاور کمای،  نسايت 

قاا  کودکا ، تاثير زيادا در تماايالت    هاا در نقاشای هايشاا  دارد و عاالوه بار ايا ، محق
بر اي  باورند که دخترا  در مقايسه با اسارا  تمايال باه اساتناده از رنا  هااا بيشاترا در 
نقاشاای هاااا خااود دارنااد   دختاارا  عال ااه منااد بااه اسااتناده از رناا  هاااا گاارن تاار ) ماننااد 
اورتی ( و اسارا  عال اه مناد باه اساتناده از رنا  هااا سارد تار )مانناد  بای( هساتند  در 

گيرد:رناا  سااياه و دکااا ، انتخاااب رناا  نيااز مااورد تو ااه  اارار ماای تنسااير نقاشاای هاااا کو
بنن  حاکی از تسمط است و مورد عال ه کودکاانی کاه خواساتار داشات  تسامط بيشاتر هساتند 

باشند رن   بی مورد عال ه کودکانی است از روحيه ا تماعی ترا برخوردارناد و از می 
  اساات و بيشااتر مااورد عال ااه برنااد  رمز رناا  هي ااابااود  در  مااه ديااارا  لااذت ماای 

خواهند چيزا را از دسات بدهناد و ايا  رنا  همچناي  از محبوبيات کودکانی است که نمی 
بانيی در ميا  کودکا  برخوردار است رن  اورتی، نياز باه عشاق و  ادردانی را نشاا  

دهد و معمون مورد عال ه دخترا  است سبز، ماورد عال اه کساانی اسات کاه متنااوت ، می 
 رمند و باهو  هستند رن  زرد نيز نشا  دهنده هو  سرشار است هن

  
 
 
 
 

استناده بي  از حد از يک رناممک  است از ديد  رن  سياه در تمامی نقاشی هاا گرزناد 
 ساله تا  احساس نارانی کنيد  5

استناده زياد يا تمايل به يک رن  خاص اطالعات زيادا در مورد حالات مسامط روانای او 
 د می ده

 رن   بی نشانار اگسردگی،  رمز عابانيت است اما هميشه چني  نيست 
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بعضاای بچااه هااا يااک رناا  را تاار ي  ميدهنااد و از    بااراا  ااايازي  کاارد  رناا  هاااا 
 طبيعی ديار استناده می کنند 

ناراناای در اااورتی م اااز اساات کااه شااما متو ااه نقاشاای هاااا تااک رناا  شااويدکودک در 
رن  استناده می کند؛ يکی نموناه ساازا عينای )طبيعای ( نقاشيناا خود به دو اورت از 

مااثالم رناا   باای بااراا دريااا، رناا  ساابز بااراا چماا  و رناا  زرد بااراا خورشاايد و ديااار 
استناده روانشناختی از رن ، به اي  ااورت کاه کاودک از طرياق رنا  باه بارو  ريازا 

ت اطاارای عواطای و احساسااات خاود ماای ااردازد  مااثالم بااراا ت سان حااوادث و ياا مو ااودا
خود از رنانايی کمک می گيرد که به طور ناخود  گاه به ذه  متبادر می شوند و  انو  و 
 اعده خاای ندارند  به عنوا  مثال براا نشا  داد  منربانی ياک شاخص او را باه رنا  
سبز، رن   ميزا می کند و يا عابانيت شخص دياار را باا رنانااا ساياه و سارخ نشاا  

 می دهد 
نقاشی: رمز: باه معنااا  ادرت، عمال و مرداناای اسات و باه منزلاه رناای  رن   رمز در

هاسات و از شود که از يکسو مبي  نيرومنادا امياال و کشاانندهتنودا و اويشی محسوب می
سالای يعنی هناامی کاه  6دهد   بل از سوا ديار، خشن و گاهی ارخاشارا را نشا  می

شاود  کناد، از ايا  رنا  بيشاتر اساتناده مایهاا خود را به خاوبی مناار نمایکودک کشاننده
اگراط در به کار بست  رنا   رماز باه معنااا نيااز باه حرکات و و اود ياک زميناه تحارک 

  اذير است )نمناک(

 
 

 فضا 

ها به تناساب بار روا کاواذ ترساين شاده، کودکاانی  به طور کمی کودکانی که رسن نقاشی   
کننااد،  ه گضااا را بنتاار از ديااارا  حااس می ران هسااتند  بااه نناار روا  شناسااا  کودکااانی کاا

داراا  ابميت درک بنترا هستند  گرايشی که کودک براا خارج شد  از کاادر کاواذ دارد 
اا اسات کاه کنتارل عضاالنی  نه تننا بيا  گر خاوايات کودکاا  خردساال ياا عقاب ماناده

ديااده  برنااد، ناادارد؛ بمکااه در ميااا  کودکااا  باازرگ سااال هاان کااه از کاان بااود محباات رنااط می
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شود  اي  کودکا  به طور اواراق  ميازا در  سات و اوا تو اه و کماک هساتند تاا کان  می
هاا ناامطمئ  اسات  بارا  کناد کودکا  خ االتی  بود اعتماد به خود را که مخاوص انسا 

ا کاوذ و يا در  سامتی محادود از گضااا کاواذ و ياا بار روا کاواذ  و کن رو نيز در گوشه
کنناد و ايا   هاا بازرگ خاود را گان می ا در مقابال ساط  کاواذکنند  زيار کوچکی نقاشی می

ها ايا  حالات را  نيز نشا  گر عدن اعتماد و اطمينا  باه خاود اسات  کودکاانی کاه در نقاشای
دهند، احتياج به تشويق و اشت گرمی زيادا دارند بعضی ديار از اژوه  گارا   نشا  می

کنند  عمت ايا  امار،  روخ به نقاشی میمتو ه شده اند که کودکا  خردسال از بانا کاوذ ش
ا  مربوط به شکل بد   دمک و حرکات دسات اسات و نياز ايا  کاه  سامت باان نشاا  دهناده

 هاا وانست  سر و  سما  و نمادا از ارز 
کودکی که زياد به طری چپ کاوذ متمايل شود، البته اگر کودک دست چپ نباشد، نشاانار 

اعتمادا نسبت به خود اسات  ايا  اگاراد ساريعام تاامين  ون و اندوه و گوشه گير بود  و بی
هاايی  باشاند     ا خاود می گيرند و در  ست و وا عواطای و احساساات سارکوب شاده می

کشند اکثرام اگرادا حسااس هساتند کاه باه دنباال  ا راست انحه می که تااوير را در گوشه
ا  يناده  ا راسات ناحياه احياهباشند  ن ارضا و ارتقاا مسائل عقمی و ذهنی خود در تکااو می

کناد و عکاس    در  است  ا داد  تاوير در سمت چاپ از خودمحاورا نقاا  حکايات می
هاا حااکن اسات، اادق  اگرادا که تحت ت ثير محايط باوده و شارايط و مو عيات محايط بار   

ا اايي  انحه باشد، عالمت احساس عادن امنيات  کند  اگر تاوير کوچک و نزديک لبه می
ا ااايي   قالل نقاا  اسات و گااهی دليال بار اگسارده باود  اوسات  تمايال باه ناحياهو عدن است

هاا شا  کامالم در مرکز کاوذ  ارار  انحه ورايز بنيادا است سران ان کودکانی که نقاشی
گيرد، به طور کمی بر خود و احساسات شا  تو ه و تمرکز گکرا زيادا دارند  ترسين  می

ک حرکت طبيعی اي  رونده است  درحالی کاه ترساين از ا ي از چپ به راست نشا  دهنده
شاود  نت ياابی در گضاا باه  ا ياک حرکات واااس روناده تمقای می راست به چاپ باه منزلاه

ا اسااتناده از گضاا در نقاشای کودکاا  نياز اهمياات دارد   منناور چااونای برداشات و نحاوه
نناد، ممکا  اسات دا ا  نت ياابی در گضاا را نمی کودکا  خردسال که به طور احي  نحوه

تاوير انسا  را ساروته ياا واروناه بکشاند؛ ياا ماثالم نقاشای را از ااا شاروخ کنناد و باه سار 
برسند  يا تاوير را به اورتی بکشند که به ننر برسد بادو  وز  باوده و در گضاا معماق 

 است )خبرناارا   وا (
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 کودکاآ نقاشی بر تفسير

 را بننمند  همه سعی می کنند معنی نقاشی هاا کودک
گاهی نقاشی ها گقط نقاشی هستند و هايو چيازا ويار از تالشای باراا سارگرن شاد  باا 

 استناده از يک کاوذ و مداد نيستند 
به معنی    است که شما نيه عميق تارا از  تنسير نقاشی هاا کودکا  تحميل و اما گاه

 تنکر و احساسات  ننا را شناسايی می کنيد 
دا در نقاشی عميق نشاويد بمکاه ا اازه دهياد کاودک باه شاما در بسيار منن است که زيا
 مورد معانی تااوير باويد 

از او سوال بارسيد مانند اينکه  دن هااا مو اود در نقاشای چاه مای کنناد  نو ات متو اه 
 اطالعاتی می شود که خودتا  هرگز در    نقاشی نمی بينيد
 ودا  درتمناد را نشاا  ميدهاد هيونها/ خو   شامبه طور کمی خو   شان و هياون مو ا

اگر شخايت در مرکز نقاشی باشاد، بادي  معنای اسات کاه کاودک ساعی دارد  درتمناد دياده 
 شود اما شايد نشانار مشکالت اضطراب شديد نيز باشد 

عامل ديارا که بايد درننر گرگت اي  است که از کاودک خواساته شاده چاه چيازا را 
 بکشد 

کشد و او هيون کشيد، اي  به معنی ديادگاه مننای نسابت اگر از او خواستيد يک ننر را ب
 به    گرد است 

تماااايم  باااراا  درتمناااد باااود   اگااار خاااود  در حاااال نقاشااای کشااايد  اسااات، نشاااانار
 اويااندي (است )
 
 

 

 خانه ها در نقاشی کودکاآ

  در نقاشاااااايناا کودکااااااا  خانااااااه بااااااي  از هرچيااااااز ديااااااارا کشاااااايده ماااااای شااااااود  
ه اامی و گرمی خانواده ايست که ممک  است مورد عال ه يا تننار خانه نماد اناهااه و هست
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کااودک باشااد  خانااه هااايی کااه کودکااا  ترسااين ماای کننااد ممکاا  اساات داراا باوچااه و گاال و 
درهاا بزرگ و ان ره و ارده هاا رناي  باشد  چني  خانه اا، نماد يک زندگی ساعادتمند 

گار، خاناه اا بادو  در ورودا، است که کودک در    احساس  رام  می کند  بر عکاس ا
با ديوارهاايی بمناد وباه گوناه اا منازوا و دور اگتااده ترساين شاود معنااا متنااوتی ايادا مای 

سالای ترسين شود نشانار خ االتی باود  کاودک و  8تا  5کند  مثالم اگراي  خانه بي  سني  
يناای و سااالای نشااانار احساااس خااود کوچااک ب 8وابسااتای شااديد او بااه مااادر اساات  بعااد از 

تننايی کودک و در نو اوانی نشاانار شارن و حيااا باي  ازحاد، و داشات  احساساات ر ياق 
 است

 نوا کشيدآ خانه 

خانه ها ممک  است مستحکن و مننن کشيده باشند اما کودکی که ت ربه مننی با خانواده 
 ا  دارد خانه را به شکل يک زندا  نقاشی می کند 

شاترا را باه خاناه اضااگه مای کناد و در ننايات و تی که بزرگتار مای شاود،  زئياات بي
 خانه اا سه بعدا را می کشد 

ساله براا اايي  خانه مربه و براا سقن  يک مثمث می کشد در حاليکه يک  6کودک 
نو وا  تر ي  ميدهد سبک خاص خود را از خانه داشته باشد و به اورت سه بعدا  نارا 

نماي  دهاد د ت در نقاشای خاانننو وانی کاه  ترسين نمايد به شکمی که    سوا خانه را هن
خانه هاا دو بعدا می کشند از ننر عااطنی رشاد نکارده اناد و ممکا  اسات دچاار اخاتالل 

 روانی شوند 
اگر به د ت به تاوير خانه اا که گرزندتا  کشيده تو ه کنيد، تعداد ان ره ها )ياا نباود 

  ننا( اطالعات بيشترا را نشا  ميدهد 
رتب بازبود  ارتباط با اگاراد را نشاا  ميدهاد اماا مای تواناد نشاانار نيااز چند ان ره نام

 براا ديده شد  توسط سايري  باشد 
کودکااانی کااه بااا ديااارا  راحتاار ارتباااط بر اارار ماای کننااد و تعااامالت ا تماااعی سااالمی 
دارنااد، در  مااوا در خانااه يااک اياااده رو ماای کشااند در حاليکااه کودکااا  گوشااه گياار چنااي  

 اشی نمی کنند چيزا را نق
هر چه  زئيات معماولی بيشاترا باه خاناه اضااگه شاود نشاانار ديادگاه مثبات نسابت باه 

  خانه و خانواده است)اويااندي (
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 خورشيد 

تاوير خورشيد بيانار امنيت، خوشحالی، گرما،  درت و به ننر بعضی اژوهشارا  
شيد باه طاور کامال و در نماد ادر مطموب است  و تی رابطه ادر و کودک خوب است خور

حااال درخشاايد  نماااي  داده ماای شااود هناااامی کااه اياا  ارتباااط مطمااوب نيساات خورشاايد در 
اشت کوه نااديد است و يا به اورت  وسی در اگق ديده مای شاود و اگار کاودک از اادر  
هراس داشته باشد، خورشيد به رن   رمز تند يا سياه که مضطرب کنناده اسات ترساين مای 

 شود 
ک خورشيد زرد که لبخند می زند به معنی شادا، رضايت از باود  اسات اماا کشيد  ي

 تمان خورشيدها اي  ايان را ندارند 
معمون کودکا  نقاشی هاا خود را توضي  ميدهند بنابراي  می تاوا  از  نناا در ماورد 

 معانی نقاشی ها سوال کرد 
ت او باه  ناا  را به طور کمای تااوير خورشايد کامال شااد باود  کاودک و ديادگاه مثبا

نشا  ميدهد  يک خورشيد نيمه که در گوشه بانا نقاشای کشايده مای شاود نشاانار نارانای 
 اسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات 
خورشاايدا کاااه در  ساااما  ابااارا کشااايده مااای شاااود نشاااانار اگساااردگی و احسااااس نااميااادا 

 است )خبرناارا   وا (

 
 

 تصاوير دره  ريخته اوضاس خانوادم

عضاا خانواده هساتين کاه باا ااورت هاايی شااد معمون در نقاشی هاا کودکا  شاهد ا
 دست هاا يکديار را گرگته اند 

اما و تی ادر يا مادر در درو  يک  الب يا ورق شد  در استخر شنا يا مياز  شاازخانه 
کشاايده شااوند، باادو  شااک اياا  تاااوير بساايار  زاردهنااده است کشاايد  اعضاااا خااانواده در 

 نده باشد و بايد به    تو ه کرد چني  وضعيت هايی می تواند بسيار  زار ده
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کودک ممک  است عضو خانواده را بر روا  ت  ببينيد يا در حالی که ورق مای شاود 
زيرا به تازگی يک برناماه تموزياونی ياا گيممای را دياده کاه چناي  ااحنه اا را نمااي  داده 
 اسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات 
اده ممک  است نشانار ميزا  اضطراب کودک بخاطر تارس از دسات داد     عضاو خاانو

 باشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد 
چني  نقاشی هايی معمون با کابوس هاا شبانه و احساس بد نسبت باه    عضاو از خاانواده 

 همره است و کشيد  حوادث عن انايز نماد تکميل  رزوهاا کودک است 
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 ترتيب خانوادم 

يک کودک اومب اعضاا خانواده را به ترتيبی خاص می کشاد و ممکا  اسات خاود را 
 بيشتري  وابستای عاطنی را به او دارد نزديک به کسی بکشد که 

 ننا ممک  است حانت اورت متنااوتی باراا اعضااا خاانواده نقاشای کنناد کاه نشاا  
 ميدهد در ننر  ننا    گرد بيشتر او ات چاونه است 

ممکاا  اساات از اناادازه بااراا نشااا  داد  در ااه اهمياات اگااراد در زناادگی شااا  اسااتناده 
 گرد است يا اينکه بيشتري  تسمط را دارد کننده، بزرگتري  گرد منمتري  

نقاشای هاااا همااراه بااا  زئيااات زياادهر چااه کااودک  زئيااات بيشااترا را در نقاشاای ا  
 بکار ببرد، ديدگاه گردگرايی بيشترا خواهد داشت 

براا مثال برادر  را با عينک و خواهر  را در حاليکه ايراه  بمندا اوشيده نقاشای 
 را تشکيل می دهد  می کند و اي  اساس ديدگاه 

مو عيت اعضاا خانواده ر تاوير نيز نشانار نزديکی با  نناست، اگار خاانواده باا هان 
 و خوشحال باشند، در کنار کشيده می شوند )اويااندي (

 

 رنگيآ کماآ 

خبر خوب: هاستيناز می گويد رناي  کما  هااا چناد رنا  اياان هااا مثبتای هساتند و 
 شا  ميدهند  )اويااندي (ديدگاه هاا مثبت کودکا  ر ن

 

 درخت 

بااراا ت زيااه و تحمياال نقاشاای درخاات بايااد سااه  ساامت اااامی    را مشااخص کاارد کااه   
عبارتند از ريشه، تنه، شاخه و برگنا ريشه: نماد ناخود  گاه و گشارهاا وريازا اسات تنه: 
ارثبات تري  و مشابه تري  عامل به خود کودک است و بياانار مشخااات دائمای و عمياق 
شخايت اوست شاخه هاا و برگناا: بياانار طرياق ارتبااطی او باا دنيااا خاارج است شاکل 
مننن شاخه ها نشا  می دهد کاه کاودک کمتار باه تماايالت  متکای اسات و بيشاتر باه نتي اه 
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گيريناا منطقای دسات مای زناد و شاکل ناامننن و درهان شااخه هاا بياانار ايا  اسات کاه باا 
ه کاه  ماادگی هايو گوناه ت ييار و تحاولی را نادارد کودکی بم می مازاج و در خاود گارو رگتا

 روبرو هستين 
کشيد   سما  و زمي  : سما  به معنی النان و ااکی است  ولی زماي  باه معنای ثباات و 
امنيت می باشد  کودکا  خيمی کوچک هيو و ت خطی باراا نشاا  داد  زماي  ترساين نمای 

منطقی مای کنناد باه کشايد  زماي   سالای که  واز به درک دنيل 6يا  5کنند، ولی در س  
 نيز می اردازند

 )نوانديشا   ويژه(

 ندمک:

سر بزرگتر از بد  ناسازگارا کودک را می رساند سر به تننايی بدو  بد  اضطراب 
را می رساند سر کوچک با ت  بزرگ نشا  دهنده ا دروواو بود  کودک است بچه هااا 

 در نقاشای کودکاا  زماي  نمااد ثباات، با مشکل وساواس باراا  دمکناا اناشات نمای گذارناد
 سااما  نماااد هماات و ااااکی، ماااه وسااتاره نماااد خااال و نيسااتی، ماشااي  نماااد  اادرت، گاال نماااد 
مسايل  نسيسات خاوااا گال رناای، ابار نمااد انناا  کاارا، تااه نمااد وابساتای باه ساينه 

 مادر و کوه نماد استقامت است 
هاا  اااامی منااار گشااارساار:معری مرکااز شخااايت،  اادرت گکاارا، هوشاای و عاماال 

کنناد؛ ولای اگار سار زيااد بازرگ  هاا بازرگ ترساين می درونی است  کودکاا ، هميشاه سار
ااااحب   کااودک بااي  از حااد طبيعاای اساات چنره :کميااه« ماا »باشااد، نشااانار    اساات کااه 

ا  ننرانی که به تنسير نقاشای گراگکنای معتقدناد در ايا  زميناه تواگاق ننار دارناد کاه انادازه
ا    اسات؛ زيارا انعکااس مساتقيمی از عازت نناس  تاري   نباه ا انسا  منن هنقاشی از چنر

ا  توانااد نشااانه هاااا بمناادتر از حااد متوسااط بااراا گااروه ساانی مربااوط می نقااا  اساات  چنره
هاا رياز و  هايی از شخايت، از  بيل: ارخا  گرا يا خاودبزرگ بينای باشاد  نقاشای  نبه

ی از نارسااايی، کنتاارا، عاازت ننااس اااايي ، توانااد حاااک تر از حااد متوسااط می بساايار کوتاااه
 اضطراب يا اگسردگی باشد 

شاود  کودکاا  ارخاشاار، ا ازاا  اورت : بسيار اهميت دارد و اوماب تنناا کشايده می
کنناد؛ در حاالی کاه کودکاا  خ االتی  اورت را به حدا ل اواراق  ميازا بازرگ ترساين می

کنناااد و باااه نااادرت  ترساااين میا ااااورت را  اندازناااد و گقاااط داياااره  زئياااات را از ننااار می
 کشند اورتی را از نين رخ می

 دها  و دندا : دها  ممک  است معنی نياز به مواد خوراکی را نمايا  سازد؛ و هن باه 
ا  ها که بسته باشند نشاا  دهناده معناا ارخا  گرا و يا در ارتباط با مسائل  نبی باشد لب

  تن  و گشار است و چانه، نماد  درت مردانای است
دهااد  در  چشاان هااا: چشاان، دنياااا درو  نقاشاای و ا تماااعی بااود  کااودک را نشااا  می

 ها ارز  زيبايی نيز دارند  کودکا  خودخواه، چشن
ها و باازوا  بازرگ بياا  گار  ادرت و کنتارل اسات  باه  ها و بازوه: اکشيد  دست دست

بيناودگی و ها و بازوها، بازتاب احساس گقادا   ادرت و  شود که حذی دست عکس ادعا می
تاار از ااانط سااال  هااا در نقاشاای کودکااا  کن ها و بازو باای ياااور بااود  اساات  البتااه حااذی دساات

ها در  ياب گرورگتاه ياا  ها دست ا انسا  که در    هايی از چنره امرا متداول است  نقاشی
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هاااا  ا کنتاارل محرک اشاات ساار  اارار گرگتااه، بيااا  گاار احساااس گناااه و اضااطراب درباااره
گذارند و ياا او  ها اا نمی ا: کودکا  ضعيی و درو  گرا اومب براا  دناست ااه« ممنوعه»

 کنند  را در حالت نشسته نقاشی می
ا ايا  اسات کاه کاودک از انادان  بانتنه: اگر باريک و نور کشيده شاود مشاخص کنناده
ا  ترساد  در ماواردا دياار بانتناه خود ناراضی است و يا از چاق شد  و بزرگ شاد  می

ا ضعی  سمانی وا عی باشد )نوانديشا   ويژه_ خبرنااارا   است نشا  دهنده نور ممک 
  وا (

کشيد  کوه: بر حسب  نکاه شاکل کاوه باا خطاوطی ماليان و انحناادار کشايده شاوند و ياا 
-هاا متنااوت تنساير شاوند  کاوه نکه اگق را براا شکمناا زاويه دار باوشانند بايد به گونه

الت کودک و ماوانعی هساتند کاه در سار راه او و اود هاا خشک و نوک تيز معری مشک
هااا سرساابز بااه منزلااه نماااد سااينه مااادر و معااری هاااا انحنااادار يااا تاااهدارناد  بااالعکس کااوه

 اندعشق، ت ذيه و عطوگت
  حيواناات: گاااهی ممکاا  اساات کااودک احسااس گناااه و تقااايرا را کااه ت ربااه کاارده و 
 رأت نکرده    را ابراز کند در نقاشی و در  الاب حياوا  نشاا  دهاد  ماثالم کاودکی ممکا  
است به دليل اينکه ديشب در ااي  خرابکاارا کارده و سارزن  شاده ، احسااس گنااه کارده 

را مثل مارمولک بکشاد  کشايد  حيواناات درناده باشد و در نقاشی ا  شکل حيوا  خاای 
نشانه ا گشارهاا درونی مخنی کودک است، يا مثالم کودکی کاه نسابت باه بارادر کاوچکتر 
تازه به دنيا  مده ا  حسادت مای کناد، در قنقاشای ممکا  اسات گارگ بکشاد کاه ايا  نشاا  

تو اه داشاته  دهنده ا ترس و دلنره ا کودک از تاازه وارد کوچولاو اسات  دوساتا  خاوبن،
باشيد که در ت زيه و تحميل نقاشای کودکاا  کاه کاارا بسايار نريای و حسااس اسات چاو  

 يک کار تخاای و ت ربی است شما رأا  طعی نمی دهيد ) نوانديشا   ويژه(
 

 
 

اتومبيل: در امعه ا اماروزا ماشاي  نشاانه  ادرت اسات، باه هماي  دليال در نقاشايناا 
شي  زياد ديده مای شاود  و تای يکای از اعضااا خاانواده کودکا  مخاواام اسر بچه ها ما
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که اومب ادر و گاهی خود کودک اسات، راننادگی مای کنناد، از ديادگاه بارو  گکنای اهميات 
ايدا می کند  بيشتر نو وانا  به بنانه ا اينکاه کشايد  تااوير  دن حواامه شاا  را سارمی 

بااه اعتقاااد اژوهشااارا  باارد يااا سااخت اساات، از کشاايد  شااکل  دن خااوددارا ماای کننااد امااا 
تر ي  داد  کشيد  ماشي  در اي  دوره خود به خود نشا  دهنده ا وابسته بود  شخص باه 
دنيااا خاارج و زنادگی ماشاينی اساات  البتاه ايا  مساائل بسااتای باه سا ، گرهنا  و عواماال 

 نو وا  دارد … ذهنی و

 
 

هواايما گاراي  باه  ادرت و اا مشابنند اما هواايما: معناا رمزا هواايما و کشتی تا اندازه
کند و گاهی نياز اراده گارد باه منناور ومباه بار مواناه را اعال را در حد بيشترا  شکار می

سازد  هواايماا  نای يا بمب اگکا  مباي  تعاارا و ارخاشاارا اسات  بمبناا بر سته می
باوده هااا شاديدا هساتند کاه کاودک بار  نناا ناانر والبام نشا  دهنده خشن والدي  يا درگيرا

است و در نتي اه باه تااوير کشايد  بمبناا تارس او را از واکنشاناا خشاونت  مياز مت مای 
 سازد)نوانديشا   ويژه(می

 



74  های نوین علوم ارتباطات  پژوهش 

 

 
 
 

ترسااين يااک حنااره :کااودکی کااه ماارگ يکاای از نزديکااا  را بااه تااازگی ت ربااه کاارده در 
  زمينه نقاشی خود يک حنره می کشد وخود را در حاليکه  نرا ار می کناد ياا در حاال کناد

    چاله ترسين می کند )اويااندي (
مو عياات اعضاااا خااانواده در اطاارای اياا  گااودال نشااانار نزديااک تااري  شااخص در 

 خانواده به او و نحوه کنار  مدن  با اي  مايبت است 
 کودکی که به تننايی در تاوير کشيده شده بسيار احساس تننايی می کند 

هان بسايار ويرمعماول اسات؛ اماا  معکوس کشيد  : تاوير در کودکاا  کان سا  و ساال
تار نباياد ايا   توا     را به ابتکار کودکا  در نقاشای ارتبااط داد  اماا در کودکاا  بزرگ می

 عمل را به سادگی اذيرگت؛ زيرا اي  عمل ناشی از مشکالت عدن هماهنای با محيط است 



    75 ای ارتباطات کودکان در نقاشی  دنی

 

  
 

 
ی نشاا  از ماادرا دريا در نقاشی اگراد نماد مادر است  دريااا ماوا : دريا و رودخانه

 منعطی و درياا نا ران نشا  از مادرا ويرمنعطی دارد 
اروانه:بيا  می کند که اروانه نشانار زيبايی و دور از دسترس بود  است  بعضای از 
کودکا  معمونم عال ه زيادا به حيوانات اهمی دارند، مخاواام اروانه که به راحتای نمای 

ه زياااد کودکاا  باه ارواناه    را در نقاشای شاا  زيبااا و توانناد    را بايرناد  باه دليال عال ا
رناارن  رسن می کنند که نشانار خوبی ها است  اگر کودکاا  در نقاشای شاا  ارواناه را 
باااه ااااورت خاااط خطااای رسااان کنناااد، نشاااا  دهناااده  رزو هااااا بااار  ورد نشاااده کودکاااا  

 است ) اادکانه(
کننااد روحيااه لطياای و  ه میهاا خااود زياااد از گاال اسااتناد گاال: کودکااانی کااه در نقاشاای

هااايی بااا  حساساای دارنااد  گاااهی نيااز گاال نمااادا از مسااائل  نساايتی اساات بااه خاااوص گل
اا کاه کاودک در نقاشای خاود کشايده باا گال تازئي   هااا خاناه هاا مختمای  اگار ان ره رن 

 خو  بينی کودک است   دهنده شود نشا 
 نقاشی کودکاآ، نشاآ دهندم چه احساساتی از نآ ها است؟
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توانيااد از نقاشاای هاااا کااودک خااود تنسااير کنيااد امااا بنتاار  ساايارا از احساسااات را ماایب
است تا زمانی که گرزندتا  شروخ به توضي  داد  ديدگاه خود از نقاشی که کشايده نکارده، 
نقاشی هاا او را بي  از اندازه مورد بررسی  رار ندهياد اماا باا ايا  و اود نکااتی در ايا  

  در رابطااه بااا نقاشاای کودکااا  درياگتااه اند:کشاايد  نقاشاای بااه بخاا  و ااود دارد کااه محققااا
تواند نشا  دهنده احساس نياز کودک به تال  مستمر و زيااد باشد کشايد  اورت د يق می

و احساساات  عابانيت استرس، اشکال مختمی با گاامه هاا اندک در کنار هن نشا  دهنده
ر گيارد کاه خطاوط ترساين شاده باا تواناد ماورد تو اه  اراشديد است کينيت خطاوط نياز مای 

رن  هاا روش ، تند و تيز و شکسته نشا  دهنده کودکی مردد و نا  ران است و در مقابال 
 خطوط مداون و  سورانه نشا  دهنده احساس امنيت و اعتماد به ننس در کودک است 

اندازه تااوير نقاشی شده نيز داراا معانی متناوتی اسات کاه عادن نقاشای دسات هاا در 
قاشی ها نشانار ترساو باود  اسات و اواراق در انادازه دسات هاا نياز باه عناوا  نماادا از ن

شاود و کشايد  ااهاا در اناادازه هااا کوچاک، نشاا  دهنااده تعاامالت تناا می نشاا  داده ماای 
انادان هااا بازرگ، بادو  گارد  و  عدن احساس امنيت در کودک است کودک تحريک شده:

ابار، باارا ، ارنااده، چناره هاايی بادو  چشاان کودک  عادن تقاار  انادان هااا کودک مضاطرب:
خ التی :اگراد داراا  د کوتاه، بدو  بينی و يا دها  ،  ثه هاا ريز و بازوهاا چسابيده باه 
تناااه باااد  کودک عاااابانی :دسااات هاااا و دنااادا  هااااا بااازرگ، بازوهااااا بمناااد، چشااان هااااا 

 اورت)نمناک( متقاطه کودک ناام  :چنره هيون، سرها کوچک، بدو  دست، عدن تقار 

 نتي ه گيرس

کودکا  عموما به هنر عال ه دارند  نقاشی روشی  سا  و  الب براا ابراز خويشت  و 
راهاای بااراا بااروز خال ياات اساات  باار اساااس ياگتااه هاااا  کااادمی روانکاااوا کودکااا  و 
بزرگسان   مريکا، نقاشای احساساات گارد را باه ساط  مای  ورد و چيزهاايی را نشاا  مای 

کودک نمی تواند در کممات بيا  کند  تنسير نقاشی کودک مای تواناد ان اره اا  دهد که شايد
 بااااااااااااااااااااااااااااااااه درک بنتاااااااااااااااااااااااااااااااار  نااااااااااااااااااااااااااااااااا  باااااااااااااااااااااااااااااااااز کنااااااااااااااااااااااااااااااااد 
کودکااا  هميشااه خااود را در نقاشاای هايشااا  ت ماای ماای دهنااد  ماای توانااد احساسااات باشااد يااا 
مشکمی که او را  زار داده است  يک نارانای ياا حادثاه چيزهايی کاه از نقاشای کودکاا  باه 

 يد براا تشخيص کاگی نيسات   نناا گقاط نشاانه هاايی هساتند کاه باعاث مای شاوند  دست می
کودک را بنتر بشناسيد يا حتی نااراحتی او را تشاخيص دهياد کاه مای تواناد گاذرا ياا دائمای 

نقاشای  باشد  اما گرامو  نکنيد که با يک تنسير نمی توا  به درک کااگی از کاودک رسايد 
در  ننا اهميت دارد از سوا ديار، حری ها و داستا  ها در طول زما  و تکرار عناار 

 هايی که کودک می گويد نيز در تنسير نقاشی او منن است
گيرا نکنيد  ا ازه دهيد او خود  در  راما  نقاشای بکشاد  نقاشای  به گرزندتا  سخت

دنياا خال يت کودکا  است و بايد لذت از    سر  ااا باشاد او را وادار باه کشايد  چيازا 
د  به او اارار نکنيد که رن  هاا را ت ييار دهاد در عاي  حاال، باي  از حاد بار تنساير نکني

نقاشی کودک اارار نکنيد  گاهی نقاشی هيو چيزا براا گنت  ندارد و ارگا ياک نقاشای 
است از سوا ديار، شرط منن در تنساير نقاشای را گراماو  نکنياد:حری هااا کاودک در 

اي  حری ها نمی توا  به اطالعات گوق تکيه کرد و زما  نقاشی کشيد  منن هستند  بدو  
 نقاشی را تنسير کرد
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گرزندتا  سوال کنيد  مثال اي   دن ها در نقاشی ا  در حاال چاه کاارا هساتند؟ چارا  از
اياا  لباااس را اوشاايده انااد  اياا  چااه چياازا اساات کااه روا درخاات کشاايده؟ حااری هاااا او 

 دهد)سيميارون( چيزهاا زيادا را درباره روا  گرزندتا  نشا  می

بخشاای از زمااا  بااازا را بااه يااک هناار تبااديل کنيااد  وسااايل مختماای نقاشاای ماننااد مااداد 
رنای، مداد ضخين و نشانار  ابل شستشو را باه  نناا ايشانناد دهياد  کيساه هااا کاواذا را 
بر  دهيد تا بکشيد  گااهی او اات باه کودکاا  خردساال کماک مای کناد اگار کاواذ را روا 

نااابراي  بااه محااا ترسااين  ننااا حرکاات نماای کنااد نيازا بااه دسااتورالعمل ميااز بچرخانيااد ، ب
نيست  به کودک خود ا ازه دهيد  زمااي  و خال يات خاود را باه رو  خاود  کشای کناد  
اي  کودک مستقل بايد احساس اعتماد باه نناس، شايساتای و زيرکای کند باه گرايناد، ناه گقاط 

رزندتا  تعريای کنياد، در روناد نقاشای محاول تو ه کنيد  به  اا اينکه گقط از موگقيت گ
 ننا شرکت کنيد  به او کمک کنيد تا موارد ايچيده تارا را ترساين کناد، ياا رنانااا مناساب 
را انتخاب کنيد از هنر براا کمک به گرزند خود در بيا  احساسات  وا استناده کنيد  اگار 

ک کنياد تاا چناي  گرزند شما عابانی است، باا کشايد  تااويرا بسايار عاابانی باه او کما
احساساتی را ابراز کند هنر و نويسندگی گرزندتا  را به نمااي  باذارياد  ايناوناه مای داناد 

 که کودک شما می داند که کار وا ارز  و اهميت دارد 

گيارد  يکی از راه ها و وسايل ارور  کودکا  کاه معماون کمتار ماورد تو اه  ارار می
تواند به  موز  کمک کناد نقاشای اسات رنا   میولی  بل از هر وسيمه و بي  از هر چيز 

اا  کناد و در عاي  حاال وسايمه و تاوير بي  از هر چيز ديار ذه  بچه را متو ه خاود می
 تواند به خمق    باردازد  است که بچه  بل از هر چيز می

براا درک رن  و تاوير کاگی است کاه چشان ببنادد و باراا خماق    کااگی اسات کاه 
د و    را بر در و ديوار يا هر چيز که دن دسات  باشاد حتای باه سار بچه دست در رن  کن

تاوا   تري  وسايمه  ماوز  کاودک باشاد می و اورت و لبااس خاود بمالاد اگار نقاشای عمياق
 تري  و اولي  وسيمه  موز  اوست )نيک همراه( گنت يکی از منن
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تاثير توئيتر در فرنيند صلح سازس با معاتيه موردس 

 مذاکرات بر ا  با ايراآ
 

 پور حميدرضا عدماسبی

 چکيدم

يار کارد ودر ايا  هاا ا تماعی، حوزه ارتباطاات باي  الممال را هان دساتخو  ت ي رشد شبکه

مسير استناده از توئيتر به عنوا  ابزار ديامماسی، باعث اي اد مننون توئيامماسی شاد  ت ييار 

سازا در اي  اژوه  با مطالعه موردا مذاکرات بر ان باا  ارتباطات سنتی در گر يند ام 

اام  ايرا  در بازه زمانی اي  از گسسات   ، بررسای تاا اثار اساتناده از تاوئيتر درگر يناد 

سازا مشخص شود  در اي  تحقياق باا مطالعاه اسانادا و بررسای تحقيقاات ايشاي  باا رو  

هاا تااوئيتر ارداختااه شااد   ها و محاادوديت اا( بااه ماارور گرااات اااژوه  تطبيقاای )مقايسااه

هاا اام  ساازا تاوئيتر در  رياا   هاا و محادوديت ارس  ااامی ايا  باود کاه اهان نرگيت

ت؟ دو گرضيه براا اي  تحقيق دياده شاد و مقولاه اام  چه بوده اس 1+5مذاکرات ايرا  با 

سااازا از مسااير توئيامماساای در مااذاکرات بر ااان نشااا  داد کااه ت يياارات  اادا در وضااعيت  

هاا  ديدا باراا   مه  ورا و ت زيه و تحميل داده ها ، دسترسی به اطالعات بيشتر و راه

خ بخشيد  باه مشاارکت وگوا ام ، شکل داد  به روايت هاا درگيرا و ام  و تنو گنت

گراهن شده است اما در عي  حال محدديت هايی  ادا در ننارت اراکنای، بازنماايی تااوير 

هاا  خشااونت  ميااز از ديااارا و کنتاارل  ريااا  اطالعااات اديااد  مااد  بااا نااااهی بااه ننريااه

هاا مو اود در ااژوه ، از دوگاناه و   درت، ارتباطاات عماودا، تاويرساازا و گرضايه

به دست اندرکارا  ام  و تو ه به نقاط  وت تاوئيتر ايا  نکتاه عاياد شاد گضاا تازه تو ه 

هاا کاه  خطر براا محاگنت از روند ام  را می توا  به کار گرگات و از  که مکانيسن

اتانسيل روشا  تقويات اام  توساط تاوئيتر بناره  سات و روا سياسات گاذارا  در هار دو 

 سوا مذاکرات بر ان موثر وا ه شد 

 توئيتر، فرنيند صلح ، بر ا ، توئيپلماسیکلمات کليدس:

 مقدمه 
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در سااازا و ارهيااز از خشااونت  ااام از زمااا  تاساايس کرساای روابااط بااي  المماال، گر ينااد 

 امعااه ماادنی، يااک خواساات دائماای بااوده امااا اکنااو  بااا تحااونت تکنولوژيااک و گراگياارا 

يااز ت يياار هاا ا تماااعی، ابزارهاااا مو ااود در دساات  گعااان  ااام  و عمااون مااردن ن رسااانه

 اادا داشااته  و رونااد مشااارکت در تااال  هاااا ااام  و  ناا  متحااول شااده اساات  ابزارهااا 

هايی مانناد کماک باه  اناد و در مقولاه هايی در مراحال اولياه گر يناد اام  اي ااد کرده گراات

وگو نقاا   سااازا گناات هاااا ااام  و متنوخ هااا، تقوياات ايان  ورا و ت زيااه و تحمياال داده  مااه

اند   تاوييتر يکای از رساانه هااا شابکه  د خطراتی نيز به هماراه داشاتهاند؛ هرچن بازا کرده

کناد  ايا  رساانه در  ا تماعی است که امکا  تعامل گسترده درعرااه  ناانی را گاراهن می

هاا   ارار گرگتاه و محمای باراا  يک دهه اخير مورد تو ه سياساتمدارا  و باه وياژه دياممات

هاا،  ناا  شاده اسات  باا تو اه باه اينکاه ميکروبالگهاا   هاا، ارزشانا و اياده انعکاس اولويت

تو ه مردن را بسيار به خود  مب کرده، ميمياو  هاا کااربر  ادرناد اگکاار و ننارات رسامی 

 ( مطرح کنند Peacemakingسازا ) را شنيده و ننرات خود را درباره  گر يند ام 

باه و ااود « يامماسایتوئ»اساتناده از ايا  زيرسااخت نااوخ  ديادا از ديامماسای را باا عنااوا  

 ورد  توئيامماسااای ياااا تاااوييتر ديامماسااای باااه اساااتناده کاااارگزارا  دولتااای و مقاماااات رسااامی 

ديامماتيک از شبکه ا تماعی توييتر براا تعامل با عامه مردن )داخمی و باي  المممای( تو اه 

حاال باا ايا  مقدماه دارد که با انتشار اطالعاات ،اهرمای باراا نناوذ  ناانی باه دسات دارد  

باا ايارا  کاه موساون باه بر اان باود، ايا   1+5توا  با مطالعاه ماوردا ماذاکرات گاروه  می

 ايااه توئيتر در مذاکرات بر ان را به اورت خاص باه تحميال گاذارد و از ماذاکراتی کاه 

 با اهدای سياسی شکل گرگت استنتا ی متناوت از گذشته در زمينه ام  سازا داشت  

 عرح مسئله  

هاا ا تماعی، اي  مسائمه  ابال تحميال اسات  تحونت مو ود حوزه شبکه در عار کنونی با

تاوئيتر در   که  يا تاثير توئيتر به حدا بوده که گرايند ام  سازا ت يير کرده باشد يا خير؟

 نااليز  دو سوا مذاکرات بر ان با ايارا ، منباه ارزشامند اطالعاات باراا اخاذ تااميمات و

تواناد در گر يناد اام  ساازا   باه عناوا  ياک مسائمه میکاربرا   رار بوده و حاان احساسی

اياا  همااا  مساائمه و نکتااه ايساات کااه کمتاار باادا  ارداختااه شااده و اسااتناده از  بررساای شااود 

ابزارهاااا نااوي  در انتقااال مناااهين ااام  ساااز را در مسااائل و چااال  هاااا  نااا  امااروز و 

باا  بررساای ارتباطااات و تعاامالت انسااانی را ماد نناار  اارار دهاد  اياا  تحقياق  اااد دارد تااا 

هاا ام  ساز و ام  سوز در توييتر  به ايا  مسائمه بااردازد کاه باه کاارگيرا تاوئيتر  ايان

در گر ينااد ااام  سااازا  ثااار  چااه بااوده  و در موضااوخ مااذاکرات بر ااان بااا اياارا  تااا چااه 

ميزا  موثر بودهاست؟ در اي  مسير  بررسی تحقيقات مرتبط به کارگيرا شبکه ا تمااعی 

تر در موضوخ بر ان، رويکرد تازه اا از استناده اي  ابازار ارتباطااتی را عياا  کارده توئي

و به عنوا  يک مسئمه مطرح کرده که تاا چاه ميازا  در گر يناد اام  ساازا اثرگاذار باوده 

حال مسئمه اامی اي  است که اثر توئيتر در گرايند ام  سازا تاا چاه ميازا  باوده و است 
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چيست  اي  هما  چيزيسات کاه در ماذاکرات بر اان هان زيار  گرات ها و محدوديت هاي 

اين  تا بدانين که  يا از اساس اي  رويکرد گذشته موثر بوده است و در م ماوخ  ذره بي  برده

 چه نتاي ی داشته است 

 اهميت و ضرورت ان ا  تحقيق:

 ( مااذاکرات بر ااان در گااازا تااازه ادامااه1400در شاارايط و هناااان ناااار  اياا  تحقيااق)دا

دارد و بررسی گنت وگوها و نحوه تعامالت رو طری ماذاکرات باه شاکمی اسات کاه نشاا  

دهااد از گذشااته اياا  مااذاکرات و ابزارهاااا اسااتناده شااده از    ت ربااه د يقاای ثباات نشااده و  می

را باارز « گذشاته ايا  ماذاکرات»رويه ها به شکمی ت يير ياگته کاه ضارورت اژوهشای در 

و اکثاار دراااد کشااورهاا عضااو سااازما  مماال  92از کاارده اساات  در وضااعيتی کااه بااي  

در تااوئيتر حساااب کاااربرا دارنااد و هوياات خااود و کشورشااا  را رهباارا  سياساای  نااا  

در دورا  تازه ديامماسی بر اامی ايارا  در دولات   ,Twiplomacy)2017(کنند  نمايندگی می

 باه نازول باوده اسات  ديد، استناده از اي  ابزار ارتباطاتی در دساتااه ديامماسای ايارا  رو 

با ايارا  در دوره  1+5حال  نکه نااهی به بازه زمانی ان ان مذاکرات بر ان و کشورهاا 

رياست  منورا   اا روحانی و وزارت امور خار ه   اا نريای، اساتناده سياساتمدارا  

هاااا دوساامت ميااز مااذاکرات از تااوئيتر، يااک رويکاارد نشااا  داد بااوده تااا مواضااه  و دياممات

ولت هاا متبوعشا  را در زميناه اام  دوساتی و گاان باردارا در مساير و گرايناد خود و د

هاا ااس از گسسات بر اان و خاروج  ام  سازا مانعکس کنناد  از ساوا دياار و در ساال

در عارا چناد مااه باودين و بخا  هااا « انن اار ناو ورا»شاهد اايدمی کروناا و  مريکا، 

زيارا  ديامماتيااک و ننادهاااا ديامماتيااک هااا، بااا هاا کااارا دياممات رويااه اباال تااو نی از 

سراسر  نا  بي  از گذشته متحول شاد  بار ااياه ايا  بررسای، ديامماسای دي يتاال يکای از 

ابزارهاا مديريت تااوير در ماذاکرات و  نات دهای باه  گرايناد اام  ساازا باوده اسات  

   بازدياد هاا ا تماعی يک دولت يا سياستمدار   هاا رسانه چرا که و تی گردا از حساب

تعاماال و تماياال بااه اي اااد گناات وگااو دارد )موسسااه تحقيقااات ااام   کنااد اومااب در ااای  می

(   برهمي  اساس ضرورت دارد تا با نااهی تاازه باه رويکردهااا گذشاته، 2020استکنمن،

هاا  مسيرا تازه براا بنره گيرا از اي  ابزار اي اد کرده و نشا  دهين که تو ه باه نرگيت

 وئيتر در روند ام  سازا  ه ميزا  کارگشا يا محدود کننده است و محدوديتناا ت

 پرسا اصلی:

در ااسخ به مسئمه، ارسشی مطرح و بررسی کارده ايان کاه اساتناده از تاوئيتر و توئيامماسای 

چه اثرا بر سياستمدارا  داشته و تا چه ميزا  باعث شده رويکردهااا تخااان براناياز باا 

بار هماي  اسااس باراا طارح ارسا   ساازا نزدياک شاود گنتما  برخط تعديل و به اام  

اامی بايد به اي  موضاوخ بااردازين کاه تاوئيتر در گرايناد اام  ساازا در اثنااا ماذاکرات 

اهز   با ايرا  چه تاثيراتی داشت و بر اي  اايه ارسا  ااامی تحقياق ايا  خواهاد باود: 5+1
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چزه بزودم  1+5ايراآ با هاس صلح سازس توئيتر در  رياآ مذاکرات  ها و محدوديت ظرفيت

 است؟

 فرضيه و روا شناسی

تااوييتر يااک شاابکه ا تماااعی و سااايت ميکروبالگيناا  اساات کااه تاااثير    در گراينااد ااام  

 ها و محدوديت هايی دارد  بر اي  اساس گرا است: سازا نرگيت

اياا  اباازار بااه عنااوا  يااار کمکاای تااين  دوسااويه بااود (الاای( بااه دلياال ماهياات تعاااممی تااوئيتر)

 ه کننده ايرا  در حوزه مذاکرات بر ان با ايرا  ام  ساز بوده است مذاکر

هااا ماذاکره کنناده مای  هاا گنی داشته ايان و طری ب( درحوزه استناده از توئيتر محدوديت

 توانستند اداا ما را در اي  حوزه محدود کنند

 روا تحقيق:

ا تعريای منااهين از اا( است و در اي  اژوه  با رو  ا راا اي  اژوه  تطبيقی )مقايسه

هاا توئيتر در گر يناد اام  ساازا تواايی شاد   در گاان دون  کل به  زء  دامنه و نرگيت

با مقايساه نرگيات هاا و محادوديت هااا تاوئيتر  ورود توئيتر به مذاکرات تبيي  و تال  شد 

در مذاکرات بر ان با دسته بندا هار ياک باه گاان اخار  کاه مقايساه داده هااا کمای و کينای 

 رسيده و  ايااه توئيتر تعيي  و به نتي ه گيرا و  مه بندا برسين  بود

 پيشينه پژوها:

تحقيااق، نااااهی بااه دو مت يياار تحقيااق در زمينااه اثاار تااوئيتر  و   در بررساای مساائمه و ساائوال

گراينااد ااام  سااازا تحقيقااات متنااوعی و ااود دارد کااه ان ااان شااده اساات امااا بيشااتر تحقيقااات 

استناده از توئيتر در مذاکرات بر ان و تنوخ ايان ها باوده اسات   ايشي  تننا در حوزه ميزا 

در سوا ديار نيز تحقيقات در حاوزه شابکه هااا ا تمااعی و گراينادهاا اام  ساازا باي  

المماال و تاااثير تااوئيتر در رونااد  نااانی گنتمااا  ااام  ساااز بااوده اساات  از زواياااا متعااددا 

در درخاااوص اسااتناده از تااوئيتر در مطالعااه در مت ييرهاااا تحقيااق ديااده شااد امااا کاسااتی 

مسير ام  سازا در اژوه  هاا ايشي  ديده می شود کاه خاااه درخااوص تاوئيتر در 

 بر ان مشابنتی و ود ندارد و از اي  رو به اي  مقوله تو ه شد 

بررساای تحقيقااات گذشااته گوياساات کااه در خاااوص اثرگااذارا  اباازار ارتباااطی در زمينااه 

 ديدا و ود دارد  در کميت موضوخ تحقياق در خااوص هاا موردا  ام  سازا تحقيق

 مشارکت عمومی در گرايند ام  و ود دارد  

يکای از منمتاري  تحقيقاات ايشاي  اسات کاه در مشارکت ومومی در فرنيند صلح با تزوئيتر 

مساائمه تحقيااق و در ااسااخ بااه ارساا  اااامی تحقيااق ماای توانااد چااراو راه شااود  درت زيااه و 

کاه   Sobkowiczو  Sobkowiczياسای اينترنتای لنساتانی توساط تحميل ان ما  گنات وگاوا س

در لنستا  اورت گرگته، نشا  داده شد که مشخااه رساانه تاوئيتر، دو   21012در سال 
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شاود   نناا  ننار  ابال تاو نی نمی« هايو» طبی شد  بحث هاا سياسی اسات کاه من ار باه 

عث تشديد مسائل سياسای شاده استدنل کردند که ارتباطات بسيار عاطنی مانند تحريکات، با

است  اي  تحقيقات نشا  داد کاه اينترنات تواناايی اشاتيبانی از مشاورت عماومی را داشاته و 

کناد   اتانسيل ارائه هن ارا را دارد که شرايط را براا شکل گيرا اگکار عمومی  ماده می

(Dahlberg ،2001 ؛Räsänen & Kuovo ،2007  ) 

ا تماعی در حمايت يا ممانعات از  ارار گارگت  در معارا هاا  بحث در مورد نق  رسانه

هاا مبتنای بار اينترنات باراا اي ااد ياک حاوزه  ديدگاه هااا مختمای اسات و اتانسايل رساانه

عمومی ار  ناب و او ؛ منناومی کميادا در ارتباطاات سياسای معااار اسات  راسموسا  

اسااتناده از « ازاگردساا»کنااد اگرچااه اينترناات بيشااتر بااا مننااون  (   او اسااتدنل می2013)

ننار »دهد که  ها به گرد اي  امکا  را می سازا رسانه محتوا مرتبط است اما همي  شخای

هاااا ا تماااعی  هااا و  نب  هاا ا تماااعی ابااراز کنااد و در کماي  خااود را مسااتقين در شاابکه

 هاا ا تماعی تبادل ننر کند  هاا خود  در رسانه شرکت کند و به رو 

ايشي  که در موضوخ اي  تحقيق  رار داشت و از داده هااا     يکی ديار از اژوه  هاا

در مسير ااسخ به مسئمه و ارس  اژوه  می تاوا  بناره  سات، تحقياق ميادانی باا عناوا  

در  2011اساات کااه در سااال  «قززرار گززرفتآ درميززر  خعززوع بيشززتر گفتمززاآ سياسززی»

سااای  بی بی«  زماااا  ارسااا»هاا برناماااه  مطالعاااه  وتنساااير مخاطباااا ، در يکااای از  سااامت

هاا ا تماااعی بااراا  ااورت گرگاات  در اياا  مطالعااه نشااا  داده شااد کااه بينناادگا  از رسااانه

کنند  ياگته ها استدنل می کنناد  انتشار و کسب اطالعات  ديد و شرکت در بحث استناده می

که توييتر شامل گعاليت هااا تعااممی متناوعی اسات کاه مای تواناد مشاورت دموکراتياک را 

   Anstead (O'Loughlin , , 2011) ونی کند  

سزاخت زبزانی پيزا  هزاس متنزی در اسزتفادم ( درباره 2010اينوکور )  همچني  مرور مطالعه

ني ريه نيز باه عناوا  زميناه هااا ايشاي   2007در چرخه انتخابات  از وباگ ها و توييتر

ی  نناا اي  اژوه  است که  نشا  داد دسترسی شانروندا  باه توييترباه ااورت الکترونيکا

را  ااادر ساااخته تااا گعاننااه در گعالياات هاااا دموکراتيااک شاارکت کننااد  اياا  موضااوخ باعااث 

تشويق بيشاتر ماردن شاده و بحاث در ماورد سياسات و اوياايی گر يناد دموکراتياک بيشاتر از 

بينی منسا ن از  امعاه بساازد، زيارا   تواناد ياک  ناا  رسانه هاا سنتی بوده اسات ولای نمی

را در يااک گااروه باه اشااتراک گذاشااته امااا «  نااا  بيناای هااا مشااابه»ارتباطاات رسااانه اا 

 ممک  است بي   ننا ناسازگار باشد  

تحقيااق محااد گاايا کساامانی و همکااارا  در دانشااااه  عنااوا توانززايی گززروم سززازس تززوئيتر 

دهد، توييتر  در اي  حوزه مورد ديارا است که نشا  می 2014اوتارا مالزا نيز در سال 

ترا را نسبت به ساير انواخ ا تماعی تقويات کناد  در ايا   اا عمومی متنوخه تواند بحث می

تحقيق اعتقاد بر اي  است که تاوييتر ايا  نرگيات را دارد کاه باا ادواان، دو مخاطاب م ازا، 

يک گروه منس ن بسازد  در اي  تحقياق گارا بار ايا  اسات کاه از اتانسايل حاوزه عماومی 
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مای تاوا  رد  دسترسای باه رساانه هاا و اراکنادگی )مبتنی بر اينترنت( براا دموکراتيک ک

اي  تحقيقات در کميت ما را زمينه هاا گکرا براا اي  تحقيق ساخته که ياک بنره  ست  

گضاا خاکسترا و زمينه اا براا استناده توئيتر در گرايناد اام  ساازا را تااوير کارده 

 است 

تاوئيتر در گرايناد توساعه  اما درباره گعاليت توئيتر و ماذاکرات بر اان و در خااوص نقا 

شود  بر همي  اسااس ناااهی  گنتمانی ام  سازا به اورت د يق موارد مشابنی ديده نمی

ساازد کاه از محتواهااا  به تحقيقات ايشي  اي  بخ   نيز چند تحقيق شاخص را بر سته می

  ننا در اي  اژوه  می توا  بنره  ست 

حساي   اژوهشای اسات کاه باه هماتوييتر توئيپلماسی؛ بازنمايی سياست خار ی ايزراآ درتز

باه  اياااه تاوئيتر در بازنماايی رويکارد ايارا   1397سميمی و ايماا  وهااب ااور در ساال 

اشاااره و در مقولااه توئيامماساای تاکيااد دارد   دو رويکاارد مشااروعيت زداياای از  مريکااا و 

د باوده مشروعيت بخشی به ديدگاه ايرا  در مذاکرات بر ان و سياسات خاار ی  ماورد تاکيا

و به نق  روايت ام  سياسات خاار ی ايارا  اشااره شاده اسات  از  اياااه وياژه تاوئيتر در 

گرايند بازنمايی سياست ام   ميز ايرا  ياد شده و ايا  مطالعاه باه د ات باه تحميال محتاواا 

را  ان اان  1+5توئيت ها و تاکتيک هاا توئيتی دو طاری ماذاکرات بر اان و کشاورهارا 

 نتايط اي  تحقيق براا تکميل اي  تحقيق استناده شده است داده که از برخی 

( ااژوه  دياارا 1399) عمی اميدا؛ سعيده مارادا گار« دال دي يتاتی ايراآ و نمريکا»

در اي  حوزه است که بار گعاليات نريای در تاوئيتر ارداختاه تاا مشاخص شاود کاه وا  بار 

در « دياااارا»و « خاااود»اسااااس باروهااااا ذهنااای خاااود باااه دنباااال بازنماااايی تااااوير از 

 22هااا نريای  توئيامماسی و سياست خار ی بوده است  ناارنادگا  در م ماوخ از توئيت

درااد باراا  8/2درااد باراا تاويرساازا از ايارا  و 2/32کد استخراج کارده اناد کاه 

تاويرسااازا از  مريکااا بااوده اساات  نرياای در تاااوير از خااود سااعی در رواج تاااوير 

  داشته است که حامی حقوق بي  الممل، طرگدار حقوق بشر و  انونارا و ام   و از ايرا

 ام   و در منطقه و  نا  بوده است  

ناارندگا  در اي  تاوير نريی از خود به سه مقوله  انونارا، اشاتوانه مردمای حکومات 

مقولاه  اانونارا، نخساتي  مقولاه حااال از . و حامی ثبات در منطقه خاورميانه دسات ياگتناد

هاا نريی در مننون  انونارا و ام   و از ايرا  است  نريی براي  بااور  تحميل توئيت

الممل در ااي  گرگتاه و  بوده که ايرا ، چند انبه گرايی در گنتما  را در عراه روابط بي 

هاا ايشااااي  )دولاااات ااااااالحات(ننير  اياااا  اماااار را بااااه عناااااوي  مختماااای در مواگقتنامااااه

و درنناياات در بر ااان (دولاات ايشااي  بااه اثبااات  هاا تناارا ، ااااريس و بروکساال) مواگقتنامااه

اا تواگاق بر اان،  اانحه 150رسانيده است  به باور نريی، ايرا  براا تک تاک کمماات 

تااوئيتر محماای بااراا تبااادل نناار و  مااذاکره کاارده و حتاای اااس از خااروج  مريکااا از بر ااان

 سته شده است  در اي  مذاکرات بر   دال توئيترا ايرا  و  مريکا 20مذاکراتی شد که با
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تحقيق اي  حوزه در بخا  تحميال محتاوا گويااا حقيقتای مشاخص از  دوگاناه مثبات و ديار 

ديپلماسززی تززوييترس ايززراآ در سززال خززروز امريکززا از بر ززا  منناای تااوئيتر دارد  در تحقيااق 

بااا  ،ناارناادگا  زهاارا نااژاد بنااران و نااازني  ممکيااا  و سااروناز تربتاای  ؛يززک گززا  بززه پززيا

هاا عميااق  حااوزه ارتباطااات، روابااط بااي  المماال و عمااون سياساای مااااحبه کارشااناس سااه17

 اورت دادند و مشخص کردند که بر اساس رو  تحميل محتوا کينی باا کماک نارن اگازار

maxqoda18  مناهين و مقوله هاا اساتخرا ی مؤياد    اسات کاه ديامماسای ايارا  در تاوييتر

يااي  هوياات سااازا و اعتماااد سااازا در ا  مقطاه بااه اااورت تنااا می و تااداگعی در اادد تب

  بوده و  ادر است دستورالعممی براا اينده ديامماسی ايرا  باشد  

در مطالعااه اااژوه  هاااا ايشااي  در بخاا  مااذاکرات بر ااان و تااوئيتر، مطالعااه بااا عنااوا  

را می توا  ياگات کاه ناارنادگا  باه دنباال  «معاتيه فياتيت هاس توئيترس پمپئو و ظريف»

بوده که دو سياستمدار چاوناه باا اساتناده از تاوئيتر باه بازساازا منناومی گنن اي  موضوخ 

رويدادهاا گوناگو  از ديادگاه خاود برمبنااا باورهااا ذهنيشاا  و ارائاه تاااوير مننای از 

ناارنادگا  در ايا   هاا دولت يکديار  نت بيا  و تو يه مواضه خود ارداخته اند  سياست

اناد  ساازماندهی ااژوه  باه  تااوير اساتناده کرده اژوه  براا ااسخ به ارس  از تئاورا

گوناه اا اسات کاه ناارنادگا  ااژوه   اادال دي يتاالی ايارا  و  مريکاا در ابتادا باه تشااري  

هاااا نااری و امائااو نساابت بااه  تئااورا تاااوير ارداختااه، ساااس بااه تحمياال محتااواا توئيت

 يکديار مبادرت کرده اند 

 چارچوب نظرس:

 مبانی نظرس پژوها:

کوشد، نشا  دهد کاه  ادرت باه هايو رو طردگوناه  گوکو در ننريه   درت می :رتنظريه قد

يابد، بمکه به اورت بسيار ب ارنط و زيرکاناه باا کوچاک تاري  عناار  و  شکار ت می نمی

ساازد   کناد و می  امعه در تماس است  منان تار از هماه اگاراد را ت ييار مای دهاد،کنترل می

حضااور همااه  انبااه دارد کااه در عااي  حااال در  ننريااه  اادرت وا، در  وامااه ماادر  چنااا 

کناد و چيازا نيسات کاه در مالکيات دولات ياا طبقاه حااکن ياا  برابر خوي  مقاومت اي اد می

شخص حاکن باشد، بر عکس  ادرت ياک اساتراتژا اسات  در ايا  تعريای  باا ياک ننااد ياا 

ا  هاا و اا اسات کاه هماه در    گرگتارناد و انسا يک ساختار موا اه نيساتين و  ادرت شابکه

ننادهااا و ساااختارها همااه م اارا    هسااتند   اادرت تننااا باار اگااراد  زاد اعمااال ماای شااود و 

هاار  ااا کااه  اادرت و ااود دارد ،  هرچنااد کااه .مقاوماات و  زادا شاارط و ااود  اادرت اساات

خورناد و از  مقاومت هن و ود دارد  درگنتما  است که  درت و دان  به يکاديار ايوناد می

م موعااه اا از  طعااات ناايوسااته در نناار گرگاات کااه کااارکرد همااي  رو، بايااد گنتمااا  را 

تاکتيکی شا  نه يک شکل است و نه ثابت  به عبارت د ياق تار، نباياد  ناانی از گنتماا  را 

تاور کرد که ميا  گنتما  اذيرگتاه شاده و گنتماا  اذيرگتاه نشاده، ياا مياا  گنتماا  مسامط و 
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ا کثرتای از عنااار گنتماانی در ننار گنتما  تحات سامطه تقساين شاده اسات  بمکاه باياد    ر

 تواند در استراتژا هاا گوناگو  ايناا نق  کنند  گرگت که می

در انديشه گوکو  درت در همه  ا  ارا است و   نچه باعث بااز تولياد ايا  ننان مای شاود، 

گره خورد  با    ننمی اسات کاه م موعاه منااهين را در خارد  معای تولياد و باا گاره مای 

 (1388منرداد  کريمي گاروق، خورد   )نوابخ 

سياستمدارا  در در ه اول از ابزارهاا ارتباطی به عنوا  ابزار نظريه ارتباعات ومودس:

 2010اخاا  اسااتناده ماای کننااد تااا يااک محاايط ارتباااطی سياساای  ااذاب اي اااد کننااد  در سااال 

هايی و اااود داشااات کاااه باااازنارا در ارتباطاااات سياسااای در حاااال ان اااان اسااات و  نشاااانه

رساد کاه  دارا  بايد از توييتر براا تعامل و اخ  بيشتر استناده کنند اماا باه ننار میسياستم

بازگشته ايان  ارتبااط، هار چناد از طرياق « از بان به اايي »دوباره به رو   شناا سياسی 

وگو را  وگو يا اگزاي  گنات وسايل  ديد و خااه توئيتر اي  اتانسيل را دارد که امکا  گنت

با ديادگاه ارتباطاات عماودا رهبارا  سياسای در برابار ايا  چاال  هساتند کاه گراهن کند اما 

هاا ا تماعی و اتانسيل    براا انتقال ديادگاه و رواباط باا ماردن،  درمورد شايستای رسانه

اا  ااديمی از بااان بااه اااايي  و مکاتبااات اااي  اااا اگتاااده را دنبااال ماای کننااد و تی  ماادل رسااانه

  می شود، اعتماد اي اد نمی شود  بازخورد عمومی ناديده گرگته 

تئااورا تاااوير، گر ينااد  گاااهی ياااگت  از اطالعااات )داده هاااا( حساای و تئززورس تصززوير :

ها و برداشات  شناخت  ننا است  همچني ، ادراک گر يندا است که هر کسی، با   ، انداشت

   ارويس از ايرامو  خود را دسته بندا و شناسايی و به اي  رو ، به  ننا، معنی می دهد

الممل بار ايا  موضاوخ ت کياد داشاته کاه  ها در روابط بي  ها و سوءبرداشت در کتاب برداشت

هاا ادراکی و تااور باازيارا  از  ناا  وا عای و درک سااير باازيارا  از  بايد به تناوت

ها از تاوير و ياا باورهااا باازيار  يکديار را هن در ننر داشت  ادارک رهبرا  يا دولت

نااار   ننااا نساابت بااه يااک رويااداد يااا رگتااارا کااه از    بااازيار در يااک  ديااار باار نااوخ

مو عياات ديااار انتنااار دارنااد تاا ثير مياااذارد   اارويس باار اياا  باااور بااوده کااه توااايی 

کننده، بدو  در ننر داشت  ساختار اعتقادا تامين گيرندگا  دربااره  ناا   تاميمات تعيي 

  اساات تئورا تاااوير باار اايااه سااط  و تاويرسااازا  ننااا از ساااير بااازيارا ، وياار ممکاا

هاا شاناختی )يعنای  تحميل گردا و روانشناسی شاناختی اساتوار اسات کاه بياانار محادوديت

عقالنيت محدود( است؛ بدي  عمت کاه اگاراد  اادر باه درياگات و اارداز  تماان اطالعاات از 

ناوخ دو دنياا ايچيده بيرو  نيستند  از اي  رو از طريق طبقه بندا منناومی، خاوااا از 

 طبی، مانند خير و شر، دشم  و دوست، ام  دوست و تروريست و وياره ساعی در سااده 

سااازا دنياااا ايچيااده بياارو  و گناان    و در عااالن سياساات، برچسااب زناای خااود و ديااارا 

گويند ممک  است با دنياا وا اه  دارند   طعا چني  مقوله سازا هايی که به  ننا تااوير می

ماناد کاه اطالعاات ورودا  دياد بار اسااس     ردازشاارا را میمطابقت نکند ولای نقا  ا

 شود  سن يده می
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 چارچوب نظرس:

هاا مطرح شده، با اي  ديدگاه کاه  ادرت شابکه اا اسات و هماه در     مطابق مبانی ننريه

گرگتارند )انسا  ها و ننادها و ساختارها همه م را    هستند( از چارچوب ننرا  ادرت 

ه و تننا بر اگراد  زاد اعماال مای شاود و مقاومات و  زادا شارط و اود استناده مبنايی داشت

داند و توئيتر به عنوا  يک ابزار  ادرت  ابال   درت است  گوکو رسانه را  درت چنارن می

بررساای اساات کااه باعااث اعمااال  اادرت شااده اساات  در اياا  اااژوه  بااا تو ااه بااه اياا  مبااانی 

ها را اساير و گرگتاار  ادرتی ويار  شاکار  ننرا، توئيتر  ابزارا از  زادا است کاه انساا 

ها مقاومات هاايی  کرده است  حال اينکه گاهی در مقابل شابکه هااا ا تمااعی و اياان رساا 

شااود دلياال مشخااای دارد کااه بااراا ااسااخ بااه اياا  ارساا  بايااد از چااارچوب هاااا  ديااده می

بارين  ه میننريه تحقيق بنره ببرين  از ننريه  درت به عنوا  چارچوب ننرا تحقيق، بنار

وگنتما  با توئيتر را  وسيمه انتقال  ادرت و مولاد  ادرت مای تاوانين بادانين  درعاي  حاال در 

چااارچوب نناارا و رونااد تحقيااق از ميااا  ديااار مبااانی نناارا اااژوه ، چااارچوب نناارا 

اژوه  را با  ارتباطات عمودا و تئورا تاوير تکميل خواهين کارد؛ زيارا سياساتمدارا  

کنناد تاا ياک محايط  ارهاا ارتبااطی باه عناوا  ابازار اخا  اساتناده میدر در ه اول از ابز

ارتباطی سياسی  ذاب اي اد کنناد  باه بياا  سااده، تاوئيتر ابازار ارتباطاات عماودا سياسات 

مدارا  براا انتقال  درت و مولد بود     شده  و با تو ه به ارتباطاات عماودا اساتناده از 

داشات  ارتبااط دو ساويه از ساوا سياساتمدارا  ماد ننار  توئيتر تننا به دليل اي ااد اعتمااد و

 رار گرگته ولی طبق ننريه  درت گوکو، تال  براا اي  است که باعث اعماال  ادرت ماد 

 ننر سياستمدارا  شود 

با استناد به تئورا تاوير هن اي  اعمال  ادرت سياساتمدارا  از ابازار تاوئيتر باا اساتناد باه 

تااوئيتر را اباازارا بااراا برچسااب زناای بااه ديااارا و  تااائورا تاااوير گرايناادا اساات تااا

 و مطموب مطرح شده در ننريه  درت گوکو باشد « خاص»بازنماا خود 
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 يافته ها:

با تو ه به  ايشينه تحقيق و ارس  و گرضيه اي  تحقيق، ياگته ها در چند بخا  دساته بنادا 

خ و بااه دسااته بناادا شااده اساات  ابتاادا از مناااهين تااوئيتر و گراينااد ااام  و  ايااااه    شاارو

گرات ها و محدوديت هاا تويتر در گرايند ام  سازا خاواهين رسايد  در گاان دياار ايا  

گضاا دوگانه را به مناهين و ماداق هاا مطالعه ماوردا تحقياق کاه ماذاکرات کشاورهاا 

 با ايرا  در بر ان است ايوند خواهين داد   5+1

  ايگام توئيتر:

 Jack توسااط Twitter.com بااا  راه اناادازا سااايت 2006رشااد گزاينااده تااوئيتر از مااارس 

Dorsey, Biz Stone, وEvanWilliams  شااده  هاااا اي اد تعااداد کاال اکانت 2021 واااز و در

ميميو  رسيد  اهميت اي  ابزار  ن ايی در مقوله  250و  ميميارد توييتر در  نا  از عدد يک

ارا براا سياسات ورزا تباديل شاد هاا متعدد اژوهشی بان گرگت که توئيتر به تدريط ابز

 اا به نان توئيامماسی از اي  ابزار ارتباطی به گضاا ديامماسی راه ياگت  و واژه تازه

روز در  نا  به عددا معادل  در شرايطی که مياناي  تعداد کاربرا  گعال توييتر در شبانه

  اهارن  ادرتی رسد مطابق مبانی ننرياه ااژوه ، ايا  ابازار باه عناوا ميميو  ننر می 195

در اختياار سياساتمدارا  شاناخته شاد، زيارا باا ايا  ابازار امکاا  ارتباطاات عماودا  ديااد و 

باوک و اينساتاگران نيسات کاه والباا در اختياار  تازه اا گراهن شده است کاه دياار مانناد گيس

سااله تعماق  65تاا  35دراد کاربرا  توئيتر  باه گاروه سانی  63نو وانا  و  وانا  است  

هاااا  نااا ، دراااد بااانيی از  مدارا  و دياممات باار اومااب رهباارا ، سياساات و عالوه دارنااد

نخباا  دانشااهی و عممی نيز در اي  گضا حضور دارند و يک محيط خااص باراا انتقاال 

مناهين و بازنمايی خود و ديارا  اسات  تاوئيتر تاوئيتر باا گمسانه  ناا  ويار متمرکاز اي ااد 

ا عااالوه باار تمرکااز زداياای، ساارعت انتقااال داده هااا و شااد و موسسااا     تااال  کردنااد تاا

کوتااه نويسای و ت ييار اااراداين  دسترسای عماومی را باه  رياا  ازاد اطالعاات بيشاتر کنناد 

اطالخ رسانی يکی از گرات هاا تازه اي  ابزار ارتباطااتی باود کاه باه سارعت باه حاوزه 

 هاا ديار کمک کرد تا ت ييرات تازه شروخ شود 

 ازس:فرنيند صلح س

حااال اگاار بخااواهين نقاا  تااوئيتر بااه عنااوا  اباازارا مناان در گضاااا امااروز ارتباطااات را 

بررسی کنين و ننقطه مشترک  با ام  سازا را کاه يکای از دودواه هااا ااامی  واماه 

بشرا بوده را بدانين ،ابتدا بايد در خاوص ايا  منناون اتنااق ننار داشاته باشاين  در بيشاتر 

الممل تال  شده تا مديريت ننان  نانی اام   مماسی و روابط بي دنيا با نار   کادميک ديا

کساانی  کاربرد دارد  يا گراداده ام  سازا بيشتر به عنوا  چترواژه سازا ا رايی شود و

تار اهادای اام  و امنيات تمرکاز کنناد، خواهند به  اا مس له نزاخ، بر حاوزه وسايه که می
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ر مطالعاات  کادمياک ايراماو  مبحاث حال دکاربرد واژه ام  سازا را تر ي  می دهناد  

را گراينادا باراا  وااز ماذاکرت « اام  ساازا»منازعه، تحميمارا  و کارشناسا  منناون 

هااا  ام  بي  دو طرگي  منا شاه مای دانناد  در ايا  مياا  هان تو اه باه مشاترکات و حمايت

  در  ريا  هاا گکرا داخمی يا خار ی نقا  بسايار منمای در اي ااد بساترهاا اولياه اام

در وا ااه ااام  سااازا، خواساات  عمماای بااراا رساايد  بااه  راماا  بااي  طاارگي  . امعااه دارد

دعوا در  امعه به اورت بمند مدت است و اي  گرق دارد با  ت  بس به اورت مو ات  

در بمند مدت تامين می گيرند که کامالم اختالگاات را گراماو  و باراا هادی بسايار مقادس 

عه و توسعه و ايشرگت مردن و سرزمي  خاود باا يکاديار تر و بزرگ ترا بنان  رام   ام

متحد شوند  اتحادا که مطمئنا براا همه سود ور خواهد بود  اي  نوخ ام  در وا ه باازا 

 .برد براا همه استسياسی ا تاادا برد

اما در مقابل اي  مننون، و تی خواسته وا عی و  مبی هار ياک از طارگي  ياا حادا ل يکای از 

اام  نباشاد اساتناده از لنان اام  باراا از باي  بارد  گراات هاا باراا ر ياب   ننا، حقيقتاا

در اياا   .خاود و اناداخت  وا در راهای کاه  از تواگاق يکطرگاه، هايو بازگشاتی نادارد اسات

حالت، تننا طری اول با نق  بازا کرد  خود باه عناوا ، طرگادار اام  دراادد اسات تاا 

و مقابل خاود بايارد  در وا اه ايا  ياک  تمان راهکارهاا عممی و تکنيکی را از طری دون

نوخ بازا استراتژيکی خبيثانه و خيانت کاراناه اسات کاه باراا رسايد  باه  ادرت دسات باه 

 عوان گريبی به عنوا  بر رارا ام  و  رام  می زند 

 هاس توئيتر در فرنيند صلح سازس: اتف( ظرفيت

هااا مطارح تاوئيتر در هاا و محادوديت  مطابق ارس  اامی تحقيق، باياد باه ساراو نرگيت

هاا اخياار توسااعه  گرايناد ااام   سااازا باروين و باادي  نکتااه اشااره داشااته باشااين کاه در سااال

اند  هماي  موضاوخ باعاث شاد تاا  ها تا ثير داشاته رسانه هاا ا تماعی در حل برخی منا شه 

دست اندرکارا  ام  ابزارهاا دي يتالی را درک کرده و از  نناا اساتناده کنناد  درسات باه 

 ورا  دياد را اذيرگتاه و و    طاور همي  دليل گر يندهاا ام  درحال حرکات  ناليا ، گا 

منتشر کرد، گعان  حقوق بشر بي  از يک  2021سال   اا در که  سيمو  بانس در مطالعه

دهه از گناورا رسانه هاا ا تماعی براا ساازماندهی تنااهرات مساالمت  مياز و دگااخ از 

تواناد ابازارا  تا سازندگا  اام  کشای کنناد کاه ايا  موضاوخ میدموکراسی استناده کردند 

براا درک بنتر اويايی درگيرا و مقابمه با اگراط گرايی باشاد  در م ماوخ و    طاور کاه 

هاا  در م امه  نانی ام  مطرح اسات، اتانسايل تاوئيتر باه دليال ماهيات دو طرگاه رساانه

 سازا اذيرگته شد: ا تماعی در سه حوزه کميدا ام 

 ها و ت زيه و تحميل تعارا   ورا داده کمک به  مه1 

 هاا ام  از طريق تعامل هدگمند  نالي  ها و ايان بندا روايت چارچوب2

 وگو  گرا و تقويت گنت هاا ميان ی شکل دهی برنامه 3 
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کاااه از ماااااحبه باااا  2021در ساااال international-alertمطاااابق ياگتاااه هااااا مقالاااه موسساااه 
هاا ننرسان ی حااال شاده، نياز موياد  لبنا ، ني ريه و گيميااي  و ااساخ سازندگا  ام  در

نکته است و معتقد است که زما  زيادا براا درک رسانه هاا ا تماعی باه عناوا   3اي  
توانااد  يااک تنديااد ساارمايه گااذارا شااد امااا حااان موضااوخ ااام  مااد نناار  اارار گرگتااه و می

ناد را  مشاارکت داد و گر ينادهاا اام  را هاا  گالي  شارکت ندار اگرادا را که در گعاليت
 هاا زير در اي  مقاله شناسايی شد: تقويت کرد  نرگيت

  هاا سنتی ام  هاا برنامه اويايی تضاد و ومبه بر چال 
  تقويت اداهاا مسالمت  ميز 
  شکل دهی به روايت عمومی و سياسی 
 مقابمه با اخبار  عمی و روايت هاا تنديد 
  بالقوه از طريق مديريت شايعات ارداخت  به نقاط محرک 
   ال ارتباطی بي  حوزه هاا محمی، ممی و بي  المممی براا بسيط کن 

در م موخ مرور ديدگاه هاا بي  المممی درباره نرگيت هاا تاوئيتر در اام  ساازا نشاا  
تر ازگذشاته  ايا  حاوزه شاده و اار رنا « خاط مقادن  ناليا »می دهاد کاه هان اکناو  تاوئيتر 

هاا اثرگذارا در گرايند ام  سازا را بر سته تر کارده اسات کاه  ه و نرگيتياگت  ماداق
باه شارح  2021در ساال  Hootsuiteو  We Are Socialمنمتاري   نناا طباق طباق تحقيقاات 

 زير است:
: برنامه هاا ت زيه و تحميال رساانه هااا ا تمااعی بار الااوريتن  ها شناسايی سوگيرس 1

 کنند   ناختی و ا تماعی تکيه میهاا تحريی شده توسط سوگيرا هاا ش
: تاوئيتر  امکاا  دسترسای مساتقين باه عماون ماردن را دسترسی مستقي  بزه ومزو  مزرد  2
 اا داشته باشند   هاا سياسی، مخالنا  يا منطقه دهد، بدو  اينکه مانعی براا رسانه می
: گيادهاا تاوييتر مای توانناد باه  ماه  ورا ديادگاه صزلح فد  و درز موضووات کليزدس 3

شااوند  گرا اوشاا  داده می هاااا مختماای در مااورد موضااوعاتی کااه در يااک گر ينااد ميااان ی
هااا متخااان کميادا را گاردهن  گرا باياد  ناح کمک کنند  در حالی کاه گر ينادهاا مياان ی
توانند باه  ماب ااداا  امعاه  هاا ا تماعی می  ورد تا به ماالحه ام  دست يابند، رسانه

 يدا در مذاکرات گن انده شود  مدنی کمک کنند تا موضوعات کم
رسانه هاا ا تماعی اي  اتانسيل را دارند کاه باه ابازارا   دت دهی به سياستمداراآ: 4

منن در شکل داد  به دستور کار مذاکرات ويررسمی و رسمی ام  تبديل شاوند و دساتور 
 کار را ااالح کنند 

ناده اا باراا تکميال : رسانه هاا ا تماعی باه طاور گزايگرس تکميل فرنيندهاس ميان ی 5
وگوا چناره باه چناره درساط  محمای و ممای ماورد اساتناده  گرا و گنات گر يندهاا ميان ی

هااا دي يتاالی باراا تارويط   رار می گيرند  از کنيا و ليبای تاا ساريالنکا و اوکاراي ، امتنرن
 وگوا  نالي  ميا   وامه در معرا خطر درگيرا مشاور نالي  ساخت   گنت
محققا  ام  و درگيرا به طور گزايناده اا محتاواا  ذينفياآ تيار :ت زيه و تحليل  6

توئيتر را براا ترسين بازيارا  درگيرا، رديابی ايوندهاا بي   ننا و شناسايی شبکه هااا 
اشااتيبانی محماای  ننااا بررساای ماای کننااد  بااه عنااوا  مثااال، درک بوکااوحران ني ريااه از سااال 

 هاا ا تماعی بود بنبود ياگت  که ايان رسانی ا  از مسير به رسانه 2009
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کنناد تاا  هاا ا تمااعی را رااد می محققاا  همچناي  محتاواا رساانه هشدار زودهنگا : 7
هاا محماای بااه دساات  ورنااد کااه محاارک اااامی خشااونت  بياان  بنتاارا در مااورد نارضااايتی

 است  
هاااا  هاا ا تماااعی بااراا اي اااد ايان هاااا رسااانه سااازا   ااوا  از امتنرن ام  ضززد پيززا : 8
هااا محمای )گااهی ارخطار(  کنند که در گعاليت گرايا  استناده می ابل مناسب براا اگراطمتق

 احتمال موگقيت بيشتر دارد 
گرات هايی را براا ماردن اي ادشاد تاا  بسيج ا تماوی براس اوترا  مساتمت نميز: 9

 در دگاخ از دموکراسی و حقوق بشر بسيط سياسی کنند 

 صلح سازس:ب( محدويت هاس توئيتر در فرنيند 
توئيتر با گمسنه  نا  وير متمرکز اي اد شد   يکی از موسساي      اک دروسای اسات کاه 
از طرگدارا  زن يره شبکه اا است  او کاه باه تاازگی اساتعنا کرد، ااا خاود را باه گاردا 
ديار داد چارا کاه رويکردهااا ايا  ابازار  ادرت در حاال ت ييار اسات  کنااره گيارا او در 

ت که اندکی  ابنان اي اد شاده اسات؛ چارا کاه تاوئيتر در محادود ساازا شرايطی رخ داده اس
ديدگاه هاا ترامپ رئايس  مناور ساابق اياانت متحاده امريکاا باه ناوعی سانساور عقاياد را 
کميد زد و با گر يندهاا دنياا متمرکاز  مريکاايی ا ادان و عمال داشات  در ااساه باه  ارسا  

سراو چاال  هااا منان تاوئيتر در مساير اام   ها حال بايد يه اامی تحقيق و مرور گرضيه
بار  نناا تمرکاز شاد  2021در سال international-alertسازا بروين که در مطالعه  موسسه 
 تا توئيتر را تننا نرگيت ساز نداند:

 محدوديت منارت هاا گنی استناده از توئيتر در سازما  هاا ام  ساز 
  ضعی دسترسی به زيرساخت ارزيابی داده ها 
 خالت رسانه هاا ا تماعی در دسترسی به داده هامدا 
 طراحی و مالحنات حنانتی 
 تاخير در اذير  رويکردهاا حساس به تعارا توسط توئيتر 
 اا براا مقابمه  معی  تبديل شد  تويتر به وسيمه 

گوناه  تاوا  اي  بررسی ديار محادويت هااا تاوئيتر باراا گر يناد اام  ساازانه  ناا  را می
 ليست کرد:

ت ثير مننی رسانه هاا ا تماعی و خااه توئيتر ممکا   ر بسترساز صلح سوزس:توئيت -1
است براا تالشارا  ام   در گر يند ام  سازا هراس انايز باشد زيرا سرگامی مانناد  
تروريسن رسانه اا نيز و ود دارد  ايا  واژه باه اساتناده از نقا  هاا و کارکردهااا رساانه 

ريسااتی و ااام  سااوز اطااالق ماای شااود  ااااطالح هاااا  معاای بااراا ايشاابرد گنتمااا  ترو
در  رياا  دوماي  کننارانس باي  المممای  1985نخستي  بار در ساال « تروريسن رسانه اا»

هاا ا تمااعی گضاا را باراا شانيد  ااداهاا    هرچند رسانه عميه تروريسن بيا  شده است
تساطي  »نمای در توانناد نقا  م کنناد و می هاا سانتی گاراهن می تر از رساانه بيشتر و متنوخ
داشته باشاند  اماا خطار اي ااد سمسامه مراتاب  دياد کاه ريشاه در اختالگاات در « زمي  بازا

دسترساای بااه اينترناات يااا عاادن تعااادل  نساايتی و طبقاااتی  دارد را گااراهن ماای کنااد  همچنااي  
کنند که کاربرا  همنکار را در دو  طبای شاد  همراهای مای کناد و  هايی اي اد می تمرکزگاه

 هاا اگراطی و سخنا  تننر ميز شود  ديدگاه  زمينه تواند می
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تروريسن رسانه اا ا تماعی اساتناده از رساانه هااا شابکه : تحريک نفرت و خشونت  -2
اا و ا تماعی براا اگزاي  ت ثير ا دامات خشونت  ميز بکارگرگته شده به دليال ا تمااعی، 

و  سامی و اي ااد رعاب سياسی و يا مذهبی و با هدی گستر  درد و رنط روانی، عاطنی 
هاااا ا تماااعی و  هااا،  نب  ها من اار بااه بحث اياا  رسااانه.و وحشاات در اگکااار عمااومی اساات

عنوا   شااوند، امااا همچنااي  بااراا تقسااين  وامااه، تحريااک خشااونت و بااه ت يياارات سياساای می
شوند  احزاب درگير گاهی از رساانه  هاا مسم  استناده می ابزار کميدا استخدان براا گروه

تماعی براا اگشاا اطالعات، انتشار اطالعاات نادرسات ياا تارويط تنر اه، ننارت و هاا ا 
خشااونت اسااتناده ماای کننااد  سااخنا  نناارت اراکناای  نالياا  در حااال اگاازاي  اساات و  نتونيااو 
گوتر ، دبيرکل سازما  ممل متحد، راهبرد و برنامه ا دان سازما  ممال را باراا مقابماه باا 

 ننرت  واز کرد 
استناده از توئيتر می تواند به اورت استراتژيک تارا باراا بناره س: کمک به درگير -3

برد  از مناگه ام  سازا  يا گعان  حقوق بشر مورد استناده  رار گيرد  اما تا به امروز، 
بسيارا از اميدهاا مرتبط باا رساانه هااا ا تمااعی باه عناوا  ابازارا باراا حقاوق بشار، 

گااروک  کاارد يااا بااا  2009در سااال « وييترانقااالب هاااا تاا»دموکراساای و ااام  اااس از 
نارانی در مورد اتانسيل    براا کماک باه درگيارا  اايازي  شاده اسات و مخالناانی نياز 
ايدا کرده است که به گرضيه ما  وت می بخشد که توئيتر در مسير ام  سوزا نيز کماک 

 خواهد کرد 
بااراا ساارکوب هاا ا تماااعی  هاااا رسااانه در باادتري  مااوارد، امتنرن محززرک تيززار : -4

هاا مساااامحانه،  مخالنااااا  داخماااای، مداخمااااه در انتخابااااات دموکراتيااااک، تحريااااک خشااااونت
هاا تروريستی يا مشارکت در  نايات عميه بشاريت، مانناد  عضوگيرا از اعضاا سازما 

 2020اناد  در ساال  مورد  زار و اذيت روهيناياهاا در ميانماار، ماورد اساتناده  ارار گرگته
هايی و اود داشات کاه  کشاور و شارکت 81هاا ا تمااعی در  ساانهشواهدا از دساتکارا ر

کردناد  در  کشور ارائاه می 48را به بازيارا  سياسی در « تبمي ات محاسباتی»هاا  کماي 
اساتکنمن برخای از دنيمای را کاه چارا  2021حالی که تبمي اات چياز  ديادا نيسات، م ماه 

هاااا متمااايزا  هاااا ساانتی بااا چال  هاا ا تماااعی در مقايسااه بااا رسااانه تبمي ااات در رسااانه
هاااا اي اااد ااام  تاا ثير  شااود يااا باار تال  شااود، ناخواسااته من اار بااه درگياارا می موا ااه می

 گذارد، بر سته کرد  می

 هاس صلح ساز توئيتر در مذاکرات بر ا :  ز(ظرفيت ها و محدوديت
 Joint) بااراا بررساای مااوردا مااذاکرات بر ااان ابتاادا بايااد بااه برنامااه  ااامه ا اادان مشااترک

Comprehensive Plan of Action) اختاار بر اان اشااره داشات کاه بار اسااس بااور باه  يا به
اا اياارا  شااکل گرگاات   الممماای بااراا حاال بحاارا  ارونااده هسااته کااارکرد مثباات ننادهاااا بي 
 5+1باي  ايارا ، اتحادياه اروااا و گاروه 1394اا ويا  درساال  تواگق  اامه و نناايی هساته

ه، بريتانيا و ايانت متحاده  مريکاا باه عاالوه  لماا ( منعقاد و در دوره )چي ، گرانسه، روسي
 رياست  منورا ترامپ  با خروج اي  کشور از   ، به محاق رگت 

بررسی  ايااه توئيتر در اي  مذاکرات در بازه زمانی اي  از خروج  مريکا و تواگق مارا 
تناده کاارگزارا  دولتای و مقاماات رسااند کاه اسا به واژه توئيامماسی ياا تاوييتر ديامماسای می

رسمی ديامماتيک از شبکه ا تمااعی تاوييتر اسات ودر دوره زماانی بررسای ايا  تحقياق باه 
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خااوبی مااورد اسااتناده طاارگي  بود بااا تو ااه بااه ساائوال تحقيااق کااه بااه دنبااال نرگياات هااا و 
کرات گرايناد اام  ساازا در اثنااا ماذا هاا توئيتر در اي  مذاکرات بود، حان به محدوديت

با ايرا   وگرضايه هاايی باازخواهين گشات کاه طباق گرضايه اول تاوئيتر ابازار دسات  5+1
ديامماااات هااااا ايرانااای باااوده و تااااثير داشاااته و طباااق گااارا دون اخاااتالی در دسترسااای و 

هاااا مااذاکره کننااده ماای توانسااته اااداا مااا را در اياا  حااوزه محاادود  محاادوديت هاااا طری
هااا ايشاي  ح ان  ت بر اان باه اساتناد  مارهااا اژوه کند بنره گيرا از توئيتر در مذاکرا

 اادال 26گااواه اياا   گاازاره، از  نبااه هاااا مختماای بررساای شااده اساات    اباال تاااممی اساات و
دهاد ايا  ابازار تنناا  توئيتر اسات کاه نشاا  می دي يتالی ايرا  و  مريکا به اورت  دا در

هااا بااراا اياااده  امماتهااا و دي يااک رسااانه ا تماااعی در اياا  مااذاکرات نيساات و توسااط دولت
هااا  اا باراا م موريت سازا ديامماسی عمومی به کار گرگته شده است و به طور گساترده

 (2013شود )دامکيوي  ديامماتيک استناده می

 هاس صلح ساز توئيتر در مذاکرات بر ا  با ايراآ: ظرفيت
دارد کاه و تای  اايااه توئيامماسی در خاوص  ايااه ديامماسی توئيتی به نکته منمی اشاره

باااه امياااد بر ااارارا رواباااط باااا ايااارا  در گضااااا  2013وزارت خار اااه  مريکاااا در ساااال 
را دنباال کارد و از « محماد  اواد نريای»و « حسا  روحاانی»توييترا، حساب کااربرا 

 انااب  ننااا ااسااخی درياگاات نکاارد، هاار دو را  ننااالو کاارد  بااا و ااود گيمتاار بااود  تااوئيتر در 
رگيت هاا توئيتر در گرايند ام  سازا تاکيد بر نق  تاوئيتر در کشور ايرا ، نکاهی به ن
و گر ينااد ااام  سااازا دارد و بايااد منمتااري  نقاا     را در کاااه  ارتباطااات بااي  المماال 
مانند نوخ سنتی دياد کاه باه تاازگی بيشاتر نماياا  شاده اسات  منمتاري  منازعات و تشابه    

و مطاابق ننرياه  ادرت باه شارح زيار نرگيت هاا احاا شده طبق ياگته هاا اي  اژوه  
 است:
رهبار  مناورا اساالمی اياارا ، وزرا و هاس دوتزت ايزراآ در تززوئيتر:  انيکزاس ديزدگام -1

نمايناادگا  و بدنااه سياساای اياارا  در اياا  شاابکه حضااور دارنااد و بنااره گياارا از اياا  شاابکه 
و لباه ياک  نانی و توئيتر گارسی در حال ان ان است  هرچند اي  نوخ ديامماسی دي يتالی د

توانااد بااه ازدياااد دشاامنی و کاااه  تاان  من اار شااود امااا اياارا  و سياساات  تيااغ اساات کااه می
 خار ی    در اهميت و تاثير توئيتر ترديدا نداشته است   

هاا  در باي  حسااب Socialbakers براسااس  ماار ساايت شزکل دهزی بزه تصزوير ايزراآ: -2
ا کاااربرا محمااد واد نرياای ها زبا ،در  مماارو زمااانی ياااد شااده، حساااب کاااربرا گارساای

زبا   ،حساا  روحااانی و ساايد عماای خامنااه اا داراا بيشااتري  گالوئرهاااا ايراناای و گارساای
در ايااا  باااازه   شاااد  بودناااد کاااه برخااای اياااان هايشاااا  باااه ااااورت اناميسااای هااان منتشااار می

هاا رساامی بااه عنااوا   هاا خار ااه و بدنااه سياسااتمدارا  اسااتناده از اياا  حساااب وزارتخانااه
و روشای از ارتباطااات عماودا ماد ننار  اارار گرگتاه و  باراا ارائاه و شااکل  ابازار  ادرت

نمونااه بااارز اياا   دهاای بااه تااااوير کشااورهاا  نااا  از خااود و ديااارا اسااتناده کردنااد  
هاااا دي يتااالی در وزارتخانااه هاااا خار ااه اياارا  و  مريکااا، وزارا امورخار ااه  گعاليت

هاا شخااای  واد نرياای بااا حسااابگذشااته اياا  دو کشااور هسااتند  مايااک امائااو و محمااد  اا
 توئيترا خود به دنبال شکل دهی و ترويط تااوير خود و ديارا در مقابل يکديار بودند
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بررساای تويياات هاااا محمااد  ااواد نرياای بااا تو ااه بااه ارائااه سززاز ايززراآ : روايززت امنيت -3

روايت هاا خاامانه از حضاور باي  المممای  مناورا اساالمی ايارا  در گضااا م اازا، 

هااا خاود  ار اه ايارا  در تاال  اسات روايات نااام  کنناده از هويات و ارز وزير امورخ

درسياسااات خاااار ی را بشاااکند و   را باااا روايتااای امااا   اباااه  اااا کناااد  نريااای، وزيااار 

به توئيتر ممحاق شاد و باا حسااب کااربرا شخاای  2009امورخار ه ايرا  نيز در ژوئ  

 1ود کاه بعاد از دورا  وزارتا  باه توئيترا، تا بي  از يک و نين ميميو  گالوور را دارا ب

هاازار گااالور و تااوئيتر وزياار  70ميميااو  نناار کاااه  ياگاات  تااوئيتر وزارت امورخار ااه بااا 

هاازار گااالور هاان بااه اياا  رونااد ادامااه ماای دهنااد  57کنااونی امااور خار ه)اميرعباادالمنيا ( بااا 

 رسد اندکی کاه  را شاهد هستين(  )هرچند به ننر می

در  ممرو زمانی اي  اژوه  اگر به بررسای عممکارد محماد  بازنمايی تصوير نمريکا: -4

يابين که هدی ااامی   واد نريی در توييت هاا دورا  مذاکرات بر ام  باردازين در می

او در توئياات هاااا ماارتبط  بااا مااذاکرات بر ااان ، تحکااين امنياات هسااتی شااناختی  منااورا 

نريای  .ت خواهی بوده استاسالمی بوده است که با تو ه به مت يرهاا ننان اعتماد و عز

با ارائه تااوير ايارا  مساتقل، در  سات وا توساعه، اايبناد باه تعنادات باي  المممای، امنيات 

ساز منطقه و بای اعتمااد باه  مريکاا تاال  کارد، هرگوناه نااامنی در خااوص برداشات از 

خود و برداشت ديارا  از خود را بزدايد تا همساياا  را نسبت به روايت هاا ويروا عای 

کارگيرا توئيتر در گرايناد اام  ساازا در حاوزه  تاثير به  چو   مريکا  گاه سازد ديارا

هاا تاوئيترا  توا  باا تحميال ياگتاه بر ان و مذاکرات با ايرا  را در دوره دولت دوازدهن می

نريی در حي  مذاکرات بر ان واکاوا کارد و تطاابقی باا ننرياات ارائاه شاده و گرضايات 

رويکارد در گذشاته و ماوارد دياار هان دياده شاده و    طاور کاه هاادا ايا  تحقيقی  داشت  

( نيز  اشاره داشته اند، استناده از گضاا دي يتال ابازارا 1396خانيکی و احمد امي  گرد )

شاود کاه هماواره تاال  داشاته تاا کارامد براا تحقق اهدای سياست خار ی ايرا  تمقای مای

 ازا مننااومی از تمااد  و گرهناا  ايراناایذهنياات درباااره اياارا ، مننااون سااازا و ننادساا

اساالمی را دنباال کارده و ساعی در هان شکسات  اگساانه ساازا و تاويرساازا مخاادو  از 

 ايرا  دارد که ناام  کننده منطقه  ممداد شده است 

نرياای بااه عنااوا  سااخناوا وزارت امااور خار ااه و تصززوير سززازس ايززراآ صززلح  ززو: -5

ره گياارا از نرگياات تااوئيتر توانسااته بازنمااايی بااا بناا 1+5نماينااده اياارا  در مااذاکرات بااا 

درااااد باااراا 2/32در توئيامماسااای را ارائاااه دهاااد کاااه « دياااارا»و « خاااود»تااااوير از 

درااد باراا تاويرساازا از  مريکاا باوده اسات  او ساعی  8/2تاويرساازا از ايارا  و 

دار از ايرا  داشته که حامی حقاوق باي  الممال، طرگا صلح  ودر رواج تاوير  انونارا و 

حقوق بشر و ام   و در منطقه و  نا  است  ارائه تاوير  انونارا و ام   و نريای 

بعد از خروج  مريکا نيز بر همي  ياگته تاکيد دارد و به کاارگيرا تاوئيتر در ايا  ماذاکرات 

بعد از خروج  مريکا بر درک اهماي  و اثار تاوئيتر در گراينادا دارد کاه باه بااور او اام  
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هاااا مکاارر امائااو و ترامااپ، حماياات  د بااود تااا در ااسااخ بااه توئيتساااز اساات  او دراااد

حکوماات و شاانروندا  و مقولااه حماياات از ثبااات در منطقااه خاورميانااه را بر سااته کنااد  تااا 

ايرانی را معرگای کناد کاه خواهاا  اام  و ثباات در منطقاه خاورمياناه اسات  نتي اه تحميال 

هااا  ه خاورمياناه، بيشاتر از لنانیگنتار تاوئيتی از ديادگاه نريای نشاا  مای دهاد کاه منطقا

اا نيازمناد   ويانه، انباشت و ر ابت تسميحاتی، به گنتماا  اام  خاواهی درو  منطقاه ستيزه

 ( 1399است )عمی اميدا؛ سعيده مرادا گر
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 تصوير از خود)ايراآ( در توئيت هاس ظريف

 
 براا ااسخ گويی به ارس  محاورا تحقياق و تصوير سازس صلح توسع نمريکا: -6

اينکااه اهاان نرگياات هااا در اسااتناده از تااوئيتر در مااذاکرات بااا اياارا  بايااد بااه ساامت مقاباال و 

کااد اسااتخرا ی  859هاااا امائااو ارداخاات و    طااور کااه ياگتااه هاااا  ت زيااه و تحمياال توئيت

دراااااد توئياااات هاااااا  مريکااااايی هااااا بااااراا تاويرسااااازا از اياااارا  8/51گوياساااات ، 

کااه امائااو در تاااوير از خااود بااه دنبااال  دراااد بااراا تاويرسااازا از  مريکاساات2/84و

طمب و خواهاا   اررن  کرد  دو تاوير براا  مريکا بوده که عبارتناد از  مريکااا اام 

   طااور کااه در  اادول و تحمياال محتواهااا از اااژوه  عماای امياادا و سااعيده  .منااار اياارا 

شاود، بخا  عماده کادهاا اساتخرا ی باه خواسات ااام  و  مارادا گار در اداماه مشااهده می

ثبات در منطقاه خاورمياناه ار ااخ داشاته اسات و اثبااتی اسات بار مسائمه ايا  تحقياق کاه باه 

دنبال بررسی  ثار ام  سازا با ننريه  درت گوکو و ارتباطات عماودا اسات  بادا  معناا 

که هر دو طری مذاکرات با رويکردا منشعب از ننريه  درت باه دنباال  رياا  ساازا و 

از ديارا و خاود باه  امعاه  زاد و تعااممی باوده اناد  هار دو  انتقال مناهين و باورهاا خود

سمت مذاکرات از گرايند ام  سازا دگاخ کرده اند  و در کنار خود  رياا  هااا ماداگه را 

 داشته اند 
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 تصوير از خود)امريکا( در توئيت هاس پمپئو

 

 هاس صلح ساز توئيتر در مذاکرات بر ا  با ايراآ : محدوديت

ر مسااير اياا  تحقيااق بااه محاادويت هاااا تااوئيتر بااراا گر ينااد ااام  ساااز در بررساای ديااار د

مذاکرات بر ان اختااص دارد که با گرضيه دون تحقيق در ارتبااط و    را باياد در حيطاه 

 توا  ليست کرد: مذاکرات بر ان بررسی کرد   برخی محورهاا    را ايناونه می

اي اااد شااده در کانااال   اادرت گياارا و تااک ااادايیاي ززاد انحصززار و تززک صززدايی:  1

سوشااال تااروث؛ »ارتباطاااتی تااوئيتر را ماای تااوا  در اااژوه  سااعيده ماارادا گاار بااا عنااوا  

بر سته کرد که در باب اهميت اخراج تراماپ « راهی براا بازگشت ترامپ به توئيامماسی

از توئيتر و نق  به کارگيرا توئيتر در گر يند ام  سازا  اشااره داشاته و اهميات  اياااه 

« خطاار خشااونت»دليل اگاازاي   امماساای را بررساای کاارده اساات  يااک توئياات ترامااپ بااهتوئي

باعاث اخااراج او شااد و او حااان ماای خواهااد بااا  اسااتناده از توئيامماساای در يااک امتناارن  ديااد 

 وارد کاخ سنيد شود  

طور رسامی  زبا  گارسای باه 2012هرچند از سال  هاس توئيتر فارسی: محدوديت -2

دهاد  ، نشاا  می2021هااا ساايت اساتاتيک در ساال  داده گزوده شده اماتوييتر ا  هاا به زبا 

ميمياو  توييات دارد   40ميميو  کاربر گعال سراسر دنيا، توييتر گارسای سااننه 350که از 

دهاد کاه  هن نشا  می 97هاا ان ان شده توئيتر گارسی در سال  از توئيت« دي ياتو»مطالعه 

دراااد توئياات هاااا  4.8هاساات و تننااا  ز توييتدراااد ا 24.47هاااا سياساای  نساابت توييت
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هااا سياسای کشاور  درااد کال توئيت 25گارسی درباره بر ان بوده است که ر می معاادل 

هااا سياسای در  دراد از توييت 57را در گضاا عمومی شامل شده است  يعنی بيشتر از 

ده گيرنااد کااه مشااخص نيساات موضااه سياساای د يقشااا  چااه بااو  اارار می« ساااير»دساته بناادا 

هااا ماای تااوا  بااه  ايااااه ضااعيی تااوئيتر  اساات و بااه کاادان طااری گااراي  دارد  بااا اياا  داده 

گارسی و نرگيت هاا ام  سااز    در ماذاکرات بر اان در مياا  اناميسای زباناا  و حتای 

 گارسی زبانا  ترديد  دا داشت 

همانطور کاه در محادويت هااا تاوئيتر در گرايناد اام   تحريک نفرت از ديگرس: 3

شاره شد، بررسی کدهاا تحميمی توئيات هاا در دو ساوا ماذاکرات بر اان موياد ايا  سازا ا

نکتااه اساات کااه نرياای و امائااو بااه عنااوا  نمايناادگا  و وزراا امورخار ااه کشورهايشااا  

سااعی در اي ااااد تااااوير مختمااای و اشااااعه باورهاااا گاااردا خااود در سياسااات خاااار ی و 

ک ننرت از دياارا باوده اسات  موضاوخ اند که گامی در تحري ديامماسی توئيتی خود داشته

انااد و  حااائز اهمياات نااوخ تااااويرا اساات کااه اياا  دو گاارد از خااود و ديااارا ماانعکس کرده

نشااا  ماای دهنااد کااه اسااتناده از تااوئيتر در گراينااد ااام  سااازا بااا تو ااه بااه ننريااه تاااوير 

سااازا ، بااا تردياادها و محاادوديت هاااا  اادا روبرواساات زياارا تنکاارات هاار  ناات تنسااير 

هااا نريای، در مقابال  ی از ام  را اي اد کرده اسات   همچناي  هادی ااامی توئيتمختمن

تاکياد بار نقا  ايارا  باه « نقاا کنناده حقاوق بشار»، «برهن زننده امنيت منطقاه»تااوير 

الممماای  اساات و بااه اياا  ترتيااب از  مريکااا  امنياات ساااز منطقه،اايبنااد بااه تعناادات بي «عنااوا  

(   نريای در تاويرساازا از خاود و 1397هااباور،شود)ساميمی، و مشروعيت زدايی می

اا داشاته و امائاو ساعی  ديارا، بيشتر سعی در تاويرساازا از  مريکااا مت ااوز منطقاه

عنوا  من ای  ناانی اام    نريای هماواره ساعی  در تاويرسازا بيشتر نقا   مريکاا باه

داشااااااااااته و نرياااااااااای تاااااااااااويرا منناااااااااای از  مريکاااااااااااا مت اااااااااااوز را بازنمااااااااااايی 

 (1399،سعيدا،کند)اميدا می

موضاوخ دياارا کاه در ياگتاه محدوديت سازس عرفيآ مزذاکرات ايزراآ در تزوئيتر: 4

تاوا  بادا  اشااره داشات ايا   هاا ديار اژوه  هاا می هاا اي  تحقيق و با استناد به کاستی

موضوخ است که با و ود گيمتر بود  توئيتر در ايرا ، استناده ايرانيا  از ايا  ابازار باراا 

دکی با ابنان روبروست  زيرا عاالوه بار محادوديت هااا مو اود در تاوئيتر، ام  سازا ان

 نا  متمرکز و توئيتر اناميسی دنيمی هساتند کاه تاوا  ايرانياا  در اام  ساازا از مساير 

تااوئيتر را محاادود ساااخته اساات  تااوئيتر بااا و ااود شااعار و گمساانه دنياااا ويرمتمرکااز، بااراا 

مانه در مسير کاربرا  گارسای زباا  ايا  ابازار 2ايرانيا  به اورت رسمی گعال نيست و 

ارتباطی در داخل ايرا  و خارح ايرا  و اود دارد کاه مای تاوا  باه گيمتار باود  ايا  ابازار 

براا عمون مردن ايرا  اشاره داشت که در کناار محادود ساازا هااا زباا  گارسای در ايا  

اهاا مثبت ام  ساازانه امتنرن موانه اي  حوزه است که در گرايند ام  سازا و اي اد گض

 سازد  ابنان وارد می
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از ياگتااه هاااا اياا  بخاا  ديااارا هززاس عززرفيآ بر ززا  وکمززک بززه درگيززرس:  توئيت 5

تااوا  باا اسااتناد باه داده هاااا  ااژوه  را در مطالعاه مااوردا ماذاکرات بر ااان باا ايارا ، می

ريکاا و بخ  ياگته ها ايناونه مطرح کرد کاه در رگتاار دياار طارگي  ماذاکرات ايارا  و  م

بررسی توئيت هااا وزيار خار اه اناميس،گرانساه  و  لماا  در ايا  باازه زماانی باه گرايناد 

ام  سازا کمکی نکرده و گنتمانی را تئوريزه ساخته کاه اام  ساوز باوده اسات با اينکاه 

هاا بر ااان  اياا  طاارگي  مااذاکرات باار مااذاکرات بر ااان ت کيااد داشااته انااد امااا ماادان از گرااات

اا حری می زدند که نوعی واگرايی نسابت باه بر اان و  به سالح هستهبراا رسيد  ايرا  

باارهن خااورد  ااام  اساات  ت کياادات مکاارر در نقاااط مشااترک بااا  مريکااا، هماراياای بااا    

کشاااوررا باااازگو مااای کنناااد و باااه درگيااارا و اااام  ساااوزا باااا ابااازار  ااادرت تاااوئيتر مااای 

ورا است که ااري ، تناد که تننا کش 5+1رگتار توئيترا چي  در ميا  گروهاردازند حتی 

گوياد نياز ازموضاه  ادرت اسات و در مساير کماک باه و منتقدانه دربااره امريکاا ساخ  مای

توئيت هاا وزير خار ه روسايه هان اساتراتژا کمای روسايه دربااره درگيرا تحرک دارد  

بر ان و همارايی با بر ان است اما کمکی به گرايند ام  سازا نادارد و بيشاتر در مساير 

يطی خاوي  اسات  در م ماوخ  مريکاا و کشاورهاا هماراه باا او، باا تاوئيتر ساياه مناگه مح

اا مطارح و  نمايی عميه ايرا  و واگرايی نسبت به بر ان را با کميد واژه  خطر ايرا  هسته

ايرا  را مخل گر يند ام  سازا می داند و تال  دارد با گشار حاداکثرا  مريکاا را ناا ی 

  نا   موه دهد  

 گيرس:   هنتيبحث و 

هاا طباق ارسا  ااامی و  حال با بررسی موارد ياد شده در ياگتاه هااا تحقياق و مارور داده

گرضيات می تاوا  ايناوناه بحاث کارد کاه دساتاورد و تااثير تاوئيتر در گرايناد اام  ساازا 

 ابل اذير  است اما واکاورا توئيت هاا رد و بدل شده در گضاا مذاکرات بر ان  نشاا  

م  سازا با اي  ابزار تقويت و همزما  تضعيی شده است  باه ناوعی مای دهد گرايند ا می

ها تمقای کارد  ها را در دو سوا مثبت و مننی باه عناوا   نرگيات هاا و محادوديت توا  ياگته

که نشا  داده، به کارگيرا توئيتر  ثارا در ام  سازا داشته  اما مشاروط باه ناوخ دياد و 

ار ام  نياز در ياگتاه هااا دياار محققاا  باه خاوبی در عمل نق   ديد اي  ابز تحميل است 

مورد تائيد و تاکيد وا ه شده ولی همزما  به اي  معنی بوده است که خطارات مارتبط باا    

نيز و ود دارد و درحي  بنره گيرا از اي  ابزار، ا دامات ايشايرانه نيز ضارورا اسات  

نشاا  از تو اه باه ارتباطاات  مرور زمينه هاا گذشاته، بازنماايی گرضايه  ادرت را تائياد و

کنااد کااه  عمااودا در بااي  طاارگي  مااذاکرات اساات  بررساای مطالعااات ايشااي  مشااخص می

ديامماسی بازنمايی سياست خار ی ايرا  در توييتر ت ييرات گاحشی داشاته کاه تاال  کارده 

 بر گرايند ام  سازا موثر اگتد و گرايندا که به کاه  تخاان من ر شود را کنترل کند 

 گيرس: نتي ه
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تحقيق حاضر به دنبال بررسی تاثير توئيتر در گرايند ام  سازا ا دان باه مطالعاه ماوردا 

هاا  مذاکرات بر ان با ايرا  کرد و در ااسخ به اي  ارس  که اهن نرگيت هاا و محادوديت

چااه بااود، نرگياات هاااا عمااومی  1+5ااام  سااازا تااوئيتر در  ريااا  مااذاکرات اياارا  بااا 

ا بر ساته باه ايا  مسائمه تو اه داشات کاه تاوئيتر اثارا ساازنده در توئيتر در ام  سازا ر

 گرايندام  سازا داشته و مورد اذير  است 

ايا  ابازار باه عناوا   دوسويه باود (گرا ابتدايی    بود که به دليل ماهيت تعاممی توئيتر)

ت يار کمکی تين مذاکره کننده ايرا  در حوزه مذاکرات بر ان با ايارا  اام  سااز باوده اسا

که با بررسی نتايط کمی و کينی گرد ورا شده توانستين اي  گرضايه را تائياد کارده و اثباات 

 کنين که اي  ابزار يار کمکی ايرا  بوده است 

در بازه زمانی تحقيق،  بررسی به کارگيرا توئيتر در گرايند ام  سازا در حوزه بر اان 

ات در اساتناده از ايا  ابازار باه و مذاکرات باا ايارا  نشاا  داد کاه هار دو ساوا ايا  ماذاکر

خوبی  گاهی و ود داشته و تو ه مناسبی به اال موضوخ بر رار بود  مقايسه نرگيت هاا 

و محدوديت ها با استناد باه مباانی ننارا ااژوه  گوياسات کاه نرگيات هااا  ابال تاو نی 

براا انتقال  درت و ارتباطاات عماودا و تااوير ساازا باراا سياسايو  در  امعاه هادی 

 ود داشت و در مسير مذاکرات بر ان گنتما  هريک از طرگي  به خوبی مخابره شد و 

اما در اي  ميا  تو ه بي  از حد به  درت و اينکه توئيتر ابزار اروااگانداا دو ساوا مياز 

مااذاکره اساات، گراينااد ااام  سااازا کااه همانااا کاااه  تخاااان و بنبااود مسااتمر و دراز ماادت 

 ساخته و اداا ام  سوزا را هن بمند کرد  دوستی است را با مخاطره موا ه

هاا گنی داشاته و  در بررسی گرضيه ديار و درحوزه استناده از توئيتر که ايرا  محدوديت

هااا مااذاکره کننااده ماای توانسااتند اااداا مااا را در اياا  حااوزه محاادود کننااد، مسااتنداتی  طری

ت بااه دلياال مبناای باار اياا  موضااوخ داشااتين کااه از منناار امکانااات گناای بعضاای از معضااال

خودسانسااورا و محاادوديت هاااا دروناای کشااور و گيمتريناا  رخ داده و در اااورت باااز 

توانساتين  رياا  اام  ساازا را از درو  بدناه  بود  ايا  گضاا باراا عماون ماردن  هان نمی

 بزرگترا در  امعه داخمی ايرا  به  امعه بي  المممی منتقل کنين 

ازه زمااانی اياا  تحقيااق وکاااه  محسااوس از سااوا ديااار بااا ت يياار دولاات اياارا  اااس از باا

ها  حضور دولتمردا   ديد در گضاا توئيتر نشا  داد بخشای از مشاکالت گنای و محادوديت

درباره اي  ابزار از گذشته در بدنه سياسی حاکميت ايرا  و ود داشاته و حتای در ااورت 

تائياد تاوا  ايا  گرضايه را باه طاور  طاه  عدن محدوديت از سوا طرگي  مذاکرات، هان نمی

 کرد که اداا ما در م امه بي  المممی محدود شده است 

اياارا  در بخاا  بسااترها و محادوديت هااا دچااار تااک اادايی بااوده و نتوانسااته از تمااان زيارا 

نرگيت ها بنره گيرا کناد و در عمال اادا و دسات باان باا طارگي  ماذاکره کنناده باوده کاه 

 اد و مورد اذير  وا ه شوند تال  کردند بازنمايی ام  سازا از مننر خود را اي 
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هاا  هاا  ادرت، ارتباطاات عماودا، تاويرساازا و گرضايه در ننايت با نااهی به ننرياه

توا  گنت که اگر دست اندرکارا  ام  بتوانند در نقاط  وت توئيتر  مو ود در اژوه  می

هاا کاه  خطار باراا محاگنات از روناد اام  را باه کاار  سرمايه گذارا کنند و مکانيسن

گيرند به واسطه تين هااا مياان ی  ماوز  دياده در ا ادامات ساايبرا مای توانناد از اتانسايل 

روشاا  تقوياات ااام  توسااط تااوئيتر بنااره  سااته و روا سياساات گااذارا  در هاار دو سااوا 

 مذاکرات بر ان موثر شوند 

 پيشندادات :

، دسترسای شود ت ييرات وضعيت  مه  ورا و ت زياه و تحميال داده هاا بنابراي  ايشنناد می

وگوا ام ، شاکل داد  باه روايات هااا درگيارا  به اطالعات بيشتر و راه هاا  ديد گنت

و ام  و تنوخ بخشيد  به مشارکت را بر سته سازا کرد   توايه می شود تا   يي  ناماه 

رگتار در گرايند ام  سازا با ابزار توئيتر را به ااورت متمرکاز اياارا کنناد زيارا ايا  

 دان اعتماد ساز و نشا  دهنده تعند طرگي  به روند ام  سازا باشد تواند ا   دن می

توا  اي  موضوخ را به عنوا  ايشننادا باراا محققاا  دياار در ايا  حاوزه  بر اي  اايه می

مطرح کرد تا عالوه بار اار کارد  خالهااا تحقيقاات ايشاي ، روشانار ايا  مسائمه شاود کاه 

 زه را محدود ساخت هاا  ن  اگروزانه تا چاونه می توا  زمزمه
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 هاا  ديد در اي اد ام ، تمرکز موضوعی م مه اام  و توساعه اساتکنمن  نق  گناورا

 ،2021 
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 1400بنران نازني  ممکيا  سروناز تربتی نژاد
 https://www.international-alert.org/publications/realising-potential-social-media-

tool-building-peace 



102  های نوین علوم ارتباطات  پژوهش 

 

 https://digiato.com/wp-content/uploads/2019/05/02.jpg 

 Procedia - Social and Behavioral Sciences   محد گيا کسامانی و همکاارا  دانشاکده

دانشااه اوتارا مالزا  2014سانه اا و ارتباطات، گناورا چند ر  

 

 

 

 

https://digiato.com/wp-content/uploads/2019/05/02.jpg


 
 
 
 
 
 
 
 

 ارتباعات وامه   پناه وياآ تدستاني با  اميه ايراآ
 
 1سعيد هاشمي

 
 
 چكيدم 

در عااار ارتباطااات و روزگااار ُماادر ،  ناا  يکاای از واژه هاااا بساايار معمااول و 
مننی و نتايط تمخ    که باه   شنايی است که همه ما با    به نحوا درگيـر هستين و با تبعات

نااوعی باار روا  ريانااات کماای، روابااط عمااومی اگااراد ميااا   وامااه مينمااا  و ميزبااا  و 
همچني  سبک زندگی مردن بطور مساتقين، ويار مساتقين و ممماوس تااثير گاذار باوده، بيااناه 

 نيستين  
اياا  اااژوه  بااا هاادی بررساای تاااثيرات  ناا   نااانی دون باار ارتباطااات بااي  الممماای، 

 راگياا سياسی، عوامل ا تاادا و مولنه هاا  ا تمااعی و گرهناای کشاورهاا درگيار،  
با محوريت موضوعی ايارا  و لنساتا  ااورت گرگتاه اسات  وضاعيت کشاورهاا ماذکور 
در  سااتانه  ناا  از  نااات مختماای و تاااثيرات بر امانااده از تبعااات  ناا  در طااول ماادت 

 عاه باراا ناااه عمياق و ژری باه ايا  درگيرا و همچناي  سانوات متماادا گذشاته از    وا
موضوخ، مورد ننر  رار گرگت  با تو اه باه ساوانت ماورد ننار، ايا  ااژوه  از رو  

 به ان ان رسيده است   2مرورا سود  سته و با تاکيد بر ننريه داده بنياد –تحقيـق عمـمی
تاايط براا بررسی اتنا اات و ارزياابي رويادادهاا شاکل گرگتاه حاي  و بعاد از وا عاه، ن

حاااامه در  امعااه  مااارا و همچنااي  ااسااخاويی بااه سااوانت اساساای اااژوه ، کااار  مااه 
اسانادا و نياز  ورا اطالعات از طريق رو  هاا عممی: بررسی و مطالعاه کتابخاناه اا

اااورت گرگاات  نناار بااه و ااود سااوانت مااورد نناار در  3مااااحبه بااا برخااي لنسااتاني هااا
ايساااه مياااا  برخاااي مناااابه مو اااود و ااااژوه ، اهميااات و ضااارورت بررسااای ماااوردا و مق

                                                      
1
حوزه   شورهاي  ستان و ك شناس له سي، كار سي سیا عه شنا تري جام شجوي دك دان

 بالتیك
2  Grounded theory 

3
 مهاجرت سالگرد پنجمین و هفتاد ویژه" دوم خانه جستجوی در"در خالل همایش 

ستانی نگ در ها له هانی ج خانم به دوم ج سخنرانی  ضور و  با ح یران،  نا ا  آ

 تاالر ،1396 آبانماه ام لهستان، سی جمهوری وزیر نخست معاون آندرس ریاما

 تهران. دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده فردوسی
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، 1همچناي  کاااو  عمماای در  ريااا  اياا  اتناااق تاااريخی و باار اساااس رويکاارد تاااريخ گراياای
 احساس شد  

با در ننر گرگت  تاريخچه مذکور و بررسي ننرياات انديشامندا  اااحبننر در حاوزه 
مادر   ا  ينده نارا  ن  هاا مبتناي بار و اود حس"خاو  بيناناه" و "بدبيناناه" در  امعاه

امااروز ، نتااايط حاااال از ترسااين وضااعيت گعماای حاااکن باار گضاااا مناساابات  نااانی ميااا  
کشااورهاا ابر اادرت و کشااورهاا ايرامااونی، محقااق را باار اياا  نناار اسااتوار ساااخت کااه 
توسعه ا تاادا و انعتی کشاورهاا سارمايه دار ناه تنناا مو اب كااه  و ناابود   نا  

ااار بااا ايشاارگت عمااون ااانعتي و گنااي باارا  هااا  ويرانااار ناشااته اساات بمكااه از سااويي دي
ساااخت ت نياازات ننااامي و همچنااي  و ااود نااااه هااا  سياسااي اسااتبداد  اياا  حكوماات هااا، 
مو اب اي ااد و گسااتر   نا  هاااا بيشاتر گارن، ساارد و نارن در دورا  مدرنيتااه نياز شااده 
است كه نتاايط ماذكور از مننار عمماي نياز باا ننرياات انديشامنداني همچاو  سا  سايمو  و 

وست کنت مبنی بر و اود حاس خاو  بيناناه باراا ااياا   نا  هاا باا ايشارگت و توساعه  گ
 ا تاادا  وامه در دورا  مدر  و انعتي، به طور معنادارا متناوت است  

 واژگا  کميدا:  ن  هاا  نانی، متنقي ، لنستا ، ايرا ، ارتباطات 
 
 مقدمه

اسات و باه وسايمه ارتباطاات و  نا  ا تماخ و انسا ،  ناني ذاتام بي شكل و باي معناي 
گنتما  ها  مسمط در هر عار  معنا و شكمي خاص مي گيارد و محادود و محااور ماي 
شود  ا تماخ و انسا  به طور بالقوه  ابل ننور در اشكال گوناگوني اسات و گنتماا  مسامط 

 در هر دوره به تحقق و ننور متعي  يكي از    اشكال مي ان امد 
ه ديدگاه هايي  رار دارد كه برا   نا  ا تماخ و انسا  خامتي اي  ديدگاه درمقابل هم

ت يير نااذير، از اي  شكل گرگته، تحقق ياگته وعيناي تااور ماي كنناد و تحاونت در    را 
 محاول كن  ها و واكن  ها  عيني در هما  حوزه مي دانند  

 امعاه بشارا  در دنياا ارتباطات،  ن  به مثابه يک اديده ا تماعی  ممداد می شود و
از گذشااته تاااريخ، شاااهد  ناا  هاااا گراواناای بااوده اساات  اماراتااورا هاااا باازرگ، اومااب 
گسااتر  مرزهاااا   راگيااايی حاکمياات خااود را بااا ايااروزا در  ناا  هااا و گتوحااات  اباال 
تناخرشااا  تعيااي  ماای کردنااد  هاار يااک از اياا   ناا  هااا داراا عماال و يااا منشاااء خاااص 

ی باوده اناد کاه باا تو اه باه ناوخ و دنيال باروز    هاا، تاريخی، ناژادا، ماذهبی و ياا  اوميت
داراا تبعات و  ثار گراوا  و مخربی بوده اناد  از ايامادها   وااز  نا ، ازهان گسايختاي 
ا تماعي، تمنات انساني و نيز اي اد بحارا  هاا  سياساي، ا تاااد  و حتاي گرهنااي بارا  

 ممت ها است 
رساای هسااتند و در بساايارا ابعاااد بااا  نا  هاااا معاااار از  نبااه هاااا مختماای  ابال بر

 ناا  هاااا دورر تاااريخی داراا تناااوت هسااتند   ناا  هاااا  نااانی اول و دون در زمااره ا 
 اي   ن  هاا معاار ويرانار می باشند 

تري  درگيارا انساا  در  در ای  نا  بازرگ اول، باه عناوا  خاوني   ن   نانی دون
شاورهاا زياادا را درگيار خاود کارد  با بي  از هنتاد ميميو  كشاته، کطول تاريخ بشريت 

                                                      
Historicism 3 
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باه  1945 وااز و تاا اوت  1939باه عناوا  دوماي   نا  گراگيار، از سااتامبر  1اي   ن 
طاول ان اميااد كااه عااالوه باار ارواااا، بخا  هاااا گسااترده اا از  اااره  ساايا و  گريقااا را تحاات 
ن ت ثيرات مخرب عمده  رار داد  كشاور ايارا  نياز از ايا   نا  مااو  نماناد و عماي روا

از ساو  ارتا  شاورو  و بريتانياا ماورد  1320اعالن        بي طرگاي، در شانريور مااه 
حممااه هاااوايي و زميناااي وا ااه و شااانرهايي از    اشااا ال شاااد   نااای خانماااا  ساااوز مياااا  
نيروها  متحدي  ) لما ، ايتاليا و ژاا ( و متنقي  )اناميس، گرانسه،  مريکا و شوروا( کاه 

   . درت تخريب منابه انسانی و طبيعی بی همتا بوده استاز لحان وسعت   راگيايی، 
از منمتري  عمل اامی  واز  نا   ناانی دون، و اود اشاتباهات در عندناماه ورسااا 

( همچناي  1398( بود که ناهرا به  ن   نانی اول اايا  داده باود )مرادا،1919مه  7)
سااای گاشيسااان و و از هماااه منااان تااار ر ابااات سيا 1929ايامااادهاا بحااارا  ا تااااادا ساااال 

دموکراسی هاا وربی و مارکسيسن  عامل اخير چنا  در  نا   ناانی دون ماؤثر باود کاه 
نبرد ميا  کشورهاا درگير، به شکل بی سابقه اا، عمون مردن را به  ممارو  نا  کشااند، 
به طورا که در اايا   ن   نانی دون تعداد کشاته شادگا  نناامی و ويرنناامی تقريباام باا 

کاارد  عاماال بساايار مناان ديااار ر اباات کشااورهاا ارواااايی باار ساار مناااطق هاان براباارا ماای 
اساتعمارا باود، زياارا سارمايه و ااانعت باه بازارهاااا مااری و نيااروا کاار ارزا  نياااز 

 داشت  
 واز گر  ن  هاا  نانی اول و دون کشورهاا  درتمناد اروااايی بودناد و باا بررسای 

ايا   نا  هاا، منشااء دينای و ماذهبی  نبه هاا کمی    می توا  درياگات کاه ريشاه ااامی 
نداشته اند و در طول دورا   ن  ها نيز ناهر مذهبی به خود نارگته اند، چرا کاه طاری 
هاا درگير در اي  دو  ن  در  الب انديشه هاا ناسيوناليساتی، ليبراليساتی و سوسياليساتی 

يشاه در گرهنا ر رگتار خود را تو يه کرده اند  لذا می توا  بيا  کارد کاه ايا  دو  نا ، ر
 ورب داشته اند   

 بياآ مساته

براساس اي  مقدمه ننر ، گنتما  ها و ادوار تاريخي  امعه شناساي سياساي باه چناار 
( 19و  18گنتما  و عار  امعه گعاال و دولات مننعال ) ارو   1گنتما  تقسين مي شود: 

مااا   امعااه گنت3تااا  ناا  اول(  19گنتمااا   امعااه گعااال و دولاات گعااال )اواخاار  اار   2
گنتما   امعه گعاال 4( 1980مننعل و دولت گعال )دورا  بعد از  ن  دون تا اواخر دهه 

 (1378و دولت مننعل )دورا  معاار(  )بشيريه، 
با اي  همه  ن  هاا اول و دون مو ب بروز اتنا ات و تقسين بندا هاا بسايار منمای 

نانی شادند تاا  اايی کاه بعاد از در عراه بي  الممل و ادامه منازعات  درت هاا بزرگ  
  ن  دون امحی اايدار بر رار نارديد و  ن  بر متنقي  ديروز سايه انداخت  

تقسين بندا هاا  ديد ژئواميتيکی در  الب بموک شرق و وارب کاه هار ياک بخشای از 
 نا  را زير ننوذ خود  رار دادند، تحت عنوا   ن  سارد و متااثر از دکتاري  تراروم  در 

ن اداماه 1991ن بروز کرد و تا زما  گروااشی اتحاد  ماهير شاوروا در ساال 1947سال 
داشت که در کنار ادامه  ن  هااا گارن ايراماونی باي  منااطق درگيار، ا تاااد کشاورهاا 

 (2018انعتی يعنی ا تااد وابسته به تسميحات ننامی نيز رونق ياگت )رادوسويک،

                                                      
1
 http://www.iiketab.com/ebook/ebook181 
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اا اباار  اادرت  نااانی و هاان از منمتااري  تبعااات  ناا  ساارد کااه هاان اکنااو  کشااوره
ايمانانشا  با    دست و ان ه نرن می کنند، گروااشای  مناورا سوسياليساتی يوگساالوا و 
اتحاد  ماهير شوروا باود  در اای ايا  ت زياه هااا   راگياايی و تولاد کشاورهاا مساتقل، 
باز هن شاهد ننور و بروز  ن  هاا مستقل و ياا نياابتی در منااطق حساسای مانناد حاوزه 

الکا  بوده و هستين و شايد بتوا  به  نا  و نسال کشای دهاه ناود مايالدا در بوسانی و ا ب
 هرزگوي  به عنوا  يک نمونه  ابل اعتناء اشاره کرد 

با تو ه به ذکر اي  موارد و برشمارا برخی از تبعات و نتاايط  نا  هااا  ناانی کاه 
اسابات  امعاه  ناانی هر کدان تاثيرات مشخص، مستقين و يا وير مساتقين بار وضاعيت و من

معاار داشته و همچني  با تو ه به ننريات و  راء  امعه شاناختی برخای انديشامندا  ايا  
حااوزه، در اياا  اااژوه  تااال  باار اياا  اساات تااا بااه بررساای و بااازخوانی اتنا ااات و و ااايه 
مربوط به عمل اي اد و تبعات  ن  هااا  ناانی اول و دون باا محوريات موضاوخ مطالعاه 

شور لنساتا  باا ايا   نا  و يکای از تبعاات    کاه تبعياد اسايرا  و  وارگاا  بر درگيرا ک
لنستانی به ساير مناطق   راگيايی و ننايتا ورود عده  ابل تو نی از  نا  در کشور ايارا  

 مرورا ارداخته شود  است، باورت عممی
در وا ه ايا  ااژوه  در راساتا  گنان ايا  مطماب اسات كاه تبعاات و اايه و رخادادهاا 

ننامی همچو   ن  هاا  نانی تا چاه ميازا  در رگتاار و ناار  سياسای بزرگ سياسی
امااروز ابر اادرت هاااا  نااانی  بااا سايرکشااورهاا ايرامااونی تاااثير گااذار اساات؟ و يااا اينکااه 
 معياات منااا ر واره و يااا اناه ويااا  در ديااار  وامااه ميزبااا  چااه تاااثيرا را بر اااا ماای 

ورهاا درگيار  نا  و منااطق ايراماونی شااا ، گذارناد؟ ناوخ مناسابات و ساط  رواباط کشا
متاثر از    و ايه دوره ا  نا  در حاال حاضار چاوناه اسات؟ از ارتباطاات عماومی کاه 
ميا  اناه ويا  با بسترهاا گوناگو   واماه ميزباا  حااال مای شاود، چاوناه و چاه ناوخ 

 بنره بردارا هاا سياسی، ا تماعی و گرهنای می توا  کرد؟
  :پيشينه تحقيق

 روابع ومومی –تباعات وامه ار

روابااط عمااومی در تعرياای، باار م موعااه اا ازکاان  هاااا هدگمنااد دنلاات دارد کااه در 
راستاا شناساند  سازما  به  امعاه و شناساايی  امعاه باراا ساازما  اعماال مای شاوند و 
اي  کن  ها منطبق با ارز  هاا ساازمانی و در  نات تحقاق اهادای ترگيعای ساازما  در 

لب گعاليت هاا اطالخ رسانی، تبمي ااتی، تحقيقااتی، اطاالخ ياابی خاود را نشاا   امعه در  ا
می دهند  از اي  رو می توا  گنت: ااراداين مسمط بر م موعاه گعاليات هااا ااامی رواباط 
عمومی از    گرايند ارتباط است؛ اعن از ارتباط با درو  يا بيرو  از سازما  و در دنيااا 

اممی تر باشد از مقبوليت بيشتر برخاوردار و باه هادی نزدياک امروز هر چه اي  ارتباط تع
تر است به عبارتی، ماهيت و ودا روابط عمومی به عامل اي اد ارتباط و اينااا نقا  اال 
واره    باز می گردد و کارکردهاا اطالخ رسانی، تحقيقااتی انتشااراتی، تبمي ااتی و        

از ايا  رو هار  نچاه گرايناد  .ا ارا مای شاونددر سايه همي  ارتباط هويات مای يابناد و  ابال 
ارتباط را متاثر ساازد بار سااختار، نحاوه عمال و برناماه هااا رواباط عماومی هان اثرگاذار 

ساده تري  ت سن از ارتباط، ايوستارا است که در يک طاری    اياان رساا  و  .خواهد بود
کاه ماموريات  در ديار ساو مخاطاب  ارار دارد و ابزارهااا ارتبااطی، محمال هاايی هساتند
حااال سااخ   .انتقااال ايااان و بااازخورد    را بااراا ساااکنا  دو ساار ايوسااتار برعنااده دارنااد
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اين اساات کااه بااا بااروز و ننااور ت يياارات چشااماير و گزاينااده در عراااه گناااورا هاااا 
   .ارتباطی و ننور رسانه  ديد، وضعيت تاثر روابط عمومی از اي  تحونت چاونه است

ريازا شاده باه منناور درک متقابال باي  ساازما  و  طرح روابط عمومی، تالشای اسات
عامه  در اين ا مننور ما از عامه، هن به طور عمون يعنی اگکار عمومی يک  امعه و هن 
به اورت خاص به معناا مخاطباانی اسات کاه تعريای مشخاای دارناد  بادينی اسات ايا  

ماورد  باول هماه  تال  در  نت درک بيشتر و رسيد  به تناهن است  براساس تعرينای کاه
ريزا شده به منناور درک متقابال باي  ساازما  و  است، روابط عمومی، تالشی است طرح

عامه  در اين ا مننور ما از عامه، هن به طور عمون يعنی اگکار عمومی يک  امعه و هن 
به اورت خاص به معناا مخاطباانی اسات کاه تعريای مشخاای دارناد  بادينی اسات ايا  

 .شتر و رسيد  به تناهن استتال  در  نت درک بي
شاود، نياز ايا  اسات کاه: رواباط  تعرينی که طی چند سال گذشته بيشاتر بار    تکياه می

عمومی يعنی خوشنامی  يا به عبارتی کساب شانرت باراا ياک ساازما  کاه براسااس گنتا  
ننرا  اياا  حااوزه از ان ماا  روابااط عمااومی  کااه يکاای از ااااحب 1  اااا گرانااک  نکينااز

کند و باه  ااا  ر روابط عمومی اي  است که دشمنی را به همدلی تبديل میاناميس است، کا
کنين کاه ساازما  ماا را باذيرناد    ضاوت کنند، کارا می  اينکه مردن در مورد سازما  اي 

تاو نی  کند و خالااه اينکاه بی اشتنايی را به عال ه تبديل می اعتقاد وا بر اي  است که بی
کناد کاه در  امعاه، اگاراد، حالات  نای رواباط عماومی کاارا میکند  يع را به دان  تبديل می

تناوتی نداشته باشند  البته کار رواباط عماومی ايا  نيسات کاه دشامنی را زيااد کناد، چاو   بی
کنااد  اگاار اياا  تعرياای را از روابااط عمااومی باااذيرين،  گنتااين دشاامنی را بااه هماادلی تبااديل می

اژه بااراا کمااي  دارياان کااه هاار کاادان در تعرينای هاان بايااد از کماااي  بادهين  در گارساای سااه و
ساوادا  گنتند ايکاار باا بی هاا دور هن می  ايی کاربرد دارد  يکی ايکار است که در گذشته
المممای مباارزه  ميزبا  سازما  بي  1349و ايرا   زء يکی از کشورهايی بود که در سال 

ر کارد، ان ما  رواباط سوادا بود  سازمانی هن کاه ايا  کننارانس را در تنارا  برگازا با بی
عماومی اياارا  در    زماا  بااود  يکاای دياار، واژة مبااارزه اساات کاه در گارساای دو مننااون 

عنوا  مثاال  دارد  يکی باه منناون مباارزة  ممای اسات کاه در حقيقات هماا  کمااي  اسات  باه
باارين و در عرااا  سياساات  کار می هااا و حااوزة بنداشاات کمماا  مبااارزه را بااه بااراا بيمارا
کنين  کااارزار انتخاباااتی، کااارزار ارتباااطی، کاااارزار  اژة کااارزار اسااتناده ماایبيشااتر از و

 .اا که هر کدان از ايننا در عرا  سياست، معنادار است رسانه
 مرور تاريخي  نگ ها   داني اول و دو 

هاا نياز  هااا  نا  بازرگ و  ناای باراا ااياا  هماه  ن   ن   ناانی اول کاه باا نان
مايالدا  1918ناوامبر  11تاا  1914ژوئياه  28ی باود کاه از شود،  نای  نان شناخته می

رخ داد و در ای    سربازا  بسيارا براا  ن  ت نيز شادند و منااطق بسايارا از  ناا  
هاااا  نااا   درگياار  ناا  گشااتند  تمنااات  ناا   نااانی اول تااا    زمااا  در تاااريخ  ن 

اا  ی اساتناده و باه گوناههاا شايمياي بار از ساالح سابقه باود  در ايا   نا  باراا نخساتي  بی
در ااای تاارور  رشاايدوک گاارانتس گردينانااد،  .انبااوه مناااطق ويرننااامی بمبااارا  هااوايی شااد

گاااراا اااارب،  توساااط ممی 1914ژوئااا   28م ارساااتا  در وليعناااد اماراتاااورا اتاااري 

                                                      
6 Frank Jefkins 
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م ارستا   نت ان ان چندي  خواساته باه اربساتا  گاوريمو ارنسيپ، در سارايوو، اتري 
هاا ايا  کشاور را ماورد حمماه  ارار داد   اد و باه دنباال بار ورده نشاد    ان ل گرسات ضرب

اماراتورا روسيه به عنوا  متحاد سانتی اربساتا ، دسات باه بسايط نيروهااا خاود زد کاه 
م ارستا  شد   لما  براا  ماوگيرا از ياک مو ب نارانی اماراتورا  لما  متحد اتري 

ماه کارد  باراا سارعت بخشايد  باه روناد  ن  دو طرگه به متحاد روسايه يعنای گرانساه حم
حممه به خاک گرانسه، ارت   لما  براا دور زد  خط دگاعی اي  کشاور، طارح اشامين  را 
ا را کرد که به مو ب    نيروهااا  لماانی از خااک بمژياک باراا حمماه باه گرانساه عباور 

ناوا  ضاام  کردند  ت اوز  لما  به خاک بمژيک باعث شد اماراتورا بريتانيا نياز باه ع می
ها  استقالل اي  کشور، به  لما  اعال   ن  دهد  با ورود تدري ی متحدي  دو طری، مادت

يااک از دو سااو نتوانسااتند بااه ايااروزا منماای دساات يابنااد و  ناا  چنااار سااال بااه درازا  هيو
ميمياو  ننار کشاته بر ااا گذاشات  ساران ان باا اياروزا متنقاي  و  10ان اميد و نزديک به 
هاا  ماايالدا، بااا برگاازارا کنناارانس ااام  ااااريس، معاهااده 1919ال اايااا   ناا  در ساا

                                                                             خوردگا   ن  تحميل کرد                                                                                                         اا امضاء شد که تاوا  بسيار سناينی بر شکست  داگانه
تري  رخاادادهاا تاااريخ بشاار اساات و بااه گونااه مسااتقين و   ناا   نااانی اول از بر سااته

است  اي   نا  ااياا  چنادي  نناان  ويرمستقين نق  بزرگی در تعيي  تاريخ سده بيستن داشته
اادشاهی هابسابورگ در اتاري ،  اادشاهی در ارواا را ر ن زد و مايه نابودا چنار دودما 

تسااولر  در  لمااا ،  ل عثمااا  در اماراتااورا عثمااانی و رومااانوی در روساايه شااد   هوه 
هاا و  نااارا  بااور دارناد کاه شکسات ديامماسای ااس از  نا  و تحميال ورامت بيشتر تاريخ
هااايی چااو  ايمااا  ورساااا باار  لمااا  و ديااار دول  هاااا تحقير ميااز باار اساااس ايما  م ازات

سااز  وااز  نا   ناانی دون  هايی چو  نازيسان و زمينه خورده، مايه ارور   نب  ستشک
هاا،  تار در تقساين ورامت هاا بزرگ چني  ناديده گرگت  ايتاليا و ژاا  از سوا  ادرت شد  هن

شااود  اياا   ناا   از دنياال رشااد گاشيساان در ايتاليااا و حممااه ژاااا  بااه منچااورا دانسااته می
الب روسيه منيا ساخت؛ امرا که بر  ينده  نا  ت ثير گذاشات و همچني  زمينه را براا انق

ساز تبديل شوروا باه ياک ابر ادرت  هاا سوسياليستی دام  زد و از سويی زمينه به انقالب
                                                                                                                                                      . نانی شد که  واز  ن  سرد با ايانت متحده را در ای داشت

گاذارا و  در ورب  سيا با انحاالل اماراتاورا عثماانی، کشاور ناوينی باه ناان ترکياه اايه
هاا باه بريتانياا  نشي  تحت حکومت عثمانی تا زما  اساتقالل     يموميت مو ت مناطق عرب

م ارسااتا ، در اروااااا مرکاازا شااد  بااا گروااشاای اماراتااورا اتااري و گرانسااه سااارده 
هاايی از خااک ساه  کشورهاا چکسامواکی و يوگساالوا ادياد  مدناد و لنساتا  باا ايوناد بخ 

 م ارستا ، استقالل خود را اس از دو سده بازياگت اماراتورا  لما ، روسيه و اتري 

                پيامدهاس  نگ  دانی اول

نی اول، چنار اماراتورا را نابود ساخت، اماراتاورا  لماا  تااج و تخات را  ن   نا
هاااا شکسات خااورده اتااري  از دسات داد و دولاات  منااورا  اايازي     شااد  اماراتورا

م ارستا  و اماراتورا عثمانی هر دو از هن گسايختند و اماراتاورا روسايه نياز باه دسات 
ي  که کشورهاا گات  توانساتند ننمای  ناانی هاا بمشويک اگتاد  بر خالی کناره و انقالبی

بر اساس تواز   وا به اشتوانه کنسرت ارواا به و ود بياورند، کننرانس ورسااا در دسات 
ياااگت  بااه تااواگقی عااان و اي اااد بنااايی ااياادار بااراا ااام   نااانی ناااموگق بااود  گرچااه تااال  
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داد،   معی را مای دساتهويمسو  براا اي اد  امعه ممل، نويد امحی اايدار بر اساس امنيات 
شاامار   انبااه نبااود بمکااه مااامحتی مااو تی به ولاای از  ن ااا کااه تواگااق گاتحااا  عميااق و همه

بر اارار نشااد، بااه  1930–1925هاا   معی نيااز  ااز در سااال رگاات سيسااتن امنياات دسااته می
ويژه کاه خاود اياانت متحاده نياز در    نقشای نداشات    نا   ناانی اول ابعااد  ديادا باه 

هاا نقا  حادا می در اداره کشاورها داشاتند  دولت 1914ا بخشيد  تا  بل از ساال ه نق  دولت
شااد کااه کمتااري  مداخمااه را در زناادگی شاانروندا   و دولاات خااوب دولتاای در نناار گرگتااه می

گرايا  ايرلندا در دوبمي  وا اه در ايرلناد،  ياان عياد  ن ممی 1916خود داشته باشد  در سال 
هااا گساترده عمياه  با شکست موا ه شد، اما ماوج مخالنت ااک را ترتيب دادند  اي  شور 

م ماس ايرلناد، حکومات ايا   1919حکومت بريتانيا در ايرلند را باه راه اناداخت  در ساال 
سااال  ناا  بااي  ارتاا   منوريخااواه  3اعااالن کاارد، و متعا ااب    «  منااورا»کشااور را 

ا  دولاات  زاد ايرلناد بااه ايرلناد  نااوبی، باه عناو 1929ايرلناد و بريتانياا درگرگاات  در ساال 
استقالل وا عی رسيد  ش  استا  در شامال ايرلناد  ازء اادشااهی انامساتا  باا ی ماندناد کاه 

 شوند   اکنو  با نان ايرلند شمالی شناخته می هن
وضعيت ا تاادا  لما  اس از  ن   نانی اول بسايار وخاين شاد و نارخ تاورن بسايار 

وهاا گرانسه و بمژيک براا وادار کارد   لماا  ، هناامی که نير1923بان رگت  در سال 
ارساتانه، ماردن را  به ارداخت ورامت  نای وارد منطقه رور شدند، دولت در ا دامی مين 

ها مورد اسند عامه نبود، دولت به وسايمه  به مقاومت مننی دعوت کرد  چو  اگزاي  ماليات
مايات کارد و در هماا  حاال، هاا ح هااا    ها و خانواده چاپ اساکناس از کاارگرا  کارخاناه

ا ازه داد اعتبارات بانکی با نرخ بنره بيشترا عرضه شاود  در اوج تاورن حااال از ايا  
طور  چااخانه و دو هزار ماشاي  چااپ باه 150کارخانه کاوذسازا و  30ا دامات، بي  از 

 کردناد؛ ولای ايا  تادبيرها نياز باا شکسات روزا باراا بار ورد  نيااز باه ااول کاار می شبانه
هايی  ها کمتار باود  اساکناس موا ه شد، زيرا مقدار اول در گرد  از سرعت اگزاي   يمت

هاا هازار ماارک چااپ شاده باود،  بال از ايا  کاه از  که به مقدار گراوا  و باا مبماغ اسامی ده
رگات و مبماغ اسامی    باه ار اان ميمياونی  چااخانه خارج شاود، م اددام زيار ماشاي  چااپ می

هاا خريد و حتی گاه با چرخ دساتی اار    دستمزدهاا خود را با کيسهشد  کارگرا تبديل می
کردناد، دساتمزد ااب  گقاط ااری ناهاار ننار  از اول و    هن روزا دو باار درياگات می

هاا بااز  شد، ت يير کناد و  يمت رگت نرخ ارز که بعدازننر اعالن می شد، زيرا بين    می می
 ورا اگازاي  ياگات، برخای  به ميزا  سرساان سن  هن اگزاي  يابد  هناامی که بناا زوال

ساوزاندند   سان  در ا ااق  شاازخانه می از مردن دساتمزدهاا بعادازننر را باه  ااا زوال
ميميااارد  200تريميااو  و  4شااد  سااران ان کااار بااه  ااايی رساايد کااه بااا يااک دنر  مريکااا می

 .مارک  لما  خريدارا کرد
ا ارواااايی از دموکراساای دساات ن بساايارا از کشااورها 1930و  1920هاا  در دهااه

هاا موساولينی بار ايتالياا  رساد و گاشيسات کشيدند  حزب نازا هيتمر در  لما  باه  ادرت می
هااا  کننااد  در ابتاادا بريتانيااا و گرانسااه کوشاايدند بااا اياا  رهباارا  ساااز  کننااد     حکوماات می

دون کشايده در برابر تنا ن هيتمار ايساتادند و اروااا باه  نا   ناانی  1939عا بت در سال 
 شد 

 ايراآ در  نگ  دانی اول
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زماا  باا حکومات احمااد شااه  ا اار باود و دولات مشاروطه اياارا    نا   ناانی اول هن
طرگاای دولاات اياارا ، نيروهاااا  رون اعااالن بی گذرانااد  عماای تري  دورا  خااود را می ضااعيی

ايارا  متخاان از  نوب و شمال وارد ايرا  شدند  بر اثر  واز  ن   نانی اول و اش ال 
توسط بريتانيا و روسايه و خرياد  ذو اه ماردن ايارا  توساط ارتا  بريتانياا و شاروخ  حطای 

دراد مردن ايارا ، باه  40عده زيادا از مردن ايرا  )تقريبام  1919–1917بزرگ ايرا  
ميميااو  نناارا    زمااا  اياارا ( بااه کااان  20ميميااو  نناار از  معياات  10تااا  8عبااارت ديااار 

ميا  طاينه اا در ورب کاندرلند براا مبارزه با ايا   حطای باه ااا  مرگ گرورگتند  در اي 
خواسته و در مياناه راه و  بال از رسايد  باه مرکاز ايارا  بار اثار توطئاه يکای از نزديکاا  
خااود بنااان کااانن اگناادا راه خااود را کااط و بااه سااوا تبريااز شااتاگتند و اااس از چناادا مبااارزه 

 .در کنار مردن به مبارزه با  حطی باردازندعا بت توانستند در اي  شنر سکنی گزيده و 
ها تا  زوي  اي  رگتند  با احتمال سقوط تنرا ، م ماس از اکثريات اگتااد و منحال  روس

ه را شمسی، روسايه باه 1293شد زمانی که در سال  وازي   ن   نانی اول در حدود 
ايارا  شادند و تاا ايرا  براا اخراج مورگا  شوستر اولتيماتون داد و  واا اي  کشور وارد 

کرين  مدند و به  اواا کميتاه دگااخ ممای تحات رهبارا حيادر لطينياا  حمماه کردناد  در  رباط
ننار ديااار  70نتي اه    حيادر لطينيااا  گرماناده و از رهباارا  مشاروطيت تناارا  باه همااراه 

ايرانی کشته شده و سرهايشا  بريده شد  به گنته اگراد محمی تننا  سد  ابال تشاخيص باراا 
 .ر بود  با اي  و ود،  شو  روس از منقرا ساخت  حکومت  ا ار دست کشيدندحيد

تاري   در  نوب ايرا  مردن محمی در چند نوبت با  واا اناميس درگير شدند که از منن
توا  به مبارزه و مقاومت زايار خضارخا  اهرمای  نبردهاا  ن   نانی اول در ايرا  می
تناساتا ، شايخ حساي  خاا  چااه کوتااهی دليار مارد )تناستانی( ممقاب باه اميار اساالن حااکن 

خواه  نوب ايرا  و رئيس عمی دلوارا، خالو حسي  دشتی از دليرا  تناستا  و ماال   زادا
عماای تناسااتانی از عمماااا  نااوب در اسااتا  بوشاانر و نباارد  ناااد در خوزسااتا  و مبااارزه 

هااا  يی و مقاومتسرسختانه و سرنوشت ساز ترکا   شقايی به رهبرا اولت الدوله  شاقا
ناار ديوا  کازرونی و  يت هللا سيد عبدالحسي  نرا اشااره کارد   معای از ر اال از  ان 
به ااننا  و ساس اراک و بانخره باه کرمانشااه رگتناد و عا بات در  ن اا  اواا گاارد ممای 
ترتيب دادند و حکومت مو تی دولت ممی به رياسات نناان السامطنه )رضاا  مای خاا  مااگی( 

گرديااد  اااس از سااقوط ب ااداد اعضاااء دولاات مااو تی دولاات مماای و  مااه بساايارا از تشااکيل 
 .ايرانيا  به استانبول رگتند

هاااايی باااه و اااود  ماااد  مشاااايخ نقشااابندا در  در وااارب ايااارا  و کردساااتا  نياااز نا رامی
کردستا  به گرماندهی شيخ محمد عمی حسان الدي  نقشبندا و طايناه ساراج الادي  و سامطا  

عميااه ارتاا  روس برخاسااتند و توانسااتند در اطاارای ساانندج و منطقااه مااابي  ساان ر بااه  يااان 
هااا در حااال  اورامانااات و کاميااارا  و ساانقر ارتاا  روساايه را شکساات دهنااد  اياا  ايروزا

 .ها به سرعت خامو  شد گستر  بود که با کشته شد  سمطا  سن ر اي  نا رامی
بود که بيشاتر  1945تا  1939هاا   ن   نانی دون که دومي   ن   نانی بي  سال 

گر در  الاب  هاا بزرگ در    دخيل شادند  نيروهااا تقابال کشورهاا  نا  از  ممه  درت
عيار باه  دو اتحاد ننامی در برابر هن  رار گرگتند و با اي  دو اتحاد ننامی، يک  ن  تمان

گياار کشااور  نااا  در 30راه انداختناد کااه در اثاار   ، بااي  از اااد ميميااو  نناار در بااي  از 
هااا  شدند  بيشتر شارکت کننادگا  در ايا   نا ، تماان  ادرت ا تااادا، اانعتی و توانايی
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ميمياو  کشاته ايا   85تاا  70شا  را در  نت اشتيبانی ننامی بسيط کردند  باا حادود  عممی
 ن  باه مرگباارتري  درگيارا نناامی در طاول تااريخ بشاريت تباديل شاد  تمناات ناشای از 

اا و هولوکاست در  ماار  اگزارهاا هسته طی، بيمارا و درگيراهاا راهبردا،  ح بمبارا 
 .شوند خسارت انسانی  ن   نانی دون شمرده می
و يور   لماا  باه لنساتا   1939ساتامبر سال  1عمومام تاريخ  واز  ن   نانی دون 

هاا  شاود   لمانی که در نتي اه    گرانساه و بريتانياا باه  لماا  اعاالن  نا  کردناد، دانساته می
اا از حمالت ننامی و معاهدات، بر بخا  زياادا  با م موعه 1941توانستند تا ميانه سال 

و بروز نبردهاا  گريقااا  1940از ارواا چيره شود  اس از سقوط گرانسه در اواسط سال 
شااامالی و شااار ی،  نااا  عماااالم باااراا مااادتی مياااا  نيروهااااا محاااور و بريتانياااا ااااورت 

ژوئاا   22النتيااک در همااي  دورا  بااه و ااوخ ايوساات  گرگاات  عمميااات بميااتس و نباارد  ت می
اا عميااه اتحاااد  نيروهاااا محااور در  ريااا  عمميااات بارباروسااا تنااا ن گسااترده 1941سااال 

شوروا  واز کردند تا با ورود رسمی اي  کشور به  ن ،  بناه شار ی گشاوده شاود  مااه 
 ااب وارد شااد  ، تنااا ن ناگنااانی اماراتااورا ژاااا  بااه ااارل هاااربر، مو1941دسااامبر سااال 

ها و اعاال   نا     عمياه اماراتاورا ژااا  اعاال  شاد  در  عمنی ايانت متحده به درگيرا
ای اي  حوادث، مابقی نيروهاا محور نيز باه عناوا  متحادي  اماراتاورا ژااا ، باه اياانت 

 وردهاا اماراتورا ژاا  در ياور  باه اارل هااربر باعاث  متحده اعالن  ن  کردند  دست
اساات  از اياا  رو بساايارا از  تاااور شااد کااه  ساايا از تساامط واارب خااارج شدهاي اااد اياا  

 .ها همراهی کردند هاا شکست خورده با    ارت 
ايشروا نيروهاا محاور ااس از شکسات اماراتاورا ژااا  در نبارد ميادوا و شکسات 
 لمااا  و ايتاليااا در نباارد دون العممااي  در مااار و نباارد اسااتاليناراد در خاااک اتحاااد  ماااهير 

روا، متو ی شد  م موعاه ايا  رويادادها ابتکاار عمال را از نيروهااا محاور گرگتاه و شو
ها تنناااا ااساااخاو باااه   نناااا را م باااور سااااخت تاااا باااا گااارگت  حالااات تاااداگعی، در هماااه  بناااه

 .راهبردهاا طری مقابل باشند
متنقي  باه گرانساه اشا ال شاده توساط  لماا ، در طای عمميااتی در نرمانادا  1944سال 

و ضااد حمااالت شااوروا توانساات  ممروهاااا ازدساات رگتااه را بااازاس باياارد   حممااه کاارده
نشاينی از بسايارا از  مايالدا، اماراتاورا ژااا  م باور باه عقب 1945تا  1944هاا  سال

هاا اشاا الی در مرکااز و  نااوب چااي  و برمااه شااد  متنقااي  نيااز توانسااتند نيااروا  ساارزمي 
ننااد و کنتاارل  زاياار راهبااردا واارب نشااينی ک دريااايی اماراتااورا ژاااا  را م بااور بااه عقب

 ا يانوس  ران را بدست بايرند 
، باه ااياا  1945مه  8مارس تا  22 ن  در ارواا با تنا ن متنقي  وربی به  لما  از 

ها اايا  ياگت و  لما  به اشا ال دشامنان  در ماد   رسيد  در نتي ه اي  تنا ن، حاکميت نازا
کاه توساط منا ماا  باه اساارت دربياياد، خودکشای   دولی هيتمر، ايشواا  لما  اي  از ايا 

توسااط متنقااي ، ژاااا  از  1945ژوئيااه  26کاارد  اااس از ابااالو اعالميااه شاارايط تساامين در 
اوت سااال  9و  6اااذير  نتي ااه  ناا  خااوددارا کاارد و بااه دنبااال   ، ايااانت متحااده در 

نيز که تا ااي  ا دان به بمبارا  اتمی شنرهاا هيروشيما و ناگاساکی نمود  شوروا  1945
از اي  به ايما  عدن ت اوز دو طرگه اايبند بود، عميه ژاا  اعال   ن  کرد و به منچاورا 

، ايااروزا متنقااي  در  ساايا ننااايی شااد  1945اوت  15يااور  باارد  اااس از تساامين ژاااا  در 
ها و  ناياات  ناای وارد شاده  اس از اايا   ن ، دادگاه نورنبرگ براا بررسای خساارات
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 ن   نانی دون، سااختار ا تمااعی و نناان  ادرت .مانی و متحدان  برگزار شداز سوا  ل
در  نا  را دگرگو  کرد و اس از    براا  موگيرا از بروز چني  رويدادهايی ساازما  
ممل متحد ت سيس شد  اس از اايا   ن   ناانی دون، نزدياک باه ناين ساده،  مريکاا و اتحااد 

بااه ساار بردنااد  در  ريااا  تااال  ارواااا بااراا   ماااهير شااوروا بااا يکااديار در  ناا  ساارد
هاا ارواااايی در  نااا  کاان  هاا  ناا   نااانی دون، تاا ثير  اادرت  باارا  خسااارات و  ساايب

هاااا مساااتقل گرديدناااد  همچناااي  کشاااورهاا  رنااا  شاااد و مساااتعمرات  گريقاااايی و  سااايايی   
ببخشاند و هاا چند انبه هويات سياسای واحادا باه خاود  ارواايی تال  کردند با انعقاد ايما 

 ها بکاهند   از دشمنی

 (1۹3۹–1۹۴0) نغاز  نگ در اروپا

ساازا چنادي  عممياات اارچن دروواي   ،  لماا  ااس از  ماده1939ساتامبر ساال  1روز 
زميناه، تناا ن باه لنساتا  را  وااز کارد  اوماب از  عنوا  اي  همچو  عممياات گالياويتس باه

شااود  بريتانيااا و گرانسااه بااه  لمااا   میعنوا  نخسااتي  نباارد  ناا  ياااد  نباارد وسااتراالته بااه
ساااتامبر، اااس از  3هاااا ننااامی خااود را متو اای کنااد  روز  الع ل دادنااد تااا عمميات ضاارب
الع ل، گرانساه، بريتانياا، اساتراليا و نيوزيمناد عمياه  لماا  اعاالن  شد  ايا  ضارب گرگته ناديده

تامبر بااه اياا  ائااتالی سااا 10ساااتامبر و کانااادا نيااز در  6 ناا  کردنااد   گريقاااا  نااوبی در 
ايوسااتند  اياا  کشااورها بااه  ااز يااک درگياارا مختااار در زارننااد، هاايو کمکاای بااه لنسااتا  

هاا  نا  باراا  لماا ،  ارائه نکردند  متنقاي  باا هادی ضاربه باه ا تاااد و اگازاي  هزيناه
هاا  هاا باه کشاتی بوتيک محااره دريايی عميه اي  کشور اي اد نمودند   لما  با تناا ن او

   .ی و ت ارا متنقي  به اي  محااره ااسخ داد  اي  ا دان  لما  به نبرد  تالنتيک ان اميد نا
ساتامبر به حوماه ورشاو رسايدند  ضادحممه لنساتا  باه سامت وارب  8نيروهاا  لمانی 

براا چندي  روز ايشروا نيروهاا  لمانی را متو ی کرد؛ اما دوز زد  ضاد حمماه توساط 
لنساتانی من ار شاد  بقايااا نيروهااا لنساتانی باه نبارد در ورماخت باه محاااره نيروهااا 

و اااس از امضاااا  1939ساااتامبر سااال  17ورشااو بااراا ماادت ديااارا ادامااه ياگاات  روز 
شاده باراا ايا   بس با ژاا ، تنا ن شوروا به لنستا  نيز  واز شد  دليال نااهرا ارائه  ت 

ااشای لنساتا  اعاالن گردياد  هاا اوکراينی و بالروسای هنااان گرو حممه، محاگنت از ا ميت
هااا شاادند   خااري  نيروهاااا اااامی عممياااتی  ساااتامبر، مااداگعا  ورشااو تساامين  لمانی 27روز 

اکتبار نياز دسات از مباارزه کشايدند  باا و اود شکسات نناامی، لنساتا   6لنستا  نياز روز 
هيچاااااه تسااامين نشاااد و ا ااادان باااه اي ااااد دولااات در تبعياااد و دولااات زيرزمينااای در سااارزمي  

ا  کرد  بخ  زيادا از نيروهاا ننامی لنستا  به رومانی و دياار کشاورهاا  يرشدهتسخ
هاا  نا   حاشيه درياا بالتيک نقل مکا  کردند  بسايارا از ايا  نيروهاا در دياار ااحنه

بخاا  ورباای لنسااتا  بااه  لمااا  و بخاا  شاار ی    بااه .بااه نباارد بااا نيروهاااا محااور ارداختنااد
  تحات حااکميتی باا عناوا  "دولات عماومی"  ارار شوروا ممحق شد  بخ  از اي  سارزمي

اکتبار  6هاا کوچکی از خاک لنستا  نيز به ليتوانی و اسامواکی رسايد  روز  گرگت   سمت
هيتمر يک ايشنناد ام  براا بريتانيا و گرانسه گرستاد و گنت کاه  يناده لنساتا  باياد اارگام 

ماار دسااتور حممااه گااورا بااه توسااط  لمااا  و شااوروا تعيااي  شااود  اياا  ايشاانناد رد شااد و هيت
 1940وهوايی به بنار ساال  دليل شرايط بد  ب گرانسه را اادر کرد  با اي  و ود، حممه به

موکول شد                                                                  اتحاد  ماهير شوروا 
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رهايی که تحات ايماا  کشورهاا حوزه درياا بالتيک شامل استونی، لتونی و ليتوانی، کشو
هااا  ريبنتاروپ در " مماروا نناوذ" شاوروا بودناد، را م باور باه امضااا ايما مولوتوی

هااا  کمااک دوطرگااه کاارد  اسااتقرار نيروهاااا شااوروا در اياا  کشااورها از شاارايط اياا  ايما 
گيرا از نيروهاا ننامی شوروا وارد اي  کشورها شدند  گنالناد  بود  مدتی بعد تعداد چشن

ا چني  ايمانی امتناخ ورزيد و راضی به واگذار کرد  بخشی از  ممروا خود باه از امضا
باه گنالناد حمماه بارد کاه مو اب  وااز  نا   1939شوروا نشد  شوروا ماه نوامبر ساال 

زمساتا  گردياد  اياا  حمماه من ار بااه اخاراج شاوروا از  امعااه ممال شاد  بااا و اود برتاارا 
اي  کشور ناچيز بود و  ن  ميا  دو کشور عددا و تسميحاتی شوروا، موگقيت نيروهاا 

ناماه اام  مساکو و باا حنان اساتقالل گنالناد ااياا   باا امضااا ايما  1940ماه ماارس ساال 
مااااه ژوئااا  ساااال                                                                              .ياگااات
بااه  ممااروا خااود اگاازود و باار ساار ، شااوروا ا بااارا اسااتونی، لتااونی و ليتااوانی را 1940

مناطق بيسارابيا و بوکوگيناا شمالی با روماانی باه اخاتالی خاورد  در هماي  حاال، رواباط 
کان متو ای شاد و هار دو کشاور  هاا ا تاادا شوروا و  لماا  کن حسنه سياسی و همکارا

   .مقدمات  ن  را گراهن کردند

 اه  پيامدهاس  نگ  دانی دو  

طاری  هاا اش الی ت سيس کردناد؛ اولای باه کشاورا بی لما  دولتمتنقي  در اتري  و  
تبديل شد که با هيو بموک سياسی متحد نبود  دومی به مناطق اش ال وربای و شار ی تقساين 

شدند  ا اراا  دست متنقي  وربی و اتحاد  ماهير شوروا کنترل می ترتيب به شده بود که به
 ااانونی  نايتکااارا   نااای نااازا در دادگاااه زدايی در  لمااا  من اار بااه ايااارد  برنامااه نااازا

هاا سابق از  درت شد؛ اگرچه اي  سياسات باه سامت عناو و ادواان  نورنبرگ و عزل نازا
   .هاا سابق در  امعه  لما  وربی اي  رگت م دد نازا

( خااااود را از دسااات داد  در ميااااا  1937چنااااارن  ممااارو اااااي  از  نااا  )  لماااا  يک
مااارک و بيشااتر اااومرانی بااه لنسااتا  رساايد و اااروس  هاا شاار ی، ساايمزا، نااوا ساارزمي 

شر ی بي  لنستا  و اتحاد  ماهير شوروا تقسين شد؛ به دنبال ايا  اتنااق ُناه ميمياو   لماانی 
ها به  لما  رانده شادند  ساه ميمياو   لماانی نياز از ساودتنمند در چکسامواکی باه  از اي  استا 

هاا وربای از شارق  لماا   ان ن  لمانی ميالدا يک 1950اي  سرنوشت دچار  مدند  تا دهه 
هاا لنستا  را نيز در شرق خاط کارز  باه  اناهنده شده بودند  اتحاد  ماهير شوروا استا 

دست گرگت که در نتي ه    دو ميميو  لنستانی اخراج شدند  شامال شار ی روماانی، بخا  
متنماا  .شادند شر ی گنالند، و سه کشور حوزه بالتيک در اتحااد  مااهير شاوروا گن انياده

در دادگاه نورنبرگ، که طی    متنقي  اعضاا اامی و بر سته رهبرا سياسای، نناامی، 
 ضااايی و ا تاااادا  لمااا  نااازا را بااراا  ناياات عميااه بشااريت تحاات ايااارد  ااانونی  اارار 

 .دادند
متنقي  در راستاا حنن ام   نانی، سازما  ممل متحد را تشکيل دادناد، کاه رسامام در 

باه عناوا   1948و ود  ماد و اعالمياه  ناانی حقاوق بشار را در ساال  باه 1945اکتبر  24
هاا بزرگای کاه  يک استاندارد مشاترک باراا هماه کشاورهاا عضاو تااويب کارد   ادرت

 گرانسااه، چااي ، اناماايس، اتحاااد  ماااهير شااوروا و ايااانت متحااده  ايااروز  ناا  بودنااد 
اناد،  و دائان تاا اماروز باا ی ماندهعضو دائن شوراا امنيت سازما  ممل شادند  ايا  اانط عضا
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، و اتحااد 1971اگرچه دو ت يير کرسی بي   منورا چي  و  منورا خماق چاي  در ساال 
 ماهير شوروا و دولت  انشي    ، روسيه، به دنبال گروااشی اتحاد  ماهير شاوروا در 

از است  اتحاد بي  متنقاي  وربای و اتحااد  مااهير شاوروا حتای  بال  ، رخ داده1991سال 
   .اايا   ن  نيز رو به زوال بود

 لما  به اورت دگااکتو تقساين شاده باود و دو کشاور مساتقل،  مناورا گادرال  لماا  و 
 منورا دموکراتيک  لما ، در مرز مناطق تحت اش ال متنقاي  و اتحااد  مااهير شاوروا 

ن شادند  هاا نناوذ وربای و اتحااد  مااهير شاوروا تقساي اي اد شدند  بقيه ارواا نيز به حوزه
اکثر کشورهاا اروااا شر ی و مرکزا با اشتيبانی کامل يا  زئی مقامات اشا الار اتحااد 

هاايی   ماهير شاوروا، وارد حاوزه اتحااد  مااهير شاوروا شادند کاه من ار باه اي ااد رژين
تحااات رهبااارا کمونيسااان شاااد  در نتي اااه،  لماااا  شااار ی، لنساااتا ، م ارساااتا ، روماااانی، 

اا ا مااارا شااوروا شاادند  يوگسااالوا کمونيسااتی سياسااتی چکساامواکی و  لبااانی، کشااوره
 .مستقل در اي  گرگت و باعث اي اد تن  با اتحاد  ماهير شوروا شد
المممای، باعاث اي ااد نااتو  تقسيمات اس از  ن   نانی دون توساط دو اتحااد نناامی بي 

 بااه رهباارا ايااانت متحااده و ايمااا  ورشااو بااه رهباارا اتحااادا  ماااهير شااوروا شااد  دوره
هااا سياسای و ر ابات نناامی باي   نناا،  نا  سارد باا ياک مساابقه تساميحاتی  طوننی تن 

 .همراه داشت هاا نيابتی را به سابقه و درگيرا بی
در  سيا، اياانت متحاده ژااا  را اشا ال کارد و  زايار ساابق ژااا  را در ا ياانوس  ران 

کوريال را ضاميمه خاود  ها ساخالي  و  زاير وربی در اختيار گرگت، در حالی که شوروا
از سوا اتحااد  1948و  1945هاا  کردند  کره، که  بالم تحت حکومت ژاا  بود، بي  سال

هاااا   ماااهير شااوروا در شاامال و ايااانت متحااده در  نااوب تقسااين و اشاا ال شااد   منورا
در ااه شامالی نناور کردنااد و هار کاادان  38و در دو طااری مادار  1948 داگاناه در ساال 

 .که دولت مشروخ تمان کره هستند که در ننايت به  ن  کره من ر شد کردند ادعا می
درگياارا داخماای را از  1946در چاي ، نيروهاااا ناسيوناليسااتی و کمونيساتی در ژوئاا  

سر گرگتند  نيروهاا کمونيست ايروز شادند و  مناورا خماق چاي  را در سارزمي  ااامی 
نشااينی  بااه تااايوا  عقب 1949ل ت ساايس کردنااد، در حااالی کااه نيروهاااا ناسيوناليساات در سااا

کردند  در خاورميانه، مخالنت اعراب با برنامه سازما  ممال باراا تقساين گمساطي  و اي ااد 
هاا ارواااايی  اسارائيل نشاانار تشاديد درگيارا اعاراب و اسارائيل باود  در حاالی کاه  ادرت

، از دسات هاا اساتعمارا خاود را حنان کنناد کردند تا بخشی از يا تمان اماراتورا تال  می
داد  اعتباااار و مناااابعی کاااه در طاااول  نااا  داشاااتند، ايااا  نتي اااه را ناکاااان گذاشااات و باااه 

 .استعمارزدايی من ر شد
هاا  کننده سرنوشاات باارد، گرچااه کشااورهاا شاارکت ا تااااد  نااانی از  ناا  رنااط می

متناوتی ايدا کردند؛ ايانت متحده بسيار ثروتمندتر از ساير کشورها ناهر شد که من ار باه 
تولياد ناخاالص داخماای    باه ازاا هاار گارد بساايار  1950د موالياد در    شااد و تاا سااال رشا

هاا دياار باود؛ در نتي اه  مريکاا بار ا تاااد  ناانی حااکن شاد   بانتر از هر يک از  درت
–1945هاا  اناماايس و  مريکااا سياساات خمااه سااالح ااانعتی در  لمااا  ورباای را در سااال

الممماای، اياا  اتناااق من اار بااه  بسااتای متقاباال ت ااارت بي دنبااال کردنااد  امااا بااه دلياال وا 1948
 رکود ا تاادا ارواا و ت خير در بنبود وضعيت    براا چندي  سال شد 
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در  لماا  وربای  وااز  1948بنبود وضعيت ارواا با ااالحات ارزا در اواسط سال  
تقين ( هان مسا1951–1948شد و با  زادسازا سياست ا تاادا ارواا که برنامه مارشاال )

زد، تشااديد شااد  بنبااود وضااعيت ا تاااادا  لمااا   طور ويرمسااتقين بااه    داماا  ماای و هاان بااه
مع زه ا تاادا  لما  خوانده شد  ايتاليا نياز روناق ا تااادا را  1948وربی اس از سال 

ت ربه کرد و ا تااد گرانسه دوباره اعود کارد  در مقابال، انامساتا  در وضاعيت ويرانای 
هااا برناماه مارشاال را  کاه حادود ياک چناارن از کال کمک و باا اي  ا تاادا  رار داشات،

هاا بعاد  ا  در دهاه درياگت کرد )بي  از هر کشور اروااايی(، روناد اگات نسابی ا تااادا
 نيز ادامه داشت   

رون ضررهاا عنين انسانی و مادا، اگزاي  ساريه تولياد  اتحاد  ماهير شوروا، عمی
العااده ساريعی را ت ربااه  د  ژااا  رشاد ا تاااادا گوقرا بالگااامه ااس از  نا  ت ربااه کار

بااه يکاای از  درتمناادتري  ا تااادهاا  نااا  تبااديل شااد  چااي  تااا سااال  1980کارد و تااا دهااه 
 به توليد انعتی اي  از  ن  خود بازگشت  1952

 نغاز  نگ  داني دو  با اش ال تدستاآ

اروااا، از وارب ( کشورا اسات در مرکاز Rzeczpospolita Polska منورا لنستا  )
با  لما ، از  نوب وربی باا  مناورا چاک، از  ناوب باا اساموواکی، از  ناوب شار ی باا 

بااومی  اوکااراي ، از شاارق بااا بااالروس، از شاامال شاار ی بااا ليتااوانی و روساايه )منطقااه برو 
کالينيناراد( و از شمال با درياا بالتيک همسايه اسات  ايا  کشاور سای و چناارمي  کشاور 

باشاد  لنساتا  باا  هشتمي  در  اره ارواا و ششمي  در اتحادياه اروااايی میار معيت  نا ، 
 استا  است و اايتخت    ورشو نان دارد  16حاکميتی متمرکز داراا 

و هن زما  با روز  واز  ن ، ارت   لما  به لنستا  حممه بارد و  1939در اول ساتامبر 
 نا  کردنااد  لنساتا  در کمتاار از سااتامبر انامايس و گرانسااه باه راياا   لماا  اعااالن  3در 

يک ماه از ارت  هاا  لما  و شوروا شکست خورد و اسراا زيادا به شوروا منتقل و 
هاا اسااکا  داده شاادند و بساايارا نيااز بطاور دسااته  معاای اعاادان شاادند  در  واااز،  در اردوگاه

باه  لما  و متحدان  در تمان  بنه هااا م ارب و مشارق اروااا و خاورمياناه و خااور دور 
، اوضاخ ت يير کرد و اولاي  نشاانه 1942ايروزا هاا گسترده اا دست ياگتند اما از ااييز 

.هاا شکست متحدي  اديدار شد
1 

اشاا ال اااراگ، اايتخاات لنسااتا  بااه دساات ارتاا   لمااا  بااراا متنقااي  تحماال اااذير نبااود و 
ناا  اتحاد  ماهير شوروا، کاه باه  ادرت مقاومات دولات هااا وربای در برابار  لماا  اطمي

 نداشت، تر ي  داد به  لما  نزديک شود 
م بور شاد باا دولات در تبعياد  استالي  بعد از دو سال و با  واز حممه  لما  به شوروا،

هی واحاادا در مقابال  لمااا  در  بناه لنسااتا  اي اااد لنساتا  از در دوسااتی در ماده و گرمانااد
کند  طباق ايا  تواگاق مقارر شاد کاه عاالوه بار عباور اگاراد نناامی ت نياز شاده لنساتانی از 

و  گريقااا  گمسااطي  هااا نيااز از طريااق اياارا  بااه خاااک اياارا ، زناادانيا  و اگااراد داخاال اردوگاه
 ( 1942منا رت کنند )هاچينسو ، 

                                                      
1
 http://www.historywonders.ir/2017/10/13 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
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 اي اد روابع ومومی با  اميه ميزباآ -ورود پناه وياآ تدستاني به ايراآ

با ايرا ،  رار باود گقاط ساربازا  و نيروهااا کمکای  متنقي ُدّول  بر طبق  رارداد اوليه
تا مي  مايحتااج و  ذو اه  ناا  را تقبال کارده بودناد،  متنقي   نا  وارد ايرا  شوند و نيروهاا

ريط شاااااامار زيااااااادا از  وارگااااااا  و اُسااااااراا محبااااااوس در امااااااا در عماااااال و بااااااه تااااااد
نيااز کااه شااامل عااده زيااادا ز ، کااودک و حتاای ايرمااردا  سااالخورده و  مسااکو هاااا اردوگاه

.حدود سه هزار يتين بود، به منا ري  اگزوده شدند
1 

 16هااا سايبرا در  تيب نخستي  گاروه از لنساتانی هاا   زاد شاده از اردوگاهبه اي  تر
ننار سارباز و مناا ر باود، وارد  2900با چناار کشاتی روسای کاه حامال  1321گروردي  

هاايی  بندر انزلی )انموا سابق( شادند و از  ن اا باه دياار منااطق هادايت شاده و در اردوگاه
دند  نيااروا ننااامی نيااز  اارار بااود از طريااق در تناارا ، ااااننا  و مشااند اسااکا  داده شاا

 همدا  و کرمانشاه به عراق بروند 
هااا  هاا  زا ساتا ، بيابا   معيت درد کشيده لنستانی اس از مدت هاا ساختی در اساتپ

هااااا سااايبرا، ساااران ان در ايااارا  انااادکی روا  رامااا  ديدناااد  تعاااداد  ترکمنساااتا  و تاياا
خورشايدا،  1323ننر رسيده بود و تاا  13000نزديک به  1321منا ري  در ارديبنشت 

هاار چنااد تعااداد زيااادا از  .ها وارد خاااک اياارا  شاادند هاازار نناار از لنسااتانی 150بااي  از 
بخاا  لنسااتا  ايوسااتند و بااراا  ناا  عميااه  مااردا  اياا   معياات بالگاااامه بااه ارتاا   زادا

 متحدي ، ايرا  را ترک کردند  
ت ايرا   رار باود مناا ري  )اعان از سارباز با و ود  نکه طبق  رارداد و تواگق با دول

و اگراد عادا( هرچه زودتر از ايرا  خارج شوند، ولی باه دنيال متعادد از  مماه بيماارا، 
مشااکالت مماای و اشاات ال  نااا   هناا  خااروج بساايار ُکنااد گرديااد  بيمااارا و ساااس ماارگ، 

گاوت شادگا  در  بسيارا از منا ري  لنستانی را اما  نداد که از ايرا  خارج شوند  باراا
هاا اختاااای اي ااد ياا در گورساتانناا مسايحی  تنرا ، بندر انزلی و اااننا  گورساتا 

 639ننار و بنادرانزلی  500دهد در گورستا  ها  دونب تنارا    مار نشا  می دگ  شدند 
 ننر سرباز و اگراد عادا لنستانی مدگو  هستند 

د و ااياااه ااامی خاروج  نناا شانر بتدريط خروج  ننا  واز شا 1321از دهن مردادماه 
بود  منا ري  از بندر انزلای، تنارا ، اااننا  و مشاند عاازن اهاواز  بندر شاهاور اهواز و

ننر از  نا  در ايارا  ماندناد و باا ايرانياا  تشاکيل خاانواده هاا   003شدند ولی با اي  حال 
در حال حاضار نياز اانط ننار از    اناه وياا  در ايارا  زنادگي ماي  .لنستاني دادندايراني
 كنند 

 م.ا  1320سال -وضييت  اميه   ايراآ

  هاس رضاشام پدلوس  نگ -اش ال ايراآ در  نگ  دانی دو 

(، ايااارا  1939سااااتامبر  1) 1318شااانريور  9دون در ااااس از  وااااز  نااا   ناااانی 
طرگی خود را اعالن کارد اماا ااس از  وااز تناا ن  لماا  باه شاوروا باه دليال گساتردگی  بی

طرگی نااايادار باود  نيروهااا متنقاي  باه بناناه  مرز ايرا  با اتحاد  ماهير شوروا، اي  بی

                                                      
1
 http://www.oral-history.ir/?page=post&id=1798 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%BE%D9%88%D8%B1
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باه دنباال اتحااد بريتانياا و  .دنادحضور کارشناسا   لمانی در ايرا  ايا  کشاور را اشا ال کر
هاا نبارد، متنقاي   هااا اياانت متحاده و بريتانياا در  بناه شوروا و نياز شاوروا باه کمک

 25تاامين گرگتنااد از دان  اارساای نيااز اسااتناده شااود و بااه مو ااب    نيروهاااا متنقااي  در 
 .به ايرا  حممه کرده و اي  کشور را به اش ال خود در وردند 1941اوت 

، ابتدا نيروهاا شاوروا از شامال و شارق از زماي  و هاوا 1320شنريور  3روز در 
ور شدند و سااس نيروهااا بريتانياايی نياز از  ناوب و وارب حمماه کردناد و  به ايرا  حممه

يک باه سارعت اشا ال کردناد و هار دو باه سامت تنارا  حرکات  به شنرهاا سر راه را يک
اشااه باا گشاار متنقاي  باه خااوص بريتانياا کردند  ارت  ايرا  به سرعت متالشی شد  رض
هااا بااا ديااار کشااورهاار  ها کشاامک  بااي ر روس سااريعام اسااتعناء داد و ساااس بااا گذشااتر ماادت

هاا گراوا  در ايرا ، با وسااطت محمادعمی گرووای،  گيرا بحرا  متنقي ، و همچني  شکل
( کااه بااانخره باار ساار نااوخ حکوماات  ديااد اياارا  و انتقااال ساامطنت بااه اساار  )محمدرضااا

 .وليعند ايشي  نيز بود، به تواگق رسيدند
 26هازار سارباز و هازار تاناک تای 40در  ريا  اش ال ايرا ،  واا شوروا شامل 

باود کااه برتاارا عااددا و کيناای زيااادا نساابت باه نيروهاااا ايراناای داشاات  عااالوه باار ايننااا، 
ه بمااب هواايماااا  نااای از  مماا 409بيشااتري  برتاارا شااوروا بااا نيااروا هااوايی بااود کااه 

ساارباز و  19000هااا ساناي  را باراا اشا ال ايارا  گراخواندناد   اواا انامايس نياز  اگک 
کردناد   تانک سبک به کار گرگته بودند  نيروا هوايی نيز  واا زمينی را اشتيبانی می 50

کاارد، ااانط براباار  تعااداد هواايماهاااا بمااب اگکاا  شااوروا کااه نيااروا زميناای را تقوياات می
 هاا  سراساارا اياارا  بااراا انتقااال  ناماايس بااود  اااس از اشاا ال، راهنيااروا هااوايی دولاات ا

هااا نناامی از  ناوب اياارا  باه اشات  بناه شااوروا، بار اسااس  اانو  وان و ا اااره  کمک
   .مورد استناده  رار گرگت

شانريور  17طرگی خود را اعالن کارده باود اماا ننايتاام در  ايرا  که در  واز  ن ، بی
توانسات ااس از  داد  به اشاتوانه هماي  اعاال   نا  ايارا  میبه  لما  اعال   ن   1322

هااا اام  ااس از  نا   اايا   ن  باه اعالمياه ممال متحاد بايونادد و همچناي  در کننرانس
  .شرکت کند

اااس از  ناا  ارتاا  بريتانيااا، طبااق تواگااق بااا دولاات اياارا ، اياارا  را تاارک کاارد؛ ولاای 
ماندناد و از ا اراا تواگاق امتنااخ  نيروهاا ننامی ارت  سرخ شاوروا همچناا  در ايارا 

مادت  مناورا منابااد و  کردند؛ و اي  موضاوخ باه تشاکيل دو حکومات خودمختاار و کوتاه
حکومت خودمختاار  ذرباي اا  ان امياد کاه هار دو حکومات باا حمايات شاوروا و باا هادیر 

   .گذارا و مستقر شدند ت زيه ايرا  اايه
هاا  ن   نانی دون، حااال يکای  راحممه ارت ر شوروا به ايرا  در کشاک  درگي

هاا تاريخی اي  کشور، به زيا  حاکميت ممی و تماميات ارضای ايارا  باود،  ديار از تبانی
هااا ايارا  و روساايه در دوره  در ماوارد دياار، در سااده ناوزدهن مايالدا و در اايااا   ن 

بسااته شااد   ا ااار، تبااانی روساايه بااا ديااار کشااورها عميااه ناااامئو  بنااااارت در ارواااا، ساابب 
هااا گمساتا  و ترکمنچااا و تحميال  نناا باار ايارا  شاد  در ماوردا دياار نياز، اواياال  ايما 

سااز  سبب اي ادر حاوزه نناوذر روسايه و زمينه 1915و  1907هاا   ر  بيستن ميالدا، ايما 
حضااور ننااامی  نااا  در اياارا  شااد و در  ناا  دون  نااانی نيااز بنانااه حضااور کارشناسااا  

  .اش ال ايرا  توسط روسيه شوروا را در ای داشت لمانی در ايرا  
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ميميو  ننر، خود باا نابساامانی سياسای،  14در    زما  ايرا  با  معيتي بالغ بر حدود 
ا تماعي و ا تاادا در اثر اش ال کشور، شيوخ بيمار  ها  واگياردار،   حطای و کمباود 

 مواد وذايی)شور  نا ( موا ه بود  
رون ماائب بسيار در تامي   وت والب خاود و درگيار   عمی با اي  و ود مردن ايرا 

بااا بيمااار  هااا  شااايه كااه حتااي بااال   انشااا  بااود، در اااذيرايي و ميزباااني از يااك  معياات 
زده   لنستاني كه برا   امعه ايرا     روز بسايار سانماي   هزار ننره  ن  150حدود 

 ا در اختيار  نا   رار دادند  بود، اهتمان ويژه ورزيدند و تمان امكانات مو ود خود ر
تخت خوابي تنرا  كه در هما  زما  اگتتاح شده باود، اولاي  بيمااراني  500بيمارستا  

خاناه ا  كاه ساال  بال از    در  را كه اذير  نمود،  ن  زدگا  لنستاني باوده و حتاي يتين
 تنرا  احداث شده بود به اناه ويا  لنستاني اختااص ياگت  

بيمااارا  و نيااز کوتاااهی متنقااي  در تاا مي    رنطينااه ه منااا ري ، عاادنورود کنتاارل نشااد
تري  عوامل اي اد نابساامانی و باروز مشاکالت ا تااادا   ذو ه و مايحتاج منا ري  از منن

امعه نابساما  ايرا     روزگار گردياد  ح ان زيااد  معيات و عادن تناساب و بنداشتی در  
منااا ري  ورودا و خرو اای، مشااکل اسااکا   نااا  را دوچناادا  نمااود و بساايارا از مااردا  

گاروه هاائی  وارد بازار کسب و کار شده و زنا  نيز ت  به ازدواج ثبت شاده و نشاده دادناد 
بااه  وازه خااوانی و ا ااراا موساايقی مشاا ول  هااا ها و کاباره از  نااا  در بعضاای رسااتورا 

   1شدند 
زباااا   اا نياااز بودناااد كاااه باااه دبيااارا،  ماااوز  در مياااا  لنساااتاني هاااا، اگاااراد گرهيختاااه

اا هن به زبا  لنستانی بناان "ناداا لنساتا " منتشار  و نويسندگی ارداختند  روزنامه لنستانی
 .است به يادگار مانده از  ننا شناسی ايرا  هايی درباره کردند و کتاب می

عاالوه باار مشاکالت ا تاااادا، ايارا  از نناار ازشااكي هان وضااه مناسابي نداشاات و بااه 
دليااااااااااال عااااااااااادن و اااااااااااود كاااااااااااادر بنداشاااااااااااتی و ازشاااااااااااكي مطماااااااااااوب و كااااااااااااگي، 

در مياا  مناا ري  شايوخ ايادا کارده باود، باه طاورا کاه  سل و تينوئيد و تينوس هاا بيمارا
ناادر انزلاای گرسااتاده شااد  وضااعيت نااامطموب هيئاات ازشااکی بااراا  رنطينااه بيمااارا  بااه ب

بنداشاات و عاادن و ااود دارد و درمااا  متناسااب بااا  معياات كشااور،     اادر رو بااه وخاماات 
ناوزاد متولدشاده در ايارا ، تنناا  5ها  يك محقق  مريكايي، از هار  گذاشت كه بنا بر نوشته

 رسيد  سالاي مي 6يك ننر به 
ختي هاا را بارا  خاود نااه داشات و باا با ايا  و اود ممات ايارا  هماه ناراناي هاا و سا

يااار  رساااند  بااه منااا ري  لنسااتاني و مينمااا  نااوازا بااي دريااغ، ااانحه ا  ماناادگار در 
تاااريخ روابااط ا تماااعي بااي  المممااي خمااق كاارد  باار اساااس اسااناد مو ااود، حتااي يااك مااورد 

 ها به منا را  لنستاني ثبت نشده است   گزار  مبني بر تعرا ايراني
باه اساتاندار  –کارل بادر  –نامه ا وزير مختار لنستا   بارز اي  ادعا، نمونه مستند و

کناد:  خراسا ، در خاوص رگتار ايرانيا  با منا ري  لنساتاني ماي باشاد كاه چناي  يااد می
نيات خيرخواهانه  نابعالی نسبت به هن ميننا  ما ، مناا را  لنساتانی، تا ثير عميقای بار »

ه به م  رسيده،  نابعالی از روا کمال مرحمات ياک هايی ک است  طبق گزار  م  بخشيده
اياااد کاااه در  ن اااا  نناااا  دساااتااه عماااارت بااازرگ را در اختياااار اطناااال يتاااين لنساااتانی گذارده

                                                      
1
 http://ganjineh.nlai.ir/article_1165_181824203a3dfa209bccb3c0e46316c9 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%81%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%81%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%81%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%81%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84
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ناندارا شوند  م  از امين  مب از مراحن خيرخواهانه و نوخ ارستانه  نابعاالی متشاکرن 
 « ا از  نابعالی خواهند داشتها براا هميشه کمال امتنا  ر دهن که لنستانی و اطمينا  می

نامه   نمايندگا  مناا را  لنساتانی باه دولتماردا  ايرانای نياز حکايات از و اود چناي  
در اي  مو ه که اناهندگا  لنستانی بعد از سه ساال ا امات در خااک اااک »اا دارد:  روحيه

بنتاري   کنناد، اين انباا  از     نااب تمناا داريان کاه کشور شما از اي  سرزمي  عزيمات می
تشکرات اميمانه ما را در مقابل مينما  نوازا و اذيرايی دوستانه که از طری     نااب 
و کميه اولياا اماور ايرانای و عاماه ماردن باه عمال  ماده،  باول گرمايناد  ايا  حسا  مينماا  
نااوازا و اااذيرايی و همچنااي  تمااان ا اادامات و تو ناااتی کااه از طااری اولياااا کشااورا و 

مل  مده هيچااه از خاطره ممت لنستا  اااک نخواهاد شاد  تماان ماهاا کاه لشکرا ايرا  به ع
اين بنتاري  يادبودهاا را از    حنان خاواهين کارد  ماا ناه تنناا باا  در وط  شما زندگانی کرده

کنين بمکااه بنتااري  ادعيااه اااميمانه خااود را بااراا   مباای مممااو از امتنااا  اياارا  را تاارک ماای
 .کنين ا  نثار میسعادت و تر ی کشور شما و ممت اير

 ود  مصونيت ايراآ و اش ال توسع متفقيآ 

هما  گونه كه اي  تر بيا  شد، ايرا  نيز از تبعات اي   ن  در اما  نماند و با تو اه 
و تنناا ياک روز ااس از  1318شانريور  10باي طرگاي دولات ايارا  در  باه اعاالن رسامي

می نوشات: در ايا  مو اه کاه اا رسا وزير ايارا  محماود  ان در بيانياه شروخ  ن ، نخست
است، دولات شاهنشااهی ايارا  باه مو اب ايا   مت سنانه نايره  ن  در ارواا مشتعل گرديده 
طااری مانااده و  رساااند کااه در اياا  کااارزار بی بيانيااه تااامين خااود را بااه اطااالخ عمااون می

 ( 1370دارد  )ترکما ،  طرگی خود را محنون می بی
اا بااه وزارت امااور  لمااا   روياا  اتاال در نامااهدر واكاان  بااه اياا  موضااه، ساانير و اات  

نويساد: در اای ناماه ماورخ  طرگی    ابراز خوشحالی کارده و می خار ه ايرا  از اعالن بی
طرگای  رسانن که دولات  لماا  از اعاالن بی محترمام به اطالخ     انب می 1939ساتامبر  6

د اساات مراتااب اياارا  بااا کمااال خرسااندا اطااالخ حاااال نمااوده بااا عاارا تشااکر خواهشاامن
  دردانی وا را به ايشااه مقدس اعميحضرت همايو  شاهنشاهی تقدين نماييد 

اا باه وزارت اماور خار اه ايارا  مراتاب،  سنير و ت انامساتا  در ايارا  هان در ناماه
دهاد:   ااا وزيار محترماام  طرگای ايارا  باه کشاور  را ايا  چناي  توضاي  می انتقال ايان بی

شاانريور را کااه باادا  وساايمه  13مورخااه  14257/25945ه واااول نامااه  نابعااالی شاامار
طرگی    دولت در  ناای کاه در اروااا رخ  تامين دولت شاهنشاهی را داير بر واول بی
رسانن  دوستدار تامين مزبور را به دولات  داده به دوستدار، اطالخ داده بودند به اطالخ می

، نيروهاااا اتحاااد 1320سااون شانريوردن روز  ان  ننايتااا در ساايده متبوعاه خااود اباالو نمااوده
 ماااهير شااوروا از شاامال و شاارق و نيروهاااا بريتانيااايی از  نااوب و واارب، اياارا  را 

 مورد حممه زمينی، هوايی و دريايی  رار دادند 
نمايندگا  شوروا و بريتانيا، عمت اي  مداخمه را و ود تعاداد زياادا کارشاناس  لماانی 

شااوروا و بريتانيااا در اياارا  متعا ااب دو اولتيماااتون در اياارا  ذکاار کردنااد  دخالاات ننااامی 
را اه باه حضاور کارشناساا   1320مارداد  25تيار و  28مشترک شوروا و بريتانياا در 
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باه  1 لمانی به و وخ ايوست  ايا  حمماه همچناي  باه گااامه ساه هنتاه  بال از تبعياد رضاشااه
رياا  حمماه هماهنا  دگاخ شمال و  نوب ايارا  در   خارج از کشور رخ داد  شنرهاا بی

و مشترک شوروا و بريتانيا، شديدام بمبارا  شدند و نيروا درياايی ايارا  در خمايط گاارس 
 و درياا خزر، بر اثر حممه شديد نيروهاا منا ن، نری چند ساعت به کمی از هن ااشيد 

 برخي پيامدها  تدا   متفقيآ

ج،  حطاااي ناااا  و از ايامااادها  باااارز تناااا ن متنقاااي  باااه ايااارا ، اي ااااد هااارج و مااار
هاايی  هاا  ومی و ماذهبی در ساط  كشاور باود كاه باراا مثاال در تبرياز درگيرا کشمک 

بي  مساممانا  و مسايحيا  رخ داده باود تاا  اايی کاه کنساول بريتانياا هشادار داد: احتماانم باا 
هاااا  ااومی و مااذهبی بساايار شااديدتر شااود  رهباارا   خااروج متنقااي  از اياارا ، اياا  درگيرا

هااا مشاابنی داشاتند و باه دنباال  ماب حمايات بريتانياا در  يناده  را نيز نارانیکميساا  شو
نيروهااا شاوروا مساتقر در مشاند  1321نزديک بودند  يا براا مثال در ماه محرن ساال 

م بااور شاادند، حناناات از محمااه ينوديااا  را باار عنااده بايرنااد  يااا حاادود هشتاااد مساامما  
مسامما  توساط ينودياا  خشاماي  شاده بودناد  اهوازا که از شايعه ربوده شد  ياک کاودک

کردند تا کنيسه محمی را به  ت  بکشند  در کرماا  نياز گروهای باه رهبارا يکای  تال  می
هاا بسايارا را واارت  از روحانيو  باا حمماه باه محماه زرتشاتينا دو ننار را کشاتند و خاناه

  ساه ننار را بادار کردند  همچني  گروه مشاابنی نياز در شااهرود باا حمماه باه مرکاز بنائياا
نشاي   م ازه را وارت کردند  درمناطق  ذرباي ا ، کردساتا  و منااطق عرب 50 ويختند و 

اعاراب ايارا  در اای  1321 نوب مسئمه زبا  بسيار بر سته و  شکار شده باود  در ساال 
هااا بريتانياا  هاايی باه دولت  دايی و ايوست  به کشورهاا عربی بودند  اي  اعاراب در ايان

اا کاه در  ها براا  دايی از ايرا  شدند که البته به دليل تنر ه مريکا خواستار حمايت   و  
ميااا  اعااراب بااود، موگااق بااه  اادايی از اياارا  نشاادند وضااه مناااطق کردنشااي  نيااز بااه همااي  

 (1363)اباحی،ترتيب بود 
عااالوه باار اي اااد و يااا تشااديد تاان  هااا   ااومي و مااذهبي در  امعااه اياارا ، مشااکالت 

دا بسااايارا نياااز مثااال تاااورن، دزدا و  حطااای باااه عناااوا  نموناااه هاااا  کاااوچکی از ا تااااا
ايامدهاا اي  تنا ن در ننر گرگته مي شود  در اشاره استناد  باه ايا  بحاث، ناماه شاکايت 

وزير  بااه نخساات 1321  اااا محمااود باادر وزياار داراياای در نخسااتي  روز از تيرماااه سااال 
وزير  اش ال گرا  است:  نااب   ااا نخسات و ت، گواه شرايط سخت مردن ايرا  از ت اوز

م ااددام از اهااواز اطااالخ رساايده باار حسااب دسااتور اسااتاندارا ماا موري   14932اياارو نامااه 
خارداد  30و  28شنربانی و شنردارا بدو  مواگقات اداره دارايای ا تااادا در روزهااا 

ر  اباال انااد  بساايا تاا   رد از محمااونت تناارا  باارده و ماااری کرده 45و اول تياار معااادل 
مالحنه است کاه در بحبوحاه حااال خوزساتا  اساتاندارا محال باه  ااا اينکاه ماالکي  و 
ااااحبا  گنااادن را ممااازن باااه تحويااال داد  گزوناای نماااوده و مااااری محااال را تااا مي  نماياااد 
خودسااارانه  رد و گنااادن ورودا را کاااه منحاااارام باااراا مااااری تنااارا  اختاااااص داده 

                                                      
1
ضا ،1320 شهریور 2۵ روز صبح  فع به سلطنت از شاه ر هد ن ست ولیع  یک و بی

 اش باتفاق خانواده شهریور، 30 کرد و روز گیری کناره پهلوی محمدرضا اش ساله

 که بریتانیایی کشتی یک به تا رفتند بندرعباس و کرمان یزد، به اصفهان از

 .شوند داده انتقال ببرد، موریس جزیره به را ها آن بود قرار
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ا گذشاته در مااه تيار و مارداد مقادارا از گنادن کنناد در حاليکاه ساالنا است ماری می شده
شده  چو  گعالم تننا راه ت مي  تنرا  هما  گنادن و  رد ورودا  خوزستا  به تنرا  حمل می

از خاارج اسات چنانچاه از مارتکبي  ايا  خودسارا  ادا بازخواسات نشاود و دساتور  طعاای 
مسائوليت تا مي  براا ت مي  ماری از محمول اادر ناردد وزارت دارايی به هايو و اه 

کناد تنارا  در مادت کوتااهی باه  خواربار کشور را به عناده نارگتاه و ااراحتام عارا می
سختی و  حطی دچار خواهد شد  وضعيت برنط هن بنتر از ساير والت نباوده و باه عناوا  

لایر بااه  250ماا ، از  44بااه مقاادار  1321تااا تيرماااه  1320مثااال:  يماات باارنط از تيرماااه 
 (1991)استوارت،لایر رسيد  600

در اي  روزها  سخت كه مردن ايرا  خود درگيار  نا  و اشا ال كشورشاا  بودناد و 
با بسيار  مشكالت و ماائب مختمی دست و ان ه نرن مي كردند، حضاور  نا  زدگااني 

 از لنستا  در ايرا  بر سختي ها و مشقات ممت  حطي زده و بي اناه ايرا  مي اگزود 
 گرهناي ميا  ايرا  و لنستا  اسيارتباطات و اشتراکات سي

تاريخچااه و رونااد شااكل گياار  مناساابات ديامماتيااك و ارتباطااات بااي  دو كشااور اياارا  و 
بااه امضاااء رساايده، بااي  اوزو  1474لنساتا  بااه و ااود  ااديمي تااري  سااند تااريخي در سااال 

دو بر مي گردد كاه  ادمت مناسابات  لنستا  و ت اادشاه كازيمير ياگمو  و  ويونمو  قحس  
كشور را به باي  از اانااد ساال ماي رسااند  همچناي  تاسايس سانارت ايارا  در ورشاو باه 

 1ذكر گرديده است  1925و سنارت لنستا  در تنرا   1920سال 
در حال حاضر نيز رواباط گعماي دو  انباه مياا  ايارا  و لنساتا  در ساط   ابال  باولي 

ز وزيااار گرهنااا  و ارشااااد و اااود دارد و تاااا کناااو  اكثااار وزرا  كشاااور ايااارا  باااه ويااار ا
اسالمي، به اي  كشور سنر نموده اند  اما وزير گرهن  لنستا   بال به ايارا  سانر  داشاته 
است   دمت مناسبات گرهناي ايرانيا  با لنستاني ها نيز به  ر  دهن و ياازدهن مايالد  بار 

ار  مي گردد كه با اكتشاگات باستا  شناسي و كشای ساكه هاا  سااماني، و اود رواباط ت ا
 ايرانيا  نيز تا    منطقه مشخص شده است  

حدود هشتاد سال از منا رت لنستاني هاا باه ايارا  ماي گاذرد و باه ناوعي ايا  روياداد 
تاااريخي را مااي تااوا  بااه عنااوا  يااك ااال ارتباااطی  اباال اعتناااء در اي اااد و اسااتمرار روابااط 

ثباات مو ااود در عمااومی ميااا  مااردن هاار دو  امعااه در نناار داشاات، چاارا كااه نااااه بساايار م
مردن لنساتا  نسابت باه ايا  موضاوخ تاا كناو  در تحكاين ارتباطاات و مناسابات در عرااه 

 ها  گوناگو  سياسي، ا ااد  و گرهناي دو كشور تاثير مطموبی داشته است  
زمينه ها و گعاليات هاا  ان اان شاده در حاوزه مطالعاات ايرانشناساي و مراكاز  ماوز  

دانشاااه يااگيموني كراكاوی ستا  را ماي تاوا  مركاب از: زبا  گارسي در دانشااه ها  لن
دانشااه ورشو )شاكل گيار  موسساه شارق )به طور رسمي و برا  اولي  بار(، 1820از 

دانشااه ُازنا ،  موز  زباا  گارساي )باا همكاار  سانارت ايارا ( از (، 1932شناسي از 
مارتبط باا ايرانشناساي ،  دانست كه هر كدان به گراخور در حاوزه هاا  مختمای 2003سال 

گعال هستند و البتاه دو مركاز اول از هيچاوناه حمايات رسامي از ساو   مناور  اساالمي 
 ايرا  برخوردار نيستند 
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نيز از دياار موضاوعات تاثيرگاذار در  1بررسي وضعيت اسالن و مسممانا  در لنستا 
رت ا اوان  ريا  ارتباطات ميا  دو كشور  ابال تو اه و بررساي اسات  در حاالي كاه مناا 

ن باااز مااي گااردد، 1615تاتااار بااه شاانرها  بوهااونيكي و كروشااينياني لنسااتا  بااه  اارو  
رخ داده كاه در حاال حاضار نياز  1935تاسيس و گعاليت اولي  اتحاديه بزرگ اساالمي در 

گعال است  و ود چنار تشكل اسالمي در لنستا  باه عباارت: ان ما  هاا  ماذهبي، ليا  و 
را  2011رها  لنستا  كاه تعاداد  ماار ثبات شاده مساممانا  در ساال اتحاديه مسممانا  و تاتا

 هزار ننر(  30انط هزار ننر اعالن نموده اند ) مار وير رسمي حدود 
مساااممانا  لنساااتا  اكثااارا ساااني ماااذهب و حنناااي باااوده و نناااوذ گر اااه بكتاشااايه بااار رو  

طاه ژوك نياز در تاتارها  لنستا  بسيار زياد است  ايروا  گر ه احمديه باه رهبار  محماد 
 لنستا  گعال اند 

مساااااا د  مساااااا د بوهااااااونيكي در لنسااااااتا  چنااااااار مساااااا د اااااااامي و ااااااود دارد: 
دانساك ) ديمي تاري  مسا د اروااا  شار ي(2كروشينياني مسا د ورشاو)نمازخانه  مسا د گر
 اهل سنت( 

نكته  ابل تامل اي  است كه كشور لنستا  در ُزمره مذهبي تري  كشورها  ارواايي باه 
 مي رود شمار 

در لنسااتا ، گااروه هااا  راساات بااا در دساات داشاات   اادرت سياسااي، تنكاارات شااديد ضااد 
و ود دارد و لنساتا  از  مماه  3اسالمي دارند  در اي  كشور مكررا تناهرات ضد اسالمي

كشورها  ارواايي است كه در موضوخ اناه ويا  مسمما  به شدت مقاومت كارده و تعاداد 
  ميمي را اذيرگته است 

ميراث ايراني، گاراز منان دياار  در مناسابات مياا  دو كشاور ماي باشاد كاه در  حوزه
اي  زمينه به رئوس ذيل مي توا  اشاره كرد: و ود حدود دويسات شايا ايراناي در لنساتا  

نساااخه خطاااي گارساااي در كتابخاناااه  150تاااا  100مااايالد ، و اااود 1917از  ثاااار  ااارو  
ر كتابخانه هاا  شخااي اشارای زادگاا  دانشااه ها  ورشو، كراكوی و ممي و همچني  د

لنستاني باتو ه به عالئق  نا  در    زما  به منااهر و نمادهاا  گرهنا  و تماد  شارق و 
و ود حدود اد  طعه گر  ننيس ايراني در موزه گر  شر ي به سنار  خاندا  سامطنتي 

 4در زما  حكومت دودما  انو  در ايرا  

 تدستاآ در قلب اروپا

ا  در مركز ارواا، خود باه عناوا  ياك عامال  اذابيت بسايار منان بارا  ژئواميتيك لنست
ابر اادرت هااا   ناااني در طااول تاااريخ بااوده اساات  هم ااوار  اياا  كشااور بااا همساااياا  
 درتمنااد و حساسااي همچااو  روساايه،  لمااا  و همچنااي   راباات بساايار نزديااك بااا كشااورها  

ماه باالروس و اوكاراي  را ارتن  و  ن ال براناياز در عرااه سياساي باي  الممماي ما   م
نيز مي توا  به عناوا  عامال ماوثر بار وضاعيت و  اياااه سياساي و ا تاااد  لنساتا  در 
ارواا و حتاي  ناا  بار شامرد  ايا   اذابيت هاا    راگياا  سياساي  لنساتا  بارا  اياانت 
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متحده امريكا نيز در سطوح مختمی سياسي، ننامي و ا تااد  دارا  اهميت اسات  دولات 
زيرسااخت هااا نناامی در خااک لنساتا  ايا  امکاا  را  در سال ها  اخير با اي ااد امريكا

تري  زماا  ممکا ، تعاداد  ابال تاو ني نياروا نناامی  برا  خود بو ود  ورده تاا در کوتااه
 مريکااايی در اياا  ساارزمي  مسااتقر شااوند و م موعااه ا اادامات و تحركااات امريكااا باارا  

رواااا، ضاام  اي اااد يااك اايااااه مسااتحكن و در حضااور  درتمنااد ننااامي در اياا  نقطااه از ا
دسترس بارا  اياانت متحاده در منطقاه و خاوااا بمنناور تناا ن و ياا مقابماه باا تنديادات 
احتمالي روس ها، لنستا  را به يك بازو  رزمي  و  در اختيار خود برا  نيروها  نااتو 

 (1397كرده است )نيک اور، 
توساط لنساتا  از امريكاايي هاا، خاوااا خريد ت نيزات ننامي و دگااعي  ابال تو اه 

سامانه ايشرگته دگااخ موشاكي اااتريوت و اساتقرار نيروهاا  نناامي امريكاا، مو اب باروز 
تن  ها و واكن  ها  تند  از ساو  مقاماات رسامي دولات روسايه باه عناوا  نقطاه مقابال 

دامات ايانت متحده در اي  منطقه شده است  مسكو ضم  اعاالن مراتاب ناراناي خاود از ا ا
امريكا در نزديك تري  مو عيت   راگيايي به مواضه روس هاا از کشاورهاا عضاو ايماا  

)ناتو( درخواسات رعايات ااال بازدارنادگی نناامی  را داشاته اسات  در  1 تالنتيک شمالی
حال گدراسيو  روسيه با د ات کامال وضاعيت نناامی در خااک اروااا را زيار ننار دارد و 

انااد، در اااورت ضاارورت تمااامی ا اادامات  رهااا اعااالن کردههمااانطور کااه مقامااات مسااکو با
 نزن براا دگاخ از مناگه ممی و  انونی کشورشا  را ان ان خواهند داد 

در م اااورت ساارزميني بااا كشااور بااالروس نيااز التنابااات سياسااي باارا  لنسااتاني هااا 
هااا  همچنااا  ادامااه دارد و بااه اذعااا  تحميمااارا  سياسااي و ننااامي در اي اااد و تشااديد تاان  

مو ود، همچنا  نق   مريکا و همايمانان  در دمي   ت  بحارا  انكاار ناشادني اسات  ناوخ 
حكومات ديكتااتور مآباناه الكسااندر لوكاشاانكو، موضاوخ و كينيات برگازار  انتخاباات اخياار 
رياست  منور  در بالروس،  رابت معنادار لوكاشنكو با ونديمير اوتي  رئيس  مناور  

  دهااای مناااا رت وير اااانونی اناه وياااا  از طرياااق مرزهاااا  روسااايه و همچناااي  ساااازما
بااالروس بااه لنسااتا ، ليتااواني و لتااوني را از منمتااري  دنياال حساساايت هااا و دخالاات هااا  
سياسي و ننامي ايانت متحده امريكا و كشورها  همسو باا   ، در باالروس ماي تاوا  بار 

 شمرد 
روباه رو ماي باشاد، ياك  معضل تااريخي و ريشاه دار دياار  كاه كشاور لنساتا  باا   

چال  ديامماتيک  د  ميا  لنستا  با رژين اسرائيل اسات كاه ايا  موضاوخ نياز از اتنا اات 
تمخ  ن   نااني دون سرچشامه ماي گيارد و ريشاه در  ناياات نااز  هاا در  رياا  اشا ال 
لنستا ، كشتار ينوديا ، براايي اردوگاه ها  مارگ و كاار ا باار  و در م ماوخ ماا را  

 ت دارد هموكاس
تاال  ويااو معتقااد اساات كااه دولاات لنسااتا  در خاااوص موضااوعات مربااوط بااه امااور 
ينوديا  در زما   ن ، خاواا امالك ينودياا  باياد ورامات ارداخات كناد كاه در مقابال 
اي  درخواست ها، مقامات رسمي لنستا ، ضم  بروز واکن  هاا تناد باه ايا  مساائل، بار 
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امات خاامانه توساط  لماا  هاا  نااز  ااورت گرگتاه اي  نكته تاكيد كارده اناد كاه ايا  ا اد
  ويو ارداخت نخواهد کرد   است و ورشو هيو ورامتی بابت    به تل

در سنوات اخير دولت لنستا  به دنيل همسوئي بيشاتر سياساي، نناامي و ا تاااد  باا 
را  ايانت متحده امريكا، به لحان موازانه  درت سياسي، به نوعي در نقطه مقابل كشور ايا

 رار مي گيرد  همارايي لنستاني ها با مواضاه دولات امريكاا بار عمياه ايارا  در مناسابات 
ه   و 1397سااال مناان بااي  المممااي، ماا   ممااه برگاازار  نشساات ضااد ايرانااي در ورشااو

 هاا  مريکا عميه ايرا ، ُرخ نمايانده است  مخالنت رسمي لنستا  با تضعيی تحرين

 تحقيقات پيشيآ:

( در اژوهشي با عنوا " شرق ايارا  در  نا   نااني دون: عباور 1397ااحبکارا )
منا ري  لنستاني" به سابقه حضور  درت ها  استعمار  بخاوص اناميس و روسايه در 
شرق ايرا  در سال ها   بل از  ن   ناني اول و ر ابت    ها بر سار مسائمه هندوساتا  

 نا   نااني دون باار دياار نااه مبسوطي داشته و همچني  ايا  موضاوخ كاه در گيارودار 
ايرا ، بخاوص نواحي شر ي، کاانو  تو اه  ادرت هاا  بازرگ وا اه ماي شاود  نخساتي  
کارکرد شرق ايرا  برا  متنقي ، استناده از راه ها  موااالتي ايا  منطقاه بارا  رسااند  
تاادارکات و تسااميحات بااه شااورو  بااود   ناا   ناااني دون در ديااار سااو ، من اار بااه کااو  

زياد  از لنستاني ها شد، با تو ه به اي  که بخ  هاايي از سارزمي  لنساتا   ا بار  تعداد
هن زماا  ماورد ت ااوز  لماا  و اتحااد  مااهير شاورو   ارار گرگات، تعاداد زيااد  از ايا  

  وارگا ، توسط روس ها به سمت  سيا  مرکز  و از ن ا به ايرا  کوچانده شدند  
ي اسااناد  از ابعاااد  حطااي باازرگ در ( در مقالااه خااود بااا عنااوا  "بررساا1397م ااد )

ن" به بررسي و توايی ابعاد منان ايا  وا عاه تااريخي 19171919ايرا ، طي سال ها  
 كه مو ب اي اد تحونت منن سال ها  بعد در سراسر ايرا  شده، ارداخته است 

( در مقالااه ا  بااا عنوا "عماال کار مااد  نساابي سياساات خااار ي اياارا  در 1394متقااي)
ون"،  ضم  شرح رويدادها  در ايرا  ناشي از بروز  ن   نااني دون کاه  ن   ناني د

با سقوط انمو  اول و  واز دورا  انمو  دون در ايرا  همراه بود، به زميناه هاا  حاوادث 
مناان اياا  دوره، از ممااه اتخاااذ سياساات بااي طرگااي و اتحاااد بااا متنقااي  اااس از اشاا ال اياارا  

ه شاده، اننعاال دساتااه سياسات خاار ي ايارا  در ارداخته است از اهن موارد در ننر گرگتا
اي  دوره بوده است كه نتوانسته با درک شرايط  ناني، سياساتي مناساب و در  نات منااگه 

 کشور در اي  گيرد 
( در مقاله ا  به بررسي"عمل بحرا  هاا  ا تمااعي ايارا  1399ممك زاده و رحماني)

اند  هدی اي  مقاله دساتيابي باه درك و در  ن   ناني اول با نااه به مطبوعات" ارداخته 
خوانشي احي  از عوامل شاكل گيار  بحارا  هاا  ا تمااعي ايارا  در  نا   نااني اول 

 بوده است 
( اژوهشي تحات عناوا  "مطالعاه نقا  اناميساي هاا در  امعاه ايارا  در 1399 باد  )

 امعاه   ستانه  ن   ناني اول" ان ان داده است  و  در اي  ااژوه  باه تعريای وضاعيت
ايرا  در اوايل  واز  ن   ناني اول ارداخته و نق  انامستا  را در بروز و نتاايط ناشاي 

 از اي   ن  در سرزمي  ايرا  بررسي كرده است 
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( در مقاله ا  با عناوا  ناااهي باه انعقااد عندناماه ورساا  و تبعاات   ، 1398مراد )
ق منان باي  الممماي ارداختاه اسات  به تعريی منااد عندناماه ورساا  و دنيال اي ااد ايا  تواگا

ناارناده تااال  كاارده اساات تااا تبعااات ناشااي از اااذير  اياا  تواگقنامااه توسااط دولاات  لمااا  را 
شرح و بسط دهد و نق  اساسي ساير دول  درتمند و تاثيرگذار بار  نا  و اتنا اات بعاد از 

    دورا  را در ننر گيرد 
نااا   ناااانی دون" باااه شااارح ( در اژوهشاااي باااا عناااوا " ايااارا  و  1385تااااج عينااای)

وضاعيت  امعااه اياارا  در    زمااا  و مااوارد منماي همچااو  اننعااال حکوماات رضاشاااه در 
 بال  ن   نانی دون و ورود سنل متنقي  به کشور ارداخته اسات  ناارناده گقادا  حمايات 
مردماای و انساا ان نزن در ساااختار  اادرت سياساای انمااوا اول را حکاياات كاارده و گراينااد 

 نی دون و موضه گيريناا ايرا  در  بال    را نيز مرور كرده است  و وخ  ن   نا

 مرور و چارچوب نظر 

  تقسين بندا ننريات  امعه شناختي در خاوص عمل و  ينده نارا  ن  ها:
هاااا مطاارح شااده توسااط انديشاامندا  و ااااحب نناارا  اياا  حااوزه و بااا تو ااه بااه دياادگاه
هشاي، ننرياات ذيال در تحميال نناايی، ماورد اا بود  ايا  حاوزه   اژوهمچني  ميا  رشته

 استناده  رار گرگته است:
با ننر داشت ياك ااال مشاترك، مبنای بار اينكاه  نا  را ياك ادياده  1اکثر اي  ننريات

ماي  طبيعي" به مننومي كه  اميل دوركين    را به كار مي برد، زندگي انسا  ها در ننار  "
 تناوت دارند: وه اي  بيني  ينده با يكديار گيرند  با اي  حال، اي  ننريات از لحان نح

دارناد  نا  هاا زاده سااختار ا تمااعي هساتند و باياد  الی( گروه )خوشبينا ( که عقياده 
كاه روز  ايا  سااختار دگرگاو  شاود  انديشامندانی  اميدوار بود و اي  گونه اي  بيني كارد 

 بوده اند  همچو  س  سيمو ، اگوست کنت و هربرت اسانسر مداگه اي  ديدگاه
ادياده ا  اسات اباد  و والباام منياد، مثال ايزولاه،  ب( گروه )بدبينا (: معتقدند كاه  نا  

کماماويو و ژرژسااورل  درننريااات بدبيناناه کااه ازننريااات ا تمااعی مارکسيساات هااا ناشاای 
مياااردد،  ناا  اباادا گقاارا عميااه ثروتمناادا  و ااود دارد و منشاا  اياا  تعارضااات درمسااايل 

است  به عقيده  نا  ستيزها وسايمه دگرگاونی هااا ا تمااعی هساتند و  ر ابت هاا ا تاادا
اي  دگرگونی ها را ميتوا  مو ب اي اد  امعه متعادل و خاوب دانسات  ايا  ننرياات هايو 
يااک از  نبااه هاااا ا تماااعی و هاايو اديااده  اادا گانااه اا را باادو  ارتباااط بااا کاال تاااريخی و 

 ساختار ا تماعی    درک نمی کنند 
وشبينانه : بار اسااس ننرياات "سا  سايمو " و وگاق ايا  ماوارد، باا شاروخ ننريات خ

ااااانعت، دشاااام   ناااا  اساااات، ” ناااا  هااااا نيااااز اايااااا  خواهنااااد ياگاااات  دوره ااااانعتي، 
به عنوا  مثال هما  طاور ” انعتي را دستاوردها  ننامي از ميا  مي برند  دستاوردها  

اانعتي ايا   ساالو ، اانايه كه شاهد بودين در  ريا  اتقا ات  نا  سارد و گروااشای يوگ
كشورها  عضو ايما  نااتو از  كشور توسط هواايماها  ايشرگته م نز به سالحنا  مدر  

بعاد از  نا  بردگااني باه دسات ماي  بي  رگتند  در زما  هاا گذشته ماردن ماي  نايدناد و 

                                                      
1
تاب  ته از ک عه" برگرف سی جام نگ شنا شته" ج ستول ی نو مه  گا با ترج تول  بو

 های رشته نگاه از جنگ مختلف های جنبه کتاب این در. است هوشنگ فرخجسته

 .است گرفته قرار مطالعه مورد انسانی علوم مختلف
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د اساتناده ماي كردناد، حاال  نكاه مردماا   ديا  وردند و از  ننا در  نت بنباود زنادگي خاود 
ياا اام  باه اانعت وابساته اسات  نناان اانعتي كاه در     توليد مي كنند  بنابر اي ،  ن  

استناده مي كنند، در اثر تحولي تاريخي  انشاي  نناامي گئاودالي و  اگراد از ثمره توليد خود 
  كه امكا  بقاء در    كن و بي  به طور مستقين بر وارت استوار است  ننامي مي شود 

و  و كااه در ابتاادا باساا  ساايمو  همكااار بااود، از او بساايار گراتاار رگاات اگوساات كناات: ا
مرحماه اانعتي  ننريات س  سيمو  را توسعه داد  كنت نيز بر تمايز بي  مرحماه نناامي و 

تا ثير بار طبيعات ياا باه  ت كيد مي ورزد  گعاليات بشار  تنناا دو هادی دارد: كشورگشاايي و 
ايا  ياا    هادی باه طاور د ياق  ا  رسايد  باه عبارت ديار بر توليد،"هر  امعاه ا  كاه بار

هويت است  ننان كن  هدگي نناان داشات  سازما  نياگته باشد، تننا  معيتي سرگردا  و بي 
ديدگاه خوشبينانه  ن  را ياك ننااد ا تمااعي ماي داناد  ولي ننان  ديد هدگي انعتي دارد"  

هيات  نا  هاا هان ت ييار ماي است  لذا باا ت ييار سااختار  امعاه، ما هر چند نناد  انندامي 
سيمو  و اگوست كنت گكر مي كنند كه ايشارگتر اانعت،  نا  را  كند  ننايتا اينكه كه س  

درسات بار عكاس شاد،  واماه در اوج رگااه ا تاااد  ماي  ناناد و بارا   از بي  مي بارد، 
البته به اي  منان باياد تو اه داشات    ورد  بازار، گقط انايزه  ن  عوا مي شود"  بدست 

که و وخ دو  نا  بازرگ  ناانی در اوايال  ار  بيساتن، خطاابود  ننرياه او را نشاا  مای 
 دهد 

وضاه ماي  ُكنت به موازات "  انو  سه مرحمه ا " خود،  انوني در مورد تحول  نا  
  كند: 

اون  ناا  باارا   ناا  و در اااورت نياااز :  وامااه اوليااه  ااادر نبودنااد نناان را   (الاای
باا  مكتب  نا  بيآموزناد   نا  بارده دار  را  ساا  كارد و  هيو مكتب ديار   ز در در 

و  اياا  عماال، ااانعت را بااه و ااود  ورد  بنااابر اياا  ننااامي گاار  اماار  وير اباال ا تناااب 
 ضرور  بود  

ب( دون اينكه  ن  و اود دارد، اماا باه نناان اانعتي نوااا وابساته و باه ماوازات رشاد 
  انعت توسعه ايدا مي كند 

ننار    ها   ديد را كمتر از  نانا   دين مي داند  چرا كه به  گوست كنت تمنات  ن 
چناي  معتقاد  او در حال حاضر همه مردن به طور  اطه در  نانا شركت نمي كنند  او هان 

گئاودال، روحياه نناامي  است كه با  انشي  شد  ارت  دائمي به  ا  چريكنا و  نا ويا  
  ضعيی مي شود 

    ان مو ب نابود   ن  ها مي شود ج( سون اينكه انعتي شد  سران 
در ادامااه بحااث، بااا اسااتناد بااه شااواهد و  اارائ  تاااريخی درخااواهين ياگاات کااه  يااا اروسااه 
انعتی شد  و يا ااال ذاتر دنياا ُمدر  مو ب ناابودا  نا  هاا شاده اسات و ياا اي ااد و 

 گستر     ها؟

 روا تحقيق

 ندسته از اژوهنادگا  ا تمااعي ننر به اينكه تحقيق ايماي  بنتري  رو  مو ود برا  
اساات كااه عال ااه منااد بااه  مااه  ور  داده هااا  اااامي باارا  توااايی  معياات هااا  بساايار 
بزرگي هستند كه نمي توا  به طور مساتقين  نناا را مشااهده كارد، باا نموناه گيار  احتماالي 
د يق مي توا  گروهي از ااسخ گوياا  را گاراهن  ورد كاه ويژگاي هاا   ناا  مانعكس كنناده 
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( حكاان ماار بارا  كماك باه اداره  568:  1381يژگي ها   معيت بزرگتر باشد )ببي، و
( ايماي  ها  سازماني اولي  527ص 1381 ممرو خود به سرشمار  مي ارداختند  )ببي 

بار در سالنا   وازي  اس از  ن   ناني دون و به عناوا  ابازار  بارا  سان   روحياه 
سازماننا حدا ل يك بار ننر سن ي ياا ايمااي  ساازماني كاركنا  ان ان شدند و از    بيشتر 

 (1991را ان ان داده اند  )هايز  ، 
ماارور  از رو  ايماااي  اسااتناده شااده از همااي  رو، باارا  ان ااان اياا  اااژوه  عممااي

است و ننر به اينكه اي  تحقيق در زمره اژوه  ها  كاربرد   رار مي گيرد، باا اساتناده 
   .د كتابخانه ا  و همچني  تکنيک مااحبه، بدست  مده استاز اطالعات، منابه، اسنا

با تو ه به اتنا ات و و ايه مورد ننر كاه ساابقه ديريناه ا  دارناد، از رويكارد تااريخي 
(historicism  و با تاکيد بر ننريه داده بنياد در راستا )ايا  موضاوعات  بررسي و مطالعه

 استناده شده است  
يت مطرح در اي  تحقيق كه تقريباا تماان كشاورها   ناا  را با تو ه به ح ن انبوه  مع

در طول  ن  ها و بعد از    در بر مي گرگته است، مي توا  از  معيت ماردن ايارا  در 
  و  معيت اناه و  منا ر لنساتاني باه ايارا ، باه عناوا   امعاه  ماار  يااد 1320دهه 
 كرد 

 

  مع بندس و نتي ه گير 

گوق مي توا  بيا  نماود: باا بناره گيارا از ت ربياات تااريخی با نااه ا مالي به موارد 
 ن  هاا بزرگ  نانی، و ود  دمت طونني در ارتباطات ميا  ايارا  و لنساتا ، و اود 
اشتراکات  ابل اعتناء و همچني  مو وديت مواگقتنامه ها  رسامي سياساي، گرهنااي ماابي  

نااه اي اااد و يااا تحکااين بسااترهاا دو كشااور، ماای تااوا  بااا نناار بااه مااوارد ذياال الااذکر در زمي
مطمااوب و همچنااا  تساانيل مناساابات و اسااتمرار ارتباطااات معنااادار در عراااه سياساای، 

 ا تاادا و گرهنای، گان هاا اثربخشی برداشت:
الی( با تو ه به وضعيت گعمی  امعه  نانی و و ود  ن  هاا گوناگو  گرن و سرد 

هااااا خوشااابينانه و ايشااااير  هاااا  در بسااايارا از منااااطق   راگياااايی دنياااا، ايشااااويي 
انديشااامندا   امعاااه شناسااای همچاااو  سااا  سااايمو ،  گوسااات کنااات و اسانسااار در حاااوزه ا 

د و خااالی وا ااهر    ثاباات شااده اساات و  اازء بااا طناازا  ا تماااخ سياساات بااه طااور كاماال ر 
 كرد   دردناک نمي توا  اي   بل ننريات را مطالعه 

ود در حاوزه  امعاه شناسای سياسای، تاا ب( در ای رد اي  ننريات و وا ه گرايی مو ا
حدود زياادا مای تاوا  گنات: در روزگاار معااار، اياداي  اانعت و ايشارگت تکنولاوژا 

و از نتايط اي   ن  هاا گارن و سارد، عاالوه بار کساب  باعث گستر   ن  ها شده است 
مناگه ا تاادا و سياسی هنانات باراا کشاورهاا توليدکنناده  نا  و ت نيازات نناامی باا 

 ره به گراگيرا  نا ، می توا  درگيرا  اطبه مردن  امعه را نيز متاور بود  اشا
ج( ننر باه موضاوخ مطالعاه ماوردا درگيار باا ايا   نا  هاا )ايارا  و لنساتا ( و باا 
تو اه باه اهميات كشاورها  لنساتا ، چاك، اسامواكي و حتاي حاوزه بالتياك، گماا  مااي رود: 

ربخ ، بمننااور ساااماندهي حضااور مقتاادر عممياااتي و گعالياات هااا  اثاابرنامااه ريااز  ماادو 
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گرهناي ايرا  در ارواا  مركز  با محوريت كشور لنستا ، ضارور  بننار ماي سياسي
رسااد  ورشاااو باااا تو اااه بااه نرگيااات هاااا  خااااص خااود، نرگيااات  كروديتاااه بااارا  اوشااا  

 كشورها  هم وار را نيز دارد 
برنامااه هااا  د( در  ناات ا رايااي شااد  و تحقااق اهاادای اسااتراتژيك ناشااي از ا اارا  

عمميااتي و تاثيرگااذار،  اااد عاازن و اراده  ااد  از سااو  دسااتااه هااا  مساائول و ماارتبط بااا 
ا تاااد سياساي–حوزه بي  الممل، برا  اي اد كارگروه هاا  تخاااي در زميناه هاا  

گرهناااي، متشااكل از مااديرا  مساائول و كارشناسااا  خبااره ماارتبط بااا اياا  حااوزه، ننااامي
 ضرور  بننر مي رسد 

و ود نرگيت ها و اشتراكات كااربرد  مو اود مانناد: تواگقناماه هاا  سياساي و   ( از
گرهناااي، بسااتر تاااريخي حضااور اناه ويااا  و خااااه كودكااا  لنسااتاني و همچنااي  ماادگو  
شدگا   نا  در ايرا ، ماي تاوا  بمنناور اي ااد گراات بارا  ارائاه طارح هاا  ا رائاي و 

وا اه باا ا ادامات و تااميمات اتحادياه اروااا متناسب با اهدای راهبرد  سياسي ايرا  در م
بر عميه مناگه ايرا ، يا در تسانيل رواباط و ياا حتاي ماديريت برخاي منازعاات باي  الممماي، 

 بنره برد 
و(  درت هاا  نانی در عار امروز با اتکاء به  ادرت نارن و اساتناده از شايوه هاا و 

يااا سااير کشاورها باوده و ابزارهاا نوي  در اادد گات  مرزهااا حقيقای و م اازا   راگ
هستند که بر اساس اسناد و مشاهدات امروز تاا حادزيادا نياز در تحقاق ايا  اهادای، موگاق 
عمل کرده اند، از هماي  رو گماا  مای رود کشاور ايارا  نياز باياد در عرااه باي  الممال و 
خاواااا در بسااط و گسااتر  روابااط سياساای بااا کشااورهاا هاادی و اولوياات دار، ضاام  

ان گعاليت هاا گوناگو  با شيوه هاا سنتی، ا راا برناماه هاا و گعاليات هااا ارهيز از ان 
خود را بر اساس شيوه هاا نوي  و خاااا اساتناده از دنيااا گراگيار م اازا و شابکه هااا 

 ا تماعی برنامه ريزا و به مرحمه ا را در ورد 
يااايی ه( مننااون ديامماساای بااا تو ااه بااه حااوزه هاااا گرهنااای، هااويتی و مرزهاااا   راگ

کشورهاا گوناگو  معنا ايدا می کند و  طعا بر اساس مناگه و اهدای  نا  شاکل وا عای باه 
خود خواهد گرگت ولايک  در زماناه ُمادر ، رواباط ديامماتياک نياز ا تضاائات و شايوه هااا 
خااااص اماااروز و مبتنااای بااار شااااخص هااااا مدرنيتاااه را طماااب مااای کناااد کاااه شايساااته اسااات 

سياسای،  حوزه تو ه اخص باه ابعااد گونااگو  ديامماسایسياستاذارا  و مديرا  ارشد اي
 ننامی در محيط دنياا ُمدر  داشته باشند –ا تاادا وگرهنای،

ا( کشور ايرا  نيز همچو  برخی از کشورها به دليمی همسوئی و همارايی بيشتر باا 
 برخی  درتناا  نانی، به طور طبيعی در کنار و يا مقابل ساير  درت هاا مطرح  ناانی
 اارار ماای گياارد کااه بااالطبه اياا  اماار مو ااب اي اااد خااط کشاای هااا و موازنااه هااايی در ساااير 
سطوح هرن  درت  نانی نيز خواهد شد، لذا اي  مالحنه بسيار منن را بايد در ننر داشات 
ال بر"اسااسر منااگهر  م  که نناان ايارا  نياز همچاو  سااير کشاورهاا دياار مطاابق باا ااالر ع 

ی را در راساتاا ان اان و نناايی کارد  سياسات هاا و راهبردهااا خوي "، بايدها و نبايدهاي
خود ممزون بدارد که ضم  بنره مندا از مواهب همارايی با  رياناات  ادرت باي  المممای، 
در ناوخ روابااط و حضااور سياسای، ا تاااادا، گرهنااای و ننااامی باا ساااير کشااورهاا تااابه 

معنااادارا را کسااب و محنااون همااا   اادرت هااا، نيااز بتوانااد تعااامالت و ارتباطااات مثباات و 
 بدارد 
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با تو اه باه تااثيرات مساتقين و ويرمساتقين بار ساط  ارتباطاات ُخارد و کاال ، وضاعيت 
سياسی و ا تاادا کشورهاا ايرامونی، بر گرگتاه از  ثاار همارايای، همساوئی و همچناي  
و ااود کانااال هاااا مختماای روابااط عمااومی، بااا کشااورهاا برخااوردار از  اادرت  نااانی كااه 

كننده خطوط و موازنه هاا  درت در عراه باي  الممال هساتند، ايا  نتاايط نياز  ابال  ترسين
تاور است که کشورهايی همچو  ايرا  و لنستا  هن با در ننر داشت  ميه  ناات، ماي 
بايست در مسير تحکين و استمرار ارتباطات دوسويه، با در ننر داشت کمياات تاامي  منااگه 

اساااس ا تضااائات دنيااا  ماادر  گااان بردارنااد و بااا بنااره مااادا و معنااوا ساارزمينی خااود باار 
عمومی و حركت بر مبنا  اي اد و استمرار حيات يك  امعه   گير  از ديامماسي گراگير

باز در سط   نا ، به دنبال عممياتي شد  اهدای كوتااه مادت و بمناد مادت  امعاه خاود در 
 سط  داخمی و خار ی باشند 
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Public Relations of Polish Asylum Seekers with Iranian 
Society 

Abstract: 
In the age of communication and modern times, war is one of the most 

common and familiar words that we are all involved with in some way and with its 
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negative consequences and bitter consequences that somehow directly affect the 
general currents, public relations and lifestyle of the people. , Indirect and tangible 

impact, we are not strangers  
This study aims to investigate the effects of World War II on international 

relations, political geography, economic factors and social and cultural components 
of the countries involved, with a thematic focus on Iran and Poland. The situation of 
these countries on the eve of the war in various ways and the effects of the 
consequences of the war during the conflict, as well as the many years since that 
event, were considered for a deep and in-depth look at this issue. According to the 
questions, this research has benefited from the method of scientific-review research 

and has been done with emphasis on the data theory of the foundation  
To examine the events and evaluate the events that took place during and after 

the event, the results obtained in the statistical community, as well as answering the 
basic questions of the research, collecting information through scientific methods: 
reviewing the library-documentary study and interviewing some Polish Took place. 
Due to the existence of questions in the research, the importance and necessity of 
case study and comparison between some available sources as well as scientific 

research during this historical event and based on the historicist approach, was felt  
Considering the mentioned history and examining the theories of experts in the 

field of war futures based on the existence of "optimistic" and "pessimistic" sense in 
today's modern society, the results of drawing the current state of global relations 
between superpowers and Peripheral countries based the researcher on the idea 
that the economic and industrial development of capitalist countries not only did not 
reduce and destroy destructive wars, but also with the advancement of industrial 
and technical sciences for the construction of military equipment and the existence 
of authoritarian political views. These governments have led to the emergence and 
spread of more hot, cold and soft wars in modern times. And the economic 

development of societies in modern and industrial times is significantly different  
Keywords: World Wars, Allies, Poland, Iran, Communications  

 


