
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهرام فرهی(-)میثم صحرایییرانیا یهاخانه یمعمار تحوالت و رییتغ در یاجتماع ارتباطات

 دکترمحمدرضا حقیقی(-)دکتر ناهید خوشنویسیکنون عصر در یپلماسید

)عنایت اتیشکا به یدگیرس سامانه در یعموم اعتماد جلب و اقناع در تیموفق کسب زانیم یبررس

 داودی(

)زهره ابراهیمی یارسانه سواد جیترو در نینو یهارسانه یکاربردها و کارکردها یبررس و لیتحل

 آتانی(

 )محمدرضا آشناور(کارکنان انسانی سرمایه با رسمی غیر ارتباطی هایشبکه رابطه

 )سپیده سپهری نودیجه(یمجاز یاجتماع یها شبکه به جوانان شیگرا بر موثر عوامل یبررس

-)آزاده کرمییفرهنگ یامدهایپ بر دیتأک با یمحل و یسنت جوامع در مدرن یشگرگرد یامدهایپ

 مینا هاللی(-فریده نظری-منصوره ابراهیمیان سالمی
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  ایرانیایرانی  هایهایخانهخانه  معماریمعماری  تحوالتتحوالت  وو  تغییرتغییر  دردر  اجتماعیاجتماعی  ارتباطاتارتباطات
 

 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی-میثم صحرایی

 ارشد مدیریت فناوری اطالعات کارشناسی-بهرام فرهی

 

 مقدمه

 در ناآگاهانه مواقعی در یا آگاهانه و اندگذاشته تأثیر یکدیگر بر همواره معماری و انسان تاریخ طول در

 معماری بود، مهم جامعه با افراد ارتباط چون گذشته در. اندداشته نقش یکدیگر تنزل یا و تکامل مسیر

. کند کمک مردم روابط و زندگی سبک به که شدمی طراحی ایگونه به هم اطراف محیط و خانه

 هنر و تجربه از استفاده با هم معمار و شدمی طراحی وی نیاز اساس بر مالک سفارش با غالباً هاساختمان

 .بود شده ساخته درست، اصول اساس بر و بود آن صاحب نظر مورد که کردمی طراحی را ساختمانی خود،

 و سازیساختمان بر غالب فرهنگ و بزرگ شهرهای در خصوصاً جمعیت روزافزون سترشگ با امروزه اما

 طراحی. نیست برخوردار باالیی اولویت از انسان، بر آن تأثیر و معماری اصول ها،بسازبفروش ظهور

 یاصل سؤال. شود دلمردگی و تفاوتیبی باعث حتی و داشته روان و روح بر مخربی اثرات تواندمی نامناسب

 ساکنین روحیه بهبود در را تأثیر بیشترین تا شوند طراحی باید چگونه مسکونی هایواحد که اینجاست

 معماری تحوالت و تغییر در اجتماعی ارتباطات تأثیر چگونگی به مطلب این در. باشد داشته ساختمان

 .پردازیممی ایرانی هایخانه
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 هادیدگاه

 مکتب شیکاگو

 کار به آغاز شهری( اکولوژی و زیستمحیط) شناسیبوم پارادایم با بیستم قرن اوایل در مکتب این

 شناسی جامعه. پرداخت شهر( بیرونی ساختار ظاهری، شکل) شناسی ریخت و مورفولوژی بررسی به و کرد

 این. بیامیزد نظریه با را تجربی تحقیقات کرد کوشش که شودمی آغاز مکتب این با آمریکا در شهری

 چگونگی طریق آن از تا کنندمی استفاده شهر شناخت برای طبیعی علوم شناسی بوم لمد از مکتب

 کنند تبیین شهر فضای در را اجتماعی نهادهای و انسانی جمعیت استقرار

 دو در شناسی بوم مفهوم است الزم نمایم بیان را مکتب این نظرانصاحب نظریات این که از قبل

 شناسی بوم شناخت به مشروط شهر شناسی بوم مفهوم بهتر فهم رازی گردد؛ روشن شهر و انسان حوزه

 این اساسی ایده زیست،محیط و مردم بین روابط مطالعه از است عبارت انسانی شناسی بوم. است انسانی

 بوم مفهوم اما دارد، تأثیر هاآن بین روابط و هاانسان رفتار بر که است فیزیکی محیط شهر که است

 و جمعیت بین روابط و جمعیت توزیع نحوه مطالعه از است عبارت و دارد محدودتری یمعنا شهری شناسی

 زنده موجودات بین روابط مطالعه شناسی بوم دیگر، عبارت به شهر محیط در باز فضای و صنایع خدمات،

 جامعه شهری، شناسی بوم زمینه در پیشگام ( محققان1389شارع پور،) است محیط یک در گوناگون

 .است شیکاگو مکتب اعضای سایر و ورث برجس، پارک، نظیر شناسان

 شیکاگو مکتب پردازاننظریه

 پارک رابرت

 شناسی بوم گذار پایه را ایشان که بود پارک رابرت امریکا در شهری شناسی جامعه گذاران پایه از یکی

 برای پیشنهادی شهر،» عنوان تحت مقاله شیکاگو دانشگاه به ورود از پس 1916 سال در او داند،می

 مکتب بر زیادی تأثیری پارک آثار در موضوع دو نوشت «شهری محیط در انسان رفتار درباره تحقیق

 که بود مندعالقه( شهر فیزیکی شکل) شهر تکامل حال در ساختار به پارک آنکه اول داشت، شیکاگو

 به پارک این که دوم. (1395توسلی،) شد منجر شهری شناسی بوم بنام ایحوزه ظهور به سرانجام

 دانشجویان از او بود، مندعالقه نیشنان شهر زندگی شیوه با شهر در انسان سازگاری مختلف هایالگویی

 مستقیم طور به را مدرن شهر ساکنان تفکر و احساس رفتار، شیوه و بروند خیابان به که خواستمی خود

 او. کندمی تقسیم طبیعی هایناحیه سری یک به را شهر فضای جمعیت که بود معتقد پارک. کنند مطالعه
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 طبیعی نظام یک از شهر فضای سازمان که بود معتقد براین بنا بود، طبیعی علوم تأثیر تحت زمینه این در

 توزیع آن، طریق از و کنیم اخذ طبیعی علوم از را طبیعی قوانین توانمی و (1389ممتاز،) کندمی پیروی

 دست به که بود آن دنبال به پارک. کنیم بینیپیش را شهر در زمین از دهاستفا نحوه و شهر در جمعیت

 قرار تأثیر تحت را انسان اجتماعی رفتار شهر، فضای و فیزیکی ساختار در داده روی تغییرات چگونه آورد

 مانند اجتماعی نهادهای بر اثری چه تغییرات این و است وقوع حال در شهر در تغییرات چه و. دهدمی

 پارک .است ارتباط در شهر فضای تغییرات با جامعه فرهنگی تغییرات اعظم بخش او نظر به دارند، وادهخان

 اجزای تمام و است بندیگروه و نظم دارای بلکه نیست، نظمیبی و آشوب شهری زندگی که بود معتقد

 و ولگردها و نبیکارا مهاجران، هنرمندان، کارمندان، امالک، مشاوران صنعتی، کارگران مانند شهر

 نیز اخالقی سازمان است، فیزیکی سازمان اینکه بر عالوه شهر پارک عقیده به .دارند پیوند باهم روسپیان

 (.1396گیدنز،) هست

 شهر مورد در پارک تصور .1

 ساختار دارای مدرن شهر که بود معتقد پارک وبر مانند – است جنبه سه دارای شهر از ایشان تصور

 شهر که داشت عقیده نیز پارک ومارکس وبر دورکیم همانند است، بازار آن وجودی علت و است تجاری

 تدریجی فرسایش به منجر زار با سلطه که بود معتقد تونیس همانند و است پیچیده کارتقسیم دارایی مدرن

 اجتماعی ساختارهای وجود مدرن شهر دیگر ویژگی پارک اعتقاد به اینکه دوم. شودمی سنتی زندگی

 جایگزین تدریج به رسمی ساختار نوع این و است دادگاه و پلیس بزرگ، هایساالری دیوان مانند سمیر

 روانی جنبه بر که است زیمل از تأثیرپذیری رک پا متصور جنبه سومین –. شودمی غیررسمی هایشیوه

 کمتر دیگر. (1395ی،توسل) سازندمی حسابگر و عقالنی را هاانسان شهری زندگی است معتقد و دارد تأکید

 شهر در که بود معتقد پارک چهارم. است خود منفعت دنبال به کس هر بود خواهند عاطفی احساسی

 شوندمی موفق متعارف هایانسان فقط کوچک هایمحیط در. آیدمی پدید مختلفی مشکالت و مسائل

 هم ندارند رشد برای زیادی ینهزم نامتعارف هایانسان یا فراوان استعداد و نبوغ دارای هایانسان ولی

 (1389نیست. )ممتاز، چنین کوچک هایمحیط ولی اندفرصت دارای شهر در هانابغه هم و منحرف انسان

 شهر فضای از پارک تحلیل-2

 کار نوع مثال عنوان به دارد؛ وجود تناسب در شهر فضایی تقسیم و کارتقسیم میان است معتقد پارک

 و سبک صنایع منطقه هاحاشیه مسکونی، هایمحله تجاری، هایمحله با است متناسب مختلف مناطق در

 ایمنطقه هر مهاجرنشین هایمحله و هازاغه آبادها، حلبی کارخانجات، و سنگین صنایع منطقه ها،کارگاه
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 نظر به ترتیب، بدین و است افراد سالئق و عالئق با منطبق که است خود خاص اخالقی قواعد دارای

. کندمی تبدیل کوچک دنیاهای موزائیک به را شهر که دارد وجود جداسازی فرایند نوعی شهر در پارک،

 نیز شهر در پارک نظر به( 1389ممتاز،) شوندنمی ادغام درهم ولی کنند،می لمس را همدیگر که دنیاهایی

 پوشاک مسکن، غذا، ثلم کمیاب منابع آوردن دست به برای هاانسان که ترتیب بدین دارد؛ وجود بقا تنازع

 مثل آید؛ پدید «طبیعی هایناحیه» شهر در می شود باعث رقابت این. کنندمی رقابت یکدیگر با زمین و

 نیز قدرت کسب سر بر بلکه نیست، اقتصادی اهداف برای فقط شهر در رقابت او نظر از. مختلف هایمحله

 سه محیطیزیست فرایند بر عالوه اجتماعی زندگی در پارک نظر (. به1389شارع پور،) گیردمی صورت

 مؤثرند نیز فرهنگ و اقتصاد جغرافیا، مانند دیگر رهیافت

 ویرث لوئیس .2

 به شدن شهری عنوان تحت یمقاله 1938 سال در او بود پارک شاگردان از( 1952-1897) ویرث

 شهری فرهنگ کوشید مقاله این در و کرد کامل پارک نظر زیر را اشمقاله. نوشت زندگی شیوه یک مثابه

 از استفاده با لوئیس. کند مشخص را روستا و شهر تمایز وجه ترتیب بدین و تعریف فضایی صورت به را

 این. آوردمی وجود به را گرایی شهر نام به زندگی شیوه از خاص نوعی شهر که شد مدعی زیمل نظریه

 مکان فعالیت، نوع اندیشیدن، نحوه تن،گف سخن نحوه پوشیدن، لباس نوع در توانمی را گرایی شهر

 ویرث نقش ترینمهم که گفت توانمی. (1396گیدنز،) کرد مشاهده شهر در اجتماعی روابط نوع و زندگی

 است سکونتگاهی شهر ویرث نظر از. است شهری زندگی از شناختیجامعه تعریفی ارائه شناسی، جامعه در

 است نامتجانس فرهنگی و اجتماعی لحاظ به که ستا جمعیتی دارای و دائمی و پرتراکم بزرگ،

 حجم،: مؤثرند شهر در فرهنگی زندگی به دهیشکل در علی عامل سه که بود معتقد او (1389ممتاز،)

 مفهوم سه این کندمی یاد گرایی شهر کنندهتعیین معیار سه عنوان به سه این از و ناهمگونی و تراکم

 سوم مفهوم و هستند شناختیبوم اول مفهوم دو. شوندمی گرفته نظر در شهر اصلی خصایص

 .(1389پور، شارع) است شناختیجامعه

 فضایی هاجدایی باشد تربزرگ جمعیت هرچه شودمی جمعیت در تنوع افزایش باعث جامعه یک بزرگی

 و یهمسایگ پیوند شدن سست باعث شهر در فضایی جدایی. شد خواهد بیشتر منزلت و قوم نژاد، مبنای بر

 و رقابت تقویت باعث پیوندها این شدن ضعیف. برخوردارند آن از کوچک جوامع که می شود احساساتی

 عدم و اجتماعی روابط شدن محدود باعث جامعه یک بزرگی. گرددمی رسمی نظارت حضور ضرورت

 بر رکسه و شود اهدافی و ابزاری متقابل کنش شودمی زمینه و گرددمی جامعه در افراد کامل شناخت
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 پیوندی نوع هیچ که بزرگ جمعیت کنار در کار و زندگی... دهد نشان کنش خود از دارد که اهدافی اساس

 (1389نقدی،) شودمی متقابل استثمار و رقابت حس به جزبه ندارند عاطفی و احساسی

 نسبت به اجتماعی ساخت پیچیدگی و مشاغل شدن تخصصی از است عبارت هم تراکم پیامد

شارع ) گرددمی ترپیچیده اجتماعی ساخت گردد تخصصی مشاغل هرچه یعنی شاغل،م تخصص

 شدیدند هایتقابل معرض در دائماً شهر مردم. دارد اثر نیز اجتماعی – روانی مسائل بر تراکم (.1389پور،

 همف در و هستند مطلق تفکر و ایکلیشه باورهای دارای شهر ساکنان ویرث، نظر به. غنی و فقیر مانند

 هستند برق و پرزرق هایخیابان و اتومبیل لباس، مثل رویت، قابل هاینماد به وابسته شدت به خود

 (1389ممتاز،)

 به گرددمی هم بر جمعیت ناهمگونی. آیدمی پدید جمعیت تراکم و بزرگی اثر بر جمعیت ناهمگونی 

 مختلف پیامدهای همگونینا این است معتقد ویرث شهر در شغلی هایگونه و جمعیت مختلف طبقات

 را کاستی نظام هایمرزبندی شهری محیط در مختلف هایشخصیت انواع بین اجتماعی تعامل بروز .دارد

. است فیزیکی تحرک با توأم اغلب اجتماعی تحرک .کندمی پیچیده را طبقاتی ساختار و بردمی بین از

 بین قومی پیوندهای تثبیت مانع امر ینا (؛1389نقدی،) کوچ اند و جاییبه جا حال در شهر ساکنان

 پولی شبکه به شهر زیمل تعبیر به و گیردمی را انسانی روابط تمام جای پول بر تأکید .می شود همسایگان

 لحاظ به اما دارد، مثبتی نتایج اقتصادی لحاظ به گرایی شهر و شهر ویرث اعتقاد به. می شود تبدیل

 داند.می شرح بدین را گرایی شهر هایویژگی از رخیب ویرث است، منفی آن نتایج اجتماعی

 شهری سیاسی اقتصاد ـ جدید شهری شناسیجامعه

. شد پدیدار سیاسی اقتصادبنام  جدیدی نظری دیدگاه شهری شناسیبوم مقابل در 1970 دهه اوایل در

 شرایط وجود نیز و شهری شناسیبوم مدل در ضعف نقاط وجود دلیل به حدودی تا دیدگاه این پیدایش

 بود آشوب اروپا و آمریکا در که ایدوره یعنی. بود 1970 دهه اوایل و 1960 دهه اواخر در اجتماعی خاص

 که سنتی فرضیه این دوران این در. (1396گیدنز،شد ) پدیدار جامعه به نسبت انتقادی دیدگاه یجهدرنت و

 (1389پور، شارع. )گرفت قرارموردنقد  نداشهری زندگی شکل کنندهتعیین اصلی عامل آوریفن و جغرافیا

 و مستقل فرایند شهرنشینی که اندکرده پافشاری نکته این بر شهرنشینی درباره جدیدتر هاینظریه

 تحلیل و تجزیه مورد اقتصادی و سیاسی تغییر عمده الگوهای با ارتباط در باید بلکه نیست خودمختاری

 .هستند کاستلز مانوئل و هاروی دیوید ها،نظریه این نصاحبا ترینبرجسته از تن دو. گیرد قرار

 (1389)ممتاز،
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 توزیع در نابرابری نوعی حاصل نهایت در شهر که است آن بر وی :هاروی دیوید( الف

 این. دارند خود درون تعارض و خشونت ایجاد سوی به ناگزیر گرایشی خود تحول در شهرهادرآمدهاست. 

 میان نابرابری دلیل به هم و آیدمی وجود به اجتماعی اقشار میان نابرابری دلیل به هم واحد آن در تعارض

 ایجاد در تنها هاروی یدهبه عق چاره راه. هاآن در ثروت نابرابر توزیع و توسعه اثر در زیستی مختلف مناطق

 ثروت قیمنط و عقالنی توزیع و ایتوسعه هایبرنامه اجرای و تبیین طریق از شهرها در اجتماعی عدالت

 صرفاً را شده ساختمان یا فیزیکی محیط تواننمی که دهدمی نشان هاروی (. تحلیل1389نقدی،) .است

 سلطه برای اجتماعی خاص هایگروه تالش نتیجه تردقیق طور به بلکه کرد محسوب عصر یک حاصل

 شارع. )است مبارزه و رقابت برای میدانی فیزیکی محیط. است اجتماعی و سیاسی قدرت و فرهنگی

 (1389پور،

 یک مکانی و فضایی شکل که کندمیتأکید  نکته این بر هاروی همچون وی :کاستلز مانوئل( ب

 تجلیات مظهر شهری هایمحیط و دارد جامعه آن توسعه کلی هایمکانیسم با تنگاتنگی پیوند جامعه

 شهر شیکاگو مکتب شناسانهجامع برخالف کاستلز. هستند تریوسیع اجتماعی نیروهای فضایی و نمادین

 جمعی هدف فرایندهای ناپذیرتفکیک بخش را آن بلکه داند،نمی ایجداگانه و( مستقل) مشخص جایگاه را

 دو هر کاستلز هم و هاروی هم. اندصنعتی داریسرمایه ذاتی هایجنبه جزء خود نوبه به که کندمی تلقی

 (1389نقدی،) .شوندمی ساخته بر مردم دست به که اندمصنوعی سراپا هاییمحیط شهرها که دارند تأکید

 را شهری شناسیجامعه مکاتب و هابینش مجموعه ،(Flanagan) فالناگان مانند نظرانصاحب از برخی

 تعدد شناسیجامعه لحاظبه و دهندمی جای گراهاساخت و گراهافرهنگ عنوان زیر اصلی گروه دو در

 و انگاشته مستقل متغیر عنوانبه را شهر گرایانفرهنگ وی، نظر به (.1396،گیدنز) .پذیرندنمی را مکاتب

 متقابل تأثیر جستجوی در ساختارگرایان عکس،بر. پردازندمی مردم تجربیات و رفتار روی آن یراتتأث به

 شهری ساخت بهعمدتاً  و اندشهری حوزه متحول فضایی سازمان و اقتصادی و سیاسی نیروهای بین

 وفرهنگ گرا  رهیافت دو تلفیق به که دارند تمایل محققان از بسیاری (. امروزه1389)ممتاز، مندند.عالقه

اند خاصی توانایی دارای روزمره هایواقعیت تبیین در رهیافت دو هر زیرا بپردازند؛ ساختارگرا

 (1395توسلی،)

 گرابرون و مدرن به گرادرون و سنتی شکل از مسکن تطور

 با و دولتی هایساختمان در ویژهبه معاصر، هایساختمان در گرابرون معماری ارگیریکبه یسابقه

 که ساختمانی هایمجتمع در گرابرون هایطرح تفکر ورود برای بود مناسبی یزمینه جدید، عملکردهای

 بالکن، همچون ایتازه عناصر .(1395توسلی،) داشت هاساختمان نمای تزیینات و پالن در مشهودی تأثیر
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 را خود جای … و ترسهل یاستفاده امکان با و پرتعداد ترددهای برای هاپلهراه و پاگرد نورگیر، یا پاسیو

 بخشی همکف، طبقات در هامغازه و تجاری کوچک فضاهای هم مواردی در. کردند باز جدید هایپالن در

 .دادند اختصاص خود به را انباری و پارکینگ مثل فضاهایی جدید، نیازهای و نمودند اشغال را فضا از

 (1389)ممتاز،

 هشتی، حیاط، باغچه، سرداب، ،ایوان همچون عناصری و گذشته عاطفی و معماری جایگاه مقابل، در

 هایخانه اساس که ــ مراتب سلسله و محرمیت دیگر. شدند گذاشته کنار … و بامپشت حوض، بادگیر،

 هایپالن در .نداشت هاکاشانه و هاخانه مسکونی، هایمجتمع دجدی تعاریف در کاربردی ــ بود سنتی

 کردند پیدا ایدگرگونه جایگاه متفاوت، هایگذاریارزش و وخیزها افت با نیز فضاها از بعضی تحمیلی،

 .(1392نوید پور، حبیبی،)

 یجا ــ هستند فوری و سبک غذاهای سازیآماده مخصوص ترجیحاً که ــ اوپن هایآشپزخانه

 ایرانی وپزهایپخت و پذیرایی سبک در پُرکارتر و ترپیچیده وظایف با و محجوب هاییمطبخ و هاآشپزخانه

 است، خصوصی خوابگاه یک از بیش کمی کاشانه یاولیه الگوهای عملکرد مجموع که حالی در .گرفتند را

 فضاهای از ترکیبی و بیرونی و اندرونی تفکیک و وسعت به اتکا با آن، سنتی مفهوم در ایرانی هایخانه

 تجاری هایمالقات از بسیاری( 1395توسلی،. )داشتند را متنوعی هایفعالیت انجام ظرفیت مختلف،

 یا زنانه مجلس از توانستمی خانه خانم کهحالی در شد،می انجام بیرونی قسمت در خانه مردان

 همین در خانوادگی و مذهبی مراسم اغلب .ببرد لذت هاهمسایه و اقوام با خود مداوم و روزانه هاینشست

 داخل در را خود فضایی نیازهای تربیش توانستندمی خانواده افراد کلی، طور به و شدندمی انجام هاخانه

 و معماری نوع زندگی، سبک در تأثیرگذار و مهم عوامل از یکی .(1389ممتاز،) نمایند تأمین هاخانه همین

 تأثیر منازل معماری نوع که دارند تأکید شناسانروان اکثر امروزه. است کونتس محل و منزل مهندسی

 شود،می سپری منزل در انسان عمر از ایعمده بخش زیرا .دارد هاانسان رفتار و روحیات بر بسزایی

 انسان روح و ذهن یصفحه بر زندگی محیط و اطراف در نگاری و نقش هر که کودکی دوران خصوصبه

 .(1395توسلی،) شودیم حکاکی

 زندگی سبک بر معماری تأثیر

 زندگی روش و راه «زندگی سبک» کلی طور به اما شده، ارائه متعددی تعابیر زندگی سبک مورد در

 تعامل برای موردپسند هایمحیط خوردن، غذا پوشیدن، لباس نوع از مختلف هایعادت قالب در که است

 یکی. است گروه یک یا فرد یک هایارزش و هنجارها کنندهبیان و دهدمی نشان را … و خود دیگران با

 امروزه. است سکونت محل و منزل مهندسی و معماری نوع زندگی، سبک در تأثیرگذار و مهم عوامل از
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شارع ) دارد هاانسان رفتار و روحیات بر سزایی به تأثیر منازل معماری نوع که دارند تأکید شناسانروان اکثر

 .(1389پور،

 کند،می مدیریت را اثر یک ساخت فرآیند معمار وقتی. است ”فضا ساماندهی هنر“ معنی به معماری

 زندگی سبک روی مستقیماً و می رسد بشری عواطف و احساسات ترینجزئی به که شودمی مسیری وارد

 فعال ایجامعه داشتن برای مهم عوامل از یکی معماری گفت، قاطعیت با توان¬می. گذاردمی تأثیر انسان

 بیشتر مدرن جوامع شهروندان که آنجایی از همچنین. است پرانرژی و شاد شهروندانی با همراه پویا، و

 دیگر فضاهای به نسبت بیشتری اهمیت از معماری و خانه ساختار ،گذرانندمی خانه در را خود وقت

 .(1389نقدی،) است برخوردار

 :کرد اشاره زیر موارد به توانمی انسان هروحی بر معماری مهم تأثیرات جمله از

 جسمانی سالمت-1

 ساختمانی خیابانی، به خیابانی شهری، به شهری کشوری، به کشوری از وقتی که ایدکرده توجه حتماً

 شما احساس موقعیت تغییر این شوید،می دیگری فضای وارد فضایی از وقتی کلی طور به یا ساختمانی به

 و غرور ،اندوه و غم بودن، پرانرژی و شادابی حس .(1398 شاهینی و همکاران،) دهدمی تغییر نیز را

 و مکان و محل از انسان که است تأثیراتی …و کنجکاوی کوچکی، و حقارت بزرگی، و عظمت افتخار،

 و روانی عالئم القاء فرسودگی، استرس، ایجاد باعث تواندمی نادرست معماری .گیردمی خود اطراف فضای

 با یا ماه چند از پس اغلب و شوندنمی آشکار بالفاصله اثرات این البته. شود جسمی ناراحتی ایجاد حتی

 .(1389ممتاز،) شوندمی ظاهر هاسال گذر

 روانی سالمت و احساسات-2

 هایپیام معطوف انسان حواس اگر. دارد تأثیر ما عملکرد نتیجه در و احساسات تفکر، بر ما حواس

 در. باشد داشته بخشآرام یا کنندهتقویت اثر یک تواندمی این شود، گیرد،می اطراف یطمح از که مثبتی

 و انگیزه و تمرکز افزایش باعث یا یعنی. بگذارند تأثیر رفتاری الگوهای و تفکر بر توانندمی فضاها نتیجه،

 محیط، یک در راحتی اساحس ایجاد منظور به البته .شوند اضطراب و حالیبی ناراحتی، به منجر بالعکس یا

 دما وساز،ساخت هایروش متریال، گیاهان، نور، مانند دیگری عوامل داخلی، معماری کلی فضای بر عالوه

 .(1398 شاهینی و همکاران،) دارد مهمی نقش نیز هوا شرایط و
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 امنیت حس-3

 دهندهشانن که کنندمی ایجاد امنیت عدم و ترس احساس برخی و امنیت احساس هامحیط برخی 

 و جنایت و جرم مانع نتواند مناسب فضاسازی و معماری اگر. است انسان احساسات بر فضا تأثیرگذاری

 زمینه این در نیز مداربسته هایدوربین یا هشداردهنده هایسیستم مانند اقداماتی طبع به شود، خرابکاری

 .داشت نخواهند خوبی عملکرد

 شخصیت تکامل-4

 از که مثبتی موج. است فردی تکامل و رشد برای بارور فضایی کنیممی یزندگ آن در که محیطی

 در نقص. باشند داشته نقش رضایت و نفس عزت احساس تقویت در توانندمی کنیم،می دریافت اطرافمان

 خارجی و ایرانی هایپژوهش .شود پرواییبی و بیگانگی قراری،بی نارضایتی، باعث است ممکن زمینه این

 رعایت تحصیالت، میزان با شدت به خانه اطراف محیط و مسکن نامناسب شرایط که دهدمی نشان

 تأثیر افراد، زندگی سبک و مسکن کیفیت بهبود برعکس و دارد ارتباط کیفری شکایات و بهداشتی مسائل

 .(1392نوید پور، حبیبی،) دارد جنایت و جرم کاهش در مثبتی

 رفتار و عملکرد-5

 در آسایش معیار مثال طور به بگیرد، صورت مخاطب عملکرد و نیاز اساس بر باید طراحی هرگونه

 چون است، مشترک وجه انسان ها،طراحی یهمه در اما است، مهدکودک با متفاوت کامالً مسکونی خانه

 الزامی هاطراحی درهمه بشری نیازهای به توجه و گیردمی صورت انسان استفاده برای هاطراحی تمام

 .است

 را افراد وریبهره تواندمی حتی و کندمی تنظیم را خون گردش مانند بدن ریتم طبیعی نور مثالً 

 خصوصاً. بتابد خانه داخل به کافی اندازه به نور که باشد ایگونهبه باید زندگی مکان بنابراین. دهد افزایش

 نور، ،ساختمانی هایمتریال اری،معم نوع کلی طور به. هامهدکودک یا سالمندان خانه مانند هاییمحل در

 ضروری بنابراین. دارند عواطف و احساسات و زندگی سبک بر زیادی تأثیر صداها، حتی و اطراف مناظر

 .(1398 شاهینی و همکاران،) باشند انسان روی هاآن تأثیر و عملکردها مراقب معماران که است

 فرهنگ و نیاز اساس بر باید طراح باشد، سوهم بشر نیاز و زمان با باید معماری و طراحی همچنین

 صرفاً طراحی نباید طرفی از. شود مطلوبی طراحی تا کند ترکیب خود علم با را مخاطب یخواسته جامعه،

 در با فضا مناسب طراحی بنابراین. شود تحمیل افراد به مخاطب خواسته کردن لحاظ بدون و علم پایه بر
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 حبیبی،) دارد زیادی تأثیر روان و روح آسایش در منطقی، و اصولی ایاجر و مخاطب و عملکرد گرفتن نظر

 .(1392نوید پور،

 نیز شهر این در ساکن افراد که شده باعث گرما از فرار برای درونگرا معماری یزد شهر در مثالً 

 هایخانه در که هاییآن با کنندمی زندگی هاآپارتمان در که کودکانی میان در هاتفاوت این. شوند درونگرا

 دیگری فراوان نکات و باور شخصیت، روحیه، نوع در تفاوت شود،می دیده وضوح به اندشده بزرگ ویالیی

 شیوه و روحیات بر معماری چگونه که است این دهنده نشان همه گیرند، قرار توجه مورد باید بسیار که

 .هست و بوده تأثیرگذار آدمی زندگی

 زندگی کیفیت بر یمعمار تأثیرگذار هایجنبه

 نور-1

 هاپنجره یعنی. است روز روشنایی گیرد، قرار توجه مورد معماری و طراحی در باید که مواردی از یکی

 خانه داخل به بتواند غیرمستقیم یا مستقیم صورت به خورشید نور که طوری به بازتابنده، سطوح سایر و

 مصرف در جوییصرفه به منجر بلکه است، مهم بصری نظر از تنها نه داخل به نور درست تابش. بتابد

 تحقیقات همچنین( 1396پور و همکاران، ابراهیم) شودمی خانه در پایدار صورت به انرژی مصرف و انرژی

 و خواب الگوی بر که کندمی کمک بدن در مالتونین هورمون تنظیم به طبیعی نور که است داده نشان

نوید  حبیبی،) دهد کاهش را افسردگی عالئم تواندمی طبیعی نور آن، بر عالوه. گذاردمی تأثیر غذا

 .(1392پور،

 فضا اندازه-2

 و تنگ یخانه قطعاً. دارد انسان روان و روح و راحتی بر زیادی تأثیر خانه وسعت که نیست شکی

 بر نفیم تأثیر استراحت، برای کافی فضای نداشتن آورد،می وجود به را ساکنان ناراحتی موجبات کوچک،

 با خانه. بود مهم بسیار افراد شخصی حریم حفظ و خانه وسعت سنتی، معماری در .دارد رفتار و اخالق

 آرامش و آسایش شدمی باعث متنوع، کارکردهای با هاییاتاق با اندرونی و بیرونی قسمت به شدن تقسیم

نوید  شود )حبیبی،می رعایت مترک پایین متراژ با هایکاشانه در امروزه که موضوعی. شود فراهم ساکنین

 .(1392پور،

 رنگ-3

 اجزا رنگ اثر باید معمار. گذاردمی تأثیر رفتار و روحیه بر که است طراحی در مهم عنصر یک رنگ

 نظر در را دیگر تجهیزات و لوازم و آجر سنگ، چوب، مانند ساختمانی اولیه مواد هایرنگ شامل ساختمان
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 به. است تأثیرگذار افراد عملکرد و روحیه ایجاد در شود،می منتقل رنگ یک زا که پیامی و برداشت. بگیرد

 منتقل شما به را گرما و است شاد زرد رنگ که حالی در دارد، بخشی آرام اثر آبی رنگ مثال، عنوان

و  پور )ابراهیم .است آرام سبز رنگ که حالی در باشند، کنندهتحریک توانندمی قرمز و نارنجی یا. کندمی

 (1396همکاران،

 تعامل افزایش-4

 که باشد ایگونه به باید هاخانه طراحی. است مهم بسیار خانه معماری در گفتگو و تعامل فضای ایجاد

 خانواده از که نیست معنا آن به این. بیفتد اتفاق خانواده اعضای بین تعامالتی روزشبانه از ساعاتی در

 روحی تعامل افزایش موجب که باشد ایگونه به فضا طراحی باید بلکه شوند، جمع دورهم بخواهیم

 امکان و باشد داشته وجود خانواده مشترک هایفعالیت یدربرگیرنده فضایی یعنی. شود خانواده اعضای

 .آورد فراهم را متنوع و متعدد مقاصد برای خانواده افراد آمدن هم گرد

 پیرامون محیط-5

 این در زندگی. دارد وجود زیادی بلندمرتبه هایساختمان و هاشخراآسمان بزرگ شهرهای در امروزه

 در شود،می استفاده سازیساختمان برای که متریالی حتی. باشد کنندهدلسرد تواندمی هاساختمان نوع

 فاصله هم از و نیستند بلند خیلی هاساختمان که مناطقی در عموماً. دارد زیادی تأثیر شهروندان روحیه

 تأثیرگذار بسیار هاآن زندگی کیفیت و سبک در محیط و کنندمی احساس بیشتری آرامش ردمم دارند،

 سمت به حرکت شهرها، در تراکم و شلوغی افزایش با اخیر، هایسال در که است دلیل همین به. است

 .(1398 است )شاهینی و همکاران، افزایش به رو کوچک هایشهرستان و شهرها حومه

 سبز فضای-6

 محوطه و سبز فضای به دسترسی گذارد،می تأثیر انسان سالمتی و رفتار روحیه، بر که دیگری صرعن

 و هامیدان بازی، هایزمین ،هاپارک به دسترسی که است داده نشان مطالعات. است کودکان بازی

 بنابراین. بخشد بهبود را عمومی سالمت و داده کاهش را اضطراب و افسردگی تواندمی عمومی، فضاهای

 برای مثالً و شود ایویژه توجه موارد این به جدید مسکونی هایساختمان معماری و طراحی در است بهتر

 .شود گرفته نظر در کوچک هرچند بازی، یا سبز فضای یک هامجتمع

 معماری امروزه که شده باعث معماری در غربی متدهای برخی تهاجم و مدرن زندگی جمعیت، افزایش

 مهمی نقش خانه سبک و معماری که آنجایی از. شود رنگکم پیش از بیش جدید هایساختمان رد ایرانی

 فضاهای از بسیاری غلط ساختار و معماری دارد، خانه اهل فرهنگ و وخویخلق روابط، دهیشکل در
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 و دیشا و است شده روانی و روحی هایبیماری از بسیاری ظهور هایزمینه از یکی هاساختمان و شهری

 (1396پور و همکاران، ابراهیم) .است گرفته زندگی از را نشاط

 رسالت. است انسان مختلف نیازهای به پاسخگویی برای الزم توانایی و جامعیت فاقد معاصر معماری

 اتفاق فضا آن داخل که است رفتاری مدیریت برای نیز فضا مدیریت و طراحی. است فضا طراحی معماری

 کارگیری به با امیدواریم. کرد مدیریت طراحی، نوع با توانمی را فضا یک داخل ارهایرفت یعنی افتد؛می

 .گرفت نظر در بیشتر را فضاها انسانی جنبه بتوان معماری بخش در نوین فناوری

 ایران در معماری

 هشد پذیرفته کشورها یهمه در سکونت برتر الگوی عنوان به ناخواهخواه شهرنشینی معاصر، دوران در

 ویژه به شهرها، از بسیاری که شده سبب و آمده پدید شهرنشینی به شدیدی اشتیاق و گرایش. است

 شدن پُر یآستانه در فضایی یتوسعه و دهیخدمات زایی،اشتغال پذیری،جمعیت نظر از شهرها،کالن

 .(1398 شاهینی و همکاران،) گیرند قرار آن از فراتر حتی و ظرفیت

 ساخت درآمده اجرا به بسیاری موارد در که مشکل این تعدیل یا کنترل برای کارساز تدابیر از یکی

 و سو این به مشروطه انقالب از شهرنشینی نیز ایران در .(1389ممتاز،) است جدید هایشهرک و شهرها

 نهاد رشگست به رو کشور مدیریت در دولت نهاد پیدایش و ملی اقتصاد به نفتی درآمدهای ورود با همگام

 ابراهیم) .انجامید شهری جوامع گسترش و جمعیت افزایش روند از پیروی به پس آن از شهرنشینی روند و

 .(1396پور و همکاران،

 ایجاد فرصتی بود، متقارن غرب دنیای در صنعتی بزرگ تحوالت با مشروطه انقالب که جاییآن از

 از یکی تولید و صنعت فناوری،. شود جوییهچار اروپا نوین راهکارهای با جامعه معضالت تا شد

 عمیقی و جانبه همه تأثیر و شدند کشور وارد کمکم مختلف صنایع بنابراین .بود هاشیوه انگیزترینوسوسه

 .کردند تحمیل ایرانیان معماری حتی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، روابط بر

 کار نیروی به که شدند پدیدار جدیدی شاغلم و کردند کار به شروع دیگری از پس یکی هاکارخانه

 بخش خصوصبه و سنتی ایحرفه شاغالن جذب طریق از نیروها این از بخشی .داشتند نیاز تازه

 یتازه امکانات رفاهی، خدمات همچون شهری، جدید هایجاذبه دیگر، سوی از. بود تأمین قابل کشاورزی

شاهینی و ) کرد دگرگون را روستایی و شهری جمعیت ایدیرپ تعادل شهرها، یآراسته ظاهر و تفریحی

 .(1398 همکاران،
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. بودند فوق دالیل بر مزید نیز هاسرمایه انباشت و توازن جاییجابه و تجارت یشدهمتحول هایشیوه

 این تاریخ طول تمام با که شدند ایقاعدهبی رشد چنان دچار جمعیت و وسعت نظر از شهرها نتیجه، در

 .داشت ناموزون رشد این در را سهم بیشترین مرکز، عنوان به تهران، طبیعتاً و نبود مقایسه قابل سرزمین

 و طرف یک از اقتصادی، و سیاسی هایقدرت جاییجابه متعاقب نیز اسالمی انقالب وقوع از بعد

 مستغالت و امالک واگذاری و تقسیم یشایعه جمله از گذار، دوران هیجان و شور بر مبتنی هایوعده

پور و  ابراهیم) .کرد تجربه را ایتازه جمعیتی بحران تهران سو، دیگر از … و مردم به ایمصادره

 .(1396همکاران،

 بُعد ساخت، هایهزینه افزایش مرغوب، هایزمین بهای افزایش ساخت، قابل اراضی محدودیت

 محدودیت امنیتی، و انتظامی تخدما یارائه مشکالت روزانه، الزم ترددهای و مسافت پذیرش غیرقابل

 خُرد هایگذاریسیاست و هاتصمیم همه و همه … و برق آب، خیابان، مثل خدماتی هایشبکه یتوسعه

 .(1396پور و همکاران، ابراهیم) .دادندمی سوق عمودی رشد سمت به را کالن و

 ایرانی یگذشته شهرنشینی فرهنگ با کهآن بدون شد، برگزیده غرب از دیگری الگوی هم باز بنابراین

 در جدید مصالح و هاتکنیک سازی،ساختمان وسیع امکانات البته. باشد داشته کافی انطباق و همخوانی

 با و آرامی به که نشینیبرج و نشینیآپارتمان واحدی، چند هایخانه .نبود تأثیربی تازه الگوی این ورود

 و ایرانی سنتی هایخانه به شباهتی بود، شده متولد اییآمریک و اروپایی بزرگ شهرهای در کافی فرصت

 فقط را هامجاورت نوع این هاینمونه ترینجامع ایران، شهرهای در. نداشت ایرانی نشینیهم هایشیوه

 اتفاق وسیع بناهای در و ذکور فرزندان یخانواده با همراه که دید پدرساالری هایخانه در توانمی

 .بود برخوردار مستقل و مجزا هایحیاط از مالک، توانایی میزان به توجه با پدرساالر، هایخانه .افتادمی

 منابع

 اول، چاپ ،1382 آوران،فن تهران، شهر، و انسان شهری، شناسیجامعه بر درآمدی اسداهلل؛ نقدی، 

 .29ص

 .9-26ص دوم، چاپ ،1389 سمت، تهران، شهری، شناسیجامعه محمود؛ پور، شارع 

 تاریخی شهر در جمعی وزندگی عمومی فضاهای( 1392) محمدرضا پور نوید و محسن سید حبیبی، 

 .15 شماره ،5 دوره شهر، هویت ورامین،

 شهری های( کنکاشی بر تحوالت میدان1396ابراهیم پور، مریم، فرش کاران، عزیزه، هاشمی، پریسا ) 

 موسسه شیروان، زیست، محیط و انعمر معماری، شهرسازی، ملی کنفرانس سومین سرزندگی، رویکرد با
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 زندگی ارتقای در معماری کالبد نقش(. 1398. )روزبه, نقشینه, مهرداد, نژاد جاوید, آتنا, شاهینی .شهر پایا

 .56-43(, 40)11, شهری مدیریت مطالعات(. بهارستان میدان: موردی نمونه) عمومی فضاهای در جمعی

 هفتم، چاپ ،1395 نور، پیام دانشگاه انتشارات ان،تهر شهری، شناسیجامعه غالمعباس؛ توسلی، 

 .63ص

 تهران، آن، پیامدهای و فضایی گزینیجدایی برای الگویی ارایه اجتماعی، نابرابری و فضا عماد؛ افروغ،  

 .88ص ،1377 مدرس، تربیت دانشگاه انتشارات

 .144-145ص ول،ا چاپ ،1399 انتشار، سهامی شرکت تهران، شهر، شناسیجامعه فریده؛ ممتاز، 

 .829ص ،1396 نی، تهران، چاوشیان، حسن شناسی،جامعه آنتونی؛ گیدنز،  

  

 

 



 

 
 

 

  دیپلماسی در عصر کنونی دیپلماسی در عصر کنونی 

 

 علوم تحقیقات(-دکتری علوم ارتباطات (ناهید خوشنویس

 دانشگاه آزاد تهران شمالی(-دکتری علوم ارتباطات (دکتر محمدرضا حقیقی 

 

 بیان مساله:

گذشته  فقط از طریق نامه نگاری  و تلفن و ارتباطات رو در رو و ...با هم در ارتباط  امروزه بشر مانند

 نیست بلکه اکنون  عصر اطالعات ـارتباطات و تکنولوژی است  و نوع روابط بسیار پیشرفت کرده است . 

سر و  در بعد وسیع تر  و سیاسی آن  ما برای مراودات سیاسی فقط باسیاستمداران  و سران  یک کشور

کارنداریم بلکه مخاطب امروز بسیار بالغ  و توانا شده است . هر فرد خودش به تنهایی می تواند یک مرکز 

خبر رسانی مجزا  داشته باشد و فعالیت های گسترده خبری  داشته باشد.بنابراین سیاستمداران و کارگزاران 

 این بازی شریک نمایند..  رسانه ها خواسته و نا خواسته باید این مخاطب نوین را نیز در

با توجه به گسترش و پیشرفت تکنولوژی آیا  ابزارهای ارتباطی  همراه این موجها و سیاستهای ارتباطی 

 تغییر  کرده اند  تا ما بتوانیم به خواسته و نیازهای مخاطبان خود پاسخ قانع کننده ای  بدهیم؟

بیشتری برقرار می کنند و با مسائل بسیار متفاوت  از سوی دیگر در جوامع جدید دولتها  با هم ارتباطات

تری برخورد می کنند آنها باید بتوانند تا  مسائل و مشکالت بین دول را به طور  مصالمت آمیزی بین خود  

 حل نمایند.

در مقاله حاضر تالش شده است با توجه به موضوعات مطرح شده یک  بررسی کلی  در مورد  نقش 

 یدداشته باشیم . دیپلماسی در عصر جد

در دنیای سیاست بازی  انواع مختلفی ازدیپلماسی)مانند:دیپلماسی سنتی ـعمومی ـتله دیپلماسی و ...( 

وجود دارد که باید دیده شود با توجه به مسائل مطرح شده  و  شرایط بسیار متفاوتی که در جهان  امروز 
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ه های اجتماعی و   غیره کدام  نوع دیپلماسی  وجود دارد از جمله :تفاوت درمخاطبین ـجهانی شدن ـ شبک

 بیشترین  کارایی  و اثر بخشی را  را برای ما دارد وبه  نیازهای ما پاسخ بهتری می دهد؟

و جهت رسیدن به  اهداف سیاسی ـ جنگ نرم  و تسخیر افکار عمومی   و ...نقش وسایل ارتباط جمعی در 

اده می شود ؟ و آیا در میان این  هیاهوی جهانی ایران نیز در این میان چیست؟  از رسانه ها چگونه  استف

 تکاپو و تالش هست یا خیر ؟ 

 با خواندن این مقاله به بسیاری از این گونه  سواالت پاسخ داده خواهد شد.

 مقدمه:

اگر قرن نوزدهم تا نیمه اول قرن بیستم را عصر صنعت و نیمه دوم قرن بیستم تا پایـان آن را عصـر اتـم 

 نامیم به جرات می توان قرن جدید را عصر پیام و رسانه نامید.ب

 تعیـین نقـش شـنیداری و دیـداری های رسانه ها آن راس در و  جمعی ارتباط وسایل که گفت توان می 

 . کنند می بازی جوامع سرنوشت و خارجی سیاست گیری درشکل را ای کننده

در ربع آخر قرن بیسـتم و آغـازین سـال  و شود می زودهاف ها رسانه وکارکرد تنوع بر روز هر میان این در

وری های نوین ارتباطی چنان تحول عظیمی را در همه حوزه فنا و اینترنت پدیده یکم، و های قرن بیست

 های زندگی بشر ایجاد کرده اند که در تصور نمی گنجد.

 انکارناپـذیر و عظیم چنان سیدیپلما و خارجی سیاست حوزه بر ها رسانه این گذاری تاثیر دامنه و سرعت 

 وپرسـتیژ ملی منافع بر ناپذیری جبران لطمات ها آن از استفاده و کارگیری به در تردیدی هرگونه که است

 . گذارد می کشور یک المللی بین

سانه ای و تعامل آن ها با دیپلمات ها و نهاد سیاست خارجی بـه ر امور متولیان و دولت نقش میان این در

 نیاز است. خوبی مورد

 .است کرده تغییر هم آن کارکردی حوزه و خارجی سیاست ادبیات تاثیرگذاری این دلیل به 

ـــا و طرفـــه یـــک اســـت جریـــانی رابطـــه ایـــن آیـــا    جانبـــه؟ دو و تعـــاملی اســـت ای رابطـــه ی

ــه ــارت ب ــر عب ــک دیگ ــه ی ــاث رابط ــه؟ت ــک جانب ــی و ی ــت خط ــه ای اس ــا رابط ــت ی ــاثر اس  یر و ت

جهانی شدن و دنیای کوچک شده امروز عناصر، پدیده ها و روابط انسانی به شـدت  از آن جا که در فرایند

متاثر از پدیده های غیر انسانی و تکنولوژیکی و در راس آن ها تکنولوژی هـای نـوین ارتبـاطی هسـتند و 

همین تکنولوژی ها در حوزه های خاصی بنا به دلیل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بـه صـورت موجودیـت 

 .جه دوم و ابزاری در دست دولت ها، گروه ها و افراد در می آیند های در
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 دیپلماسیگذری کوتاه بر تاریخچه 

از زمانی که زندگی اجتماعی انسان آغاز گشت، بین قبایل، و طوایف بر سر مرتع هـا و محصـول درختـان 

حلی منجـر مـی جنگلی زد و خورد می شده است، تا پس از این که کم کم کار به جنگ های کوچک و م

گشت و در نهایت رفته رفته دامنه این جنگ و ستیز ها بزرگتر می شد.موضوع اختالف هـا بدسـت آوردن 

منافع و یا از بین بردن ضرر و زیان بوده است. در پایان کشمکش ها و خونریزی ها سر انجام کار به صلح 

له نماینـدگان طـرفین صـورت مـی و آشتی می کشید برای انجام آن هم مذاکراتی الزم بوده که به وسـی

 گرفت. 

در آن دوران به دلیل نبودن وسایل و امنیت، مسافرت به قدری دشوار بود و برای فرستادن نمایندگانی که  

سفیران صلح و یا جنگ و یا ریش سفیدی و میانجیگری بودند زمان درازی باید سپری می شد که همـراه 

نی بود، نمایندگان با عده زیادی به مسافرت مـی رفتنـد و بـه بی با دشواری هایی شگرف و غیر قابل پیش

لشکرکشی شبیه تر بود و رسیدن نماینده و یا نامه به مقصد برای بستن قرارداد چندین ماه و یـا سـال بـه 

درازا می کشیده است.اما با پیشرفت فن آوری و آسان شدن رفت و آمد،بطوریکه می توان در زمانی انـدک 

به آن سوی دیگر رفت، و در تمام گفتمان ها شرکت جست، دیپلماسی صورتی نوین به  از این سوی جهان

 خود گرفته است، و دارای اهمیت بسیاری گشته است. 

تا پیش از جنگ جهانی دوم، گفتمان روابط میان ملت ها در واقع عبـارت بـود از مجموعـه  18از سده ی 

حقوق اسیران جنگی و همچنین تجزیه و تحلیل قـرار  نوشته های دیپلمات ها و نظامیان، توضیح و تفسیر

دادها، سازمان های میان ملت هاو وظایف و ارگان آنها. دیپلماسی و توازن قوا نیز، بخش مهمی از گفتمان 

 روابط میان ملت ها را به خود اختصاص داده بود. 

متضاد و مختلف، اسـتقالل پیشرفت ناسیونالیزم، پیدایش ایدئولوژی ها و سیستم های سیاسی و اقتصادی 

کشورهای آسیایی، افریقایی و خاورمیانه، همچنین کوچک شدن دنیا به سبب پیشـرفت وسـایل ارتبـاطی، 

اختراع سالح های اتمی، تعدد و تنوع سازمان های میان ملت ها و منطقه ای و سرانجام توسعه ی جنـگ 

مطالعه ی موضوعات نـوین روابـط میـان سرد، مبنای پیشین روابط میان ملت ها را دگرگون ساخت و در 

روابط متقابل کشورها « محیط سیاسی » ملت ها موجب به وجود آمدن روش تازه ای گردید. این پدیده ها

نام دارد. که در سده ی کنونی دانشمندان مسائل میان ملت ها، تالش دارند که روابـط متقابـل کشـورها، 

  ح دهند.ا با توجه به محیط سیاسی کشورها، توضییعنی راه های همکاری و رقابت بین کشورها ر
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 انواع دیپلماسی

 در ابتدا  برای درک کامل تر از  مقاله حاضر  تعریفی کوتاه  برانواع دیپلماسی داریم. 

 Traditional Diplomacy   دیپلماسی سنتی     (1

  Public Diplomacy   دیپلماسی عمومی     (2

  Telediplomacy  تله دیپلماسی      (3

 Cyber Diplomacy  سایبر دیپلماسی     (4

 Traditional Diplomacy دیپلماسی سنتی (1

گان تـام االختیـار و منصـوب شـده آن هـا ددیپلماسی ای سنتی است که طرف های آن، دولت ها و نماین

ند و بـا ن شـده هسـتیباشند. به عبارت دیگر طرف های این نوع دیپلماسی،مشخص، رسمی و از پیش تعی

ــوع  ــن ن ــارگزاران ای ــد. ک ــی کنن ــرکت م ــی ش ــد دیپلماس ــمی در فراین ــورت رس ــه ص ــه و ب اعتبارنام

  دولت ها و نمایندگان رسمی آن ها هستند.  فقط  دیپلماسی 

 خصوصیات این نوع دیپلماسی عبارتند از:

 لملتها با مرزهای نفوذ ناپذیر به عنوان تنها بازیگران عرصه روابط بین المل -دولت (1

 (قدرت سخت شامل قدرت نظامی، اقتصادی،جمعیتی و منابع طبیعی2

 (وزارت خاجه تنها متولی ارتباط با خارج از کشور3

 (عدم تاثیر افکار عمومی داخلی و خارجی بر تصمیمات وزارت خارجه4

 (قوانین بین المللی محدود و غیر قابل تعمیم به داخل حاکمیت ها5

 Public Diplomacyدیپلماسی عمومی (2

، رئیس مدرسه حقـوق «الموند گولیون»در امریکا توسط 1965اصطالح دیپلماسی عمومی اولین بار درسال 

و دیپلماسی فلچر، در دانشگاه تافت به کار گرفته شد و عبارت است از ارتباطات معطوف به منافع ملی یک 

عریف، مسائلی از قبیل اعزام دانشـجو با این ت با مردم خارج از مرزهای جغرافیایی .  کشور از طریق ارتباط 

برگـزاری انـواع به خارج، پذیرش بورس های تحصیلی،خبرنگاران اعزامی، فرایند ارتباط میـان فرهنگـی، 

جشنواره های هنری،همایش ها و سمینارهای فرهنگی و پخش برنامه هـای صـوتی و تصـویری و حتـی 

 ی عمومی قابل بحث است.ایجاد سایت های اینترنتی همه و همه در حوزه دیپلماس
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  Telediplomacyتله دیپلماسی (3

از آن جا که تلویزیون در میان انواع رسانه های جمعی، گوی سبقت را از نظر جذب مخاطب ربـوده اسـت 

طبیعتاً استفاده از آن برای مقاصد سیاسی و دیپلماتیک نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار اسـت. خصوصـاً در 

این امکان را به همه کشورهای دنیـا داده اسـت تـا از طریـق تلویزیـون، وارد شـبکه  عصری که ماهواره

« رویس آمـون»ارتباطی در دنیای معاصر شوند. واژه تله دیپلماسی برگرفته از کتابی است که توسط آقای 

در سال « ، تله دیپلماسی و سیاست خارجیCNNعنوان تلویزیون جهانی و شکل دهی جهان سیاست: »با 

به رشته تحریر در آمد ولی خیلی سریع جای خود را در ادبیات علوم ارتباطات باز کرد و اگرچه هنوز  2007

 مراحل نوزادی خود را طی می کند ولی به واسطه غنای مفهومی مورد اقبال محققین قرار گرفته است

 سایبر دیپلماسی (4

ارتقای سطح اطالع رسانی دولت ها در هزاره سوم، روش های متعددی دارد که یکی از آنهـا، اسـتفاده از  

نهاده های موجود در سایبر دیپلماسی می باشد. سایبر دیپلماسی در ساده ترین تعریف، استفاده از ابزارهای 

ش و ارتقای سطح اثر بخشی دستگاه دیپلماسـی یـک فناوری اطالعات و ارتباطی روز، جهت تبیین، گستر

کشور در فضای مجازی می باشد. در سایبر دیپلماسی، مخاطبان چه داخلی و چه خارجی، همه از اعضـای 

جامعه اطالعاتی هزاره سوم هستند که بیش از یک میلیارد عضو دارد. بنابراین، فعاالنی که در ایـن حـوزه 

خاطب آنها، یکی یا گروهی از اعضای خانواده یـک میلیـارد نفـری کـاربران اشتغال دارند باید بدانند که م

 فضای مجازی است.

سایبر دیپلماسی قصد دارد تا سیاست داخلی یا خارجی یک کشور را در حوزه های مختلف مربوط به خـود، 

ن، کـه درمحیطی متفاوت از نهاده های ساختار سنتی، عرضه کند. مثال در انتخابات شـوراهای سـوم تهـرا

صدها هزار کاندید به همراه داشت، اگر ابزارهای الزم در سایبر دیپلماسی ایران از قبل طراحی شـده بـود، 

فرآیند ثبت نام و تعیین صالحیت کاندیداها، می توانست به صـورت کـامال الکترونیکـی در سـایت وزارت 

سـفارتخانه ای ایـران در خـارج از  کشور یا فرمانداری های استان ها، هدایت شود. یا آنکه در پایگاه های

کشور، بتوان فرآیند صدور ویزای الکترونیکی را برای متقاضیان سفر به ایران در جهت گسـترش توریسـم 

 ( در اختیار داشت.e-tourismالکترونیکی )

 سایبر دیپلماسی و دولت الکترونیک ●

از کلیـت سـاختار دولـت مجـازی در سایبر دیپلماسی در واقع بخشی از بدنه دولت الکترونیک است. جزئی 

یک کشور می باشد. در واقع، اگر دولت الکترونیک با بدنه ضعیف و متـولی پراکنـده و برنامـه بـی هـدف، 
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هدایت شود، قطعا انتظاری که از مجریان سایبر دیپلماسی می توان انتظار داشت، همـان در انـدازه تولیـد 

 محتوای مقطعی در تارنماهای دولتی است ! 

حالی که وقتی یک دولت الکترونیک منسجم موجود باشد، سایبر دیپلماسی یک کشور نیـز در راسـتای در 

اهداف آن حرکت می کند و عاملی برای تحقق خواسته های دولت الکترونیک در حـوزه بـین الملـل مـی 

 شود. 

تسـریع رونـد ، many to manyظهور ارتباطات بین المللی همگان با همگان در واقع مطرح شده است که 

های دیپلماتیک فارغ از زمان، قابلیت تصویرسازی، قدرت نرم، تقویت زیرساخت های جهـانی ارتباطـات و 

اطالعات از مشخص ترین نتایج حاصل از تاثیرات تکنولوژی های نوین ارتباطات و اطالعات بر دیپلماسی 

 و سیاست خارجی است. 

مومی مجبور بودند سمینارها و مذاکرات متعـددی را برگـزار شاید پیش از این دولت ها برای اقنای افکار ع

کنند، اما براساس سیاست قدرت نرم بایستی پیام های خود را به صورت غیر مستقیم بیان کنند. بـه مـرور 

زمان، مسائل مرتبط با تکنولوژی های نوین ارتباطات و اطالعات و تاثیراتی که بر مسائل بین المللی مـی 

نیازی که دیپلماسی و روند مذاکرات نسبت به آن پیدا می کند، روشن تر خواهد شد و در گذارند، همچنین 

پی آن امکان نیاز به زیر ساخت های تحقیقاتی جدید بیش از پیش نمایان خواهد شد. بنابراین، یک سایبر 

 است.  قابل تعریف و بازشناسی ICTدیپلماسی قوی، فقط در شاکله دولتی مبتنی بر نهاده های منسجم 

 

 چیستی دیپلماسی عمومی

 با توجه به گونه مختلف دیپلماسی دیپلماسی مورد نیاز عصر ارتباطات و اطالعات کدام یک می باشد؟ 

الملـل، دولـت آمریکـا و آژانـس اطالعـاتی ایـاالت  بسیاری از محققان و صاحبنظران عرصه سیاست بین

 .متحده را بنیانگذار دیپلماسی عمومی در جهان میدانند

در آمریکا توسط ادمونـد گولیـون ؛ رئـیس مدرسـه  1965اصطالح دیپلماسی عمومی نخستین بار در سال 

حقوق و دیپلماسی فلچر در دانشگاه تافتز بکار گرفته شد و عبارتست از ارتباطات معطوف بـه منـافع ملـی 

 .یک کشور از طریق ارتباط با مردم خارج از مرزهای جغرافیایی 

وزارت امور خارجه ایاالت متحده، دیپلماسـی عمـومی ایـن 1987روابط بین الملل سال در فرهنگ واژگان 

 چنین تعریف شده است :
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دیپلماسی عمومی به برنامه های تحت تکفل دولتی بر می گردد که هدف آن ها مطلع کـردن یـا تحـت »

: انتشـارات، سـینما، تاثیر قرار دادن افکار عمومی در کشورهای دیگر است و وسایل اصـلی آن عبارتنـد از 

 مبادالت فرهنگی، رادیو و تلویزیون(.

ملتـی بـه صـورت مسـتقیم و یـا  -از این تعریف چنین بر می آید که دیپلماسی عمومی یک ارتباط دولت

غیرمستقیم می باشد که هدف از اجرای آن، تأمین حداکثری منافع ملی در محدوده ای فراتـر از مرزهـای 

سـال  40ن راستا آژانس اطالعاتی ایاالت متحده نیز که در حدود بـیش از رسمی یک کشور است. در همی

 به کار دیپلماسی عمومی پرداخته، هدف از آن را این گونه بیان می کند :

دیپلماسی عمومی به دنبال تعالی بخشیدن به منافع ملی و امنیت ملـی آمریکـا از طریـق ایجـاد تفـاهم، »

م کشورهای خارجی به وسیله ی پخـش منـاظرات میـان شـهروندان اطالع رسانی و تاثیر گذاردن بر مرد

 « آمریکایی و سازمان ها و شرکای آن ها در خارج می باشد

هسته اصلی نظریه دیپلماسی عمومی، ارتباط هدایت شده با افراد خارجی، به منظور تأثیرگذاشتن بر افکـار 

ین چـارچوب، دیپلماسـی عمـومی فعالیـت آن ها و سرانجام، تأثیرگذاشتن بر دولت های آن هاست. در هم

هایی را در زمینه های تبادل اطالعات، آموزش و فرهنگ، با هدف تأثیرگذاری بر دولتی خارجی، از طریـق 

 تأثیرگذاردن بر شهروندان آن است 

دیپلماسی هم معنی مذاکره و گفتمان است. از آنجا که هدف گفتمان موافقت است و موافقـت نـاگزیر بـه 

زش است، دیپلماسی را می توان چنین تعریف کرد:فن سازش در سیاست میان دو ملت که جای معنای سا

 به مخاطره انداختن منافع و امنیت ملی آن را افزون می کند. 

دیپلماسی به کار دستگاه اداره کننده روابط میان ملت ها و به ویژگی های شخصی کسانی که مـامور ایـن 

از موردهای مهم در تعریف دیپلماسی موضوع رابطـه دیپلماسـی و جنـگ  روابطند نیز گفته می شود. یکی

است. بنا به تعریف، دیپلماسی وسیله ای است که سیاست خارجی با استفاده از آن بـه جـای جنـگ، از راه 

توافق به هدف های خود می رسد و بر اساس این تعریف آغاز جنگ شکست، دیپلماسی است،اما گروهـی 

اند که دیپلماسی در دوران جنگ نیز می تواند ادامـه داشـته باشـد. ولـی بـه هـر روی  دیگر بر این عقیده

 داشتن قدرت نظامی عاملی در دیپلماسی است. 

اگر دو پدیده جنگ و صلح را از مسائل اساسی سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسيی و اگر دو پدیده جنگ و صلح را از مسائل اساسی سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسيی و 

دیيد و مهميی دیيد و مهميی ها بدانیم، به یك نكته غیرقابيل ترها بدانیم، به یك نكته غیرقابيل ترها و ملتها و ملتهای دیپلماتیك دولتهای دیپلماتیك دولتفعالیتفعالیت

های دیپلماتیيك در نايام های دیپلماتیيك در نايام دست خواهیم یافت و آن، اهمیت فزاینده دیپلماسی و فعالیتدست خواهیم یافت و آن، اهمیت فزاینده دیپلماسی و فعالیت

  ..المللی معاصر استالمللی معاصر استبینبین
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گیری آمیز برای مهار جنگ و حل اختالفات، به شکلهای مسالمتها و روشپیشینه دیپلماسی به مفهوم به کارگیری شیوه

 .گرددروابط اجتماعی و جوامع بشری برمی

 

کم در شکل سنتی و ابتدایی آن، بیانگر جذابیت و به صرفه بودن کاربست نابراین، قدمت تاریخی استفاده از دیپلماسی، دستب

  .گیری اهداف ملی استدیپلماسی برای تعقیب و پی

الملـل، افـزایش تعامـل و الملـل، افـزایش تعامـل و نگاه جدید به مفهوم قدرت و دگرگونی عمیق و همه جانبه در روابـط بیننگاه جدید به مفهوم قدرت و دگرگونی عمیق و همه جانبه در روابـط بیناکنون اکنون 

جایگـاه و اهمیـت جایگـاه و اهمیـت   ((SSeellff  hheellppiinngg))  متقابل و در نهایت ضـرورت همیـاری بـه جـای خودیـاریمتقابل و در نهایت ضـرورت همیـاری بـه جـای خودیـاری  همبستگیهمبستگی

دیپلماسی را به عنوان شیوه کم خطر، کم هزینه و موجه در حد نخستین و مهمترین ابزار و شـیوه تعقیـب دیپلماسی را به عنوان شیوه کم خطر، کم هزینه و موجه در حد نخستین و مهمترین ابزار و شـیوه تعقیـب 

ه در ه در های کالن اقتصـادی و مـادی، ریشـهای کالن اقتصـادی و مـادی، ریشـاهداف در میان ملل جهان ارتقا بخشید. این امر، جدای از هزینهاهداف در میان ملل جهان ارتقا بخشید. این امر، جدای از هزینه

های کشتار جمعی دارد که جنگ را از وضعیت کالسیک آن خارج کرده و های کشتار جمعی دارد که جنگ را از وضعیت کالسیک آن خارج کرده و توسعه تکنولوژی نظامی و سالحتوسعه تکنولوژی نظامی و سالح

ای به صورت متعارف، برنـده و بازنـده ای به صورت متعارف، برنـده و بازنـده به عنوان شیوه غیر قابل تحمل مطرح ساخته است. در جنگ هستهبه عنوان شیوه غیر قابل تحمل مطرح ساخته است. در جنگ هسته

های غیـر های غیـر حتـی قـدرتحتـی قـدرتمطلق وجود نخواهد داشت. در پرتو تکنولوژی ارتباطی و انقالب اطالعاتی جدیـد، مطلق وجود نخواهد داشت. در پرتو تکنولوژی ارتباطی و انقالب اطالعاتی جدیـد، 

ها و امنیت جهانی تهدیدآفرین باشـند. ها و امنیت جهانی تهدیدآفرین باشـند. توانند برای دولتتوانند برای دولترسمی و غیر حکومتی نظیر اشخاص و نهادها میرسمی و غیر حکومتی نظیر اشخاص و نهادها می

  کندکنداین وضعیت؛ ضرورت همیاری، همکاری و تعامل براساس منافع متقابل را بیش از گذشته ایجاد میاین وضعیت؛ ضرورت همیاری، همکاری و تعامل براساس منافع متقابل را بیش از گذشته ایجاد می

 

 دیپلماسی برگزیده

ش از دیپلماسی است که فراتر از سطح مناسبات دولـت بـا در حقیقت دیپلماسی عمومی یا مردمی، آن بخ

دولت می باشد و هدف آن تاثیرگذاری بر ذهن سازان و تصمیم گیران اصـلی دیگـر جوامـع و کشـورها از 

 طریق انتقال پیام های کلیدی درخصوص وجه مثبت یک کشور است.

ک، ارتبـاط و نفـوذ در افکـار تالش های یک دولت برای در»به سخن دیگر، دیپلماسی عمومی به معنای 

 به کار برده می شود.« عمومی کشورهای هدف در جهت تحکیم منافع ملی آن کشور

دراین روش، چهره کشور و ملتی به گونه ای تبلیغ می شود که احتمال جذب، سرمایه، دانشجو و گردشگر 

ی و نیز سیطره دامنه نفـوذ بـا را تقویت کمک کند و در نهایت به ارتقای نفوذ و جایگاه خارجی و بین الملل

قدرت نرم می توانـد، »ایجاد دوستانی موثر در بلند مدت بینجامد، زیرا بارها این پیامد اثبات شده است که 

 و معادالت جهانی را تغییر دهد.« تاثیرات سختی داشته باشد

شـی اسـت کـه در در اجرای این راهبرد بازسازی وجه مثبت کشوری، مهم ترین ابزارهـا، فـن آوری و دان

نهایت به تغییر در نگرش مردم جهان نسبت به کشور و ملتی بینجامد و ناخودآگاه به یکی از سیاستمداران 

 و فعاالن بی مزد و مواجـب کشـور تبـدیل گـردد و دامنـه نفـوذ آن را تـا کوچـه و خیابـان امتـداد دهـد.
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را در صحنه بین المللی افـزایش  دیپلماسی عمومی از طریق افکارسازی می کوشد تا قدرت رقابت کشوری

دهد، زیرا این افکار عمومی است که جهان قدرت را می سازد و آن را هدایت و رهبری می کند. بنـابراین 

 تاثیرگذاری بر افکار عمومی ملت ها به معنای قدرت بیش تر و نفوذ بی هزینه تر و سود بیش تر می باشد.

خویش را افزایش دهد و نقش خود را در مجامع بین المللی و هر کشوری می کوشد تا دامنه قدرت و نفوذ 

جهانی استوار سازد. دراین میان همدلی و همراهی ملت های دیگر با اندیشه ها و سیاست های دولتی می 

تواند به معنای نفوذ و قدرت بیش تر باشد. بنابراین دولت با همراهانی در کشورهای دیگر می تواند مقاصد 

 د بی آن که هزینه ای بپردازد.خود را پیش بر

میان دیپلماسی عمومی و دیپلماسی سنتی تفاوت های جدی وجود دارد؛ دیپلماسی عمومی صرفا با دولتهـا 

سروکار ندارد، بلکه مخاطب خود را در میان افراد و سازمان های غیرحکومتی مـی جویـد. از سـوی دیگـر 

معرف دیدگاههای متفاوتی باشد که از سوی افـراد  گفته می شود فعالیت های دیپلماسی عمومی می تواند

و سازمان های خصوصی یک کشور مثل آمریکا عالوه بر نظرات دولت آمریکـا مطـرح انـد، درحـالی کـه 

دیپلماسی سنتی با روابط یک دولت با دولت دیگر مرتبط است و مقامات سفارت یک کشور دیگـر، معـرف 

پلماسی عمومی متضمن مشارکت بسیاری از عناصر غیردولتی آن کشور به شمار می روند در صورتی که دی

(. به مفهـوم دیگـر تفـاوت دیپلماسـی عمـومی و 8و  7ص  1381جامعه است )دیپلماسی عمومی آمریکا 

تنـوع  -4فراگیرتر بودن مخاطبان  -3مشخص نبودن هدف  -2غیر رسمی بودن  -1دیپلماسی رسمی در 

 ابزار و امکانات دیپلماسی عمومی است.

فعالیت های اطالع رسانی و برنامه های دیپلماسی عمومی آمریکا به اشکال مختلف صورت می گیرد کـه 

 -2فایلهـای بـی سـیم ماننـد مـاهواره هـا  -2فعالیتهای اطالع رسانی  -اهم آنها به شرح ذیل است: الف

مراکـز  -6شـر چـاپ و ن -5برنامه کنفرانس از راه دور  -4متخصصان مقیم  -3سخنگویان و کارشناسان 

برنامـه هـای رادیـو تلویزیـونی بـین المللـی ب. -8مراکز کتاب و منـابع اطالعـاتی -7مطبوعاتی خارجی 

مطالعـات -3مبادالت آکادمیـک -2برنامه تبادل دانشجو، استاد و پژوهشگر -1مبادالت آموزش فرهنگی: 

آمریکـا در دانشـگاه هـای ایاالت متحده، کمک به تاسیس و حفظ کیفیت برنامه های مطالعاتی پیرامـون 

صـدای -1توریسم ج.خبرپراکنی بین المللی: -6دیدارهای بین المللی -5آموزش زبان انگلیسی -4خارجی 

رادیـو -4خدمات فیلم و تلویزیونهـای بـین المللـی -3خبرپراکنی های وابسته به صدای آمریکا -2آمریکا 

 مارتی و تلویزیون مارتی

 رادیو آزادی-5

 شود؟ ماسی عمومی و رسانه چگونه تعریف میی میان دیپلرابطه
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ها در جلـوگیری کند و نباید نقش رسانهامروزه رسانه نقش مهمی در مطلوبیت دیپلماسی عمومی بازی می

که در دنیـای امـروز در تبـادالت ها را نادیده انگاشت به طوریهای میان دولتاز جنگ یا رفع سوء تفاهم

شود و رهبران سیاسی بخـش عظیمـی از ها برده میاز سفرا و سفارت خانههای دیپلماتیک کمتر نامی پیام

کننـد و ها مبادله میهای خود را که شامل تهدیدها، انتظارها و مطالبات است در فضای دیالتیک رسانهپیام

ها و میزگردهای مختلف اهداف خـویش را در عرصـه ملـی و ها از طریق برگزاری همایشهمچنین رسانه

های ترین اهرم دولت برای کسب امتیازات بیشتر در حوزهکنند. بی تردید رسانه بی بدیلمطرح میفراملی 

ی دیپلماسی عمومی است و هر کشوری که بتواند از این ابزار به صورت کارآمدتر مختلف به ویژه در حوزه

 استفاده کند قادر به کسب موفقیت بیشتر در زمینه دیپلماسی عمومی خواهد بود.

ها در روابط پرتالطم دیپلماتیک و برای برقراری روابط پایـدار و المللی ایجاب می کند که دولتایط بینشر

ی رسانه داشته باشـند و اگـر بـا اقناع افکار عمومی و جذب نخبگان کشور هدف، حضور موفقی در عرصه

عمـومی محکـوم بـه  رو شوند بی تردید عالوه بر شکست در عرصه دیپلماسـیگی و ضعف روبهه برنامبی

ها الملل نیز خواهند شد. هرگونه عجز در ارایه تصویر روشن از دیدگاهانفعال و خروج از گردونه سیاست بین

ناپذیر اسـت های خبری اجتنابالمللی که انعکاس آن از طریق رسانهو کوتاهی در حضور فعال محافل بین

 شود.ای میای و فرامنطقههای منطقهباعث زوال نقش

 بازیگران  دیپلماسی عمومی

کنـد کـه ها، سـعی میدیپلماسی عمومی در واقع سازوکاری است که به جای ارتباط برقرار کردن با دولت

ی هدفش که مردم یا نهادهـای اجتمـاعی هسـتند، گسـترش دهـد. های درون جامعهارتباطش را به الیه

ها است. تالشی هم که در ایـن ها به درون ملتبنابراین دیپلماسی عمومی تغییر گستره دیپلماسی از دولت

کـه های مردمی همـان طوریهای مردمی است. البته گروهراستا باید صورت گیرد برقراری ارتباط با گروه

 ها باشــند.هــای اجتمــاعی، نهادهــای فرهنگــی یــا دانشــگاهتواننــد شــامل گروهاشــاره شــد می

ـــــــروز ـــــــان ب ـــــــومی امک ـــــــی عم ـــــــانی در دیپلماس ـــــــوع گفتم ـــــــه ن   دارد؟ چ

ی نهادهای فرهنگـی و دانشـگاهی اسـت و ایـن نهادهـا رفتـه رفتـه نقش حیاتی در این عرصه بر عهده

که دیپلماسی عمومی موفقیت خـویش را ثابـت کنـد اند. بنابراین برای اینجایگزین نهادهای سیاسی شده

تبـاطی بـرای نیـل بـه ای و ارهای هدف را در کشور مشخص و شناسایی کند و ابزارهای رسانهباید گروه

 ی مــردم و قشــر نخبــه مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد.ســازی و تاثیرگــذاری بــر عامــههــدف اصــلی، اقناع

ریزی و شناسـایی اهـداف های فرهنگی اولین ابزار دیپلماسی عمومی است و برنامههمچنین تقویت مولفه

 نیز مهم است.
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است که هم نیاز به شنیدن دارد و هم سخن گفـتن. ای دو طرفه دیپلماسی عمومی موثر و تاثیرگذار، جاده

های مشترک استوار است. قدرت نـرم بـه معنـای متقاعـد کـردن دیگـران بـه ی ارزشقدرت نرم بر پایه

های شـما خواهید و فهم این مطلب است که چگونه دیگران به پیامای است که شما میخواستن آن نتیجه

کنند. درک مخاطب هدف، بسـیار مهـم اسـت و صـرف موعظـه یدهند و خود را با آن سازگار مگوش می

کردن برای دیگران راه متقاعد کردن آنها نیست. به کارگیری قدرت نرم در عصر ارتباطـات دشـوار اسـت. 

یکی از دالیل این دشواری این است که دولت تنها بخشی از کل ارتباطات را در میان جوامـع، آن هـم در 

هـای عروف است در اختیار دارد و بخـش دیگـر آن نیـز موسسـات و گروهعصری که به عصر اطالعات م

 که سینمای غرب انحصاراً در اختیار البی صهیونیستی است.طوریبها هستند نفوذ و البیذی

 کارکردهای دیپلماسی عمومی

دیپلماسی عمومی کارکردهای مهمی در جهان سیاست امروز بازی می کند. به این معنـا کـه تنهـا هـدف 

ازسازی وجه مثبت کشوری در میان مخاطبان نیست بلکه در برخی از موارد می توان حتی بـا دیپلماسـی ب

عمومی و مردمی، ملتی را ضدنظام حاکم و دولت خود شورانید و آنان را همراه سیاست های کالن و حتـی 

ولـت بـا دولـت خرد خود کرد. این گونه است که ملتی تحت تاثیر دیپلماسی عمومی، خواهان هماهنگی د

 دیگری می شود که این گونه در میان مردم و ملت محبوبیت یافته است.

برای دست یابی به این مهم، دادن بورسیه های دانشجویی به نخبگان کشورها، ایجاد انجمن هـای فعـال 

دانشجویی برای مدیریت دانشگاه ها، راه اندازی رسانه هایی برای کشورهای هـدف و مخاطـب بـا نشـان 

 ن جنبــه هــای مثبــت کشــور و ماننــد آن مــی تــوان یــک دیپلماســی عمــومی فعــالی را پدیــد آورد.داد

در دیپلماسی عمومی ومردمی، انتقال پیام های صحیح به مردم مرتبط آن هـم بـه طریـق مناسـب، مـی 

بایست به گونه ای انجام شود تا مثبت اندیشی در خصوص ارزش ها و کیفیات ملت و دولت در هسته پیام 

تعبیه گردد. به نظر می رسد که دیپلماسی عمومی بریتانیا درباره ایران از طریق رسانه های چون بی بی  ها

 سی فارسی و بورسیه دادن به نخبگان و ایجاد انجمن های دوستی مـرتبط، تـا انـدازه مـوثر بـوده اسـت.

ری معرفـی کنـد و دیپلماسی مردمی انگلیس موفق شد تا بریتانیا را سـرزمین آزادی هـای و مـردم سـاال

پیشینه آن را تصحیح کند و نشان دهد که حقوق اقلیت ها در آن مراعات می شود و اقلیت های مذهبی و 

نژادی از همه حقوق خود برخوردار می باشند. بریتانیا کشوری آزاد، منعطف و مطلوب برای زندگی اسـت و 

ین گونه است که انجمن های ایرانـی در ایران می بایست در سیاست و زندگی به این سمت گرایش یابد. ا

بریتانیا خواسته این وجه مثبت زندگی بریتانیایی را تبلیغ می کنند وهمراهانشان در ایران آن را در خیابـان 

 ها و کوچه ها می برند.
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البته دیپلماسی عمومی افزون بر تصحیح و اصالح وجه کشوری در میان مخاطبان، می تواند با افکارسازی 

 ا نیز علیه نظام خود بشوراند و جایگزین کودتا و یا اشغال نظامی شود.ملتی ر

از این روست که از سوی ایاالت متحده و دیگر کشورهای متخاصم غربی از جملـه انگلـیس و فرانسـه و 

« براندازی در سـکوت»در جهت تحقق « دیپلماسی عمومی»دولت صهیونیستی، بهره برداری از ابزارهای 

به عنوان یکی از اولویت های راهبرد دفاعی امنیتی خود، در ارتبـاط بـا ایـران، تعریـف « رمبراندازی ن»یا 

 کــرده و گســترش محــیط هــای مجــازی تهدیــدزا یــا ســایبر را در دســتور کــار خــود قــرار داده اســت.

در این روش، بدبین ساختن جامعه به کارگزاران نظام، بحران سازی از طریق ایجاد تنش های داخلی، باال 

بردن سطح انتظارات جامعه و تخصیص بودجه الزم برای گسترش رادیوهـای مـوج کوتـاه، شـبکه هـای 

ماهواره ای فارسی زبان و خبرگزاری هـای اینترنتـی مخـالف نظـام از راهبردهـای آمریکـا در دیپلماسـی 

، وادار تهاجمی علیه ایران نام برده می شود. هدف آمریکا از بهره گیری دیپلماسی عمـومی در جنـگ نـرم

رویـه ای  -امنیتی، تضـعیف انسـجام فکـری -کردن کارگزاران نظام به امتیازدهی در عرصه های سیاسی

کارگزاران نظام و ایجاد شکاف میان سطوح جامعه و حاکمیت مـی باشـد. در ایـن روش، دیپلماسـی نـرم، 

ار دولت مجازی اسـت عمومی و یا همان سایبر دیپلماسی در واقع بخشی از بدنه دولت الکترونیک و ساخت

است که آمریکایی ها و انگلیسی « فناوری ارتباطات و اطالعات»که این بخش خود مستلزم تقویت بخش 

ها و اسرائیلی ها به خوبی از آن در جنگ نرمی که در زمان انتخابات دهم ریاست جمهوری اتفـاق افتـاده 

 بهره بردند.

رسانی دیجیتال، اقـدامات مثبـت مجلـس شـورای در گزارش مرکز پژوهش های مجلس از توسعه اطالع 

اسالمی و دولت از طریق وب، ارتقای ضریب نفوذ دیپلماسـی جمهـوری اسـالمی ایـران در رسـانه هـای 

خارجی و توسعه بدنه دولت الکترونیک در حوزه های بین المللـی بـه عنـوان بعضـی از مزایـای گسـترش 

شده و آمده است: امـروزه بهینـه سـازی و مـدیریت  در حوزه سیاست خارجی نام برده« سایبر دیپلماسی»

امنیتـی  -افکار عمومی به یکی از ابزارهای حاکمیت برای تسهیل و تسریع در دستیابی به اهداف سیاسـی

جایگاه مهمی دارد و کشمکش ها از « مدیریت افکار عمومی»تبدیل شده است چرا که در دیپلماسی نوین 

می شود و در این راستا توجـه بـه افـزایش عمـق نفـوذ راهبـردی  طریق جریان دیجیتالی اطالعات رصد

 جمهوری اسـالمی ایـران از طریـق محـیط هـای مجـازی ماننـد سـایبر دیپلماسـی بسـیار مهـم اسـت.

به هر حال، به نظر می رسد که در جنگ نرم، انگلیسی ها حتی قوی تر و عملیاتی تر از آمریکایی هـا وارد 

ین حوزه نیز به نمایش گذاشتند؛ زیرا همواره خانه روباه مکـانی بـرای فریـب شده اند و زیرکی خود را در ا

بوده است و روباه جز از مکر و فریب نمی تواند بر شیران روزگـار چیـره شـده و بـر آنـان حکومـت کنـد. 
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انگلیس بی گمان بر پایه دیپلماسی مردمی، روباهی زیرک و مکاری است که دست شیطان بزرگ را نیز از 

 ته استپشت بس

 جنگ نرم و دیپلماسی عمومی

بی شک سردمداران فرهنگ غرب پس از آنکه حضور مستقیم و بی واسطه خویش را در سایر کشورها بـه 

منظور گسترش نفوذ و سلطه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن ندیدند، سعی کردند نماینـدگانی از بـین 

لطه پذیری را به غربگرایـان و وابسـتگان فکـری خود ملت ها برگزینند و مسئولیت فراهم آوردن زمینه س

خود واگذار نمایند. آنان معموالً پس از مسافرت بـه غـرب، تحصـیل و حشـر و نشـر در آن دیـار، مقهـور 

پیشرفت و فناوری برتر غرب شده و پس از بازگشت به کشور خویش به بلندگوی فرهنـگ بیگانـه تبـدیل 

 می شوند.

 ٫جانبه جهت کسب مطلوب از طریق جاذبه؛ نه از طریق اجبار یا تطمیعجنگ نرم عبارتست از تهاجم همه 

جنگ نرم با ایجاد جاذبیت های کاذب فرهنگی، شخصیتی، ارزش های سیاسی و نهادی مـرتبط و همسـو 

بوده و یا برای سیاست های کشور مهاجم مشروعیت ایجاد کـرده و آن هـا را دارای اعتبـار مـی کنـد. در 

تا بر قلب ها و مغزها غلبه شود و مردم بیش از آنکه مجبور به انجام کاری شوند جنگ نرم سعی می شود 

 به همکاری برای پیاده سازی سیاست و اهداف مطمح نظر گرفته می شوند.

سپتامبر در گزارش پایانی خود تصریح نمود، بعد نرم جنگ علیـه تروریسـم در قالـب جنـگ  11کمیسیون 

عنوان سومین ضلع از مثلث راهبرد و رهیافت نوین دولت ایاالت متحـده برای تسخیر قلوب و عقول، باید ب

 آمریکا برای مقابله با تروریسم لحاظ گردد 

 :در جنگ نرم علیه کشور یا کشورهای مورد هدف از سه منبع استفاده می شود 

 فرهنگ کشور یا کشورهای مهاجم؛ .1

 ارزش های سیاسی کشور یا کشورهای مهاجم؛ .2

 خارجی کشور یا کشورهای مهاجم.و باالخره سیاست  .3

فرهنگ بعنوان شکل دهنده ذهن و رفتار عمومی جامعه است. حرکت جامعه بر اساس فرهنگ آن جامعـه 

است. فرهنگ بعنوان جهت دهنده ی به تصمیم های کالن کشور حتی تصمیم های اقتصـادی، سیاسـی، 

وم، خوی ها و خصـلت هـا و چگـونگی مدیریتی و در تولید هم نقش دارد. فرهنگ فرآیندی از آداب و رس

روابط حاکم بر مجموعه ها و گروه های انسانی است، ضمن آنکـه خـود زاییـده زنـدگی اجتمـاعی انسـان 

هاست، تأثیر شگرف و غیرقابل تردیدی بر چگونگی و ادامـه حیـات اجتمـاعی و ملـی ملـت هـا نیـز دارد 

 (.16:  1387)امیری، 
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( و 4( مبـادالت فرهنگـی؛ 3( تقلیـد؛ 2( آموزش و پرورش مسـتقیم؛ 1: راه های انتقال فرهنگ عبارتند از 

تحمیل فرهنگ که تحمیل یک نظام فرهنگی یا بخشی از آن می تواند از طریـق نفـوذ، تهـاجم، جنـگ، 

 فرهنگ پراکنی و استعمار فرهنگی صورت گیرد 

از جملـه  …ان سیاسـی و در بعد فرهنگی نیز مواردی از قیبل فرهنگ ها، هنجارها، ارزش ها، هویت، تـو

مؤلفه هایی هستند که فقدان و یا مخدوش شدن آن ها، در حد زیادی می تواند زمینه ساز تهدیـدات نـرم 

داخلی و حتی شکل گیری تهدیدات سخت افزاری و حمله نظامی دشمنان بیگانه را فراهم آورد. تهدید نرم 

 .نخبه سازی نیز تجلی پیدا می کند در حوزه فرهنگی از اهمیت خاصی برخوردار است که در قالب

بی تردید مهم ترین راه انتقال فرهنگ همانا آموزش و پرورش می باشد که خود چند مرحله را شامل مـی 

 شود. 

 جهت تسخیر افكار عمومی دنیا عمومی ترین ابزار دیپلماسی مهم

یا در دستور کـار کشـورهای استفاده از ابزارهای دیپلماسی عمومی و فرهنگی برای تسخیرافکار عمومی دن

های بسیار کمتـری قدرتمند قرار داشته و استفاده از این شکل از دیپلماسی ضمن تاثیرگذاری بیشتر، هزینه

 را به دنبال دارد.

از آنجا که استفاده از ابزارهای دیپلماسی عمومی و فرهنگی برای تسخیرافکار عمومی دنیا در دسـتور کـار 

های شته و استفاده از این شکل از دیپلماسی ضـمن تاثیرگـذاری بیشـتر، هزینـهکشورهای قدرتمند قرار دا

های جـذب مخاطبـان جـوان کشـورهای ترین زمینـهبسیار کمتری را به دنبال دارد. آموزش، یکی از مهم

ترین ابزارهای این شکل از دیپلماسی و به خصوص بعـد فرهنگـی آن واجـد اهمیـت خارجی شناخت مهم

تـرین ای کارگزاران دستگاه دیپلماسی و سیاسـت خـارجی کشـورمان اسـت. یکـی از مهمبسیار زیادی بر

تواند در جذب مخاطبان جوان کشورهای خارجی بسـیار هایی که از طریق آن، دیپلماسی فرهنگی میزمینه

موثر عمل نماید، آموزش است. در سراسر دنیا نهادهای دانشگاهی و آموزشـی بـه عنـوان سـتون فقـرات 

های آموزشی پیشرفت کـرده شوند، دیپلماسی فرهنگی از طریق برنامهت فرهنگی در نظر گرفته میمبادال

هـای کشـورهای ها، اغلب انباشته از اطالعاتی در مـورد فرهنگهای درسی مدارس و دانشگاهاست. کتاب

جهت احترام به هایی به منظور آموزش جوانان در های نژادی هستند. چنین برنامهگوناگون، مذاهب و گروه

هایی از ها و سبک زندگی مردم دیگر کشورها است. برخی از کشـورها ماننـد ایـاالت متحـده شـعبهسنت

های آمریکـایی در های دانشـگاهکننـد، ماننـد شـعبههای خود را در کشورهای دیگـر تاسـیس میدانشگاه

 کشورهای خاورمیانه. 
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ز مهمترین اشکال دیپلماسی فرهنگی یکی دیگـر از آموزش زبان کشور خود به دانشجویان خارجی، یکی ا

تواند از آن طریق در بهبود تصویر عمومی یـک کشـور مـوثر عمـل هایی که دیپلماسی فرهنگی میزمینه

نماید، در زمینه سیستم حقوقی است. کشورها از طریق معرفی سیستم قـانونی و عادالنـه خـود بـه دیگـر 

ای برای خود کسب نمایند. آموزش زبان کشـور خـود ها، احترام ویژهتوانند در انظار دیگر ملتکشورها، می

به مردم و بخصوص دانشجویان خارجی یکی دیگر از اشکال دیپلماسی فرهنگی اسـت. دانشـجویانی کـه 

توانند با مردم آن کشورها ارتبـاط های کشورهای دیگر را آموخته و به آن مسلط باشند، بسیار بهتر میزبان

و سبک زندگی آنها را بیاموزند. بسیاری از کشورهای دنیا مطالعه زبـان خـارجی را در مـدارس برقرار کنند 

دهند. برای مثال همه کشورهای اتحادیه اروپا بـه جـز دو کشـور، بـه متوسطه خود در دستور کار قرار می

عالقه به یادگیری  پردازند عالوه بر این،شود، میمطالعه زبان خارجی که معموال از دوره ابتدایی شروع می

 تواند در تعمیق مناسبات بین کشورها بسیار موثر عمل کند. زبان خارجی در یک کشور، می

برجسته کردن تاثیر فرهنگیان، برای اهداف راهبردی دیپلماسی فرهنگی اهمیت زیـادی دارد جـرج دبلیـو 

ترین راه . بهترین و اساسـیدارد که یادگیری یک زبان خارجی..بوش رئیس جمهور سابق آمریکا اظهار می

خواهم شما را بشناسـم، نـه باشد و اینکه به آنها بگویی... من میدستیابی به هرکسی }مردم خارجی{ می

کنید، چنانچه آشنایی کافی با زبان ملل زنید، بلکه بفهمم چگونه زندگی میفقط بدانم که چگونه حرف می

یابـد. بـرای های دیپلماتیک، بسـیار افـزایش میند فعالیتخارجی وجود نداشته باشد، امکان اختالل در رو

های دیپلماتیک ایاالت متحده در بسیاری از کشورهای خاورمیانه، تحت تـاثیر فقـدان آگـاهی مثال فعالیت

هـا، اغلـب دچـار مشـکالت فرهنگی و همچنین عدم توانایی کافی برای ارتباط با زبان رهبران ایـن دولت

های نماید و در سالهایی که دیپلماسی فرهنگی از آن طریق عمل میگر از زمینهگردد. یکی دیاساسی می

ها به منظور معرفی و نمایش فرهنـگ، آداب اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، رشته هنر است. دولت

در فرسـتند و یـا های خود به مردم سایر کشورها، هنرمندان خود را به کشورهای دیگر میو رسوم و سنت

شوند. چنین تبادالتی موجـب شـناخت المللی، میزبان هنرمندان کشورهای دیگر میهای بینقالب جشنواره

های گوناگون شده و زمینه را برای روابط نزدیکتـر سیاسـی و صحیح یکدیگر و آگاهی از باورهای فرهنگ

کشـور در پیشـبرد علـم و سازد. برجسته کردن نقش و تاثیر فرهنگیان و دانشـمندان دیپلماتیک فراهم می

ادب در سطح جهان و استفاده از شهرت و موقعیت آنها برای اهداف راهبردی دیپلماسی فرهنگـی اهمیـت 

های منظم و مستمر تحصیلی در سطوح عالی به منظور اشاعه فرهنـگ بسیار زیادی دارد. * اعطای بورس

چون موالنا، حـافظ، سـعدی، ابـن سـینا، های جهانی و ماندگاری ای که چهرهو زبان کشورها نقش بالقوه

توانند در این حوزه برای کشورها و ملل منتسب به خود ایفا کنند، نمونه روشنی شکسپیر، آلفردنوبل و.. می

های منظم و مستمر تحصیلی در سطوح عالی به منظور اشاعه فرهنـگ و از این مورد است. اعطای بورس
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نماید. حضور موثر اهداف دیپلماسی عمومی بسیار موثر عمل میزبان کشور در سطح جهان نیز در پیشبرد 

هـای هنـری و ورزشـی المللی در کنار شرکت فعال در رخـدادها و جشـنوارههای بیندر مجامع و همایش

هـای المپیـک( و نیـز برگـزاری مـنظم المللی فـیلم، داسـتان، تئـاتر و بـازیهای بینالمللی )جشنوارهبین

تـرین هـای فرهنگـی در کشـورهای مقصـد، از جملـه مهمها و همایشها، کارگاهاییها، گردهمنمایشگاه

ها های خاص فرهنگی به دیپلماترود. تاکید ویژه بر ارائه آموزشابزارهای دیپلماسی فرهنگی به شمار می

در  هایی فرهیخته و آشنا با نقاط قوت و ظرائف فرهنگی هر دو کشور مبدأ و مقصـد نیـزو تربیت دیپلمات

های معتبر جهان اندازی مراکز کشور شناسی و ایجاد این کرسی در دانشگاهشمول این ابزارها قرار دارد. راه

های مطالعاتی کوتاه مدت به کارشناسان دانشگاهی و عالقمنـدان بـه فرهنـگ و ادب در کنار ارائه فرصت

هایی است قصد نیز از جمله راهکشور متبوع با هدف جذب نخبگان و اصحاب فکر و اندیشه از کشورهای م

 توان موفقیت در راهبردهای دیپلماسی فرهنگی را تضمین کرد. که با استفاده از آن می

 فرهنگیو دیپلماسی  دیپلماسی عمومی

دیپلماسی عمومی به جهت تحول در ساختار قدرت جهان و جابجایی منابع قدرت از سخت به نرم از یـک 

ی در مناسبات بین المللی، تأثیرگـذاری فرهنـگ بـر روابـط بـین الملـل و سو، و افزایش نقش افکار عموم

تأثیرگذاری مردم در تعیین سیاست های داخلـی و خـارجی از سـوی دیگـر جایگـاه بسـیار ممتـازی را در 

امنیتی کشورها پیدا کرده است. در این تاکتیک که از روش اقناع و نـه تهدیـد بهـره  -راهبردهای سیاسی

عموم مردم و نخبگان جامعه هدف مخاطب قرار می گیرند. بخشی از دیپلماسـی عمـومی گرفته می شود، 

فرهنگی و با هدف یارگیری، نخبه پروری و در نهایـت ایجـاد و  -در جنگ نرم از طریق ارتباطات آموزشی

  استقرار شبکه ای کامالً وابسته در کشور هدف پیگیری می شود.

درعصر حاضر رسانه مهم ترین ابزار دیپلماسی فرهنگی است واقتدار اصلی کشور اقتدار فرهنگـی اسـت.در درعصر حاضر رسانه مهم ترین ابزار دیپلماسی فرهنگی است واقتدار اصلی کشور اقتدار فرهنگـی اسـت.در 

همین راستا برای تقویت جبهه فرهنگی مهندسی فرهنگی بحث مهمی است،که باید توجه ویـژه بـه ایـن همین راستا برای تقویت جبهه فرهنگی مهندسی فرهنگی بحث مهمی است،که باید توجه ویـژه بـه ایـن 

مطرح می شود مخاطب شناسی اسـت.همچنین مطرح می شود مخاطب شناسی اسـت.همچنین   مقوله مهم داشت.معموال اولین بحثی که در علم ارتباطاتمقوله مهم داشت.معموال اولین بحثی که در علم ارتباطات

  باید مقبولیت خود را نیز در نظر گرفت.واز سوی دیگر مخالف شناسی و دشمن شناسی باید مقبولیت خود را نیز در نظر گرفت.واز سوی دیگر مخالف شناسی و دشمن شناسی 

و  رسانه ها وجریان سازی فرهنگـی دو موضـوع مهـمخواسته در جنگ رسانه ایی دو رویکرد خنثی سازی 

یـان سـازی فرهنگـی را عملـی کنـیم ارزشمند هستند. ما باید بتوانیم در خط سیری منطقی ومعقـول ،جر

  وهمچنین درجهت شناساندن فرهنگ غنی کشورمان به ملت های دیگر تالش بی وقفه نماییم
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باید بپذیریم که رسانه ها نحوه هدایت سیاست خارجی را تغییر داده اند و اکنون قدرت جهانی یک کشـور 

و ارائه تصویر مکمل بین المللی آن نهفتـه  در توان و استعداد دیپلماسی رسانه ای آن در ایجاد هویت ملی

  .است

دیپلماسی دیگر، پدیده اتاقهای دربسته نیست ، پدیده ای آشکار است ، پدیده ای رسـانه ای کـه هـر چـه 

پویاتر باشد، سیاست خارجی را پویاتر خواهد ساخت و این که زندگی در جهان امروز، بدون درک عمیـق از 

  .ناممکن خواهد بود نقش مهم وسایل مدرن ارتباطی

جایگاه مهمی دارد، کشمکش ها از طریق جریان دیجیتـالی اطالعـات « افکار عمومی»در دیپلماسی نوین 

 .دنبال می شود و در این جریان رویارویی اصلی میان ملتهای کوچک و ساختارهای جهانی است

ارند و بـه اجـرا مـی گذارنـد. رسانه ها در همکاری های فراملی و غیرحکومتی ، نقشهای مهمی را عهده د

بسیاری از رسانه های جهانی قدرت نرم خود را دارا خواهند بود تا از طریق آن شـهروندان را بـرای ایجـاد 

ائتالف هایی که محدودیت های ملی را شامل نمی شود، جذب کنند. هم اکنون با توجه به رشد ابزارهـای 

قـرار داده شـده  لشكر رسانه هيافاع عمدتا بر دوش مدرن ارتباطی ، ماموریت وزارت خارجه و وزارت د

  .است

سفارتخانه ها یادگار ایام کشـتی هـای »می گوید:  1992راس پرو، نامزد ریاست جمهوری امریکا در سال 

بادبانی هستند. در آن زمان که از ارتباطات جهانی خبری نبود، سفیر هر کشور به نمایندگی از کشـور خـود 

ون ، با توجه به ارتباطات آنی در تمام نقاط جهان ، سفیر نقشی عمدتا اجتماعی به سخن می گفت. ولی اکن

عهده دارد. در واقع سران و وزیران کشورها به طور علنی یا محرمانه ، به طور مستقیم با همتـای خـویش 

طریـق  مذاکرات آنان عمدتا از طریق دیدارها و مالقات های رسمی و غیررسمی و نیز از .مذاکره می کنند

 «.ارتباطات گروهی و بین فردی انجام می گیرد

به این ترتیب نقش سیاست های آشکار مهمتـر از سیاسـت هـای پنهـان شـده اسـت. بـه سـخن دیگـر، 

دیپلماسی امروز صرفا در اتاق های دربسته شکل نمی گیرد، بخش بزرگتری از آن هم پشـت پنجـره و در 

شم دیگران و به کمک فناوری های نوین ارتباطی و رسـانه سطح آشکار عمومی نقش می بندد، در برابر چ

ها.در واقع این موضوع خود مهمترین چالش دستگاه های دیپلماسی و سیاست خارجی کشورها در جامعـه 

شبکه ای امروز است که گسترش اطالعات از طریق فناوری های نوین ارتباطـات و رسـانه هـای نـوین ، 

ای ، بین المللی و جهانی را که پیشتر توسـط دیپلمـات هـا انجـام مـی  روابط بین دولتها در عرصه منطقه

گرفت به روابطی چندجانبه تبدیل کرده است کـه در آن بیشـترین تـالش دسـتگاه دیپلماسـی و سیاسـت 

خارجی به برقراری روابط با ملتها، آن هم از طریق رسانه ها و در فضای مجازی حاصـل از بـه کـارگیری 
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کارکنان رسانه ها و بازیگران غیردولتی بانفوذ به افشاگری می پردازند و بـا انگیـزه  آنهاست. به طوری که

 .جلب افکار عمومی در مسائل دخالت می کنند

این روندها موجب شده است گفتگو و مذاکره با مقامات برای سفیران بسیار دشوار شود. زیرا آنان بایـد بـا  

ر شوند و اطالعات فراوانی کسب نمایند، آن هـم در شـرایطی بازیگران زیاد و در عین حال گوناگونی درگی

که شاهد تبدیل بازیگران بسیار به بازیگرانی محدودتر اما هشیارتر، مانند سازمان های غیردولتـی از جملـه 

خود رسانه ها هستیم که با برخورداری از توانایی اتخاذ روشهای سازمان یافته و جمعی ، نظم دیپلمات هـا 

  .جهان دستخوش تحول کرده اند را در تمام

این است که با زاویه دید گذشته نمی توان به دنیای دیپلماتیک امروز نگریست ؛ به دنیایی کـه دیپلماسـی 

شـاید فـردا همـه بـه تصـویرهای  .آن با یک کلیک ، ظرف چند ثانیه با سرعت وارد اتـاق مـا مـی شـود

حاضر دیپلمات ها جهان را از ویترین رسـانه هـای  دیپلماتیک رسانه های جهان بسنده کنند. مگر در حال

 جهانی تماشا نمی کنند؟

 جایگاه ایران در دیپلماسی عمومی

ی به کـارگیری دیپلماسـی عمـومی اسـت. ترین کشور جهان در عرصهدر حال حاضر ایاالت متحده قوی

ی تـاریخی و ابقهترین فرهنگ سنتی را در روابط بین فرهنگـی داراسـت. چـین دارای سـفرانسه نیز مهم

الملل به عنوان یک قدرت بـزرگ مطـرح اسـت. در امریکـا ی بینپیشینه فرهنگ سنتی است و در جامعه

دهد. هدف آن تعیین موقعیت ایاالت متحـده دیپلماسی عمومی بخش مهم استراتژی کشور را تشکیل می

المللـی بـرای داخلی و بین و کسب احترام ، اطاعت و حفظ پرستیژ« فانوس دریای تمدن جهان»به عنوان 

هـای غربـی تداوم هژمونی آن در جهان است. هدف، تعیین موقعیت ترویج دموکراسـی امریکـایی و ارزش

 است.

رسد ورود به حوزه دیپلماسـی عمـومی از ملزومـات حرکـت پویـا در عرصـه سیاسـت خـارجی به نظر می

اخت عمده و دقیق اسـت. یکـی شـناخت کشورمان باشد. اما بدون شک ورود به این عرصه نیازمند دو شن

هـای مخاطبـان کـه تـاثیر آنچه که قرار است برای دیگران گفتـه شـود و دیگـری شـناخت پـیش فرض

مستقیمی بر انتقال پیام به آنان دارد. ایران با پشتوانه غنی فرهنگی و باورهای اسالمی تالش داشته اسـت 

ی فعلی را دور بزند. البته برای این تغییر الزم اسـت که از طریق تبادل فرهنگی و ارتباط مردمی ساختارها

گذاری مناسبی در عرصه رسانه و حوزه فرهنگی انجام گیرد و سیاست خارجی کشور بـه سـمت که سرمایه

دیپلماسی عمومی سوق داده شود. بدون شک ایران در میان کشورهای مسلمان حرف بسیاری برای گفتن 

 قویی برای دیپلماسی عمومی ایجاد کند.دارد بنابراین باید مرز ارتباطی 
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ی منابع اقتصادی قوی و تواند کارآمدی خود را اثبات کند که از پشتوانهدیپلماسی عمومی کشور زمانی می

هـای مـدنی برخـوردار باشـد. ای فراگیـر و گروهنیز منابع علمی و تکنولوژی پیشرفته همراه با منابع رسانه

ماسی عمومی تاثیرگذاری بر افکار عمومی دیگـر کشـورها و نیـز ارتقـای هدف اساسی از به کارگیری دیپل

ی هر کشـوری های اولیهامنیت ملی است. لزوم دفاع از کشور در مقابل تجاوز دیگران، از اهداف و اولویت

که در دنیای کنونی که کشورهای مختلـف نیازهـای امنیتـی خـویش را در ورای مرزهـای است به طوری

داننـد، المللـی میکنند و تامین امنیـت خـود را در شـرایط و مقتضـیات محـیط بینری میجغرافیایی پیگی

 شود.اینجاست که پیوند دیپلماسی عمومی و امنیت ملی مشخص می

 نتیجه گیری

به بعد عرصه های طبیعی و انسانی با وجوهی از تکنیک های جدید رام کـردن و کنتـرل مواجـه  1990از 

های مختلف به وجود آورد. تکنولوژی براساس آنچه مک لوهان می گوید ادامـه شد که انقالبی در عرصه 

حواس آدمی است. تکنولوژی های اطالعاتی و کوانتومی توانستند روندهای هوشمندی در زندگی بشر بـه 

( روندهایی که هر چند خالق آنها انسان بود امـا دارای وجـوهی از جانـداری و Nye,28:2400وجود آورند.)

ودکفا بودند که در نظریه شعور هستی قابل بررسی است. دوگـانگی عـین و ذهـن کـه در پدیـدار حیات خ

مدرنیته مکانیکی و فیزیکی قابل طرح بود اکنون در عصر کوانتوم و اطالعات بـه هـم خـورد و انسـان از 

ی خود طریق وجهی دیگر به نام عرصه مجازی، سایبری و اطالعاتی که در آن زمان و مکان معنای فیزیک

را از دست داد، روبه رو شد. عدم قطعیت، اختیارگرایی شدید، شعور داشتن هستی، کنش دار بودن موضـوع 

شناسا، رد شدن بی طرفی انسان و علم خنثی، قصدیت فاعل شناسا و کم شدن محـدودیت هـای زمـان و 

ات بـا تکنولـوژی کران سایبر، از پدیدارهای عمومی عصر اطالعات است. عصر اطالع مکان در محیط بی

های کوانتومی و دیجیتالی به تدریج همه وجوه زندگی انسانها از خانه، دانشگاه، پزشکی، اقتصاد تا سیاست 

و فرهنگ و روابط بین الملل را پوشش می دهد با این پیش فرض که رخدادهای عصر اطالعـات شـتابی 

 بسیار باال دارند.

یر وجه می دهد. اگر در فلسفه سیاسی از هابز و ماکیـاول سیاست در عصر اطالعات به صورت انقالبی تغی

تا فوکو، گیدنز به خصوص آگامبن و دلوز مفهوم قدرت را بررسی کنیم چرخش ناگهانی اواخر قرن بیسـتم 

را از قدرت مکانیکی و لویتانی به قدرت نرم و سازه ای مشاهده می کنیم. با به وجود آمدن عصر اطالعات 

رت از هسته کامال تفکیک شده دولت، خارج می شود و به سمت قـدرت هـای ریـز به شکل انفجاری، قد

شده و روزمره ای چون زبان، جنسیت، ناخودآگاه و نمادها حرکت می کند. سکوالریسم بسیار تفکیک شده 

و خشـنی کـه در جـدایی عـینن ذهـن، عرصــه خصوصـین عمـومی، حیـات دولتـین شخصـی، سیاســت 
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به ناگاه به هم می ریزد و بزرگترین نتیجه آن این است که انحصار دولـت جسمانینمعنوی... وجود داشت 

دولـت هـای -ملی در تولید و توزیع ارزش، قدرت و ثروت کاسته می شود و شرکت های چندملیتی، شـهر

جهانی، شهروندان جهانی، جنبش های گوناگون جهانی، قومیت ها و حاشیه های فراملـی و فروملـی نیـز 

گوناگون قدرت به دست می آورند. قدرت بر اساس پژوهش ها و تحقیقات جـوزف  سهمی در عرصه های

نای، ایمانوئل کاستلز و جیمز روزنا به خوبی دگرگونی در بخش قدرت داخلی و به خصوص قدرت خـارجی 

را نشان می دهد. قدرت، دیگر منبعی قراردادی و فیزیکی در الیه هـای بروکراتیـک و مکـانیکی نیسـت. 

ل ارتباطات میان انسان ها و پخش شده در روابط انسانی زندگی روزمره بازتولید و پخش می قدرت در شک

شود و دارای جوهره ها و شالوده های غایی و از پیش تعیین شده در کالن روایت ها نیست بلکه اطالعات 

جنـبش یکی از مهم ترین منابع قدرت محسوب می شود. علم سیاست نیز به بررسی دموکراسی سایبری، 

های مجازی، دیپلماسی عمومی، دولت الکترونیک، شهروندخبرنگار، جامعه مدنی مجازی... می پردازد کـه 

در دوران مکانیکی معمول نبود. دیپلماسی در عصر اطالعات با توجه به پیدایش رسانه ها و فضای مجازی 

ومی حرکـت کـرد. از شکل سنتی و رسمی خارج شد و به سمت پدیـدارهای نـوینی مثـل دیپلماسـی عمـ

دیپلماسی عمومی با قدرت نرم سر و کار دارد و با توجه به اهمیتی که سازه ها، نمادهـا و فرهنـگ هـا در 

عرصه روابط بین الملل دارند، تاکیـد ایـن نـوع از دیپلماسـی عـالوه بـر دولـت هـا بـه سـمت جنبشـها، 

که نمی توان امرعمـومی را مخفـی افکارعمومی، شهروندان و بازیگران فرا و فروملی است و به این علت 

کرد. شکل دیپلماسی تغییر کرده است. عرصه عمومی جهانی با توجه به آغازشـدن روابـط بـین الملـل در 

عرصه سایبری آنقدر تغییر پیدا کرده است که سیاستمداران، دنباله رو افکار عمـومی شـده انـد. قـدرت در 

نند با استفاده از فرهنـگ، زبـان و تکنولـوژی هـای روابط بین الملل به دست کشورهایی است که می توا

نمادین، در یک رابطه چندسویه کشش های ناخودآگاهی ایجاد کنند. کاری که شبکه های اجتماعی مثـل 

فیس بوک، تویتر، فرندفید یا زبان انگلیسی برای آمریکا انجام می دهند. رسانه ها و به خصوص فضـاهای 

د که شهروندان با عبور کردن از محدودیت هـای مکـانی و زمـانی بـه الکترونیکی و مجازی باعث شده ان

تولیدکنندگان نمادها تبدیل شوند. رسانه ها برخالف دوره قبل مخاطب محور شده اند و با توجه به خـاص 

شدن عام و عام شدن خاص در فرایند جهانی شدن، شهروندان جهانی، جنبش های جهانی بازیگران جدید 

ب می شوند. قدرت نرم توانایی اثرگذاری بـر دیگـران اسـت بـه شـکلی کـه صـورت در دیپلماسی محسو

ناخودآگاهی دارد و باعث می شود دیپلماسی در مراودات و ارتباطات معنی دار باشد و در این فضا اخالق و 

راستی اهمیت بسیار زیادی دارد. افکار عمومی مثل زبان سازه های جمعی و جبری هستند که یک طرفـه 

باری ایجاد نمی شوند بلکه باید مبتنی بر جهان زیست های مبتنی بر کـنش ارتبـاطی باشـند. اگـر در و اج

اسـتفاده، «دیپلماسی عمومی که مبتنی بر استفاده از قدرت نرم برای شکل دهی افکار عمومی اسـت، سـو
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شد چرا کـه در دروغ و تحریف صورت بگیرد، قدرت نرم بر ضد واحد و بازیگر سیاسی به کار گرفته خواهد 

محیط سایبر هیچ امری مخفی نمی ماند و در اثر گذشت زمان نابود نمی شود . پدیدار دیپلماسی عمومی با 

دیپلماسی مکانیکی و رسمی بسیار تفاوت دارد و برخی از پژوهشگران این دو شـکل را بـه عنـوان تفـاوت 

ولت ها بازیگران اصـلی هسـتند و میان سیاست واقعی و سیاست سایبری می شناسند. در سیاست واقعی د

منبع آن قدرت سخت است به گونه ای که قدرت بازی با حاصل جمع صـفر مـی باشـد. در حـالی کـه در 

دیپلماسی سایبری و عمومی بازیگران غیردولتی مهم قلمداد می شوند و اولویت با قدرت نرم اسـت و اگـر 

ندارد و به حاشیه می رود. بـازی بـا مکانیسـم  کشوری در عرصه سایبری فعالیت نداشته باشد، انگار وجود

برد است. برخالف دیپلماسی قدیمی که مبتنی -باخت و برد -های دیپلماسی عمومی به مثابه امکان باخت

بر سیستم آنارشیک و رویه های تنازع آمیز بود، در دیپلماسی عمومی مبتنی بر منافع، همکاری و هارمونی 

 -لماسی های مکانیکی اخالق وجود نداشت و موازنه قوا برای امنیت دولـتمنتج از ارتباطات است. در دیپ

ملت ها ضروری بود در حالی که در دیپلماسی عمومی منافع مشترک لزوم اخالقی بودن را ایجاب می کند 

 و نوعی توازن مسوولیت وجود دارد. 

 منابع

 1389ت سیمای شرق بهارسلطانی فر  محمد دیپلماسی نوین و روابط عمومی الکترونیک انتشارا

 1381اخوان زنجانی داریوش جهانی شدن و سیاست خارجی انتشارات وزارت امور خارجه تهران 
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بررسی میزان کسب موفقیت در اقناع و جلب اعتماد عمومی در سامانه بررسی میزان کسب موفقیت در اقناع و جلب اعتماد عمومی در سامانه 

  رسیدگی به شکایات رسیدگی به شکایات 

 با مطالعه موردی برسازمان بازرسی کل کشور و ارائه یك مدل کارکردی

 1دیعنایت داو

 چکیده
این پژوهش به دنبال بررسی میزان موفقیت در جلب اعتماد عمومی به سامانه رسیدگی به شکایات و 

است. در این تحقیق از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه محققاعالمات سازمان بازرسی کل کشور بوده

نه رسیدگی به شکایات و ساخته استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را مشتریان و کاربران ساما
 24884تعداد آنها برابر با  1396اعالمات سازمان بازرسی استان مازندران تشکیل می دهند که در سال 

گیری ها بر اساس روش نمونهنفر از آنها در مطالعه شرکت کردند. پرسشنامه 378است که نفر بوده
دهد عوامل مرتبط با فناوری ، ده نشان میسیستماتیک در جامعه نمونه توزیع گردید. نتایج به دست آم

های مشتری با جلب های سازمان، عوامل مرتبط با کیفیت وب سایت و ویژگیعوامل مرتبط با ویژگی
اعتماد عمومی به سامانه رابطه معناداری دارد. نتایج مدل تدوینی برای تبیین تغییرات میزان موفقیت 

دهنده تاثیر معنادار متغیر بیرونی ویژگیهای ازمان بازرسی نشاندرجلب اعتماد عمومی به سامانه شکایات س
سایت و ویژگیهای سازمان بر اعتماد عمومی به سامانه مشتری و متغیرهای درونی فناوری، کیفیت وب

سایت، وضعیت فناوری و ویژگیهای دهد با بهبود کیفیت وباست. به طور کلی نتایج تحقیق نشان می
ار داشت ویژگیهای مد نظر مشتریان بیشتر تامین شود و میزان اعتماد آنها به سامانه توان انتظسازمان می

 رسیدگی به شکایات افزایش یابد.

 واژگان کلیدی:
 اعتماد عمومی، سامانه رسیدگی به شکایات و اعالمات، سازمان بازرسی کل کشور

                                                      
 enayat_110_reporter@yahoo.com. دکترای علوم ارتباطات، مدرس دانشگاه  1
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The study of succeeding in gaining public trust in the Complaints System and Inspection 

Agency's announcements and provide an optimal model 
 

Abstract 

The purpose of this research was study of succeeding in gaining public trust in the 

Complaints System and Inspection Agency's announcements.In this research, a survey 

method and a researcher-made questionnaire were used. The study population was consist of 

customers and users of the complaint handling system and the organization's inspection 

reports in Mazandaran province comprising equal numbers of 24884 people. The sample 

size was 378 persons. Questionnaires was distributed based on systematic sampling 

method.The results show that significant positive correlations were between factors related 

to technology,factors related to organizational features, factors related to website quality and 

customer features with gaining public trust in the system. The results of the compilation 

model for explaining the changes in the success rate of public trust in the inspection system 

complaints system shows that significant effect of external variable on customer 

characteristics and internal variables of technology, Website quality and organization 

features  on public trust in the system. The overall results show that by improving the quality 

of the website, the status of the technology and features of the organization can be expected 

customers' characteristics are more likely to be met, and their level of trust in the complaints 

system will increased. 

 

Keywords: 

Public trust; Complaints and Statement System;  State Inspection Organization 

 

 مقدمه



 اطات های نوین علوم ارتبپژوهش    40

 

 

 چه و فردی میان ارتباط در چه انسانی جوامع در روزمره های و کنش تعامالت از بسیاری بنیان اعتماد،

از   بسیاری با ارتباطی ماتریسی در اعتماد رو این از دهد. می تشکیل را ها گروه بین اجتماعی در ارتباطات

 قانون کارآیی، وری، بهره ازمانها،س و ها درگروه مشارکت جمعی، کنش و یاری هم چون هم موضوعات

بسیاری است.  تاثیرپذیر و تاثیرگذار جانبهدچن یا دو ارتباطی در و گرفته آن قرار نظایر و پذیریقانون و مندی

از نویسندگان بر اهمیت اعتماد برای دستیابی به موفقیت سازمانی تأکید کرده اند. سازمان ها باید بدانند 

نوان یک فرایند تعاملی عمل می کند و سیاست ها و فعالیت های سازمان چه که چگونه اعتمادسازی بع

روابط  دیگر که مدرنی جوامع به آنها شدن تبدیل و سنتی جوامع تغییر .بااثری بر میزان اعتماد مشتریان دارد

 است. کرده تغییر نیز اعتماد گیری شکل نیست، آن غالب ویژگی چهره، به چهره

های کامپیوتری در سرتاسر دنیا و دسترسی بیش از پیش مردم عادی به ی شبکهبا افزایش زیرساختها

های اجتماعی فراهم گردیده است، اما با توجه به سامانهاینترنت، زمینه برای فعالیتهای اجتماعی در قالب 

 .شودفراوان احساس می ها هنوز در موضوع اعتماد نیاز به کارهسامانپیشرفت چشمگیر این 

به سامانه های نرم افزاری الزمه پذیرش فرایندهای  تکنیکهای افزایش قابلیت اعتماد و عتمادمفهوم ا

باشند شکست نرم افزاری متاثر ازشیوه های به روشهای نوین می حالت سنتی گذر از الکترونیکی در

دراین افزار بوده که درصورت عدم توجه طراحان و برنامه نویسان به نکات الزم نادرست طراحی نرم

 (.1392)زاهدی و همکاران، الزم به نرم افزارجلب نخواهد گردید خصوص اعتماد

  .کند می پر را فروشنده و خریدار بین اطالعاتی شکاف ریسک کاهش مکانیزم یک عنوان به اعتماد

 به مشتری اعتماد آوردن دست به .یابند دست آن به زمانی دوره یک طی در که کنند تالش باید ها سازمان

 خدمات در مشارکت بر اعتماد مثبت تاثیر و اهمیت از حاکی بسیاری مطالعات  .دارد بستگی زیادی عوامل

 بسیاری توجه مورد الکترونیک خدمات بستر در اعتماد بر موثر عوامل درک نتیجه در ، باشد می الکترونیک

 .  است گرفته قرار محققان از

 تحت را فروشنده بودن اعتماد مورد به نسبت کننده مصرف تصور الکترونیک، خدمات های سایت وب

 ها سایت وب زمینه در برانگیز چالش موضوعی به الکترونیک تجارت بستر در اعتماد و دهند می قرار تأثیر

)لومسدن و مک است شده تبدیل (الکترونیک تجارت توسعه)آنالین مشارکت توسعه و تسهیل منظور به

 مباحث در مفقوده حلقه عنوان به گاهی که الکترونیک خدمات در تماداع اهمیت ، نهایتا(. 2006، 1کی

 گردد می الکترونیک تجارت بستر در اعتمادزا عوامل شناسایی بر تأکید به منجر ، است الکترونیک خدمات

 و تسهیل بر آن تأثیر و ها سایت وب ، مجازی فضای در سازی اعتماد ضرورت به توجه با تریتب بدین

                                                      
1. Lumsden & MacKay 
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تحقیق حاضر درصدد ارائه  اینترنت کاربران و مشتریان توسط الکترونیک خدمات از بیشتر چه هر بکارگیری

سامانه رسیدگی به شکایات و اعالمات سازمان بازرسی کل کشور  اعتمادزای عوامل شناسایی جهت مدلی

 .شد خواهد مشتریان اعتماد سطح گسترش و ایجاد منظور به

 طریق از خدمات و کاال فروش و خرید افزایش با گرفت نتیجه ینچن توان می شد گفته آنچه مجموع از

 عنوان به الکترونیکی تجارت در اعتماد ایجاد موضوع الکترونیکی، تجارت جانبه همه گسترش و اینترنت

 قسمت، این مباحث به توجه با و است کرده پیدا بسیاری اهمیت آن، عناصر ترین حیاتی و مهمترین از یکی

 است، شده شناخته موثر الکترونیکی تجارت (وسعه)تموفقیت و رونق توسعه، در که عواملی نمهمتری از یکی

 .باشد می اعتماد

 بسیار نقش اطمینان عدم و ریسک کاهش مکانیسم یک عنوان به اعتماد اینکه به توجه با بنابراین

تحقیق موفقیت سازمان در این  دارد، گیری از خدمات الکترونیکسازمانها در بهره موفقیت در را مهمی

 بازرسی در ایجاد اعتماد عمومی به سامانه رسیدگی به شکایات مورد بررسی قرار گرفته است. 

 بازرسی، روش بهبود یافته فرآیند سامانه رسیدگی به شکایات و اعالمات سازمان بازرسی کل کشور

از جمله کاربردهای این که در آن، داده ها بصورت دیجیتال ذخیره و پردازش می گردند. استسنتی 

باشد که با توجه به اهمیت کاربرد آن و همچنین ارزیابی و نظر سنجی میثبت و بررسی شکایات سامانه، 

برای استقرار آن فراهم گردد تا اعتماد و اطمینان کاربران به آن جلب شده و مورد  الزم است امنیت کافی

جویی در هزینه و زمان بوده که شهروندان ، صرفهسامانهاین بهره برداری قرار گیرد. از ویژگی های بارز 

خواهند شد. مقابله با تهدیدات امنیتی این در این زمینه بدون محدودیت مکانی، ترغیب به مشارکت بیشتر 

  .باشد می آنهای رمزنگاری، مهمترین چالش در استفاده از سامانه و استفاده از پروتکل

 این سئوال اساسی است:  لذا تحقیق حاضر درصدد پاسخ به

موفقیت سامانه رسیدگی به شکایات و اعالمات سازمان بازرسی کل کشور در جلب اعتماد عمومی به 

 چه میزان است و مدل بهینه آن کدام است؟

 مواد و روشها

روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است که در آن از روش پیمایش برای جمع آوری اطالعات 

جامعه آماری این پژوهش را مشتریان و کاربران سامانه رسیدگی به شکایات و اعالمات . استفاده شده است

سازمان بازرسی استان مازندران تشکیل می دهند. بر اساس آمار ماخوذه از سازمان بازرسی کل کشور 

ورد م 24884برابر با  1396تعداد شکایات ثبت شده در سامانه سازمان بازرسی استان مازندران در سال 

نفر در مطالعه شرکت داده شدند. پرسشنامه ها با استفاده از  378باشد که بر اساس فرمول کوکران می
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 روش نمونه گیری سیستماتیک توزیع شده است. 

 تعریف نظری متغیر اصلی تحقیق به شرح ذیل است:

 اعتماد –

 بـه را اعتمـاد ند. ویاعتمـاد هسـت به وابسته امروزی و مدرن جوامع تخصصی های نظام گیدنز نظر از

کند.  می توصیف ای گفته یا عبارت حقیقت به اطمینان یا و صفت یا نوعی کیفیت، به اتکا یا اطمینان عنوان

 عبـارت اعتمـاد (. به عبارت دیگر1377باشند)گیدنز،  می مرتبط هم با اتکا و اطمینان مفهوم وی به اعتقاد

شـدن  بـرآورده صـورت در که گردد رفتاری به منجر نتظاراتا این که طوری رویداد، به وقوع انتظار از است

صـورت پیامـدهای منفـی در پـی  ایـن غیر در و کند ایجاد وی در مثبتی انگیزشی پیامدهای فرد، انتظارات

 (.1387آبادی، داشته باشد)زین

 تعریف عملیاتی این متغیر در جدول ذیل ارائه شده است:

 . جدول تناظر متغیرهای تحقیق1جدول 

 مقیاس سنجش شاخصها متغیر

 عوامل مرتبط با فناوری

 فناوریهای مدرن

 کانالهای ارتباطی متنوع رتبه ای

 عملکرد فناوری

 عوامل مرتبط با ویژگیهای سازمان

 کنترلهای امنیتی

 رتبه ای
 حفظ حریم خصوصی

 شایستگی و صداقت

 خیرخواهی

 عوامل مرتبط با ویژگیهای وب سایت

 خدمات کیفیت

 کیفیت اطالعات رتبه ای

 کیفیت وب سایت

 عوامل مرتبط با ویژگیهای مشتری

 اعتماد

 رتبه ای
 سودمندی درک شده

 سهولت استفاده

 راحتی

 

 هایافته

 های توصیفییافته
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 اند. درصد از آنها زن بوده 26ن8درصد از پاسخگویان، مرد و  73ن2

سال و  50تا  41درصد  34ن5سال،  40تا  31درصد  14ن2سال،  30از  درصد از پاسخگویان کمتر 3ن5

 سال سن داشتند. 51درصد بیشتر از  47ن8

درصد  41ن2درصد فوق دیپلم،  12ن8درصد از پاسخگویان، دارای سطح تحصیالت دیپلم،  5ن3

 اند .درصد فوق لیسانس و دکتر بوده 40ن7لیسانس و 

 42ن9درصد شاغل در بخش آزاد و  24ن8درصد دانشجو،  15ر، درصد از پاسخگویان، خانه دا 17ن3

 اند.درصد در بخش دولتی مشغول به کار بوده

 44ن9ماه قبل شکایت خود را در سامانه مطرح کرده بودند،  1درصد از پاسخگویان، کمتر از  5ن1

ذشته به ارائه سال گ 1درصد در بیش از  12ن4درصد در یک سال گذشته و  37ن6ماه گذشته،  6درصد در 

 شکایت در سامانه پرداختند.

درصد به میزان زیاد از  88ن9درصد به میزان متوسط و  7ن7 8درصد از پاسخگویان، به میزان کم،  5ن4

رسیدگی به شکایتشان در سامانه رضایت داشتند. به طور کلی پاسخگویان به میزان زیادی از سامانه 

 رضایت داشتند.

درصد به میزان بسیار  73ن5درصد به میزان متوسط و  19ن6به میزان کم،  درصد از پاسخگویان، 6ن9

 زیاد به رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی اعتماد داشتند.

 های تحلیلییافته

میزان موفقیت سامانه رسیدگی به شكایات و اعالمات سازمان بازرسی کل  -

 کشور در جلب اعتماد عمومی 

موفقیت سامانه رسیدگی به شکایات ه مثبت قرار داشتن شاخص مورد بررسی در ناحیاصلی فرضیه 

 است. سازمان بازرسی در جلب اعتماد عمومی 

 ای  برای آزمون فرضیه اصلیتك نمونه  T. آزمون 2جدول 

 

 

 3 = مقدار مورد آزمون

T df 
Sig. (2-

tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 4,56 3,29 1,93 .000 376 27,645موفقیت در جلب اعتماد 
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 عمومی به سامانه

 

ست که با ا ( آنSig. (2-tailed)=0,000داری )ر اساس میزان معنیای بتک نمونه tنتیجه آزمون 

نیست و برای  3 شودیعنی مقدار میانگین نظرات مساوی عددرد می 0Hشدت بسیار زیاد فرض 

 Confidence Interval of the %95دار  از اطالعات  ستون فاصله اطمینان تفاضل )گیری جهتنتیجه

Differenceاستفاده می )( شود چون  باند باالUpper(و باند پائین )Lower هردو مثبت است نتیجه )

است که  3ظرات همواره بیشتر از عدد یعنی می توان فرض کردکه  میانگین ن 03−شودمی

 با ضریب اطمینان بسیار باال است. مطلوبیت جلب اعتماد عمومی به سامانهنشانگر مثبت بودن 

دهد میانگین مشاهده شده از اعتماد به سامانه از میانگین مورد انتظار به عبارت دیگرنتایج نشان می

دهد موفقیت سامانه رسیدگی به شکایات و یج نشان میبیشتر بوده و فاصله معناداری دارد بنابراین نتا

 اعالمات سازمان بازرسی کل کشور در جلب اعتماد عمومی به میزان مطلوبی بوده است.

 عوامل مرتبط با موفقیت در جلب اعتماد عمومی به سامانه -

 

 فرضیات تحقیق آزمونی برا ضریب همبستگی پیرسون آزمون .3 شماره جدول

 اعتماد عمومی به سامانهعوامل مرتبط با 

 (sigداری)سطح معنی (rضریب همبستگی پیرسون) شاخصها

 0ن000 0ن419 عوامل مرتبط با فناوری

 0ن000 0ن516 ویژگیهای سازمان

 0ن012 0ن267 عوامل مرتبط با کیفیت وب سایت

 0ن002 0ن286 های مشتریویژگی

 

وسط و معنادار بین عوامل مرتبط با فناوری)ستفاده های تحقیق حاکی از تایید رابطه مستقیم، متیافته

از فناوریهای مدرن، کانالهای ارتباطی متنوع و عملکرد فناوری( و اعتماد عمومی به سامانه است. این 

، (2006) 2کی مک و لومسدن، (2005)1همکاران و کیم(، 1393نتیجه با نتایج تحقیقات محمدی کره ناب)

 انی دارد.( همخو2005)3همکاران و بارت

                                                      
1. Kim  
2. Lumsden & MacKay 
3. Bart  
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های سازمان)حفظ حریم خصوصی، شایستگی و نتایج نشان داد که بین عوامل مرتبط با ویژگی

ای در حد متوسط به باال و مستقیم وجود صداقت و خیرخواهی( و جلب اعتماد عمومی به سامانه رابطه

عتماد عمومی به های سازمان با جلب اتوان قضاوت نمود که بین عوامل مرتبط با ویژگیدارد. لذا می

 و کیم، (2011)1کازالو و همکارانسامانه رابطه معناداری وجود دارد. این نتیجه در تحقیقات 

 ( مشاهده شده است.2005)همکاران و بارتو  (2006)کی مک و لومسدن، (2005)همکاران

 و تصداق خصوصی، حریم کنترل امنیتی، های کنترل متغیرهای( معتقدند 2009)2بنیستر و کانولی 

 .دارند اعتماد ایجاد در را تاثیر بیشترین شده درک شایستگی

 دقت، خصوصی، حریم و اسرار حفظ های سیاست شامل اخالقی های متغیر ،(2009) 3همکاران و یانگ

 ایجاد در را اطالعات شفافیت و کننده مصرف ارزش بر تاکید ، کننده مصرف به احترام ، مالکیت ، صداقت

 .دانند می موثر (شایستگی و صداقت خیرخواهی،)اعتماد

های تحقیق نشان داد که بین عوامل مرتبط با کیفیت وب سایت)کیفیت خدمات، کیفیت یافته

 ای مثبت در حد متوسط وجود دارد.اطالعات و کیفیت وب سایت( و اعتماد عمومی به سامانه رابطه

 مـک و لومسـدن(، 2005ن)همکـارا و کـیم(، 1393نتیجه مشابهی در تحقیقات محمـدی کـره نـاب)

 ( مشاهده شده است.2005)همکاران و بارت( و 2006)کی

 و فهـم قابلیـت اطالعات، کیفیت ساختاری، های ضمانت سایت، وب کیفیت ،(2009)همکاران و یانگ

 مکانیسـمهای خـدمت، هـای ویژگـی آن، بـا تعامل و سایت وب از استفاده سهولت اطالعات، بودن مرتبط

 موثر می دانند. مشتریان به اعتماد القای در را سایت وب با آشنایی و بازخور

 کننـده مصـرف اعتماد ایجاد در موثر عوامل از سایت وب طراحی که معتقدند ،(2005)ایموریان و وانگ

 طراحی مناسب، روشنایی و رنگ متقارن، چارچوب)گرافیک طراحی بعد، 4 به را سایت وب طراحی آنها است

 وجـود برنـد، نمـایش و برند ارتقای اطالعات)محتوایی طراحی ،(مناسب گرافیک و عکس پویا، و بعدی سه

 سـهولت)طراحی سـاختار ،(خـدمات و محصـوالت اطالعـات از واستفاده خرید تجربه ویدئویی، های کلیپ

 خریـد، راهنماهـای و محصوالت های دستورالعمل ، اینترنتی های کاتالوگ سایت، وب در حرکت و استفاده

 ارتباطات چهره به چهره تعامالت وجود)اجتماعی طراحی و( شده گم تصاویر و معیوب های لینک وجود عدم

 .کنند می بندی تقسیم..( و چت های گروه کلیپ، ویدئو از استفاده ای، رسانه چند

                                                      
1. Casaló  
2. Connolly  
3. Yang et.al  



 اطات های نوین علوم ارتبپژوهش    46

 

 

های تحقیق نشان داد که بین ویژگیهای مشتری)اعتماد، سودمندی درک شده و سهولت استفاده( یافته

توان ی مستقیم و در حد متوسط وجود دارد. لذا میاومی به سامانه رسیدگی به شکایات رابطهو اعتماد عم

قضاوت نمود که بین ویژگیهای مشتری و اعتماد عمومی به سامانه رسیدگی به شکایات رابطه معناداری 

( با 2006)کی مک و لومسدن، (2009)همکاران و کیم، (2011کازالو و همکاران)وجود دارد. نتایج تحقیقات 

 نتایج تجقیق حاضر همخوانی دارد.
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 مدل بهینه برای جلب اعتماد عمومی به سامانه  ارائه

برای طراحی مدل بهینه برای جلب اعتماد عمومی به سامانه از روش تحلیل مسیر و معادالت 

گذاری سختاری استفاده شد. پس از طی مراحل مختلف تدوین معادالت ساختاری و اصالح مسیرهای اثر

متغیرهای مدل بر اعتماد عمومی به سامانه در نهایت مطلوبترین مدل معادالت ساختاری جهت تبیین 

های تحقیق در سطح میزان اعتماد به سامانه شکایات تدوین شد. مدل نهایی و برازش شده توسط داده

میزان اعتماد عمومی به ها وتحقیقات انجام شده حمایت کرده و مدل مناسبی برای تبیین مناسبی از نظریه

نیز نزدیک صفر  RMSEAشود. زیرا اوال مجذورخی مدل معنی دار نبوده ومقدار سامانه محسوب می

مدل نسبت به مدلهای مستقل واشباع مقادیر کمتری دارند. ثالثا شاخصهای  CAICو  AICاست.ثانیا 

عادالت ساختاری برازش شده برازش نسبی و برازش مطلق در سطح مناسب و قابل قبولی هستند. مدل م

 31مدل مناسبی برای تبیین تغییرات میزان اعتماد به سامانه رسیدگی به شکایات بوده وبه طورمعناداری 

 درصد از تغییرات را تبیین کرده است.

. شاخصهای برازش مدل ساختاری میزان موفقیت در جلب اعتماد عمومی به سامانه 4جدول 

 شكایات

 ی معیار اطالعاتشاخصها شاخصهای کلی
شاخصهای برازش 

 نسبی

شاخصهای برازش 

 مطلق

R2 31شکل  0نAIC 1829ن NFI 1 GFI 1 

T 44شکل مستقل  10نAIC 51268ن NNFI 990ن AGFI 970ن 

 0نPGFI 067 0نAIC 30 PNFI 10شکل اشباع  1ن18 مجذورخی

 - - CFI 1 90نCAIC 69شکل  1 درجه آزادی

RMSEA 029شکل  0نCAIC 290ن48 لمستق IFI 1 - - 

 - - 0نRFI 95 95ن90 اشباع CAICشکل  0ن28 معناداری
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 . مدل ساختاری اصالح شده و نهایی موفقیت در جلب اعتماد عمومی به سامانه1شكل 

 

 
 T. مدل ساختاری اصالح شده و نهایی موفقیت در جلب اعتماد عمومی به سامانه با مقدار 2شكل 

 

 9-4و  8-4یت در جلب اعتماد عمومی به سامانه بررسی شکایات در شکل مدل ساختاری نهایی موفق

 X1باشد و متغیرهای مستقل ( اعتماد عمومی به سامانه میYارائه شده است. در این شکل متغیر وابسته )

 باشد.ویژگیهای سازمان می X4کیفیت وبسایت و  X3عوامل مرتبط با فناوری،   X2ویژگیهای مشتری، 

برای تبیین تغییرات میزان موفقیت درجلب اعتماد عمومی به سامانه شکایات سازمان  مدل تدوینی

بازرسی نشان دهنده تاثیر معنادار متغیر بیرونی ویژگیهای مشتری و متغیرهای درونی فناوری، کیفیت وب 

که اثر سایت و ویژگیهای سازمان بر اعتماد عمومی به سامانه است. نتایج ضریب مسیر در مدل نشان داد 

مستقیم همه متغیرهای مدل بر اعتماد به سامانه معنادار بوده است. در مدل ساختاری تدوین شده 

مهمترین عاملی که تاثیر مستقیم آن در بین عوامل دیگر بر اعتماد به سامانه شایان توجه است، متغیر 

رت دیگر کیفیت وب شود. به عبادرونی کیفیت وب سایت و متغیر بیرونی ویژگیهای مشتری تلقی می

کند و ویژگیهای مشتری باعث افزایش میزان سایت زمینه را برای افزایش اعتماد به سامانه فراهم می

شود. درمدل مسیر اثرغیر مستقیم  فناوری بر اعتماد به سامانه به  اندازه اثر مستقیم اعتماد به سامانه می

یزان فناوری، کیفیت وب سایت افزایش یافته و در بوده و نوع اثر نیز مثبت می باشد یعنی با افزایش م

شود. این امر به نوبه خود در نهایت منجر به افزایش اعتماد به سازمان و سامانه بررسی شکایات می

 موفقیت سازمان در جلب اعتماد عمومی به سامانه موثر است. 

ا از طریق ویژگیهای اثر غیر مستقیم کیفیت وب سایت بر میزان اعتماد عمومی به سامانه عمدت

سازمان بوده است. بدین صورت که کیفیت وب سایت در بین مشتریان بر دیدگاه آنها در مورد ویژگیهای 
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سازمان موثر بوده و منجر به افزایش اعتماد آنها به سامانه می شود. همچنین ویژگیهای مشتری دارای اثر 

 ست. غیر مستقیم معناداری نیست زیرا مقدار آن نزدیک صفر ا

در مجموع بر اساس اثرات کل در مدل ساختاری، به ترتیب متغیرهای کیفیت وب سایت، فناوری، و 

 اند. ویژگیهای سازمان دارای کمترین تاثیر در جلب اعتماد عمومی به سامانه بوده
 

 . اثرات متغیرهای تحقیق بر میزان موفقیت در اعتماد عمومی به سامانه5جدول 

 اثرات
ویژگیهای 

 ریمشت
 فناوری

کیفیت 

 وبسایت

ویژگیهای 

 سازمان
مقدار 

T 

ضریب 

 تعیین

 0ن15 0ن31 0ن18 0ن24 اثرمستقیم

 0 0ن10 0ن18 0ن01 اثرغیرمستقیم 0ن31 10ن44

 0ن15 0ن41 0ن36 0ن24 اثرکل

 

 گیریبحث و نتیجه 

روز ندارند . سازمان های دیها به شکل بنیادین تغییر کرده و دیگر شباهتی به سازمانامروزه، سازمان

وری از ها در دنیایی به سر می برند که پویایی، تغییر و پیچیدگی جزء عناصر اصلی آن است و برای بهره

مندی از امکانات بیرون سازمان های زودگذر عصر حاضر ناچار به ایجاد ساختار منعطف و بهرهفرصت

ای رات اساسی در ساختارها و رفتارها و شبکهشود، تغییهای امروزی مشاهده میهستند. آنچه در سازمان

 شدن فعالیت های آنهاست . 

 ها برنامه که ضمن ارزیابی هستنند این نیازمند خود، وری بهره و عملکرد سطح ارتقای برای ها سازمان

 . گویند پاسخ نیز مخاطبان سوی از واصله های شکایت به ها، سیاست و

 این تمامی اگرچه در . است متفاوت خصوصی و عمومی لتی،دو های سازمان در شکایات به رسیدگی

 خود های برنامه و اهداف ها، توجه به سیاست با سازمانی هر ولی است اولویت در مردم منافع ها، سازمان

 رضایت جلب و اقنصادی رویکرد خصوصی های در سازمان دارد. شکایات به رسیدگی در مشخصی رویکرد

 . است اول اولویت در مشتری

 های در سازمان و داشته اولویت حقوق جمعی و جمعی منافع به  توجه امَا عمومی های سازمان در

 همچنین و نظام و دولت نیل به اهداف سازمانی، فساد از پیشگیری شکایات، به رسیدگی از هدف نیز دولتی

 .است سازمانی اخالق تعالی
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 های سیاست همچنین و ها توانمندی و ها ظرفیت براساس کشورهای مختلف در شکایات به رسیدگی

 های اجتماعی ظرفیت بر دیگر برخی در قانونی، های ظرفیت بر کشورها از برخی در تفاوت دارد. آنها دولت

 در شکایات به رسیدگی توجه می شود.  نهاد مردم های سازمان های ظرفیت بر دیگر برخی در و مردمی و

 بسزایی اهمیت آنچه ولی است؛ منفاوت مربوطه های و سازمان اه وزارتخانه قوانین، در مختلف کشورهای

 است. ها سازمان از شکایات فرجام و در رسیدگی توجه جدی دارد

 تنها نه به شکایات رسیدگی دارد. رسیدگی و پاسخگویی به نیاز که است نارضایتی ابراز شکایت،

صورت  شکایات از موردنیاز استخراج اطالعاتبا  . است آموزنده و مفید بسیار بلکه نیست زاید و آزاردهنده

 از را ضعف نقاط کمبودها، و نواقص جبران با و همچنین نموده ارزیابی را خدمات کیفیت توان می گرفته،

 و است)موحدنیا خدمات کیفیت ارتقای برای مؤثر بسیار ابزاری آنها، و بررسی شکایات به رسیدگی برد. بین

 (.1393همکاران، 

 ولی برسد، نظر به رویکردی پلیسی است ممکن اول نگاه در اگرچه مردمی شکایات به گیرسید مفهوم

 مطرح است. هدف این نهادها این است که بدون ایران در پلیسی غیر نهادهای و مردمی جنبه از بیشنر

 ،بررسی باشد، می اداری مشکالت و مسائل از بیشنر که شکایات مردمی وضعیت امکان حد تا پلیس دخالت

 گردد. حل و رسیدگی

 خواهتد دولتی جامع نظام برای بسیاری ثمرات مردم ها به شکایات سازمان از سوی دیگر رسیدگی

 .شد خواهد بیشتر مردم رضایت سطح ارتقای واسطه به وری سازمان بهره و داشت

 و دارد تیدول های سازمان از شکایات به رسیدگی در را نقش ترین مهم سازمان بازرسی مردم، نگاه در

 این

 سازد. روشن اساسی عنصر یک عنوانبه را مردم جایگاه تواند می پژوهش

 های سازمان در بطن موضوع این و است مردم به رسانی خدمت راستای در شکایات به رسیدگی پدیده

 و رسانی اطالع های ضعف رفع در راستای  رویه این دارد. بسزایی اهمیت ایران اسالمی در جمهوری دولتی

 نیز و اضافی تردد و وقت اتالف از جلوگیری رضایت، ارتقای سطح برای مناسب بستر ایجاد سازی، فرهنگ

 .است شده گرفته درنظر های انسانی سرمایه اتالف کاهش

 شکایت درصد 50و کنند نمی شکایت اعالم نارضایتی، با حتی مردم درصد 45دهد می نشان ها پژوهش

گیرند. با  می پاسخ کرده، پیگیری را خود شکایت که هسنند درصد 5تنها  و شده منصرف ولی کرده

ضمن  و نمود ارزیابی را خدمات کیفیت توان می گرفته صورت شکایات از استخراج اطالعات موردنیاز

 برای مؤثر بسیار آنها، ابزاری بررسی و شکایات به رسیدگی گشت. چیره منفی نقاط بر مثبت نقاط تقویت

 (.1393است)موحدنیا و همکاران،  ماتخد کیفیت ارتقای
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 و مختلف سازمانی های برنامه در آنها مشارکت و شده تقویت نظام و دولت به مردم اعتماد کار با این

 .یابد می افزایش سازمانی عملکرد بهبود

در این تحقیق میزان اعتماد به سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی مورد بررسی قرار گرفته 

های سازمان، عوامل نتایج تحقیق نشان داد که عوامل مرتبط با فناوری، عوامل مرتبط با ویژگی است.

های مشتری با جلب اعتماد عمومی به سامانه رابطه معناداری دارد. در مرتبط با کیفیت وب سایت و ویژگی

ر اعتماد به سامانه واقع ویژگیهای مشتری با میانجیگری فناوری، کیفیت وب سایت و ویژگیهای سازمان ب

 رسیدگی به شکایات بازرسی موثر است.

بررسی تطبیقی نتایج به دست آمده از  تحقیق حاضر با نظریه ها و تحقیقات داخلی و خارجی نشـان از 

 همسویی و سازگاری باال دارد. 

مـرتبط  در تحقیقات خود به ابعاد کیفیت از جمله ویژگیهای "3گاروین "و  "2زتامل"، "1پاراسورامان"

با مشتری، سازمان و نحوه ارائه خدمات اشاره کردند که در نهایت رضایتمندی مشتریان را به دنبـال دارد. 

در این زمینه بحث شکاف کیفی خدمات ارائه شد که در آن تاثیر فعالیتهای برجسته یک سازمان خـدماتی 

دانه از کیفیت خدمت مـورد تحلیـل منو تعامل و ارتباط بین آنها بر درک کیفیت و ارائه یک سطح رضایت

 مدل پاراسورامان عبارتند از: قرار گرفت. تحلیل نتایج تحقیق بر اساس سطوح شکافهای

مـدیریت ممکـن اسـت درک نادرسـتی از  :  درک ميدیریت -شكاف انتاار مشيتری  1

است. در این انتظارات واقعی مشتری داشته باشد. دلیل این شکاف فقدان تمرکز مناسب بر مشتری یا بازار 

تحقیق این شکاف مشاهده نشده است. به عبارت دیگر بر اساس دیدگاه پاسخگویان مدیریت به نیازهـای 

 آنها توجه نموده و هر شکایتی با روال قانونی خود و در اسرع وقت در این سامانه قابل رسیدگی است.

ثر بـر کیفیت ارائه خدمات یکـی دیگـر از عوامـل مـوشكاف مشخصات کیفیت خدمات:  2

اعتماد مشتریان است. در این تحقیق به کیفیت وب سایت، کیفیت ارائه خدمات و کیفیت اطالعات اشـاره 

 شده است.  این شکاف به جنبه های طراحی خدمت مرتبط است.

کننـده دستورالعملها در مورد ارائه یا عملکرد خدمت به تنهایی تضـمینشكاف ارائه خدمت:  -3

حمایت کافی از کارکنان خط نیست. دالیل چندی برای این مورد وجود دارد: فقدان ارائه خدمت با کیفیت باال 

  مقدم، مشکالت فرآیندی، تغییر پذیری عملکرد کارکنان خط مقدمن ارتباطی.

                                                      
1. Parasuraman  
2. Zeithaml  
3. Garvin  
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انتظارات مشتری بوسیله ارتباطات خارجی یک سـازمان شـکل شكاف ارتباطات خارجی  :  4

از کیفیت خدمت را ارتقاء می دهد. لذا بخش بازاریابی یـک  گرا، درک مثبتداده می شود. یک انتظار واقع

 سازمان خدماتی باید خدمات و روش ارائه خدمات را بطور دقیق توصیف کند. 

کیفیت درک شده خدمت بستگی به خدمت درک شده  :  –شكاف  خدمت مورد انتاار 5

ه دارد. تفـاوت منفـی بـین اندازه و جهت انتظارات مشتریان و درک آنها از سـودمندی خـدمات ارائـه شـد

انتظارات و ادراکات مشتری، بیانگر سطحی از کیفیت خدمات کمتر از حد انتظار مشتری است و بـالعکس، 

 که در مجموع با ماهیت شکافهای کیفیت خدمات، طراحی و ارائه خدمت ارتباط دارد.

مورد انتظار و  مشاهده می شود که مهمترین شکاف در این مدل، شکاف مشتری )فاصله بین خدمت

خدمت درک شده از سوی مشتری( می باشد و عامل کلیدی در کاهش آن، رفع شکافهای چهارگانه دیگر 

 است. 

مدل تدوینی برای تبیین تغییرات میزان موفقیت درجلب اعتماد عمومی بـه سـامانه شـکایات سـازمان 

آزمونهای آمـاری نشـان داد مـدل  بازرسی برای پر کردن این خالء ها و رفع این شکافها ارائه شده است.

 طراحی شده از برازش مناسبی برای تبیین اعتماد عمومی به سامانه برخوردار است.

توان گفت همانگونه های مرتبط با موضوع پژوهش برای تبیین و توضیح این نتایج، میبا مطالعه یافته

رسانی در فعالتیهای ن بهبود خدمتکه محققان مطرح کردند وقتی کیفیت ارائه خدمات افزایش یابد، امکا

یابد و آمادگی سازمان در قبال وری و کارآیی سازمان بهبود مییابد و بهرهکلیدی سازمان افزایش می

یابد. بنابراین تالش برای بهبود یابد و به طور کلی اعتماد به سازمان افزایش میتغییرات افزایش می

شکایات موجب ارتقاء اعتماد عمومی به سامانه رسیدگی به کیفیت خدمات و تسهیل فرایند رسیدگی به 

 شکایات خواهد شد.

 قانونی، بستر باید دولتی های سازمان در شکایات به تقویت رسیدگی راستای رسد درلذا به نظر می

و  پشتیبانی یا حتی وزارتخانه، سازمان یک شکایت، کم هزینه و سریع دریافت پاسخگویی منسجم، ساخنار

 مردمی شاکی، از فرد حمایت و هاهزینه جبران آور، الزام و قاطع پاسخگویی اعتماد، مورد انسانی ینیروها

آزادانه  فعالیت شاکی، سیاسی و مصونیت حقوقی الکنرونیکی، و مکانیزه فرایندهای پیگیر، و جومشارکت

 شکایات به رسیدگی دهایواح وجود شکایت، بروز از کننده ساختار پیشگیری ، مرتبط سازمانهای مردم نهاد

 و سازمانی شهروندی، های آموزش و کننده نظارت مختلف های سازمان مؤثر دولتی، تعامل سازمان هر در

 اجرایی وجود داشته باشد.
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های نوین در ترویج سواد های نوین در ترویج سواد تحلیل و بررسی کارکردها و کاربردهای رسانهتحلیل و بررسی کارکردها و کاربردهای رسانه

  ایایرسانهرسانه

 

 1زهره ابراهیمی آتانی

 

رتباطات گسترده و تأثیرپذیری همه ابعاد زندگی بشـر از ایـن دگرگـونی های نوین و ابا پیدایش رسانه

ها را بـه شـدت تحـت تکنولوژیک، جهان وارد دوره جدیدی شده است که قلمرو زندگی خصوصی انسـان

 تأثیر قرار داده است. 

در  ای اگر چه مفهومی نوظهور در دنیای علوم اجتماعی و علوم ارتباطات جهـانی و نوپدیـدسواد رسانه

های نوین که در جامعه ایرانـی همـه درگیـر آن هسـتند فضای جامعه ایرانی است ولی با استفاده از رسانه

 ای را در جامعه فراگیر کرد.  ریزی درست سواد رسانهتوان با برنامهمی

 رسد با استفاده از پرورش تفکر انتقـادی درهای نوین مجازی به نظر میبا شیوع و فراگیر شدن رسانه

های جدید مجازی را در اختیـار کنشـگران، کـاربران و توان تأثیرگذاری این شبکهای میقالب سواد رسانه

بنـابراین در  های این رسانه مجازی را استفاده و پردازش کنند. مخاطبان قرار داد تا آگاهانه و منتقدانه پیام

شـود و الزم اسـت تمهیـدات نیاز مـیای احساس این برهه زمانی بسیار بیش از پیش ضرورت سواد رسانه

رسـد سیاسـتگذاری و سـرمایهتری در این خصوص در پیش گرفته شود. آنچه به نظر میتر و مهمجدی

ها، هزینه بسیار کمتری هم از جهـت گذاری برای فراگیر شدن تفکر انتقادی و هوشمندانه نسبت به رسانه

ت همانند فیلترینگ را در برخواهد داشت. تجربـهمدهای کوتاهمادی و هم از جهت معنوی به جای روش

ای اثـرات و تبعـات بلندمـدتی را خواهـد های بشری نیز حاکی از آن است که باالرفتن سطح سواد رسـانه

  .داشت
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 های نوین، تفکر انتقادی، رسانه، ترویج ای، رسانهسواد رسانه :هاکلید واژه

  رسانه چیست؟ 

ـــایریوفنا و تتباطاار بنقالا از پیش ـــانهطالعاا ه ـــارکرد رس  شامل که انیرا در سنتی هایت، ک

ــوده اســت  زشموآ رســانی،عطالا عموماً ،شدند می اریخبرگز و نتلویزیو ،یوراد ت،مطبوعا ــرگرمی ب و س

 در طالعاتیا هـایوریفنا و تتباطاار بنقالا (. با2: 1397؛ باستانی و همکاران، 9-16: 1355)معتمدنژاد، 

 اه،همر یهاتلفن و ینترنتا اره،ماهو مانند جدید تباطیار یهااربزا یجرتدغرب، بـه میالدی در  1970 ههد

 از تباطیار نوین یهااربزا کهتـوان گفــت سیدند. میر نیز انیرا به زودی به سایلو ینا و شدند معاجو وارد

کـه ایـن  شمسی، تأثیراتی 1380 عمومی شدن خود را طی کردند. در دههند رو انیرا در 1370هه د خراوا

 با دفمصا 1380 ههد خراوا های سنتی ایران داشتند، به خـوبی مشـهود بـود. ازابزارهای ارتباطی بر رسانه

ــــاوری 21 نقر ههد لیناو ــــیالدی، فن  پیشرفته یهاشبکه شامل که شدند رکشو وارد یجدیدتر یها م

 تردهگستر ربسیا تیاتأثیر ،هاارزبا یناشوند. می 2هوشمند اههمر تلفن 1افزارهای کاربردیمنر نیز و جتماعیا

ـــــد،شتهاگذ رکشو ایسانهر یفضا و انیرا عمومی عرصه در ـــــاسانهر ینا عمالً حتی ان  از هایینقش ه

 .  نداهشد تبدیل هاسانهر ینا ایبر قیبیر به و گرفته هبرعهد را سنتی یهاسانهر صلیا یهادکررکا

 یهاسانهر و دبو داده رخ نیز آن از پیش حلامر در بلکه رخباا رنتشاا مرحله در تنها نه اتتغییر ینا

 اههمر یهاتلفن که قتیو ل،مثا ایند. بردکرمی شتال ینترنتیا یهاامحتو از دهستفاا ایبر صلیا نجریا

 و یوییراد یهابرنامه از ریبسیا همچنین و تمطبوعا مثل سنتی یهاسانهر ،یافت توسعه نیایرا جامعه در

 تطالعاا یافتدر و دخو نمخاطبا با تعامل سطح یتقاار ایبر پیامک سانهر از که نددکر شتال تلویزیونی

ــا، از هستند  رخباا اکشترا پیامکی سامانه دارای انیرا یهااریخبرگز از ادیتعد هم زهنو. کنند دهستفاا آنه

 (. 12-14: 1393)باستانی و همکاران، 

 لیلد به ینترنتا و تطالعاا و تتباطاار یهایورفنا بر مبتنی یهاسانهر ن،گوناگو یهاسانهر نمیا از

 و یوراد ت،مطبوعا یعنی قبلی یهاسانهر یهاقابلیت و تمکاناا متما دنکر چهریکپا و دنکر اهمگر

 و مانیازفر دن،بو تعاملی خاصیت شتندا لیلد به و یکسو از تصویر و اصد ،متن نهمچو نتلویزیو

 در توجهی قابل ذنفو ضریب از و دهبور هاسانهر یگرد از را سبقت یگو دن،بو ایشبکه و دنبو مکانیافر

؛ مرادی و همکاران، 1389زاده، )مهدیند. اگشته رداربرخو انیرا و نجها در ننااجو هیژو به نمخاطبا نمیا

1395 :136 ) 

                                                      
1 - Application 
2 - Smartphone 
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 های نوین رسانه

 یهاهشیو به که دشومی شامل را ایسانهر یهااربزا که ستا گیرافر حصطالا یک نوین یهاسانهر

 به نوین یهاسانهر ،ینوزمرا متصل پیشاز  بیش نجها د. درشومی گرفته رکا به کتیرمشا و تعاملی

 که هاییهشیو به هنددمی نمکاا ادفرا و لتیدوغیر یهانمازسا ،سیاسی یهاوهگر ،هالتدو ،مشاغل

 یهاتلفن و نسایدئوکنفرو ای،یانهرا یهالینک طریق از ریفو و سطهوابی و ستا شتهاند سابقه پیشتر

 ( Hamelink ،1396 :62کنند ) اربرقر بطهرا و ریهمکا یکدیگر هوشمند با

 نینو یهارسانه جادیرسانه است. اگرچه در ا نیدتریشود، منظور جدمی نیکه بحث از رسانه  نو یزمان

و  نیترز ملمــوسا یکــیبــه عنــوان  یانــد، امــا رســانه رقــومبوده لیــدخ یو فرهنگــ یاجتمــاع راتییــتغ

 ( 176: 1391)لستر،  گذاشت ریها تأثرسانه هیکل یای است که بر رورسانه نیرگذارتریتأث

 و تطالعاا و تتباطاار نوین یهاوریفنا توسعه و شدر نتیجه انتومی را نوین یهاسانهر حصطالا

 از سیعیو طیف هک نستدا ینترنتیا یهاسانهر و ینترنتا توسعه و رظهو و تتباطاار نشد یجیتالید

 ،کوئیل )مکگیــرد برمی در را تطالعاا و مپیا لساار و یافتدر و رنتشاا و یعزتو ،تولیدزبا ،تولید در اتتغییر

1395 :140) 

   جتماعیا یهاوهگر زینمندسااتو در نوین یهاسانهر نقش

ــوان  1پی. سینگ.جی ــدرت»عن  رکا به ایشبکه جامعه و تطالعاا عصر در رتقد فهم ایبر را 2«فراق

 هادنها و انیگرزبا هویت و منافع ای،شبکه تتباطاار چگونه که دارد رهشاا عموضو ینا به رتقدافرد. برمی

 رتقد ،معاجو نشد ایشبکه و طالعاتیا وریفنا شگستر با که کندمی لستدالا ند. سینگزبرمیسا را

 یجدید یفضا در بلکه ،دشونمی لعماا فیاییاجغر هگستر در رمحصو و مینیزسر یفضا یک در یگرد

 ( Singh ،1396 :140ری است )سا و ریجا 3ایصفحه یفضا بر مبتنی و مینیزسر یهایتودمحد ورایما

  نیرسانه نو یهایویژگ

 ،هوشمند اههمر یهاتلفن زی،مجا یفضا )شامل تطالعاا و تتباطاار نوین یهاوریفنا رظهو

 یهاسانهر تخصوصیا مهمتریند. از نظر لیستر کر همشاهد ..(.و هاتبلت ل،یجیتاد ییوهاراد و هانتلویزیو

 ن،شد ایشبکه دن،بو زیمجا دن،بو متنیافر دن،بو تعاملی دن،بو ینترنتیا دن،بو یجیتالید شامل ،نوین

 (.140: 1395و همکاران، )لیستر  سته دنبو مکانیافر و مانیازفر و زیساشبیه و دنبو ایسانهرچند

                                                      
1 - J.P.Singh 
2 - Meta-Power 
3 - Screenal Space 
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. ردیـگیو اسـتفاده از رسـانه را دربرم عیـتوز د،یـدر تول راتییـاز تغ یعیوس فیط نیاصطالح رسانه نو

 یروند عبارتند از: رقـومیبه کار م یبه طورکل نینو یهارسانه یاصل اتیخصوص فیتعر یکه برا یمیمفاه

 به عنـوان کیشده. نقطه افتراقی که مانو یسازهیشب ه،شد یاشبکه ،یمجاز ،یبودن، فرامتن یبودن، تعامل

)مانویـک، آن اسـت. « فرارسـانه بـودن» ای« تعاملی بودن»کند، بدان اشاره می نیخاص رسانه نو ژگییو

1391 :178 ) 

 نیرسـانه نـو فیدر توص ن،یهای نواز تحوالت گسترده متأثر از فناوری شیاندکی پ( 1995تامپسون )

 ابعاد را بر شمرده است:  نیا

 با موضوع ها سروکار دارد.  شتریرها بکردن و ابزا تالییجیمانند د نیرسانه نو •

 ای، به منزله سکوی انتشار مورد استفاده قرار گرفته است.  انهیابه مثابه فناوری ر نیرسانه نو •

به  نیرسانه نو ر،یتعب نیشود. در اافزار کنترل میتوسط نرم تالی،یجیبه مثابه داده د نیرسانه نو •

 . ابدیشود، تنزل می تیریافزار دستکاری و مدتواند توسط نرمکه می تالییجیهای دداده

 است.  یافزارو قواعد نرم جودقواعد فرهنگی مو نیای بزهیبه مثابه آم نیرسانه نو •

ها، دسترسی، و داده یهقواعد فرهنگی گذشته برای ارا نیای بزهیتواند به مثابه آممی نیرسانه نو •

 (.  نیهای فرهنگی گذشته به قالب های نوداده لی)تبدتلقی شود  نیهای نوبه شکل قواعد و داده رییتغ

شناختی است که دوره قبلی هر رسانه مدرن را به فناوری ییبایای زدهیبه مثابه پد نیرسانه نو •

 قیو اجتماعی، از طر اسییاقتصادی، س خیفناوری و تار خیتار نیهمبستگی ب جادیدهد. امی وندیارتباطی پ

 دیازتولب کییدئولوژیا هایاستعاره شناختی در قالبییبایهای زدهیاست. پد ریذزناپیجامع امری گر لییتحل

 شوند. می

به  واسطه  ایکه در گذشته به صورت دستی  ییهاتمیتر الگورعیبه مثابه اجرای سر نیرسانه نو •

ای مانند ههنر رسان نیهای نوقالب دیها امکان تولانهیشدند. سرعت پردازش رااجرا می گریهای دفناوری

 ای را فراهم کرده است.  انهیهای راای تعاملی و بازیچندرسانه

ای. به مثابه چندرسانه نینوگرا و رسانه نو شرویبه مثابه به رمز در آوردن سبک پ نیرسانه نو •

های گاهیاطالعات است، مانند ابررسانه، پا تیریاز دسترسی و مد نیینو وهیش ن،یبودن رسانه نو شرویپ

 ( 178-177 :1391عاتی، و موتورهای کاوش )تامپسون، اطال

شـوند، در اسـتاندارد های نوین اطالعاتی و ارتباطی، در عین حال که موجب نشر اطالعات میفناوری

هـا بـا بـه وجـود آوردن تجـارب جدیـد و مختلـف موجـب شدن آن نیز تأثیر به سزایی دارند. این فناوری

د که اهمیت آنها در جریان نوسـازی جامعـه، بسترسـازی فرهنگـی و گردنمشارکت اجتماعی در جامعه می
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: 2016تبادل فرهنگی و دسترسی همگان به اطالعات سالم و نوین، کمتر از سایر عوامل نیست )قهرمانی، 

7 ) 

 ای های نوین تا سواد رسانهاز رسانه

 نسل ینا نسخه ترینهشد روز به هـــــا،نسارمپیاو  جتماعیا یشبکهها که نوین یهاسانهر شگستر

 انبررکا ایبر پرسرعت ینترنتا به سترسید تسهیلو  نالینآ تخدما توسعه همچنینو  هستندها سانهر

ــــــــبها سانهر ینا اریثرگذا که هشد باعث در  ملی توسعه یهاحطر دپیشبرو  جتماعیا تتحوال ندرو رـ

و  تمطبوعا مانند یسنتو  جمعی یسانههار سو یگراز د .باشد شتهدا یچشمگیر یشافزا هارکشو

 دخو نمتو و رخباا ثرترمؤ نشرزبا ایبر جتماعیا یشبکههاو  تباطیار نوین یهاوریفنااز  نیز هااریخبرگز

 یخبر نجریا تولید صلیا کزامراز  زهنو سنتیو  جمعی یسانههار هددمی ننشا که یمرا ،میبرند هبهر

 . میبرند هبهر جتماعیا یپویشها داـیجا ایبر هشد تولید رخبااز ا جتماعیا یشبکههاو  هستند

 همچنینو  نــنالیآ تخدما متقاضی انبررکا یشافزو ا 1های نـوین ارتبـاطیوریفنا چشمگیر توسعه

ــدهای اجتمــاعی و  یهاوریفنا نقش هـــک ستا هشد باعث ینترنتا به سترسید یشافزا ــر رون نوظهــور ب

 ( 215و  210: 1396توسعه رو به رشد باشد. )فرقانی و همکاران، 

ها خـارج شــده و جهـان های نوین، فرآیند آموزش از انحصار مدرسـه و آموزشـگاهبا ظهور تکنولوژی

های الزم شـناختی و توان زمینـهپهناور بـه عرصـه آموزش تبدیل گردیده است. در این شرایط چگونه می

ها واکنش نشان رسانه آموزان ایجاد کرد تا به صورت خود انگیخته نسبت به محتوایانگیزشـی را در دانش

ورزی در مدارس و مراکـز های دستیابی به این هدف ترویج اندیشیدن و اندیشهترین راهدهند. یکی از مهم

شـاد و ؛ دهقان36 :1385فـر، )سـلطانی آموزان است.ای دانشگیری از آموزش سواد رسانهآموزشی با بهره

 ( 71: 1391همکاران، 

 و اطالعاتی بمباران و نفوذ تحت جوامع ،نوین ارتباطات وسایل رظهو ویژگی با جدید دوران در

 فرهنگی محیط ســـرسرا در که اطالعاتی شبکه این در بقا منظور به میرسد نظر به و گرفته قرار ایرسانه

 افزایش و انتقادی تفکر از مندیبهره ،انفعال از اجتناب ،اندیشه و فکری استقالل حفظ دوانیده ریشه انسان

 سواد تکامل و تکوین طریق از فراگیر و پیچیده فرآیند این با رویارویی و انتخاب و گزینش توانایی

 ( 72: 1389زاده، ؛ حسین1387، )ببران شودمی تلقی حصول قابل ایرسانه

 ای سواد رسانه

                                                      
1 -  New Communication Technologies 
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 1ایای شده امروز، که در آن رسانه نه خیر مطلق اسـت نـه شـر مطلـق، سـواد رسـانهدر دنیای رسانه

 و ها در امان ماند و از محاسنمخرب رسانه و توان از اثرات منفیین مأمنی است که با تکیه بر آن میبهتر

عنوان، مهـارت و توانـایی ضـروری  ای را بهفواید آن بهره برد. صاحبنظران ارتباطات و رسانه، سواد رسانه

کنند. هربرت مارشال مـک گرفته مطرح می برای زیستن در عصر حاضر که عصر ارتباطات و اطالعات نام

ای را به کار برد؛ آنجا که واژه سواد رسانه« برای درک رسانه»و در کتاب  1965سال  اولین بار در 2لوهان،

ها به سواد جدیـدی الزم است در این دوره انسان»گوید کند و میصحبت می 3از فرارسیدن دهکده جهانی

لوهـان بـرای ای عبارتی بـود کـه مکسواد رسانه(. 1377 )مک لوهان،« ای دست یابندبه نام سواد رسانه

های مورد نیاز شهروندان دهکـده جهـانی انتخـاب کـرد و البتـه بسـیاری از متخصصـان مهارت و توانایی

سـواد »ارتباطات نیز، از او تبعیت کرده و این سواد جدید مورد نیاز شهروندان عصر ارتباطات و اطالعات را 

 .نامندمی« ایرسانه

کنندگانی فرهیختـه جای آنکـه مصـرف این است که به مردم کمک کند تا به« ایسواد رسانه»هدف 

ها، قلب تپنده آن هسـتند ها باشند، به شهروندانی فرهیخته در جامعه اطالعاتی، که انواع رسانهبرای رسانه

کنترل زیادی داشته باشند کنند ها عرضه میتوانند بر روی آنچه که رسانهتک افراد نمیتک»تبدیل شوند. 

ای ایـن ریزی ذهنی را بیاموزند. بنابراین هـدف سـواد رسـانههای کنترل به شیوه برنامهتوانند روشاما می

 :1385)بصـیریان، « ها به سمت خود معطوف کننـداست که به مردم نشان دهد چگونه کنترل را از رسانه

توان به آنچه که آلـوین تـافلر در در این عصر می« یاآموزش سواد رسانه»درباره ضرورت و اهمیت (. 17

گیران و ها، پیامها، رسانهعصر فردا را گستره فرستنده»بینی کرده بود، اشاره کرد: میالدی پیش 1980دهه 

 )تـافلر،« خواهنـد بـود «مانورهای قدرت آینـده»های تبادل اطالعات، محور سازان شکل داده و شیوهپیام

یافته و بخش دیگر آن در حال تحقق است؛ بـه همـین دلیـل  بینی تحققاز این پیش ؛ بخشی(25: 1384

هـا، تـالش بـرای هـا و حکومتریزان در دولتاست که در عصر حاضر بسیاری از سیاسـتمداران و برنامـه

 .انـدرا جایگزین سازوبرگ جنگی در مانورهای قدرت کرده« ایسواد رسانه»مجهز کردن شهروندانشان به 

 ( 33: 1396ینی پاکدهی و دیگران، )حس

 روزانه زندگی در ،پیام مختلف هایشکل به را جامعه افراد آحاد آگاهی دارد سعی ایرسانه سواد

 گیریشکل فرآیند ،کرده ارزیابی را مردم باورهای و هابینش تا دهد یاری شهروندان به و دهد افزایش

 هامجله و روزنامه ،فیلم ،اینترنت ،رادیو ،تلویزیون از اعم اهدهد. رسانه قرار بررسی مورد را عمومی فرهنگ

                                                      
1 - Media Literacy 
2 - Herbert Marshall McLuhan 
3 - Global Village 
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 مهم نقشی و کنندمی عرضه جامعه افراد به را مختلف هایوآگهی سرگرمی ،اطالعات ایفزاینده طور به

 .بردارند در هادیدگاه و اعتقادات ،باور ،ارزش ،فرهنگ به نفوذ و دهیشکل در

سازی در آنها است. این کـه چگونـه سـازماندهی ها و معنیسانهای قدرت درک نحوه کار رسواد رسانه

 . شودشوند و چگونه از آنها استفاده میمی

های مختلف خبـر های رسانهای است از اهداف و میثاقبه عنوان مثال، مخاطبی که دارای سواد رسانه

او از نقش صـدا، موسـیقی و سـایر کند. به فرض استفاده می (و نه انفعالی)دارد و از آنها به طرزی آگاهانه 

داند که چرا و چه طـور یـک های ویژه برای القای فضا و معنی در تلویزیون و سینما باخبر است و میجلوه

، رادیو، ویـدئو، تابلوهـای بـزرگ تبلیغـاتی بیلبـورد و یـا هاهها، مجلپیام واحد در تلویزیون، سینما، روزنامه

 .یرات متفاوتی از خود به جا بگذاردثأتواند تای میهای رایانهبازی

و  دهـای تحلیـل، نقـها بـه توانـایی و مهارتای، تجهیز کردن مخاطبـان رسـانهمنظور از سواد رسانه

تـوان رژیـم که همچون رژیم غذایی، چگونـه می ددهن صتشخی دهاست تا بتواننارزشیابی محتوایی رسانه

 (.66: 1395؛ دارابی، 36: 1385)بصیریان و همکاران،  ای را رعایت کرد.رسانه

 ای ضرورت آموزش سواد رسانه

 ای در نظام آموزش کشور جایگاه سواد رسانه

ای در دنیای امروز کمتر از سواد خواندن و نوشتن نیست. به همان اندازه کـه سـواد اهمیت سواد رسانه

ای نیـز در عصر پرتالطم سانهآید سواد رخواندن و نوشتن از ضروریات زندگی اجتماعی افراد به حساب می

یـابیم از های گوناگون شـنیداری، دیـداری و نوشـتاری میاطالعات که هر روز خود را در مواجهه با رسانه

هـای هـای صـحیح از پیامتـوان گزینشباشد. چرا که بدون این سواد نمیاهمیـت دو چندان برخوردار می

سازی برای آموزش این نوع ها بیمه کرد و این خود زمینهسانههای رای داشت و خـود را در برابر پیامرسانه

 ( 74: 1391)دهقان شاد و دیگران،  کند.سواد خواندن و نوشتن ایجاب می سواد را در کنار

 ای دالیل زیر قابل تأمل است: در زمینه ضرورت آموزش سواد رسانه

 ؛ دما سلطه دارنو... سیاسی ، ، اجتماعی، اقتصادی، خانوادگیها بر حیات فرهنگیالف( رسانه

 دهای شـکنیم، رسـانهب( تقریباً همه اطالعات جزو مواردی که آنها را بـه طـور مسـتقیم تجربـه مـی

 ؛ دهستن

 ؛ دخلق کنن قدرتیهای ارزشی و رفتاری پرلدم دادرنقها ج( رسانه

  د؛گذارنبر ما تأثیر می دون آنکه خودآگاه را فعال کنندها بد( رسانه
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ای رابطه انفعالی را به رابطه کو ی دتر کنبخشهای ما را لذترسانه فتواند مصرای میواد رسانهو( س

 ( 1385؛ قاسمی، 70: 1395د )دارابی، یل کندفعال تب

 ای آموزش و ارتقای سواد رسانه

بـرای چـه »، «چـه چیـزی» «چه کسـی»با استفاده از نظریه ارتباطات منتسب به السول که فرمول 

؛ دارابـی، 21: 1388 ال،دیـل و وینـیکو ککنـد )مـرا بیان می« با چه اثری»و « از چه مجرایی» ،«کسی

جامعه توسعه یافتـه در هنگـام مواجـه  کای در یتوان گفت که مخاطب دارای سواد رسانهمی (76: 1395

ه به دسـت دافت شدرستی از مفهوم دری کدر دتا بتوان دها پاسخ دها بـه این پرسشدابت دن بـا پیام بایدش

 : آورد

کند؟ یعنی عامل و صاحب رسانه کیست و این رسانه بـه چـه کسـی رار میقچه کسی ارتباط را بر -1

 تعلق دارد.  

؛ محتـوای دهـای مختلـف دارنـرار گرفتـه اسـت؟ محتواهـا حالتقمخاطب در برابر چه محتوایی  -2

 یگر متفاوت است. دات با یکدتولی های کودکان با بزرگساالن فرق دارد و محتوای انواعبرنامه

منبع یا رسانه مورد نظــر از فرسـتادن ایـن  دفشود؟ یعنی هرار میقاین ارتباط برای چه کسی بر -3

 پیام چیست؟ و پیام را برای چه مخاطبی فرستاده است؟ 

ها سـانه. بعضی ردها با هم متفاوت هستنشود؟ یعنی کانال و رسانهپیام از چه مجرایی فرستاده می -4

های سایبری، مخاطب خود و مخاطب آنها کمتر حالت فعال دارد؛ اما در رسانه دانطرفهیک تلویزیون  دمانن

 . دو حالت فعال داشته باش ردازدپپیام ب دتواند به تولیمی

هـای پیـام و فناوری دپی بـه نحـوه تولیـ دشود و اثر آن چیست؟ مخاطب بایمی دپیام چگونه تولی -5

های سـینمایی دترفنـ دبتوان دن فیلم بایدآن ببرد. همچنین در هنگام دی دعه برای تولیقبازنمایی وارسانه و 

آمـوزش سـواد (. 41-39: 1391 )دارابـی، دباش آگاه ی آنقعو نسبت به تأثیر غیروا دکنک پشت پرده را در

ری برای تمام افـراد جامعـه و آن را مهارتی الزم و ضرو ددهرار میق دای، تفکر انتقادی را مورد تأکیرسانه

 شمرد. یبرم

  : نظران ارتباطاتای از منظر صاحبشخص دارای سواد رسانه

 .کندریزی و به طور موثر استفاده میها عاقالنه، هدفمند، با مدیریت، برنامهاز رسانه •

 .کندکند در تفکر انتقادی شرکت میای را ارزیابی میهای رسانهوقتی پیام •

 .کندبه یک منبع اطالعاتی اکتفا نمی کند و صرفاًات را از منابع مختلف ارزیابی میاعتبار اطالع •
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 . تر بخواند، ببیند یا بشنودداند که چطور آنها را آگاهانهکند و میای را درک میهای رسانهقدرت پیام •

 .ها و رفتارها آگاهی داردگیری عقاید، باورها، ارزشها بر شکلثیر رسانهأاز ت •

 . نهدهای مختلف را ارج میجهان متکثر و متنوع فرهنگی آگاه است و دیدگاهاز  •

ای بیان ها و بینش خود را به وضوح و خالقانه با استفاده از اشکال مختلف رسانهعقاید، دیدگاه •

 (151: 1391د. )نصیری و دیگران، کنمی

 : شودای میتقویت رسانه گیرد که منجر بهای، سه مرحله از طیف را دربرمیهای مرحلهمهارت

ریزی و گـزینش کـردن باشد، یعنی: برنامـهای میآگاهی از اهمیت مدیریت و رژیم رسانه: مرحله اول

 . شودهای چاپی میها و انواع رسانههای الکترونیکی، فیلمزمانی که صرف تلویزیون، اینترنت، بازی

ای اسـت، یکی از اجزای اصلی سواد رسـانه های خاص تفکر انتقادی کهفراگرفتن مهارت: مرحله دوم

پرسش درباره اینکه چه چیزهـایی در پیـام گنجانـده شـده؟ ن سـاختار آن  یعنی: یادگیری تجزیه، تحلیل و

 است؟  حذف شده چگونه شکل گرفته؟ن چه چیزی احتماالً

دهد، ی قرار میتری را مورد بررسل عمیقیلی فراتر از این چارچوب پرداخته و مسایبه مسا :مرحله سوم

دهـد؟ ن کند؟ن برای چه هدفی این کار را انجام میکنیم چه کسی تولید مییعنی: پیامی را که ما تجربه می

نصـیری و همکـاران، چه کسی بازنده است؟ ن چه کسی تصمیم گیرنده اسـت؟ ) / چه کسی ذینفع اسـت؟

 (28: 1995 تومن،؛ 154: 1391

های خود استفاده کنند و از طریـق تفکـر انتقـادی و دانش و مهارتشهروندان باید بدانند که چطور از 

گیری نسـبت بـه محتـوای های مختلف با تحلیل اطالعات، حل مسئله و تصمیمکاربرد دانش در موقعیت

ای قدرتمندتر ظاهر شوند. آنها باید در تمام طول عمـر های رسانهها واکنش نشان دهند و در برابر پیامپیام

طور مستقیم به روز کننـد. نـه تنهـا دربـاره ه و ب های خود را مرتباًگیری باشند. دانش و مهارتدر حال یاد

هـایی را بیاموزنـد و تـر از همـه، مهارتهای معاصر اطالعات کسب کنند بلکـه شـاید مهممحتوای رسانه

ـــانه ـــگ رس ـــدگی در فرهن ـــان زن ـــه در جری ـــد ک ـــرین کنن ـــدتم ـــدان نیازمندن ـــانی ب  ای جه

(www.criticalthinking.org) . 

 ای به شهروندان هدف از آموزش سواد رسانه

ای کمک به شهروندان اسـت بـرای آن کـه بتواننـد عـادت پرسشـگری، هدف از آموزش سواد رسانه

الزم جهـت برقـراری  هـایهای بیانی خود را تقویـت کـرده و مهارتتحقیق، پژوهش و توانایی و مهارت

ارتباطی متفکرانه و آگاهانه با رسانه و در عین حال به وجود آوردن نگـاهی دقیـق، نقادانـه و تحلیلـی بـه 

تواند بـا برخـورد هدفمنـد و نقـد سـازنده، ای میای را فراهم آورد. از این منظر سواد رسانههای رسانهپیام

http://www.criticalthinking.org/
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زه آموزش را با تحولی جدی و جدید مواجه سـازد؛ زیـرا جویانه، حوضمن ایجاد ارتباط دو سویه و مشارکت

ه یـای ارادیگر مخاطب منفعـل نیسـت و ارتبـاط دو سـویه و تعـاملی خواهـد بـود. آمـوزش سـواد رسـانه

هـای اندازهاست که شهروندان بـه طـور فعاالنـه بـرای قـرار گـرفتن در معـرض پیامای از چشممجموعه

)نصـیری و  .هـا را درک نماینـدتری از پیامکرده تـا معنـای عمیـق برداریها بهرهای از این شاخصرسانه

 ( 154: 1391همکاران، 

 ای های مربوط به سواد رسانهنظریه

انـد، ه دادهیـهایی را به مخاطـب اراهای ارتباطی پاسخرسد هر یک از نظریهبا وجود آن که به نظر می

های گفتمانی به حسـاب ترین سازههنوز هم در جریان ارتباطات، از پیچیدهواقع امر این است که مخاطب 

 ید. آمی

های فراگیر ارتباطی گویای همـین امـر اسـت. مـرور برخـی از ایـن یک نگاه سریع به برخی از نظریه

 . کشدهای این سازه را بهتر به تصویر میها پیچیدگینظریه

، انتقـادی، مـارپیچ اسـتفاده و خشـنودیگلولـه جـادویی، ی هاه نظریـهدهای ارتباطات دربرگیرننظریه

. هـر و نشر نوآوری هسـتندسازی، یادگیری اجتماعی برجستهامپریالیسم فرهنگی، قوانین،  ،کاشتسکوت، 

و عالوه بر آن درجات مختلفی  دهـا توجه دارنها به چگونگی تأثیرپذیری افـراد از رسـانهاز این نظریه کی

 . ددهنرار میقاجتماعی را بـه واسطه استفاده از رسانه، مورد توجه  -هیم سیاسین مفاداز ساخته ش

 های جادویینظریه گلوله

توان شناسیم این ادعا وجود دارد که میبا نام نظریه تزریقی می در این نظریه که در ایران آن را عمدتاً

های تبلیغاتی جنـگ جهـانی اول شتالرفتار مخاطبان را کنترل کرده و تغییر داد. این نظریه که محصول 

 . آوردبه شمار می  بوده است، مخاطب را موجودی منفعل

 نظریه استفاده و خشنودی 

ها در جهـت ارضـای نیازهـای شخصـی این نظریه، عمده توجه خود را به نحوه استفاده مردم از رسانه

اسـت،  براهـام مـازلوآتـب نیازهـای متمرکز کرده است. طبق این نظریه که در واقع برخاسته از سلسله مرا

همـان مطالـب و  مخاطب موجودی است که فقط به دنبال ارضای نیازهای خـود اسـت و بنـابراین صـرفاً

ها و یـا بـه هـای رسـانهالشچکند و همـه هایی را که دوست دارد برای مطالعه یا تماشا انتخاب میبرنامه

 . شودای مخاطبان دنبال مینیازه یعبارت بهتر، رقابت آنها تنها با هدف ارضا
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 نظریه انتقادی

در نظریه انتقادی، اصل بحث بر سر نحوه توزیع قدرت است و در همین بحث نحوه توزیع قدرت است 

گیرد. طبق ایـن مورد توجه قرار می -در جهت حفظ و گسترش قدرت -ثیرگذار بر مخاطبانأکه ابزارهای ت

 . گر هستنددهای سلطهها و نمانظریه، مخاطبان تحت نفوذ انگاره

 نظریه مارپیچ سکوت

ها بـه تبلیـغ عقایـد مطرح شده است، رسـانه طبق نظریه مارپیچ سکوت که توسط الیزابت نوله نیومان

کنند امـا ها دارند نظریات خود را مطرح میپردازند و مخاطبانی که عقاید مشابهی با رسانهحاکم و کلی می

ها نیست به ناچار، و یا در واقـع از شبیه نظریات حاکم مطرح در رسانه آن دسته مخاطبانی که نظریات آنها

بینید ایـن نظریـه هـم مخاطبـان را دنبالـه رو طور که میکنند همانترس منزوی شدن سکوت اختیار می

 . داندها میرسانه

 نظریه کاشت 

این نکته است که آیا که بیشتر در مورد تلویزیون مطرح شده است، به دنبال  شت جرج گربنرانظریه ک

کنند شبیه همان دنیایی اسـت کـه از تلویزیـون نشـان داده از نظر مخاطبان، دنیایی که در آن زندگی می

ثیرات تلویزیون بر مخاطبان اندک تدریجی أکند که تشود یا خیر. این نظریه در نهایت چنین عنوان میمی

این نظریـه  (دهنده تلویزیونویژگی کشت)شود می و غیرمستقیم اما به صورت انباشتی و در درازمدت واقع

 . کندثیرپذیر قلمداد میأهم مخاطب را در دراز مدت ت

  نظریه امپریالیسم فرهنگی

های فراگیر غربی را استعمال و سـلطه فرهنگـی طور که از نام آن پیداست فلسفه پیدایش رسانههمان

و مخاطب را موجودی  مخاطبان در برابر آنها باور دارد ها و ضعفداند. این نظریه، به قدرت شدید رسانهمی

 . آوردمنفعل به شمار می

  نظریه قوانین

کنـد کـه مطرح شده است، ارتباط موفق هنگامی بروز می طبق این نظریه که توسط سوزان شیمانوف

ی ارتباط استفاده گرها، کارگزاران ارتباطی و یا به طور کلی کنشگرها از قوانین مشترکی برای برقرارارتباط

رود که شوند و انتظار میگرا، مخاطب و منبع پیام هر دو در یک سطح دیده میکنند. در این نظریه حقیقت

 ( 11: 2016)قهرمانی،  .قواعد بازی از جانب هر دو طرف رعایت شود
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 سازی نظریه برجسته

چـه چیـزی مهـم اسـت. در  دگوینها به ما میسازی این است که رسانهفرضیه اساسی نظریه برجسته

موضوع چه فکری بکنیم بلکه تنها برتری و اولویت  ککه درباره ی دگوینها به ما نمیسازی، رسانهبرجسته

 . دکننه مییار و نوع پوشش موضوع را ارادوابسته به مق

 یادگیری اجتماعی 

 ده دیگـران و تقلیـدمشاه ابای مرتبط است؛ زیرا ما سازی نیز بـا سواد رسانهلدیادگیری اجتماعی یا م

. دای و یا یادگیری محسـوب شـونهدمنبع مشاه دتواننای میهای رسانهلدآموزیم. ماز آنان، رفتارها را می

 (69: 1395؛ دارابی، 420: 1381)سورین و تانکارد، 

 نظریه نشر نوآوری 

 نظریه نشر نوآوری،. ه استبه مقوله نوآوری پرداخت (1962« )هانشر نوآوری»اورت.ام. راجرز در کتاب 

ای و رهبران فکری ثیرات ارتباطی رسانهأهای تهای متمرکز بر حوزهارتباطات نظری مهمی نیز با پژوهش

هـا بـرای قـدرت متقاعدسـازی مخاطبـان پیام های جدید و نیزها و ایدهبرای ایجاد دانش مربوطه به رویه

  . ه داده استیارا شودمیهایی که از بیرون به آنها ارایه اتخاذ نوآوری

کننـده شود زیرا بـرای اقتباسمی محسوبای نوعی نوآوری تکنولوژی طبق تعاریف راجرز سواد رسانه

افزاری و ای به دلیـل داشـتن اجـزای سـختشود، سواد رسانههای جدید محسوب میبالقوه به عنوان ایده

 . شودافزاری نوعی نوآوری تکنولوژیکی محسوب مینرم

بعـد  بخشی( است.رسانی و آگاهی)اطالع ها در مرحله نخسترز معتقد است که نقش اساسی رسانهراج

های میان فردی نظر متخصصان مشـورت آنـان و تجربـه واقعـی در جهـت از این مرحله است که تماس

 . گیرندهده میع فرآیند تثبیت نقش اساسی را بر

توان با آن نشان داد چگونـه حامیـان سـواد ود که میشاز نظریه نشر نوآوری بدین منظور استفاده می

بهـره جامعـه ای در سطح های سواد رسانهجهت افزایش میزان اقتباس برنامه ای قادر خواهند بود دررسانه

 (75: 1391. )دهقان شاد و همکاران، ببرند

 ای یابی آموزش سواد رسانهقعیتمو

هیم، هنوز در متون آموزشی مـورد بحـث و بررسـی ای را آموزش دسواد رسانه« کجا»این پرسش که 

ای یک حوزه آموزشی جدید است و هنوز محل مناقشـه اسـت کـه است؛ شاید به این دلیل که سواد رسانه

کننده هاست؟ یا سیستم آموزشی رسمی کشور؟ و یا بر عهده خـود مصـرفمسئولیت این آموزش با خانواده
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رشته آکادمیک »های مختلفی چون موقعیت 1«ایآموزش رسانه»در کتاب ( 1389) رسانه است؟ باکینگهام

آموزش از راه فناوری »و  «آموزش رسانه فراتر از کالس درس»، «آموزش درون برنامه درسی»، «جداگانه

 . گیرندای در نظر میبرای آموزش سواد رسانه «اطالعات و ارتباطات

هـای فعـال گروه»)نهـاد دینـی(، « کلیسا»ش او در توضیح آموزش رسانه فراتر از کالس درس، به نق

ای از راه فناوری اطالعـات و کند. همچنین با تأکید بر نقش آموزش رسانهاشاره می« والدین»و « مستقل

های نوین ممکن است حدود مرزهای میان مدرسه و بسیاری از دیگـر این فناوری»ارتباطات، معتقد است 

نوبـه  در این زمینه خود به« فرهنگ دیجیتال»را زیر سؤال ببرند و  دهدفضاها که یادگیری در آنها رخ می

 (. 161: 1389 باکینگهام،؛ 49: 1396حسینی پاکدهی و دیگران، )« خویش، محل یادگیری باشد

آموزشی غیرتجریدی و چندبعدی است که »گوید: ها، میدرباره آموزش از راه رسانه( 1375) ساروخانی

او «. ها، به آموزشی که جنبه فرهنگی هم دارد، بپردازندراندن زمانی خوش با رسانهتوانند ضمن گذافراد می

ای بـزرگ بـر درستی به کار آیند، همچون مدرسـه جمعی، چنانچه به وسایل ارتباط»همچنین معتقد است 

افکنند و حتی نقشی باالتر از مدرسه دارنـد، زیـرا همچـون مدرسـه محـدودیت کل حیات انسانی پرتو می

ها هستند و تمام مشخصات مورد آموزش را به خانـه مانی و مکانی ندارند، برای تمام سنین و تمام انسانز

 ( 91: 1375 ساروخانی،؛ 50: 1396حسینی پاکدهی و دیگران، )« آورندگیرنده میآموزش

 های نوین با ترویج سواد رسانههای جریان رسانهمندی از فرصتبهره

و این امـر نیازمنـد تـرویج است های نوین در فضای مجازی ظرفیت بزرگی های جریان رسانهفرصت

سبب  دهدرخدادهایی که در جامعه رخ می .ای بین شهروندان کشور به منزله یک نهضت استسواد رسانه

های داخلـی نشین در قبال غفلت و سـکوت رسـانههای معاند خارجبروز شایعات فراوان و مانورهای رسانه

اقـدام ای در کشـور ترویج نهضت سواد رسانهخیلی سریع باید برای  که دهدمید و همین امر نشان وشمی

 نماییم. 

روند اما واقعیت آن است به شمار میهای نوین یک تهدید پندارند که رسانهبه غلط میبرخی  سفانهأمت

که این ابزارهای جدید ارتباطی در فضای مجازی در اصل فرصتی کم نظیر مهیا ساخته تا افـزایش سـواد 

 را باال ببریم.ای رسانه

تواند مـانع از سانسـور میمتناسب با هر واقعه  های فراوانهای مختلف و ایجاد هشتکتشکیل کمپین

 .های جهان ایرانیان شود و این امر را باید غنیمت شمردابر رسانه شدید و بمباران خبری

                                                      
1 - Media Education 

https://www.irna.ir/news/82848700/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87
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منـد شـویم و ای نداریم که از تجربیـات گذشـته نظـام بهرهالبته برای رسیدن به چنین جایگاهی چاره

تواند به منزله فرمان حضرت امام )ره( برای ترویج نهضت سوادآموزی که کارنامه درخشانی هم داشت؛ می

 .الگویی تابناک برای دستیابی به اهداف مذکور به شمار رودچراغ راه و 

فراگیر شـده و آمـوزش داده  یای شهروندان همچون نهضت سوادآموزرسانه اگر روزی برسد که سواد

شود؛ آنگاه شاهد حضور قدرتمندانه شهروند خبرنگارانی خواهیم بود که عالوه بر توانـایی تشـخیص اخبـار 

 .سربازانی آموزش دیده به شمار روند که در جنگ نرم دست باال را دارند توانند به منزلهکذب می

 های نوین به منزله پلی مستحکم برای صدور انقالبرسانه

دار در نگاه بسـیاری از مـردم و نسـل جدیـد در تلگـرام و عنوان یک نیاز اولویتهم اکنون اینترنت به

رسـان صـرف ر فضای اجتماعی کشور کارکرد یـک پیامتلگرام د .کندهای دیگر مصداق پیدا میرسانپیام

های متعـدد و متنـوعی کـه اقشـار و اصـناف مختلـف در آن ینداشت؛ با توجه به اقبال مردم و نوع کاربر

بر همین اساس نیازمند افـزایش سـواد  .به یک معنا تلگرام به اینترنت ایرانی بدل شده است داشتند؛ عمالً

تا خودشان از خویشتن صیانت و مواجهه انتقادی با متن و رسانه باید بود شور ای در بین شهروندان کرسانه

در شرایط کنونی باید دو وجـه نهضـت سـواد  .داشته باشند و توانایی تشخیص سره از ناسره را کسب کنند

 وای اسـت که اولی افزایش هوشـمندی مخاطـب در برابـر خـوراک و مصـرف رسـانه بردای را باال رسانه

ای بـرای توانمندسـازی هرچـه بیشـتر ها و اصحاب رسانه نیز در کشـور اهتمـام ویـژهباید رسانههمچنین 

ها مراجعه ها بدانخودشان داشته باشند تا آنان هم بتوانند اعتماد بیشتری را ایجاد و مردم در شرایط بحران

پلی مستحکم بـرای صـدور تواند به منزله هایش میفرصت های نوین و متعاقباًهمچنین بستر رسانه .کنند

 ( 1396ای بود. )حسینی، خبرگزاری ایرنا، بی بزرگ به نام نهضت سواد رسانهانقال

 های جدیدهای نوین در تربیت انساننقش بسزای رسانه

های جدید نه تهدید هستند و نه فرصت، بلکه باید به عنـوان یـک واقعیـت بـا آن مواجـه شـد؛ رسانه

نکتـه بسـیار مهمـی کـه در مـورد  .ارای وجوه منفی و مثبت فراوانـی اسـتطبیعی است که هر واقعیتی د

ها مواجـه هسـتیم کـه بخـش ای وجود دارد این است که ما با نسل جدیدی از انسانضرورت سواد رسانه

نوجوانان ایـن دوره و زمانـه بـیش از آن کـه  .ها واگذار شده استمهمی از شئون سرپرستی آنان به رسانه

هایشان را پرسند و بیش از اینکه حرفاز والدینشان جویا شوند از موتور جستجوگر گوگل میاالتشان را ؤس

ابزار  ها صرفاًبنابراین دیگر رسانه .کنندهای اجتماعی مطرح میبگویند، در شبکه دوستانشان به نزدیکان و

گیرنـد؛ بلکـه هـم  شوند که برای سهولت چند کنش ارتباطی مورد استفاده قرارتکنولوژیکی محسوب نمی

بر همین اساس بایـد  .داردها گام بر میاکنون هر رسانه تبدیل به موجودی شده که در مسیر تربیت انسان

ها و متوجـه کـردن سازی مخاطبان در مواجه با رسانهها، توانمندسازی و فعالمهارت استفاده از این رسانه
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اگر نهاد متـولی  اد.مورد توجه قرار د است را باید حتماًها در حال تغییرات گسترده مخاطبان به اینکه رسانه

آمـوزان روی خواهـد ؛ چه اتفاقی برای دانشدنداشته باشوجود در کشور به نام آموزش و پرورش در کشور 

ای هم بسط و گسترش داد و نباید به سـادگی از کنـار آن رد له سواد رسانهأتوان به مسداد؟ این امر را می

 ( 1396رگزاری ایرنا، )باطنی، خب .شد

 گیری نتیجه

انگیز و تأثیرگذاری و کارکردهای آن است. یکی از اتفاقات شگفتهای نوین رسانه بحث ما در رابطه با

ایجاد کرده گسترش کاربردهای سواد است. جمعیت انبوهی از مردم ایران که شاید در ماه ها این رسانهکه 

خواندن و نوشتنی که در مدرسه آموختـه بودنـد اسـتفاده کننـد،  بار از مهارتفرصت نداشتند که حتی یک

 نویسند.خوانند و میهای مختلفی را میهای اجتماعی متنگروه ها واین رسانه اکنون در

خوانند. البتـه ممکـن اسـت نـام ایـن خوانـدن یـا نوشـتن را نـه نویسند و هم میامروز مردم هم می

کنم گسترش کاربردهای سواد است و همگانی آنچه از آن صحبت می نویسندگی بگذاریم و نه مطالعه، اما

شدن کاربردهای سواد یعنی الگوی ارتباطی جدیدی کـه مـا از طریـق خوانـدن و نوشـتن بـا هـم سـخن 

 گوییم.می

های اجتمـاعی را ما در دنیای مدرن شکل جدیدی از انسجام و با هم بودگیهای نوین با حضور رسانه

هـای اجتمـاعی و سـرمایه توانیم ارتبـاط برقـرار کنـیم و در چـارچوب مجموعـهعنی میکنیم، یتجربه می

 وگوی اجتماعی بپردازیم.نوعی به تبادل و گفتفرهنگی که در اختیار داریم، در کنار هم و با هم به 

و اینترنت آپ، موبایل، تلویزیون، ماهواره تلگرام، واتسهای نوین از جمله: که رسانه نکتهاین  آخرو در 

ای ارتباطات هستند و تا چند سال قبل به دنبال این بـودیم کـه از طریـق آمـوزش سـواد رسـانهاز  ینوع

ها در اطرافمـان بایـد یـاد ها ایمن باشیم ولی با حضـور ایـن رسـانهبیاموزیم که چگونه در برابر این رسانه

 ای را گسترش دهیم. هها چگونه سواد رسانبگیریم و بیاموزانیم که از طریق این رسانه

ای بـرای ارتباطـات دو سـویه اسـت و هـر کشـوری کـه از های نوین عرصـهبا توجه به اینکه رسانه

های برتر ارتباطات برخوردار باشد کشوری قدرتمند در فضـای مجـازی اسـت بـه همـین خـاطر تکنولوژی

تفاوت، نوین و جـذاب بـرای حضـور های مهای بلند و در قالبریزی اصولی و کارآمد گامتوان با برنامهمی

 پررنگ و تأثیرگذار بر مخاطبان و کاربران برداشت. 

هـا ها فضای مناسبی است که در آن ضمن اینکه ذخیره، نگهداری و نقل و انتقال دادهبستر این رسانه

اربران بـا مندسـازی کـشود و دامنه و وسعت فراگیری و بهرهتر انجام میتر و سادهو اطالعات، بسیار ارزان

 افتد. سالئق و عقاید متکثر و اقوام و ملل مختلف در گستره باال اتفاق می
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زمـانی اسـت. از بـین رفـتن فاصـله مکانی و بیبی یفضاها رسانه از خصوصیات بارز اینضمن اینکه 

دچـار اد را افـرارتباطـات  ها برای مبادله و مراوده با یکدیگر، فراینـدسابقه توان انسانمکانی و افزایش بی

 . می تواند به رشد مهارت های مختلف یادگیری منجر شود و این مسأله کرده است یدگرگون

بـه های نـوین بخصـوص فضـاهای مجـازی رسـانهمعنا نداشتن زمان و وقت در استفاده از همچنین 

شـود تـا در میباشد. این امر سـبب ای که هر لحظه که کاربر اراده کند فضا برای استفاده او مهیا میگونه

و به آموزش  باشیم داشته فعال حضوری وقت تمام   offline صورت به هم و  online این فضا به صورت

 .بپردازیم

های نوین، عالوه بر تصویب قـوانین، کسـب ای از طریق رسانهمؤثرترین راه برای آموزش سواد رسانه

ای در بین که الزمه آموزش سواد رسانهباشد و همچنین آموزش نکاتی های تخصصی و امنیتی میآموزش

اندیشـی و ها و جوانان است از جمله: تفکر انتقـادی، تحلیـل کـردن، ژرفاقشار جامعه و بخصوص خانواده

ها به عنوان یک ابزار آموزشی های ارتباطی، برانگیختن عالقه در موضوع جدید، به کار بردن رسانهمهارت

های مختلـف ها، مقایسه کردن شـیوههای مختلف رسانهدرباره موضوع استاندارد، شناساندن منابع نادرست

های مشـخص روی ها در ارایه اطالعات درباره یک موضـوع، آمـوزش بررسـی تـأثیری کـه رسـانهرسانه

 گذارند. های مختلف درباره یک موضوع بخصوص میفرهنگ

ای ن یکی از ارکان مهم سواد رسانهای که به عنواهای اصلی سواد رسانهدیدگاه انتقادی یکی از مؤلفه

 ها باید آموزش داد. در این رسانه

 ای های نوین در ارتقای سواد رسانهارایه پییشنهادات کاربرد رسانه

 بستر ینا ل درمثا ایبر :ایدر امر آموزش سواد رسانه تسهیل ایبر زیمجا یندافر یک دیجاا •

ها را از طریق ل آموزشنتقاا نمکاا که دکر رهشاا زیمجا جتماعیا یهاشبکه و هاگبالو به انتومی

 .  کندمی همافرها و... ها، انیمیشینبازی

هایی که در زمینه سواد در فضاهای مجازی و معرفی کتاب نالینآ کتابخانه یک اریگذپایه •

 اند.ای تألیف شدهرسانه

 ریحضو ،سنتی یهاانهسر به نسبت ودمحدنا یپذیرلکنتر و تعاملی یژگیو با نوین یهاسانهر •

 نقش ن،بنیا ینترنتا تباطیار یهاوریفنا هیندافز پیشرفت با و نددار یبشر ندگیز دبعاا متما در مؤثر

 و ، فرهنگی، خانوادگی، اقتصادیسیاسی ی مختلف ابعاد زندگی )اجتماعی،هازهحو در نوین یهاسانهر

 . دشومی تقویت منیتی(ا

مهمی  بخشی ای،ی سواد رسانههادنما و یروتصا ن،گاواژ یگیررکا به طریق از هاسانهر هیاهمر •

 اریبرقر قابلیت .ستا فرهنگی لتحو ایآموزش سواد رسانهتحقق  یستارا در آنها ناییاتو و قابلیت از
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 یافته شگستر ادهخانو یک انعنو به را همدیگر که هددمی نمکاا ما به همدلی تقویت و عاطفی پیوند

 ثابت کنیم. 

 ما قابلیت و کنندمی دهستفاا هاهیدا شگستر ایبر هنر از ،مختلف یهاقالب در نوین یهاسانهر •

 .کنندمی دیجاا انیگرد با منافعی همسویی و بخشندمی دبهبو را انیگرد نجر با دنکر همدلی ایبر

 هایی در زمینههای نوین و ارایه برنامهطراحی صدای رادیو رسانه و توسعه آن از طریق رسانه •

 ای و انتشار این اطالعات در میان افرادی که دسترسی به اینترنت ندارند. سواد رسانه

ها به منظور چاپ و ارایه ای و معرفی آن در کل رسانهاندازی وب سایت سراسری سواد رسانهراه •

 باشد. ای چاپ شده و یا در حال چاپ میهایی که در زمینه سواد رسانهمقاالت و کتاب

های ای در رسانههای آموزش سواد رسانههای مختلف هنری برای گسترش ایدهز قالباستفاده ا •

 نوین 

ای کشور با رویکردهای کشورهای دیگر در این زمینه بیشتر آشنا شوند فعاالن حوزه سواد رسانه •

 و بعد از طراحی نسخه بومی، آن را در کشور ارایه دهند. 

 ای و باال بردن سطح ارتقای آنها در این زمینه انهآشنا کردن و آموزش مسئوالن با سواد رس •

ای بنگرند تا های نوین و سواد رسانهبینانه به رسانهمسئولین و نهادهای مختلف باید با نگاه واقع •

 در این زمینه حمات بیشتر از جانب آنها انجام شود. 

پذیری داشته باشیم با بتوانیم انعطاف های نوین باید در ارایه برنامهبه دلیل تغییرات مداوم رسانه •

 های مختلف طراحی کنیم. به سرعت برای افراد مختلف برنامه

 

 االمکان رعایت کنیم: های نوین موارد زیر را حتیهای ارایه شده در رسانهدر برنامه

 های متناسب با هر رسانه ها و برنامهطراحی متفاوت آموزش •

 ها سانهآگاهی به فنون استفاده درست از همه ر •

 ها ها و مخاطبان همه رسانهها، موقعیتبندی، جایگاهشناخت طبقه •

افزایی و عدم دید منفی و تهدید به رسانه از طرف نهادهای آموزشی و توجه بیشتر به هم •

 ای اندرکار سواد رسانههمکاری منظم با نهادهای دست

 های نوین ای و رسانهرسانهنظران در زمینه سواد استفاده از متخصصین و نخبگان و صاحب •

 ای های نوین در یادگیری سواد رسانههای استفاده بهینه از رسانهبرگزاری کارگاه •

نظران، متخصصین، ای متشکل از صاحبهای نوین و سواد رسانههای رسانهتشکیل کارگروه •

 ای اد رسانههای نوین برای ارتقای سونخبگان، پژوهشگران در زمینه استفاده بهینه از رسانه
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های نوین جهت ارتقای هایی برای رعایت معیارهای استفاده درست از رسانهتدوین دستورالعمل •

 ای سواد رسانه

 منابع 

فصلنامه های نوین و الگوهای ارتباطی. های رسانه(. ویژگی1391فر، سپیده )بابایی، محمود و فهیمی

  176، ص 96ره ، شمامطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات

ــــــیارز :تعاملی رینگانامهروز .(1393)سعید  دی،یز  زادهنکاار وسوسن  ،باستانی  یهاسایتوب ابیـ

 .  دوم رهشما ،نهم لسا .سانهر جهانی مجله ان،یرا یخبر

های جریـان اصـلی و (. مردم، رسـانه1397زاده یزدی، سعید )باستانی، سوسن، خانیکی، هادی و ارکان

ای شـهروندان تهرانـی. های نـوین پیمـایش مصـرف، اعتمـاد، رضـایت و مشـارکت رسـانهمصرف رسانه

 ، تابستان 14، سال چهارم، شماره های نوینفصلنامه مطالعات رسانه

ای و فرهنيگ ؛ یادگیری، سيواد رسيانهایرسانهآموزش سواد (. 1389باکینگهام، دیوید )

 مام صادق )ع(. . حسین سرافراز، تهران: انتشارات دانشگاه امعاصر

ـــدیقه ) ـــران، ص ـــانه1387بب ـــواد رس ـــده از:  (، س ـــابی ش ـــونت. بازی ـــا خش ـــورد ب ای در برخ
Http://www.bashgah.net/ pages-4593.html [accessed 10 Apr. 2009]. 

ای و تفکر انتقـادی. (. درآمدی بر سواد رسانه1385بصیریان جهرمی، حسین و بصیریان جهرمی، رضا )

 (. 4) 17، فصلنامه رسانه

 ، ترجمه: شهیندخت خوارزمی، تهران: فاخته موج سوم(. 1374تافلر، آلوین )

ای. ترجمـه حسـن نـورایی بیـدخت، هـا و راهبردهـای آمـوزش رسـانه(. مهارت1380تومن، الیزابت )

 ، سال دوازدهم، شماره اول. فصلنامه رسانه

اسفند  11ری اسالمی ایران )ایرنا(، حسینی، سیدبشیر و باطنی، محمدصادق، گفتگو با خبرگزاری جمهو

  82848700، کد خبر:  1396

، کتاب ماهای، ضرورت دنیای امروز. (. سواد رسانه1389زاده، اکبر و محمدی استانی، مرتضی )حسین

 شناسی، شهریور اطالعات ارتباطات و دانش

ای در فضای مجـازی (. آموزش سواد رسانه1396السادات )حسینی پاکدهی، علیرضا و شبیری، حسنیه

فصيلنامه مطالعيات ای ایـران(. )مقایسه وب سایت مدیا اسمارتس کانـادا و وب سـایت سـواد رسـانه

 ، بهار 9، سال سوم، شماره های نوینرسانه
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. تهران: انتشارات شناسی ارتباطات، فرهنگ و رسانهدرآمدی بر جامعه(. 1391دارابی، علی )

 جهاددانشگاهی. 

ای و تأثیر آن بـر تقویـت توسـعه سیاسـی در جامعـه ایرانـی. (. ارتقای سواد رسانه1395دارابی، علی )

 (، تابستان. 86)پیاپی  2، سال بیست و سوم، شماره های ارتباطیپژوهش

ای بررسی ضرورت آمـوزش سـواد رسـانه(. 1391محمودی کوکنده، سیدمحمد )دهقان شاد، حوریه و 

، سال هفـتم، ایمطالعات رسانه. موزش و پرورش شهر تهرانکودکان و نوجوانان از نگاه متخصصان آ

 ، بهار 16شماره 

. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و های تحقیق در علوم اجتماعیروش(. 1382ساروخانی، باقر )

 مطالعات فرهنگی. 

 پژوهشنامه .ایسانسور یا سواد رسانه (.1387) فر، محمدسلطانی

. ترجمـه علیرضـا دهقـان، چـاپ دوم، های ارتباطاتناریه(. 1381)سورین، ورنر و تانکارد، جیمز 

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 

هـای نـوین های جمعـی و فناوری(. تعامـل رسـانه1396نیا، رامـین )فرقانی، محمدمهدی و شمسایی

 ، سـالهای نيوینفصلنامه مطالعيات رسيانهارتباطی؛ بازنمایی اقتصاد مقاومتی در فضای مجازی. 

 ، تابستان. 10سوم، شماره 

 (. 4) 17، فصلنامه رسانهای رویکرد جدید به نظارت. (. سواد رسانه1385قاسمی، طهمورث )

های نوین ارتباطی بررسی نقش فناوری(. 2016قهرمانی، عبدالرضا و قائمی اسگویی، کامبیز )

 .بر توسعه ملی

 2nd International Conference on Modern Research’s in Management, Economics & 

Accounting Kulaumpur- Malaysia/ 15 Dec 2016  

های نـوین بـر قصـد کارآفرینانـه (. بررسـی تـأثیر مصـرف رسـانه1395مرادی، شیوا و نادری، نـادر )

، 5، سال دوم، شماره های نوینفصلنامه مطالعات رسانهدانشجویان مطالعه موردی دانشگاه تهران. 

 بهار 

. جلـد اول، تهـران: انتشـارات دانشـکده علـوم وسایل ارتبيا  جمعيی(. 1355نژاد، کاظم )معتمد

 ارتباطات اجتماعی. 

. ترجمـه: گـودرز میرانـی، های ارتبيا  جمعيیمدل(. 1388مک کوییل، دنیس و ویندال، سون )

 تهران: کتابخانه و مرکز اسناد پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. 



  73 ای های نوین در ترویج سواد رسانههای رسانهکاربردها و تحلیل و بررسی کارکرد

 

 .دینتقای اهاهیدگاد و یجرا یهاندیشها: سانهر یهاناریه(. 1389سیدمحمد ) زاده،یمهد

 .اول پچا ی،همشهر نشران: تهر

ای در قـرن اهمیت آموزش سـواد رسـانه(. 1391نصیری، بهاره، بخشی، بهاره و هاشمی، سیدمحمود )

 ، سال هفتم، شماره هجدهم، پاییز ایالعات رسانه. مطبیست و یکم

فصيلنامه المللـی. های نوین در حل و فصل منازعـات بین(. نقش رسانه1396نورمحمدی، مرتضی )

 ، پاییز  11، سال سوم، شماره های نوینمطالعات رسانه
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  ی غیر رسمی با سرمایه انسانی کارکنانی غیر رسمی با سرمایه انسانی کارکنانهای ارتباطهای ارتباطشبکهشبکهبطه بطه رارا

 سازمان مرکزی(   -)موردمطالعه دانشگاه آزاد اسالمی

 

 آشناورکارشناس ارسد علوم ارتباطات اجتماعی)دانشگاه آزاد واحد تهران شرق( محمدرضا

 

 چکیده:

نسانی کارکنان در سازمان ی غیر رسمی با سرمایه اهای ارتباطشبکهرابطه تا این پژوهش درصدداست 

بر همین مبنا این پژوهش از نظر هدف مورد ارزیابی و سنجش قرار دهد.مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی را 

باشد.جامعه آماری در این تحقیق،  شامل کلیه کارکنان سازمان کاربردی و از نظر روش توصیفی می

نفر می باشد ، جامعه  2000تعداد جامعه حدودا مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی است. که با توجه به این که 

نفر می باشد  384نمونه از طریق جدول مورگان معین  شده است. جمعیت اندازه نمونه در جدول مورگان 

پرسشنامه 400که محقق برای اطمینان خاطر از اینکه تعداد نمونه نماینده کل جامعه باشد اقدام به توزیع 

پرسشنامه قابل استفاده بوده 344 انشگاه آزاد اسالمی نموده که داده هایبین کارکنان سازمان مرکزی د

 است.

غیر رسمی بر توسعه سرمایه انسانی کارکنان سازمان شبکه های ارتباطی نتایج تحقیق نشان داد که 

تاثیری در حد متوسط دارد.همچنین با توجه به نتایج حاصل از اجرای آزمون دانشگاه آزاد اسالمی  مرکزی

،  یشایستگهای: های سه گانه پژوهش،از نظر نمونه مورد تحقیق به ترتیب مؤلفهیدمن در مورد مؤلفهفر

 باشند.دارای رتبه اول تا سوم می القیتو خ نگرش

 ی غیر رسمی ،سرمایه انسانی کارکنان، دانشگاه آزاد اسالمی های ارتباطشبکه: واژگان کلیدی
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 مقدمه

های ه اقتصاد مبتنی بر دانش هستند. اقتصادی که در آن دانش و داراییسازمانها در حال وارد شدن ب

های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمانها شناخته شده است. امروزه نحوه استفاده از دارایی

نامشهود تاثیر بسیار مهمی در موفقیت و بقای سازمانها دارد بطوری که این موضوع باعث بوجود آمدن 

های نامشهود بندی ساده،  دارائیمطالعاتی و تحقیقاتی جدیدی در مدیریت شده است. در یک طبقه حوزه

های فکری هستند که تاثیر مهمی بر شود که یکی از مهمترین اجزای آن سرمایهبه دو دسته تقسیم می

گیری و مدیریت این سازی استراتژیهای سازمانی دارند. از این رو شناسایی و اندازهروی عملکرد و پیاده

ای تازه در پهنه علوم ارتباطات سازمانی هرچند رشته های فکری دارای اهمیت خاصی است.سرمایه

انسانی است، اما به سرعت رشد یافته و نظر بسیاری از متفکران علوم رفتاری و سازمانی را به خود جلب 

و برای آنها راه حلهای مناسب یافته  های سازمانی را تحلیلکرده است تا جایی که بسیاری از دشواری

 است. 

برخی از متفکران ارتباطات سازمانی که در سالهای اخیر به عنوان مشاور مدیریت به یافتن 

اند که بسیاری از مسایل و مشکالت حاکم اند، بر این عقیدههای سازمان مورد مطالعه خود پرداختهنارسایی

عدم توجه به ظرایف ارتباطات سازمانی بوده است و اگر مدیران بر بر سازمان از بافت نادرست ارتباطی و 

دادند.وجود اند، چه بسا با اثربخشی بهتر و بیشتر کارهای مربوط به خود را انجام میاین امور واقف بوده

ارتباطات مؤثر و صحیح در سازمان، همواره یکی از اجزای مهم در توفیق مدیریت به شمار آمده است. به 

ثابت شده است که اگر ارتباطات صحیحی در سازمان ،برقرار نباشد گردش امور مختل شده و کارها  تجربه

شود و بدون وجود ارتباطات، شوند.در حقیقت از طریق ارتباطات است که همه کارها انجام میآشفته می

 وجود سیستم و سازمان کامالً بی معنی و فاقد موجودیت خواهد بود.

یکی از فرآیند های مهمی است که بر روی اثر بخشی سازمان ها و موفقیت مدیر، فرآیند ارتباطات 

نقشی اساسی ایفا میکند. تحقیق و بررسی در محیط سازمان ها و حیات کاری آن ها نشان می دهد که 

 وقت خود را صرف ارتباطات و پیام رسانی می کنند  %95تا  %75بطور متوسط، مدیران سطوح مختلف بین 

Chen, J. Zhu, Z. and Xie, H.Y., 2004 Study".pp.195-212.)) 

چستر بار نارد می گوید:در هر تئوری جامع سازمان، ارتباطات حرف اول را می زند، زیرا ساختار  

 .جامعیت و قلمرو سازمان تقریبا به طور کل از طریق روش های ارتباطات مشخص می شود
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 بیان مسأله:

ش نامیده شده است،  دانش در مقایسه با سـایر عوامـل تولیـد از قبیـل در عصر کنونی که انقالب دان

زمین،  ماشین آالت و ... از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده و به عنوان مهمتـرین عامـل تولیـد شـناخته 

شده است. یکی از مهمترین ویژگیهای دانش ، نامشهود بودن آن است. بدین معنا که نامحسـوس بـوده و 

گیری آن بسیار مشکل میباشـد. اگـر چـه در گذشـته سـازمانها بـا اسـتفاده از اقعی و اندازهتعیین ارزش و

گیری و محاسبه ارزش و اندازه عوامل تولید خود بوده اند،  اما امروزه این روشهای حسابداری قادر به اندازه

ان چنین نتیجه گرفـت باشند. با توجه به سیر تغییرات دانشی در جهان میتوروشهای حسابداری کارآمد نمی

های سازمانها های سازمانها قابل لمس بوده اند و امروزه بخش وسیعی از داراییکه در گذشته بیشتر دارایی

هـای نامشهود است. دانش  یا سرمایه دانشی به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسـه بـا سـایر دارایی

باشـد و شی بیشتر مبتنی بـر دانـش و اطالعـات میفیزیکی ارجحیت بیشتری پیدا نموده است. سرمایه دان

میتواند شامل هر چیزی از قبیل وفاداری مشتری گرفته تا مهارتهای تکنولوژیکی باشد که تاثیر مهمی بـر 

فرایندهای نوآوری سازمانی دارند. سرمایه دانشی بـه دلیـل اهمیـت عناصـر تشـکیل دهنـده آن، سـرمایه 

ساختاری تاثیر قابل توجهی بر عملکرد سازمانها خواهد داشت. پژوهشها انسانی،  سرمایه مشتری و سرمایه 

و تحقیقات فراوانی در زمینه تاثیر سرمایه دانشی بر عملکرد سازمانها صورت گرفته است کـه میتـوان بـه 

 در مالزی انجام شده اشاره نمود.  2000تحقیق بونتیس و کوو و ریچاردسون در سال 

ای تازه در پهنه علوم انسانی است، اما بـه سـرعت رشـد یافتـه و نظـر شتهارتباطات سازمانی هرچند ر

بسیاری از متفکران علـوم رفتـاری و سـازمانی را بـه خـود جلـب کـرده اسـت تـا جـایی کـه بسـیاری از 

 های سازمانی را تحلیل و برای آنها راه حلهای مناسب یافته است. دشواری

سـالهای اخیـر بـه عنـوان مشـاور مـدیریت بـه یـافتن برخی از متفکران ارتباطـات سـازمانی کـه در 

اند که بسیاری از مسایل و مشکالت حاکم اند، بر این عقیدههای سازمان مورد مطالعه خود پرداختهنارسایی

بر سازمان از بافت نادرست ارتباطی و عدم توجه به ظرایف ارتباطات سازمانی بوده است و اگر مـدیران بـر 

دادنـد.وجود ند، چه بسا با اثربخشی بهتر و بیشتر کارهای مربوط به خـود را انجـام میااین امور واقف بوده

ارتباطات مؤثر و صحیح در سازمان، همواره یکی از اجزای مهم در توفیق مدیریت به شمار آمده است. بـه 

کارها  تجربه ثابت شده است که اگر ارتباطات صحیحی در سازمان ،برقرار نباشد گردش امور مختل شده و

شود و بـدون وجـود ارتباطـات، شوند.در حقیقت از طریق ارتباطات است که همه کارها انجام میآشفته می

 وجود سیستم و سازمان کامالً بی معنی و فاقد موجودیت خواهد بود.
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فرآیند ارتباطات یکی از فرآیند های مهمی است که بر روی اثر بخشی سازمان ها و موفقیت مدیر، 

ی ایفا میکند. تحقیق و بررسی در محیط سازمان ها و حیات کاری آن ها نشان می دهد که نقشی اساس

وقت خود را صرف ارتباطات و پیام رسانی می کنند  %95تا  %75بطور متوسط، مدیران سطوح مختلف بین 

Chen, J. Zhu, Z. and Xie, H.Y., 2004 Study".pp.195-212.)) 

ئوری جامع سـازمان، ارتباطـات حـرف اول را مـی زنـد، زیـرا سـاختار چستر بار نارد می گوید:در هر ت

 .جامعیت و قلمرو سازمان تقریبا به طور کل از طریق روش های ارتباطات مشخص می شود

 کشورها، دارا بودن نیروی انسانی مبتکر، شایسته و مسـئولیت پـذیر اسـت. لـذا از طرفی الزمه توسعه

افزایی گـام بـر  توان فرهنگ سوی به و گزیننددوری می پایش و اندهیفرم فرهنگ ها ازسازمان از بسیاری

 فـردی، بصـورت را کارکنـان پـذیری مسئولیت هایی کهشیوه مشاغل، و سازمان مناسب دارند. طراحیمی

 کـه بگونه ای گروهی و های فردیپیشرفت تدارک افراد، مناسب بکارگماری دهد، افزایش و تیمی گروهی

 در را نفـس بـه اعتمـاد هم و شایستگی هم که پرورشی و های آموزشیروش سازد، ممکن را افراد پیشرفت

 اهداف خدمت در که بسازد های توانمندیانسان سازمانی، افراد از تا شد خواهد سبب دهد، افزایش کارکنان

ها از سـازمانگیرد. انسان عامل اصلی توسعه است بنابراین با توسعه منابع انسانی، مدیران و کارکنان  قرار

های فرهنگی، اجتماعی و بویژه سیاسی به بستری برای توسـعه نظر علمی، مهارتی، بینشی و ایجاد ویژگی

مولد و با کیفیت توام بـا طـول عمـر  سالم و  برخورداری از یک زندگییابند. های انسانی دست میفعالیت

هـا سئولیت و تولیـت آن بـر عهـده دولتقابل قبول و عاری از بیماری و ناتوانی، حقی است همگانی که م

فراهم سـازی امکانـات و تسـهیالت باشد. برای تحقق این امر است و پیش شرط تحقق توسعه پایدار می

تامین سالمت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی انسـان در کلیـه مراحـل زنـدگی و زنجیـره  برایمناسب 

 امری حیاتی است.  رودبشمار میها نجمله حقوق طبیعی و نیازهای اساسی انسا که ازحیات 

 پیش که استانداردهایی و است لئقا انسان برای که باالیی اهمیت و نقش به توجه با محور دانایی جامعه

 و رفع در و کند پیدا هااولویت و استانداردها اینمیان از را انسانی نیازهای کندمی سعی است گذاشته او روی

 توسـعه برای بستر بهترین اساسی رکن یک عنوان به محور دانایی جامعه در زشآمو. کند تالش آنها بهبود

 بـه و هـاانسـان تمـامی واالی نقـش به دادن اهمیت خاطر به دقیقا اطالعاتی توسعه این و است اطالعاتی

 توجه بدون محور دانایی جامعه یک به دستیابی دیگر، سوی از. است محور دانایی جامعه شهروندان اصطالح

 قـرار بـرای جامعـه نیـاز مورد هایزمینه تمامی در متخصص انسانی نیروهای تربیت موضوع به پرداختن و

 بنـابراین. کنـدمـی جلـوه محـال و ممکن غیر امری اطالعات، انتقال و بندیطبقه تولید، جریان در گرفتن

 مسـاله بـرای ایویـژه اهجایگـ و نقش محور دانایی جامعه برای آموزشی هایاولویت تعیین در که طلبدمی

 هـایروش و هـابرنامـه اساسـی محـور باید توسعه رکن بعنوان انسان زیرا شویم، لئقا انسانی منابع توسعه
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 و هـاخالقیـت پـرورش بـه قـادر محور دانایی جامعه قالب در تا شود فراهم برایش امکان اینو باشد توسعه

 .دباش خود هایاستعداد

ی غیر رسمی با سرمایه انسانی کارکنان های ارتباطشبکهرابطه داشت تا  این ضرورت محقق را بر آن 

 مورد ارزیابی و سنجش قرار دهد.سازمان مرکزی را  -در دانشگاه آزاد اسالمی

 چهارچوب نظری و مدل تحقیق

گونه روابط در طـی دهد. ایندیگر پیوند میها را در یک سیستم اجتماعی به همارتباطات افراد و گروه

هـای های ارتبـاطی گروهاجتماعی پیچیده متشکل از شبکه ک مدت زمان طوالنی تبدیل به یک سیستمی

های میـان به زبان سـاده یـک شـبکه، سیسـتمی از اتصـال» شوند. تر میکوچک و شبکه سازمانی بزرگ

د کـه اعضای شبکه است. اگر سازمان را به عنوان یک شبکه در نظر بگیریم، اعضای شبکه افرادی هسـتن

 (Drucker ., 1990«)کنند برای سازمان کار می

توانند مشکالت عمیقی در سازمان ایجاد کنند، توان آن هایی که می، شبکه«چارلز ردینگ » به عقیده 

را نیز دارند که عملیات سازمان را تسهیل و سازمان را به سوی مقصد بهتری رهنمون شوند. یـک شـبکه 

 دهد.که در اثر کاربرد، تغییر شکل میای است ارتباطی موجود زنده

کـار تری برای ارایـه در سازمانی که میان کارکنانش روابط سالم، اثربخش و مناسب نباشد، انگیزه کم

هایی غالبـاً تضـادهای ناشـی از فقـدان نظـام ارتبـاطی اثـربخش، شود. در چنین سـازمانمفیدتر دیده می

و طبعاً سازمان توانایی و کارآیی الزم برای برخـورد بـا رقابـت وری نازل و در سطح پایین وجود دارد بهره

توان به عنوان یک فرآیند یا جریان به حساب آورد. اگر در ایـن روزافزون را نخواهد داشت. ارتباطات را می

:  1382ابینـز رجریان مانع یا انحرافی به وجود آید موجب خواهد شد که در ارتباطات مشکل ایجاد شـود. )

 ( 582ص 

ها بین افـراد در سـازمان بـا واسـطه یـا ارتباطات، انتقال و تبادل اطالعات، معانی و مفاهیم و احساس

بالواسطه است. هدف اصلی ارتباط عبارت است از انتقال یک پیام از شخص بـه شخصـی دیگـر. )الـوانی 

 (145ص  1367

رای گرفتن اطالعات و تبـادل ارتباطا ت سازمانی فرآیندی است که مدیران به وسیله آن سیستمی را ب

 ( 224ص  1376سازند. ) رضاییان های فراوان داخل و خارج سازمان برقرار میمعانی به افراد و ارگان

یابی بـه اهـداف هایی هستند کـه در سـاختار سـازمانی بـه منظـور دسـتشبکه ارتباطی رسمی شبکه

. الگوی متمرکـز، 3ای، . دایره2ای، . زنجیره1های ارتباطی رسمی شامل: اند. شبکهبینی شدهسازمانی پیش

 شکل. Y. الگوی 5ای، .الگوی ستاره4
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های غیررسمی، عموماً بـر مبنـای روابـط غیررسـمی بـین اعضـای شبکه ارتباطی غیر رسمی سیستم

هایی به مراتب دشوارتر از کشـیدن ( ترسیم چنین شبکه 231:  1376گیرند. ) رضاییان. سازمان شکل می

 هسـتند. *«سـاز خـود دگرگون» های اجتمـاعی سازمانی است و برخالف نمودار سازمانی، شـبکه نمودار

(Drucker ., 1990) 

ها، ارتباط میان آنها اسـت و ایـن تالقـی و توان گفت که خمیر مایه اجتماعی بودن انساندر واقع می

ساعات بیداری خود را در پیونـد  %70اتصال، تمدن بشری و حیات کلی آن را شکل داده است. افراد تقریباً 

گیـریم کـه یکـی از گذراننـد، نتیجـه میبا ارتباطات ) نوشتن خواندن، صحبت کردن و گـوش دادن ( می

گیرد، نبودن ارتباطات اثـربخش اسـت. در واقـع هـیچ نیروهای عمده که بر سر راه موفقیت گروه قرار می

( بنابراین اولین اقدام مـدیر  582:1381ه باشد. )رابینز تواند بدون برقراری ارتباطات وجود داشتگروهی نمی

 Chen, J. Zhu, Z. andاین است که یک نظام ارتباطی ایجاد کند و یا آن را که وجود دارد توسعه دهـد. )

Xie, H.Y., 2004 Study".pp.195-212.)) 

 ارتباط سازمانی

العات و تبادل معـانی بـه افـراد و فرآیندی است که مدیران به وسیله آن سیستمی را برای گرفتن اط

 ( 224ص  1376سازند. ) رضاییان های فراوان داخل و خارج سازمان برقرار میارگان

نیز تعریف شده است که در ایـن معنـی هـر « تسهیم تجارت » ای وسیع و گسترده ارتباطات به گونه

نوعان خود و چه با انواع دیگـر در همای تجارت و آن چه را که در درون خود دارد با دیگران و موجود زنده

 گذارد.میان می

ها بین افـراد در سـازمان بـا واسـطه یـا ارتباطات، انتقال و تبادل اطالعات، معانی و مفاهیم و احساس

 ( 145ص  1367بالواسطه است. ) الوانی 

و با یکـدیگر  ارتباطات فرآیندی است که دو یا چند بخش توسط آن، اطالعات مورد نیاز خود را مبادله

 ( 45ص  1375کنند. ) مورهد، گریفن تبادل نظر می

هایی را ) اغلـب شـفاهی ( در جهـت تغییـر ارتباط فرآیندی است که یک فرد ) انتقال دهنده ( محرک

ارایـه  1953دهد. این تعریف توسط هوفلند، جاینس و کلی در سال رفتار افراد دیگر ) اطالعت ( انتقال می

هـایی اسـت کـه از گویـد: ارتبـاط همـه روشدر تعریف ارتباط می 1949در سال « ویور  »شده است. اما 

تواند به ذهن دیگری تأثیر بگذارد. تعریف اول نگرشی نسبتاً محدود به ارتباطـات ها یک فرد میطریق آن

دیگـری « ذهـن » تواند بر داند که یک فرد میهایی میبوده و تعریف دوم که ارتباط را شامل همه روش

                                                      
*- Self-Altering 
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ــــــــی اســــــــت. ــــــــأثیر بگــــــــذارد، بســــــــیار کل  ((Dennis, G. 1998 ت

باشد، به طوری که اجزاء و عناصر آن بـا گوید: ارتباطات یک پدیده پویا میدر مورد ارتباطات می« برلو » 

های متقابل باشند. در فرهنگ آریانپور، ارتباط را مبادلـه هم نوعی ارتباط نظام گرایانه داشته و دارای کنش

اند و ارسطو ارتباط را عبارت از حیث و جو برای دستیابی به کلیه وسایل مراوده و غیر تعریف کرده گزارش

گویـد: از تحقیـق ارتباطـات می« شـانون » دانـد و و امکانات موجود برای ترغیب و اغنـای دیگـران می

ذارد و اعم از این که گهایی است که به وسیله آن ذهنی بر ذهن دیگر اثر میارتباطات به معنی تمام روش

این ارتباط به وسیله کالم، نوشتار، موسیقی، تصویر و یا به هر وسیله دیگری انجام شود و موالنا با برخورد 

 تر اسـت. زبـانی خـوشگویـد: همـدلی از همبخشـد و میبیشـتری میاندیشمندانه به مقوله ارتباط تحقق 

ده به دریافـت کننـده بـه طـوری کـه اطالعـات بـرای ارتباطات عبارت است از انتقال اطالعات از فرستن

 ( 224ص  1376فرستنده و گیرنده قابل درک باشد. ) رضائیان ـ 

 اند:فرآیند ارتباطات را به شرح زیر تعریف کرده« هلن مارکونی » و « گاری شیرل » 

ه ارتباط فعالیتی است که مدیران جهـت هماهنـگ کـردن و متناسـب نمـودن وقـت خـود از آن بهـر

 ( 223-224:  1376گیرند. ) رضاییان، می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 65:  1379(الگوی جریان ارتباطی ) الوانی و زاهدی. 1شكل شماره )

 بازخور

 درك پيام
تبديل پيام به 

 مفهوم ذهني
 ارسال پيام دريافت پيام

مفهوم عيني پيام )كالم و 

 عالمت و غيره(

مفهوم ذهني )انديشه 

 و قصد(

 عدم توجه گيرنده

 هاي نادرستداشتبر

 پيش داوري

عدم توجه به آن چه كه با باورهاي گيرنده در 

 تضاد است.

 موانع فيزيكي در ارسال پيام

 با به كارگيري لغات و عبارات مبهم

و چند پهلو و آهسته و نامفهوم و به زبان ناآشنا 

 سخن گفتن

 فرستنده پيام گيرنده پيام

 موانع ارتباطي



  81 های ارتباطی غیررسمی با سرمایه انسانی کارکنان رابطه شبکه

 

 *های ارتباطیشبکه
گونه روابط در طـی دهد. ایندیگر پیوند میها را در یک سیستم اجتماعی به همارتباطات افراد و گروه

هـای های ارتبـاطی گروهیک سیستم اجتماعی پیچیده متشکل از شبکه یک مدت زمان طوالنی تبدیل به
های میـان به زبان سـاده یـک شـبکه، سیسـتمی از اتصـال» شوند. تر میکوچک و شبکه سازمانی بزرگ

اعضای شبکه است. اگر سازمان را به عنوان یک شبکه در نظر بگیریم، اعضای شبکه افرادی هسـتند کـه 
تواننـد هایی کـه می، شـبکه«چـارلز ردینـگ » به عقیده (Drucker ., 1990« )ند کنبرای سازمان کار می

مشکالت عمیقی در سازمان ایجاد کنند، توان آن را نیز دارند که عملیات سازمان را تسهیل و سازمان را به 
 ای است که در( یک شبکه ارتباطی موجود زنده 19:  1979سوی مقصد بهتری رهنمون شوند. ) ردینگ. 

 دهد.اثر کاربرد، تغییر شکل می
هـا از یابد. این کانالها جریان میهایی است که اطالعات در آنهای ارتباطی تعیین کننده کانالشبکه

هـا سلسـله مراتـب های رسمی عمـودی هسـتند، در آندو نوع هستند: رسمی و غیررسمی. معموالً شبکه
موالً در سلسله مراتب اداری و در مورد امـور یـا کارهـایی گونه ارتباطات معشود و ایناختیارات رعایت می

نامند، در هر سو و هـر های غیررسمی که معموالً آن را شایعه میاست که باید انجام شود. برعکس، شبکه
انگارنـد، رسسـا را دور کنند، مقامات سازمانی و سلسله مراتـب اداری را نادیـده میجهت آزادانه حرکت می

ها را ای است که نیازهای اجتماعی اعضای گروه را تأمین کرده و از این جهت آن به گونهزند و معموالًمی
 ( 590-591:  1381نماید. ) رابینز. چنین انجام امور را تسهیل میکند و همارضا می

های رسمی برای تبادل اطالعات دنبال شـود، به عقیده هنری فایول، اگر در یک سازمان فرضی کانال
بایسـتی  E, D, C, B, A, L, M, N, O, Pارتباط برقرار کنـد، از طریـق  Pبخواهد با فرد  Fر زیر فرد نمودا

بخواهد بـه  Fنفر گذر کند: اما از فرد  20ارتباط برقرار شده و سپس بر گردد. به عبارت دیگر باید از کانال 
P کند.یها وقت جلوگیری میک پل موقت ایجاد شود، این امر از هدر رفتن هفته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2شکل شماره )

                                                      
*- Communication Network 
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 های ارتباطیانواع شبکه

 و  *«های ارتبــاطی رســمی شــبکه» های ارتبــاطی را بــه صــورت کلــی بــه دو نــوع شــبکه

 نماییم و به توضیح مختصری از هر یک خواهیم پرداخت.تقسیم می †«های ارتباطی غیررسمی شبکه» 

 های ارتباطی رسمیالف. شبكه

اند. بینـی شـدهیابی به اهداف سـازمانی پیشکه در ساختار سازمانی به منظور دست هایی هستندشبکه

. 5ای، سـتاره .الگـوی4. الگـوی متمرکـز، 3ای، . دایـره2ای، . زنجیره1های ارتباطی رسمی شامل: شبکه

 شکل. Yالگوی 

 های ارتباطی غیررسمیشبكه

گیرند. ) ین اعضای سازمان شکل میهای غیررسمی، عموماً بر مبنای روابط غیررسمی بسیستم

هایی به مراتب دشوارتر از کشیدن نمودار سازمانی است و ( ترسیم چنین شبکه 231:  1376رضاییان. 

 (Drucker ., 1990)هستند.  †«ساز خود دگرگون» های اجتماعی برخالف نمودار سازمانی، شبکه

ه دارند: نخست آن که به وسیله مدیریت شبکه غیررسمی شایعه پراکنی در سازمان، سه ویژگی عمد

چه کنند و با آن در مقایسه با آنتر اعضای سازمان آن را بهتر باور میکه بیشتشوند. دوم اینکنترل نمی

که معموالً تأمین کننده تری دارند و سوم اینگیرد، اعتماد بیشبه وسیله مدیریت ارشد سازمان انجام می

 ( 592:  1381ن سازمان باشند. ) رابینز. منافع کسانی هستند که درو

 های ارتباطی غیررسمیانواع شبكه

. 4. شبکه انشعابی و 3. شبکه تصادفی، 2ای، . شبکه خوشه1های ارتباطی غیررسمی شامل: شکه

 ایشبکه رشته

 راهكارهای  بهره وری منابع انسانی

 توانمند سازی 

انی بنحوی که افراد ضمن کنترل خود آمادگی قبول توانمند سازی عبارتست از طراحی و ساخت سازم

های بیشتری را نیز داشته باشند. مدیریت عملکرد ناب با توانمند سازی در کارکنان با هوش، مسئولیت

آورد که در لوای آن زندگی کاری خود را کنترل و به رشد دلگرم، درستکار و مطمئن شرایطی فراهم می

بیشتر در آینده دست خواهند یافت. در سازمان توانمند، کارکنان نیروی های کافی برای پذیرش مسئولیت

                                                      
*- Formal Communication Network 
†- Informal Communication Network 
‡- Self-Altering 
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روند، این کارکنان هستند که با احساس هیجان، مالکیت، افتخار و احساس محرکه اصلی بشمار می

کنند. در دنیای تجارت، رقبا ضروری هستند چرا مسئولیت بهترین ابداعات و افکار خود را پیاده سازی می

های پیشرو در محیط رقابتی سازند. توانمند سازی روش نوین برای بقای سازمانرا بهتر می که آنها ما

است. بهبود مستمر هنگامی است که کارکنان اطالعات الزم را در اختیار داشته و مورد اعتماد مدیریت 

 ها و توانایی هایشان را بکار گیرند.باشند تا بتوانند مهارت

 است: سازمان در اصلی جریان سه یندبرآ و حاصل توانمندسازی،

 مشارکت کارکنان؛  سطح به مدیران تمایل الف( میزان 

 زیردستان ؛ به اختیارات واگذاری ب( حدود

 گردد.پرداخت می وظایفشان انجام در موفقیت در ازای کارکنان به که ج( پاداشی

 طبق بر و بخشدعمق می آن به اختیار تفویض آورده، فراهم را توانمندسازی بستر مشارکتی مدیریت 

 سیستم در  گردد.ها میتوانمندی به جهت دهی و تثبیت باعث عملکرد بر مبتنی پاداش نظریة تقویت،

و  کاری فرآیندهای خصوص در پیشنهادها ارائه اجازه کاری شان، واحد سطح در کارکنان به پیشنهادها

 پیشنهاد، دهندگان ارائه به شدند داده تشخیص دمقی پیشنهادها این که صورتی در شود.داده می مشکالت

 دامنه و عمق بر های کارکنانتوانمندی بهبود سمت به حرکت با ترتیب، همین گیرد. بهتعلق می پاداش

 حق بلکه پیشنهاد، ارائه حق تنها نه آنها های کاریتیم تشکیل گردد. باسازمان افزوده می در مشارکت شان

 پاداش گروهی شان موفقیت ازای در و یابندرا می سازمان سطح کل در هدف گذاری و تصمیم گیری

 ((Dennis, G. 1998دارند. دریافت می

 آموزش

برند. از طرفی افزایش همه آگاهند که کشورهای در حال توسعه از کمبود نیروی انسانی ماهر رنج می

دامنه توسعه نیروی انسانی شامل باشد. های تکنولوژیکی سخت نیازمند نیروی انسانی ماهر میتوانایی

های انسانی را با توان مهارتشود. میها میدانشمندان، مهندسین، کارگران ماهر و همچنین تکنسین

های آموزشی توسعه داد. بطوریکه در برنامه ریزی تامین نیروی انسانی مورد نیاز صنایع و تقویت سیستم

های تولیدی از کوتاه موفقیت بدست آورد. مهارت بخش تکنولوژیکی کشور در ظرف مدت زمان نسبتا

های مناسب در داخل قابل حصول های صنعتی و همچنین برگزاری دورهطریق اعزام نیروی کار به محیط

 توان موارد زیر را نام برد:است. از جمله مزایای آن می

 وری در استفاده از تجهیزات؛باال رفتن بهره

 رات محصول، فرایند و ماشین آالت؛قابلیت انعطاف در مقابل تغیی
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 بهبود روابط انسانی در محیط کار و ایجاد قابلیت مشارکت کارکنان؛

 ها،ها و نو آوریهای کاری و بروز خالقیتایجاد انگیزه

 خالقیت

دار در توان اجتماعی یا اقتصادی سازمان و بکارگیری خالقیت یعنی تالش برای ایجاد یک تغییر هدف

توان ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است. از دیدگاه سازمانی مفهوم خالقیت را میهای توانایی

های سازمان از قبیل؛ افزایش ارائه فکر و طرح نوین برای بهبود و ارتقای کمیت یا کیفیت فعالیت

ه و به ها از روش بهتر و جدید دانست. خالقیت متجلی شدوری تولیدات یا خدمات و کاهش هزینهبهره

مرحله عمل رسیده و یا اندیشه خالق تحقق یافته را نوآوری گویند. جامعه جهانی امروز پیوسته دچار 

تواند حتی از تحول و دستخوش دگرگونی است. دراین شرایط تنها خالقیت و نوآوری مدیران است که می

. مدیریت با ارائه فکر و طرح های پیروز بگشایدابهام و عدم وضوح نیز فرصت بسازد و راه را به سوی قله

وری تولید و خدمات، های سازمان از قبیل؛ افزایش بهرهنوین برای بهبود و ارتقا کمیت یا کیفیت فعالیت

ها از روش بهتر  جدید در موفقیت هر چه بیشتر سازمان موثر است. هنر مدیر خالق استفاده کاهش هزینه

 ق است.های خالاز خالقیت دیگران و پیدا کردن ذهن

  یانسان سرمایه -

 سرمایهشود. سرمایه انسانی، به قابلیت ها ، مهارت ها و تخصص اعضای انسانی سازمان اطالق می

سرمایه انسانی برخوردار از تفکر است . هدف  .است سازمان یک افراد دانشودی موج دهنده نشان یانسان

 .Dennis, G تز بهبود فرایندهای تجاری اساولیه از سرمایه انسانی نوآوری در کاالها و خدمات و نی

1998)) 

 و نگرش ،یشایستگ طریق از را یفکر سرمایه کارکنان که کنند یم نیزبحث (1997)وهمکاران روس

 نگرش درحالیکه شود، یم فرد وتحصیالت مهارتها شامل یشایستگ . کنند یم ایجاد شان یفکر یچاالک

 حل راه مورد وتفکردر ها تغییررویه به را ردف *یفکر یچاالک . شود یم کارکنان یرفتار جزء دربرگیرنده

 شامل سازمان یک یانسان یدارائ که است معتقد (1966)بروکینگ. سازد یم قادر مسائل نوآورانه یها

 .میگردد یرهبر یها وسبک مسأله حل ،توانایی مهارتها،تخصص

 به اشاره یفکر سرمایه یمبنا عنوان به یانسان سرمایه کنند یم بحث نیز(2004چن وهمکاران )

 تمایل مشتریان عملکرد،که بهبود به منتج دارد،که کارکنان یوطرزتلق قابلیت، مهارت، نظیردانش، یعوامل

                                                      
* Intellectual Agility 
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انسانی  سرمایه یها شاخص  .شوند یم شرکت یسودبرا ایجاد همچنین و بپردازند پول آن قبال در دارند

 درجدول زیر آمده است.

 یانسان سرمایه یها شاخص: 1جدول شماره 

 کارکنان یشایستگ
 توانـایی مدیران ؛ صفات کارکنان؛ ییادگیر توانایی کارکنان؛ صفات مدیریت؛ استراتژیک یرهبر

 ؛ یگیـر تصـمیم در مشارکت یبرا کارکنان توانایی ؛ کارکنان آموزش مدیران ؛ کارآیی ییادگیر
 یمدیریت و یفن کارکنان در مدیریت؛آموزش مشارکت یبرا کارکنان توانایی

 کارکنان نگرش
 یزنـدگ متوسط ؛خدمت کارکنان ترک نرخ ؛ رضایت میزان ؛یسازمان یها ارزش از هویت کسب
 مدیران مفید یزندگ متوسط .کارکنان مفید

 کارکنان القیتخ
 مـدیران ؛ خالقیت کارکنان ؛توانایی خالقانه یفکرها از حاصل درآمد ؛ کارکنان خالقیت توانایی

 مدیران خالقانه یفکرها زا حاصل درآمد

 (2004)چن و همکاران،

 یشایستگ . است یانسان سرمایه سخت بخش کارکنان، یشایستگ(2004) همکاران و چن ازدیدگاه

 دانش. هستند مهمترین مهارت و دانش آنها میان از شود،که یم استعدادها ،و مهارتها دانش، شامل کارکنان

 بنابراین، و شود یم کسب یا مدرسه تحصیالت طریق از موماًشود،ع یم یعلم و یفن ابعاد شامل ،که

 شوند، یم کسب تجربه طریق از ،عمدتاً محوله وظایف انجام در کارکنان قابلیت یا ، مهارتها .است تئوریک

 .شوند داده توسعه یا مدرسه تحصیالت طریق از توانند یم یحت اگرچه

 نگرش . است یکار رضایت و انگیزش شامل که است، یانسان سرمایه راحت تر بخش ،کارکنان نگرش

 تعداد یک. کنند بیان آزادانه را شان یشایستگ کارکنان که شود یم گرفته درنظر یالزم شرط مثابه به

 ییکسان اهمیت نیز آنان یشایستگ همانند کارکنان نگرش یبرا وگمبل پراکتر ، یکینز مک مثل ازشرکتها

 راطبق یمتقاض اینکه عوض به کنند، یم جذب را یجدید فرد شرکتها این هنگامیکه . هستند قائل

 سپس کنند، یم یبررس یسازمان شرایط با اش نگرش یسازگار درباره ابتدا کارگمارند، به اش تخصص

 .دهند یم آموزش تخدامساال فردجدید به را یخاص یمهارتها

 طور به و کنند استفاده پذیر طافانع طور به خود دانش از که سازد یقادرم را خالقیت،کارکنان همچنین 

 یک یفکر سرمایه توسعه در مهم یکلید ازعوامل ییک بنابراین،خالقیت. باشند داشته ینوآور نیز مستمر

 .است سازمان

 توسعه یبرا که را یپول ،یسنت روال هنوزطبق سازمانها اکثر یانسان سرمایه روزافزون اهمیت وجود با

 گزارش یگذار سرمایه یک نه ، هزینه قلم یک عنوان به یمال یاه ورتص در کنند یم صرف یانسان منابع

 ممکن شرکتها که است این یسنت مدیریت یده گزارش یها رویه مهم آمد یپ یک بنابراین، . کنند یم

 .شوند یانسان منابع وتوسعه آموزش زمینه در یگذار سرمایه کاهش به راغب است
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 هدف اصلی

 ی غیر رسمی در توسعه سرمایه انسانی کارکنان سازمان مرکزیی ارتباطهاتعیین میزان تاثیر شبکه

 دانشگاه آزاد اسالمی 

  اهداف فرعی

دانشگاه  سازمان مرکزی کارکنان یشایستگ در ی غیر رسمیهای ارتباطتعیین میزان تاثیر شبکه-1

 آزاد اسالمی

دانشگاه آزاد  سازمان مرکزی کارکنان نگرش در ی غیر رسمیهای ارتباطتعیین میزان تاثیر شبکه-2

 اسالمی

دانشگاه آزاد  سازمان مرکزی کارکنان القیتدر خ ی غیر رسمیهای ارتباطتعیین میزان تاثیر شبکه -3

 اسالمی

 های تحقیقفرضیه

 فرضیه اصلی:

دانشگاه آزاد  غیر رسمی و توسعه سرمایه انسانی کارکنان سازمان مرکزیشبکه های ارتباطی بین 

 ه معناداری وجود دارد. رابطاسالمی 

 فرضیه های فرعی:

دانشگاه آزاد اسالمی  سازمان مرکزی کارکنان یشایستگغیر رسمی و شبکه های ارتباطی بین  -1

 رابطه معناداری وجود دارد.

رابطه دانشگاه آزاد اسالمی  کارکنان سازمان مرکزی نگرشغیر رسمی و شبکه های ارتباطی بین -2

 معناداری وجود دارد.

دانشگاه آزاد اسالمی  کارکنان سازمان مرکزی القیتغیر رسمی و خشبکه های ارتباطی بین  -3

 رابطه معناداری وجود دارد.



  87 های ارتباطی غیررسمی با سرمایه انسانی کارکنان رابطه شبکه

 

 روش تحقیق

تواند مسائلی از آنجایی که این پژوهش تالشی یرای پاسخگویی به نیازهای مدیریتی بوده است و می

ژوهشی کاربردی است و از حیث روش توصیفی ، پجویی نماید به لحاظ هدفاز بانک تجارت را چاره

 آوری شده استباشد که اطالعات آن به روش پیمایشی جمعیاب میزمینه

 جامعه آماری 

های پژوهش است از این روی جامعه آماری دربردارنده جامعه آماری، حوزه تعمیم نتایج و یافته     

 کند. احدهای نمونه خود را گزینش میکلیه افرادمورد بررسی است که پژوهشگر از میان آنان و

کلیه کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد  قیتحق نیا درجامعه آماری  ی،با توجه به سئوال اصل

، حجم نمونه از جدول نفر می باشد  2000با توجه به این که تعداد جامعه حدودا  لذا می باشند. اسالمی

 کرجس و مورگان استفاده خواهیم کرد.

 جامعه نمونه باتوجه به جدول کرجس و مورگان بشرح ذیل تعیین گردید اندازه

 کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی ردیف

 نامحدود کل جامعه

اندازه جامعه نمونه طبق جدول کرجیس 

 مورگان
384 

 400 تعداد توزیع شده

 344 تعدادقابل استفاده

 

د که این تعداد جمعیت جامعه اندازه جامعه نمونه در می باشن  2000حدودا جامعه مخاطب جمعیت 

می باشد که محقق برای اطمینان خاطر از اینکه تعداد نمونه نماینده کل جامعه باشد  384جدول مورگان 

 344  پرسشنامه بین کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی نموده که داده های 400اقدام به توزیع 

 فاده بوده است.پرسشنامه قابل است 

 ل های آمارییروش آزمون وتحل

د یداده های  جمع آوری شده را محک زد تا مشخص نما ( reliabilityمحقق در گام نخست اعتبار)

ن منظور یق دارندبرای ایت های اجتماعی تطبیزان به واقعیاطالعات استخراج شده از پر سشنامه تا چه م

( پر سشنامه ای که reliabilityن کرونباخ برای محک اعتبار)آزمو-ب آلفای کرونباخ محاسبه نمود.یضر
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کهای آماری مناسب که با یری از تکنیوسپس با بهره گ - کرت طراحی شده مناسب استیف لیبصورت ط

ری)رتبه ای(داده ها سازگاری دارد. اطالعات جمع آوری یاس اندازه گیفی(ومقیر)کیتوجه به نوع متغ

فی،اطالعات جمع آوری ید.محقق در گام بعدی با اسفاده ازآمار توصیل گردیه و تحلیشده،دسته بندی وتجز

ع فراونی خالصه کرده وبه کمک نمودار نشان داده است وبا استفاده آمار یه جدول توزیشده را با ته

 . ابی قرار داده استیر ها مورد ارزیاستنباطی ،باانجام ازمون کای اسکوئر)خی دو(استقالل متغ

 قیق یافته های تح

 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها

 کارکنان یشایستگغیر رسمی و شبكه های ارتباطی فرضیه فرعی اول : بین 

 رابطه معناداری وجود دارد.دانشگاه آزاد اسالمی  سازمان مرکزی

شبکه های ارتباطی اسکوئراز دید گاه جامعه مورد مطالعه رابطه -باتوجه به فراوانی مورد مشاهده کای

برای حصول اطمینان از وجود دانشگاه آزاد اسالمی  سازمان مرکزی کارکنان یشایستگمی بر غیر رس

 اسکوئررا اجرا می کنیم-چنین رابطه ای آزمون وجود استقالل بین دو گروه)ضغیف وقوی (یعنی کای

تایید شده است پس با  0Hمی باشددر نتیجه فرض  0.05    چون درصد خطای محاسبه شده بزرکتراز

 یشایستگغیر رسمی بر شبکه های ارتباطی درصد اطمینان می توان گفت از دیدگاه جمعیت نمونه   0.95

سرمایه انسانی کارکنان است تاثیر دانشگاه آزاد اسالمی که یکی از مولفه های  سازمان مرکزی کارکنان

درصد می 50زدیک بین صفر وپنجاه درصد و خیلی ن(C=0. 49<1>0)دارد. باتوجه به اندازه  ضریب توافقی

 کارکنان یشایستگغیر رسمی بر شبکه های ارتباطی باشد  بنا بر این می توان این گونه استنباط نمودکه 

سرمایه انسانی کارکنان است تاثیر درحد دانشگاه آزاد اسالمی که یکی از مولفه های  سازمان مرکزی

 متوسط دارد.

کارکنان سازمان  نگرشی و غیر رسمشبكه های ارتباطی فرضیه فرعی دوم : بین 

 رابطه معناداری وجود دارد.دانشگاه آزاد اسالمی  مرکزی

شبکه های ارتباطی  اسکوئراز دید گاه جامعه مورد مطالعه رابطه-باتوجه به فراوانی مورد مشاهده کای

برای حصول اطمینان از وجود چنین دانشگاه آزاد اسالمی  کارکنان سازمان مرکزی نگرشغیر رسمی و 

 اسکوئررا اجرا می کنیم-رابطه ای آزمون وجود استقالل بین دو گروه)ضغیف وقوی (یعنی کای

تایید شده است پس با  0Hمی باشددر نتیجه فرض  0.05    چون درصد خطای محاسبه شده بزرکتراز

 نگرشغیر رسمی بر شبکه های ارتباطی درصد اطمینان می توان گفت از دیدگاه جمعیت نمونه   0.95
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سرمایه انسانی کارکنان است تاثیر دانشگاه آزاد اسالمی که یکی از مولفه های  سازمان مرکزی رکنانکا

درصد می 50بین صفر وپنجاه درصد و خیلی نزدیک (C=0. 47<1>0)دارد. باتوجه به اندازه  ضریب توافقی

 کارکنان نگرشبر  غیر رسمیشبکه های ارتباطی باشد  بنا بر این می توان این گونه استنباط نمودکه 

سرمایه انسانی کارکنان است اندکی کمتر دانشگاه آزاد اسالمی که یکی از مولفه های  سازمان مرکزی

 ازحد متوسط تاثیر دارد.

کارکنان سازمان  القیتغیر رسمی و خشبكه های ارتباطی فرضیه فرعی سوم: بین 

 رابطه معناداری وجود دارد.دانشگاه آزاد اسالمی  مرکزی

شبکه های ارتباطی اسکوئراز دید گاه جامعه مورد مطالعه رابطه -توجه به فراوانی مورد مشاهده کای. با

برای حصول اطمینان از وجود چنین دانشگاه آزاد اسالمی  کارکنان سازمان مرکزی القیتغیر رسمی و خ

 کنیم اسکوئررا اجرا می-رابطه ای آزمون وجود استقالل بین دو گروه)ضغیف وقوی (یعنی کای

تایید شده است پس با  0Hمی باشددر نتیجه فرض  0.05    چون درصد خطای محاسبه شده بزرکتراز

القیت غیر رسمی بر خشبکه های ارتباطی درصد اطمینان می توان گفت از دیدگاه جمعیت نمونه   0.95

ارکنان است تاثیر سرمایه انسانی کدانشگاه آزاد اسالمی که یکی از مولفه های  سازمان مرکزی کارکنان

درصد می 50بین صفر وپنجاه درصد و خیلی نزدیک (C=0. 49<1>0)دارد. باتوجه به اندازه  ضریب توافقی

 القیت کارکنانغیر رسمی بر خشبکه های ارتباطی باشد  بنا بر این می توان این گونه استنباط نمودکه 

مایه انسانی کارکنان است تاثیر درحد سردانشگاه آزاد اسالمی که یکی از مولفه های  سازمان مرکزی

 متوسط دارد.

غیر رسمی و توسعه سرمایه انسانی کارکنان سازمان شبکه های ارتباطی آزمون فرضیه اصلی: بین 

 رابطه معناداری وجود دارد. دانشگاه آزاد اسالمی  مرکزی

شبکه های ارتباطی  بطهرا اسکوئراز دید گاه جامعه مورد مطالعه-باتوجه به فراوانی مورد مشاهده کای

برای حصول اطمینان از دانشگاه آزاد اسالمی  غیر رسمی و توسعه سرمایه انسانی کارکنان سازمان مرکزی

اسکوئررا اجرا می -وجود چنین رابطه ای آزمون وجود استقالل بین دو گروه)ضغیف وقوی (یعنی کای

 کنیم

تایید شده است پس با  0Hنتیجه فرض می باشددر  0.05  چون درصد خطای محاسبه شده بزرکتراز

غیر رسمی بر توسعه شبکه های ارتباطی درصد اطمینان می توان گفت از دیدگاه جمعیت نمونه  0.95

تاثیر دارد. با توجه به اندازه ضریب توافقی  دانشگاه آزاد اسالمی  سرمایه انسانی کارکنان سازمان مرکزی

(0.5<C=0.501<1) شبکه  باشد  بنا بر این می توان این گونه استنباط نمودکهبین پنجاه درصد و یک می
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تاثیر در دانشگاه آزاد اسالمی  غیر رسمی بر توسعه سرمایه انسانی کارکنان سازمان مرکزیهای ارتباطی 

 حد متوسط دارد.

 تست فریدمن

رح ذیل می بش ی از دیدگاه کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمیانسان سرمایهرتبه مولفه های 

 باشد.

 رتبه متغییر

 2.35  یشایستگ

 1.83  نگرش

 1.81  القیتخ

 

 (3جدول )

 تست فرید مون

 374 تعداد

 37.055 اندازه آماره کای دو

 2 درجه آزادی

 000. .در صد خطای محاسبه شده

a. Friedman Test 

ی می باشد. باالترین نسانا سرمایهکه یکی از مولفه های  یشایستگهمانگونه که مالحظه می شود 

کمتر ین رتبه را به خود اختصاص داده است باتوجه به این که درصد خطای محاسبه شده  القیترتبه و خ

 درصد رتبه بندی فوق معنی دار می باشد. 95درصد می باشد بنا بر این با اطمینان  5کوچکتر از 
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  بررسی عوامل موثر بر گرایش جوانان به شبکه های اجتماعی مجازیبررسی عوامل موثر بر گرایش جوانان به شبکه های اجتماعی مجازی

  سال  استان گلستانسال  استان گلستان  2929تا تا   1515جوانان جوانان   مورد مطالعه:مورد مطالعه:

 

 سپیده سپهری نودیجه

 

 چكیده

 زیـادی خیلـی عمر اینکه با که هستند اجتماعی روابط فضای از جدیدی نسل مجازی اجتماعی های شبکه

 هـای گـروه از و مختلـف سـنین در بسیاری مردم کنند. باز جا مردم زندگی در خوبی به وانسته اندت ندارند،

 دنیـای در دور بسـیار هـای فاصـله از و اند آمده هم کنار مجازی های اجتماعی شبکه در متفاوت اجتماعی

 گـرایش علل ختشناتحقیق  این دفه .کنند می ارتباط برقرار هم با اجتماعی های شبکه طریق از واقعی،

بر اساس هدف .باشد می شبکه های اجتماعی مجازی از استفاده بهاستان گلستان  ی ساله 29 تا 15جوانان

روش مـورد اسـتفاده در ایـن تحقیـق  تعیین شد؛ اهداف فرعی و فرضیات تحقیق طراحی گردیـده اسـت.

د و متـون کتبـی و پرسشـنامه ترکیبی از روش اسنادی و پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده ها از اسـنا

استان بوده  ی ساله 29 تا 15 جوانان شامل کلیه مطالعه این آماری جامعه محقق ساخته استفاده شده است.

 برابرتحقیق  نمونه حجم. اند داشته دسترسی اینترنت به مطالعه زمان در که نفر بوده 10400که تعداد آنان 

از روش نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی  خوشه ای متناسب  برای انتخاب نمونه ها  و است نفر 250 با

استفاده شده است.برای توصیف داده ها از تکنیک های موجود در آمار توصیفی و برای آزمون فرضـیات از 

و بـرای   Fو آزمـون T ضریب همبسـتگی پیرسـون، آزمـون تکنیک های موجود در آمار استنباطی مانند:

است. نتایج توصـیفی نشـان مـی  شده گرفتهبهره از مدل رگرسیونی چندگانه  شناخت سلسله مراتب تاثیر

 سـاعت؛ 5کمتر از  درصد 43ن2میزان استفاده اکثریت جوانان از شبکه های اجتماعی مجازی در روز دهند 

میانگین میزان گرایش جوانان بـه شـبکه  ؛ 5از  3ن74میانگین میزان برخورداری جوانان از دانش اینترنتی 
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. بوده است 5از  1ن94میانگین رضایت از شبکه های اجتماعی مجازی  ؛ 5از  3ن89اجتماعی مجازی  های

میيزان گيرایش افيراد بيه شيبكه هيای  نتایج یافته تحلیلی نشان داد فرضیاتی مانند:

 یاجتمـاع یشـبکه هـا.؛ بین رضایت از خدمات اجتماعی مجازی در سه گروه متفاوت می باشد

دارد. و  بین میـل بـه دوسـت یـابی و داری وجود یمعنها رابطه ستفاده از این شبکهی و گرایش به امجاز

دارد.در سـطح ضـریب اطمینـان داری وجود یمعنی رابطه مجاز یاجتماع یشبکه هاگرایش به استفاده از 
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وانان/استان گرایش/ انگیزه/ دانش اینترنتی/ جکلید واژه: شبكه های اجتماعی مجازی/ 

 گلستان

      مقدمه و طرح مسأله

« آگاهی از جهان اطـراف»شهرت یافته و عنصر اصلی آن همانا « انفجار اطالعات»جهان امروز، به عصر 

گیری از وسـایل ارتبـاط جمعـی بـه عنـوان مهمتـرین ابـزار  بر تمامی رفتارهای بشر به ویژه تولید و بهره

قاط جهان سایه افکنده است. از سوی دیگـر زنـدگی در هـم فشـرده در اقصی ن «از جهان اطراف یآگاه»

ایی است که به جای حضور فیزیکی و ارتبـاط نفـس بـه نفـس بـا هموطنـان و دیگـر بشر امروز به گونه

همنوعان خود، کوشیده است از درون منزل و کاشانه خود با دیگران ارتباط برقرار کـرده و از جهـان آگـاه 

انگیز در میان مجمـوع ایی نو و شگفتهای اخیر و در دهه کنونی، پدیدهطی دهه شود. بدین جهت بود که

چنان کـه اجتماعی هم هایهای مجازی اجتماعی. این شبکههای انسان امروز خلق شد به نام شبکهشبکه

 های اجتمـاعیآید مجازی بوده و در فضای سایبری قابل دسترسی و استفاده است. شـبکهاز نام آنها برمی

ها کـاربران اینترنتـی حـول سـایتهای اینترنتی هستند که در ایـن وبسایتمجازی، نسل جدیدی از وب

دهنـد های آنالیـن را تشـکیل میشوند و جماعتمحور مشترکی به صورت مجازی، دور یکدیگر جمع می

 (.1389)موالیی، 

نسـل  یاجتماع یشبکه ها بررسی روند تحوالت بوقوع پیوسته در حوزه فضای مجازی نشان می دهد که

در  یندارنـد, توانسـته انـد بـه خـوب یادیز یلیعمر خ نکهیهستند که با ا یروابط اجتماع یاز فضا یدیجد

متفاوت بـا رو در رو را  یطیشرا یمجاز یدر فضا یکیارتباط الکترون یهایژگیو انسانها جا بازکنند. یزندگ

را فارغ از الزامات  یو مشابه کسانی یاندن و... فضاناشناس م ،سرعت عمل کند. یکاربران فراهم م یبرا

 کنـد یمـ جادیکاربران ا یرا برا یکه تجارب متفاوت کندینژاد و مکان فراهم م ،قوم، طبقه ،تیچون جنس

 بـا و دهنـد مـی ارائـه کـه هـایی سرویس با اجتماعی های شبکه  از بعضی امروزه (.1388ی، )نورمحمد

 در مختلـف وقـایع بـر عمیقـی اثرات و اند  شده تبدیل خبری رسانه یک به خود  دارند، که هایی کاربری
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 بسـیار هـم هسـتند عضو ها آن در که افرادی زندگی روی اجتماعی های شبکه.  اند گذاشته واقعی دنیای

 بـه کـه اسـت اجتماعی های شبکه اینترنت، در شده ارائه های سرویس تاثیرگذارترین از یکی. تاثیرگذارند

 اجتمـاعی هـای شـبکه کرده اسـت. ایجاد جهان کشورهای اجتماعی نظام در را شگرفی تحول خود نوبه

 عمـومی اجتماعی های شبکه در داد. قرار خاص و عمومی دردوگروه توان می بندی تقسیم ترین رادرساده

 وب نای طریق از را شان مجازی سازی شبکه و دارند حضور مختلف اهداف و ها انگیزه با اینترنتی کاربران

 تعـداد و انـد گرفتـه شـکل ویژه موضوعی حول خاص اجتماعی های شبکه ولی کنند، می دنبال ها سایت

 عمـومی اجتماعی های شبکه ترین مهم اسپیس مای و اورکات بوک، فیس .است تر کم نیز شان کاربران

 و دوسـتان لـباغ و دارد حضور کاربری نوع هر عمومی اجتماعی های شبکه در هستند. اینترنت دنیای در

 بـه اغلـب هـا شـبکه نـوع ایـن تـرین معـروف کـاربران درآنهاپیداکرد، تعـداد توان رامی آنالین آشنایان

 (1392)یعقوبی، .رسد می نفر چندصدمیلیون

 افـزایش اطالعات، و اخبار آزادانه و اجتماعی دارای ویژگی ها و جاذبه هایی مانند: انتشارسریع های شبکه

 و افـراد با ، ایجاد بستر برای آشنایی جغرافیایی انتقادی، در نوردیدن مرزهای وحیهر تقویت و تحلیل قدرت

 آشـنایی و آزادانه صورت به ها ایده بیان امکان خردجمعی، تقویت و گیری شکل ها، فرهنگ و جوامع سایر

 آشـنایان، و اندوسـت با مستمر مجازی ارتباط محتوایی، و تبلیغی کارکرد دیگران، سالیق و افکار ها، ایده با

 و اینترنتی امکانات از بسیاری سازی یکپارچه جهانی، عرصه در اخالقی و انسانی های ارزش توسعه و تبلیغ

 بین روزی شبانه ارتباط ایجاد و آموزش فرایند در سرعت افزایش اجتماعی، مفید های مشارکت وبی، توسعه

 (1389سایبری و... هستند.)موالیی،  فضای در صداقت و صمیمیت اعتماد، افزایش شاگرد، و استاد

 اخبـار و شـایعات سـریع تـرویج و گیـری شکل منفی مانند: ها دارای آثار و پیامدهای در مقابل این شبکه

اجتمـاعی و ... نیـز مـی  شـبکه در شـده ارائه شخصی اطالعات بر کنترل عدم ضددینی، تبلیغات نادرست،

 باشند.

ذکر شده، امروزه فضاهای اجتماعی بسیار فراگیر گردیـده و صـدها با عنایت به ویژگی های مثبت و منفی 

میلیون نفر به خصوص کودکان ، نوجوانان، جوانان، کارمندان و صاحبان مشـاغل آزاد، میانسـاالن و حتـی 

سالمندان عضو این شبکه ها بوده و از خدمات این شبکه ها استفاده می نمایند.در ایـران و بـه تبـع آن در 

ن نیز گرایش به عضویت و استفاده از امکانات موجود در شبکه های اجتماعی مجـازی رو بـه استان گلستا

گسترش بوده و بخش قابل مالحظه ای از نسل کودک تا میان سال از خدمات این شبکه ها استفاده مـی 

را مفید و نمایند. در زمینه ی عضویت و استفاده از این شبکه ها دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی آن 

برخی دیگر آن را نادرست و توطئه استکبار جهانی و شبیخون فرهنگی و عامل انحراف جوانان می داننـد.  

 (. 1390)کچویان،
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با وجود مخالفت ها و موانع ایجاد شده در فرایند استفاده از فضاهای مجازی اجتماعی، مطالعات نشان مـی 

بین آحاد مردم به خصوص جوانان بسیار زیـاد مـی باشـد و دهد که گرایش به استفاده از این شبکه ها در 

شناخت عوامل موثر در ایجاد این گرایش، بستر ساز طرح پرسش آغازین این مقاله ی تحقیقـی بـوده لـذا 

سـال  اسـتان  29تـا  15 گرایش جوانيانچه  عواملی بر » پرسش آغازین و اساسی مقاله، این سوال 

بوده است و تحقیق فوق در راستای پاسخ گویی « ی موثر می باشند.گلستان به شبکه های اجتماعی مجاز

 به سوال مطرح شده طراحی گردیده است. 

 اهداف تحقیق

سال  استان گلستان به شـبکه  29تا  15شناسایی عوامل موثر بر گرایش جوانان هدف اصلی  این تحقیق 

 مطمح نظر می باشدهای اجتماعی مجازی بوده و برای تحقق این هدف؛ اهداف فرعی ذیل 

 اهداف فرعی

 شناخت میزان دانش اینترنتی جوانان 1

 شناخت  میزان استفاده جوانان از شبکه های اجتماعی مجازی 2

 شناخت علل استفاده جوانان از شبکه های اجتماعی مجازی 3

 شناخت میزان گرایش جوانان به شبکه های اجتماعی مجازی 4

 یمجاز یتماعاج یشبکه ها از جوانانتعیین میزان رضایت  5

 انگیزه استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی 6

 مبانی روشی تحقیق

روش مورد استفاده در این تحقیق ترکیبی از روش اسنادی و پیمایشـی   با توجه به ماهیت موضوع تحقیق؛

بوده و برای نگارش پیشینه ی تحقیق از روش اسـنادی و بـرای شـناخت متغیرهـای مـورد نظـر از روش 

ستفاده شده است. در چارچوب روش اسنادی از مقاالت و تحقیقات نگارش شـده و در چـارچوب پیمایشی ا

روش پیمایشی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. برای تعیین اعتبار ابزار اندازه گیـری، از سـه 

در ایـن (. 300: 1390، ..حبیـب پـور و)روش اعتبار محتوا، اعتبار مالکی و اعتبار سازه استفاده مـی شـود 

که یکی از مهم ترین انواع اعتبـار محتـوایی  2برای تعیین اعتبار پرسشنامه از تکنیک اعتبار صوری مطالعه

است استفاده گردیده و شیوه عمل بدین گونه بوده که ابزار ساخته شده در اختیار متخصصان و افراد مطلع 

سـئواالت میزان پایایی برای تعیین . ستفاده گردیدقرار گرفت و با تایید آنان؛ از پرسشنامه های مورد نظر ا

                                                      
2  Face Validit  
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جوانـان شـهر گرگـان  پرسشنامه توسـط 30برای انجام این مهم . استفاده گردید نباخوضریب آلفای کر از

 :تکمیل گردید که نتایج حاصل از پایایی هر یک از متغیرها در جدول زیر ارائه شده است

 
 کرونباخ متغیرهای اصلی تحقیق (: نتایج محاسبات ضریب آلفای1جدول شماره 

 تعداد آیتم متغیرها ردیف
مقدار ضریب آلفای 

 محاسبه شده

 0ن815 4 میزان گرایش به  شبکه های اجتماعی مجازی 1

 0ن814 3 میزان رضایت از  شبکه های اجتماعی مجازی 2

 0ن821 3 میزان استفاده از  شبکه های اجتماعی مجازی 3

 0ن802 4 دانش اینترنتی 4

 0ن859 9 انگیزه  و دالیل استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی 5

برخوردار بـوده و ایـن امـر  0ن8نتایج محاسبات نشان می دهد که تمامی متغیرها از آلفای بیش از          

 بیانگر برخورداری متغیرها از آلفای مناسب می باشد.

اله ساکن در شهر گرگان بيوده  س 25-29جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه  جوانان 

 و برای تعیین حجم نمونه  از فرمول ذیل استفاده نموده ایم . 

 
 چگونگی محاسبه و اجزاء و عناصر مورد استفاده در فرمول  بین شرح بوده است. 

N =    کل جامعه آماری    10400جوانان 

d =      06دقت احتمالی مطلوب    0ن    

t = 0ن 95مینان  ضریب اط  1ن96        

P =    0ن5واریانس متغیر اصلی تحقیق  

n = ? تعیین حجم نمونه                         

 

نت ها، دانشگاهها و سازمان های مردم نهاد( مراجعه نموده کـه برای انتخاب نمونه ها به سه مکان )کافی

 چگونگی توزیع نمونه های مورد مطالعه در جدول ذیل آمده است.
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 زیع نمونه های تحقیق بر حسب نوع مکان(: تو2جدول

 درصد فراوانی مكان

 0ن50 125 نت هاکافی
 35ن2 88 دانشگاهها

 14ن8 37 سازمان های مردم نهاد
 %100 250 جمع

 

انتخاب نمونه ها از طریق نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی خوشه ای متناسـب انجـام گرفتـه و بـرای 

موجود در آمار توصیفی)جداول، نمودارها و میانگین( و برای تحلیل داده  توصیف داده های از تکنیک های

ها و آزمون فرضیه ها؛ با در نظر گرفتن مقیاس های سطوح سنجش از تکنیک ضریب همبستگی پیرسون 

 استفاده گردیده است.  Fو آزمون

 پیشینه و مبانی نظری تحقیق

«) تأثیرات فضای سایبرنتیك بر هویت »اننـد:در زمینه  موضوع مورد مطالعه تحقیقات و مقاالتی م

بررسـی تـأثیرات اسـتفاده از اینترنـت بـر »(؛ 1383ذکـایی؛ «)جوانان و فراغـت مجـازی»(؛1381دوران، 

بررسـی » (؛1383گدازگر و موسـی پـور، «) نگری دانشجویان دانشگاه تبریزنگری هنجاری و جهانینسبی

های بررسـی کارکردهـای شـبکه»(؛ 1386عباسی قادی؛«)برانرابطه استفاده از اینترنت و هویت دینی کار

های سیاسی کـاربران ایرانـی بازنمایی گرایش» (؛1389قوانلو قاجار؛ «)بوکاجتماعی، مطالعه موردی فیس

بررسـی نقـش و تـأثیر » (؛1389)رجبـی، « بـوکهای اجتماعی مجازی با مطالعـه مـوردی فیسدر شبکه

پـوری، «)اجتماعی از دیـدگاه متخصصـان و کارشناسـان امـور رسـانههای گیری شبکهبوک بر شکلفیس

 های ها و چالشبررسی فرصت» (؛1389

( و .... بـه رشـته تحریـر در آمـده 1389مهدوی،«)موجود پیرامون وضعیت هویت ایرانی در فضای مجازی

آسـان بـه  دسترسـی -2تبادل فرهنگی -1مزایا و آثار مثبت اینترنت)است. در این تحقیقات به بیان 

تهـاجم -1معایب و آثار منفيی اینترنيت) تفریحات سالم( و -4خارج شدن از انزوا -3منابع اطالعاتی

هـا، دسترسی آسان به منابع ممنوعه و بی تفاوتی نسـبت بـه ارزش -3افزایش شکاف طبقاتی -2فرهنگی

( 1382حمدی و عراقی، ی افراد(؛)انقض حقوق اولیه -5ی زبان انگلیسیسیطره -4هاهنجارها و ناهنجاری

 پرداخته اند.

 -1های اجتمـاعی)های اجتمـاعی بـه سـی ویژگـی شـبکهها و تهدیـدها شـبکهآنان در چارچوب فرصت

های حلقـه-6.اعتمـاد5.دوسـتی 4کنندگی و سـازماندهی.بسـیج3.به اشـتراک گـذاری و یـادگیری 2هویت
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.گـپ 12.پرسـتیژ11هـا آوری.ادغـام فن10ای.چند رسـانه9.استناد و تعمیم 8.قدرت کندوسازی 7مخاطبان 

ــد بی13 ــه.نق ــال14رحمان ــدنکردن و دنبال.دنب ــار15ش ــاز انتش ــی  -16.ب ــرد جمع ــودن 17خ ــانی ب .جه

ی نســل .رســانه22رســانی و خبررســانی.اطالع21.جســتجو شــدن 20.سفارشــی شــدن 19.ســرگرمی18

.ابتکـار و خالقیـت 26.شـفاف شـدن بـیش از گذشـته 25.ترکیب با موبایل 24ی جایگزین.رسانه23جوان

.ارتباطات غیررسمی( توجه کـرده 30.تحرک اجتماعی 29.قدرت سرمایه اجتماعی 28.ساختار دمکراتیک 27

اند. در این تحقیقات به بررسی آراء نظریه پردازان شبکه های اجتماعی مجازی پرداخته شده کـه خالصـه 

  آنها در جدول ذیل آمده است.

 پردازان شبكه های اجتماعی مجازی(: خالصه دیدگاه  ناریه 3جدول

 نار اندیشمندان به شبكه های اجتماعی مجازی نام

 
 

 کاستلز

محسوب  )اینترنت( مجازی فضای جهانی شبکه محصوالت جمله از مجازی اجتماعی های شبکه
  .رود می بشمار ارتباطات دنیای در نوظهور های پدیده از خود که شود می

وی  .اسـت بـوده همـراه ارتباطی جدید های نظریه ایجاد با میشهه ارتباطی های فناوری توسعه
معتقد است برای نخستین بار در رسانه ،ابرمتن یا فرازبانی شـکل گرفتـه اسـت کـه شـیوه هـای 
مکتوب،شفاهی،دیداری و شنیداری ارتباطات انسانی را در چارچوب یک سیستم ،یکپارچه می سازد 

م دارد به دلیل قابلیت یکپارچه سـازی متن،تصویروصـدا در نا "شاهراه اطالعاتی". این پدیده که 
یک سیستم و شبکه جهانی ماهیت ارتباطات را دستخوش دگرگونی های بنیادین ساخته است واز 
آنجاییکه ارتباطات نقش تعیین کننده ای در فرهنگ دارد،فرهنـگ نیـز بـه تبـع دگرگـونی هـای 

 ر می گذراند.فناورانه ی جدید دگرگونی های بنیادین را از س

 
 

 هابرماس

 هـای آوری فـن ظهـور بر ،انتقادی پردازان نظریه ترین مهم از یکی عنوان به هابرماس یورگن

 وی، نظر به .است کرده تاکید جهانی شدن فرآیند در آن تاثیر و دیجیتالی اطالعات ای و ماهواره

 نیز فرهنگی عرصه های در اما بوده اقتصاد شدن جهانی شدن، جهانی این ترین بعد مهم اگرچه

 وی .اسـت داشـته دنبـال به را ها فرهنگ در همسانی نوعی خاص تولیدات فرهنگی به گرایش

 کند می تحمیل دور سرزمینهای بر را خود تنها نه آمریکایی کاالیی شده فرهنگ که است معتقد

 را محلـی سـنت هـای ریشه دارترین و کمرنگ را ها معنادارترین تفاوت نیز غرب در حتی بلکه
 . است کرده بنیان سست

 
 
 

 وبستر

 جهان سراسر در موجود کامپیوترهای که است معنی بدان این و است شده کامپیوتری مخابرات،

 افراد به را امکان این پیوسته، وقوع به اکنون که روند این .شوند می مرتبط و متصل به یکدیگر

 مخـابرات و بـرق که این شرط به دنیا اطنق ترین در دوردست و هزینه کمترین با است که داده

 به باشند، داشته

 در را وضـعیت این فرهنگی آثار .باشند داشته حضور امکان آن در و دسترسی اطالعاتی بزرگراه

 های سایت تلویزیونی، و رادیویی مختلف های کانال .کرد مشاهده توان می مختلف وموارد جاها

 و مجـالت تبلیغـاتی، و دیواری های آگهی مطبوعات، و جمعی ی رسانه اینترنتی، هزاران متعدد
 همگی متنوع، های کتاب
 .دارند اطالعاتی ی جامعه فرهنگی تأثیرات از نشان
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 دارنلی

 دیگـر از را آن اساساً که است قابلیتی دارای کند، عمل می چند به یک مدل صورت به اینترنت

 قابلیـت همـین است، تعاملی پتانسیل ایهمواره دار که این -کند می متمایز گروهی رسانه های

  می کند فراهم آن برای را اقتصادی متعاقب و اجتماعی تغییرات زمینه های که است تعاملی

 
 جان فیدر

زنـدگی  و داده روی جهـان در ارتباطات و اطالعات ی زمینه در که کرد یاد انقالبی از فیدر جان
 بـر متکـی و مبتنـی کـه انقالبی .است داده ارقر تأثیر تحت را زمین کره روی های انسان همة

 بـه را اطالعـات سـویی، از یعنی .است فرهنگی و سیاسی اقتصادی، گسترده دارای آثار و رایانه

 اثـرات دیگـر، سوی از و می شود قدرت باعث آن تملک که کرده سودآور بدل و تجاری کاالیی

 .می گذارد  برجای ها هویت انسان و شخصیت بر ماندگاری

 
 

 جاللی

 مـی کـه دانند می اینترنتی ها کنشگر میلیون حضور محل را مجازی فضای متفکرین، از برخی

 در (2 بپردازنـد جمعـی متقابـل و فـردی کـنش ( بـه 1 :اینترنت در نمادین تفسیرهای با توانند

 دیگری افراد با (4بدهند  تشکیل مجازی گروه (3 باشند داشته سایبری حضور مجازی اجتماعات

 از نهایت، و در بپردازند گوناگون موضوعات مورد در آزاد بحث به کنند، می استفاده اینترنت از که

 داشتن  بدون و گزینشی صورت به اینترنتی های سایت در موجود اخبار و اطالعات

 کنند استفاده اند، سویه یک عمدتاً -اینترنت خالف بر که- دیگر های رسانه های محدودیت

تحقیقات  و مقاالت انجام گرفته نشان می دهد در این تحقیقات  و مقاالت برای تبین علل  بررسی نقادانه

ناریيه گرایش جوانان به فضاهای مجازی از دیدگاه ها و نظریاتی ماننـد: نظریـه اسـتفاده و خشـنودی؛ 

مدل تحقیق ی استفاده و رضامندی و نیازها و انگیزه ها استفاده گردیده است و این مهم در نظریهکاشت؛ 

 عنیت یافته است.

 مدل تحقیق

های های موجود در ادبیات موضوع درباره عوامل موثر بر استفاده از شبکهبا توجه به عنوان تحقیق و یافته

اجتماعی مجازی، چهارچوب نظری این تحقیق به صـورتی آمـده کـه راهنمـای محقـق در جمـع آوری و 

 تجزیه و تحلیل اطالعات است.
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 تقل                              متغیر وابستهمتغیرهای مس

 
 

 فرضیه های تحقیق

 با توجه به متغیرهای در نظر گرفته در مدل تحلیل؛ فرضیات تحقیق بدین شرح می باشد.

 یشـبکه هـااحساس نیاز گروه های سنی مورد مطالعه باعث تفاوت در میزان گـرایش بـه اسـتفاده از  

 ی می گردد.مجاز یجتماعا

ی و گرایش به استفاده از این شبکه ها رابطـه وجـود مجاز یاجتماع یشبکه هابین رضایت از خدمات  

 دارد.

 ی رابطه وجود دارد.مجاز یاجتماع یشبکه هابین دانش اینترنتی و گرایش به استفاده از  

 ه وجود دارد.ی رابطمجاز یاجتماع یشبکه هابین میل به دوست یابی و استفاده از  

 ی رابطه وجود دارد.مجاز یاجتماع یشبکه هابین جنسیت و استفاده از  

 نتایج و یافته های توصیفی

 در جدول ذیل آمده است. و میانگین ، گزینهبر حسب بیشترین درصدیافته ها و نتایج توصیفی متغیرها 

 گرايش به استفاده از شبكه هاي اجتماعي مجازي

 دانش اينترنتي

 رضايت از خدمات

 احساس نياز

 جذابيت

 ميل به دوست يابي
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 و میانگین ، گزینهدبر حسب بیشترین درصخالصه نتایج توصیفی متغیرهای زمینه ای (: 4جدول

 میانگین گزینه ها بیشترین درصد متغیرها ردیف

 - مرد 57ن6 جنسیت 1

 سال 23ن97 هسال 19-24 33ن4 سن 2

 - دانشجو 28ن78 سطح تحصیالت 3

4 
میزان استفاده از شبكه های اجتماعی 

 مجازی در روز
 3از  1ن96 ساعت 5کمتر از  43ن2

 5از  3ن74 ی زیادزیاد و خیل 2/59 دانش اینترنتی 5

6 
دالیل استفاده از شبكه های اجتماعی 

 مجازی

 - ارتبا  با دوستان 62

 - دریافت اطالعات 51

 - سرگرمی 54

  سایر موارد 58

7 
 افراد مقابل در شبکه های اجتماعی مجازی

 

  دوستان صمیمی 56

55 
دوستان خارج از 

 ایران
 

  همكاران 54

  ادهاعضای خانو 56

  سایر موارد 89

8 
میزان گرایش به شبكه های اجتماعی 

 مجازی
 5از  3ن89 زیاد و خیلی زیاد 3/63

9 
میزان رضایت از شبكه های اجتماعی 

 مجازی
 5از  1ن94 خیلی کم و کم 9/61

10 
انگیزه استفاده جوانان از شبکه های اجتماعی 

 مجازی

 - دوست یابی 9/48

 - تماعیابزار زندگی اج 2/32

 - دریافت اطالعات 9/71

 - سرگرمی 6/84

 

 42ن4درصد مرد و  57ن6جوان موردمطالعه  250داده های موجود در جدول فوق نشان می دهد از مجموع 

درصد لیسـانس و  24ن4 درصد دانشجو، 28ن8متوسطه و دیپلم،درصد از منظر میزان تحصیالت  26درصد؛ 

ساله  میـانگین سـن آنـان  19-24درصد( در گروه سنی  33ن4ت جوانان)درصد فوق لیسانس واکثری 20ن8

سال بوده است.همچنین نتایج نشان می دهند میـزان اسـتفاده  اکثریـت جوانـان از شـبکه هـای  23ن97

بـوده  3از  1ن96میانگین میـزان اسـتفاده آنـان  ساعت و  5کمتر از  درصد 43ن2اجتماعی مجازی در روز 

 است.
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 3ن74درصد( در حد خیلی زیاد و میانگین میزان برخورداری آنـان  38ن4ترنتی اکثریت آنان)میزان دانش این

 بوده است 5از 

درصـد؛ دریافـت اطالعـات  62ارتباط با دوستان  مهمترین دالیل استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی)

 درصد( بوده است.  58درصد و سایر موارد  54درصد؛ سرگرمی  51

درصـد،  55درصد، دوستان خارج از ایران  56شبکه های اجتماعی مجازی)دوستان صمیمی  مقابل درافراد 

 درصد( بوده است.  89درصد و سایر موارد  56درصد، اعضای خانواده  54همکاران 

درصد( در حد زیـاد و خیلـی زیـاد و  63ن3 ) میزان گرایش اکثریت جوانان به شبکه های اجتماعی مجازی

  بوده است. 5از  3ن89ش آنها میانگین میزان گرای

درصـد( در حـد خیلـی کـم و کـم .  61ن9از شبکه های اجتماعی مجـازی) اکثریت جوانان میزان رضایت

 .بوده است 5از  1ن94میانگین رضایت آنان 

درصـد، ابـزار زنـدگی اجتمـاعی  48ن9انگیزه استفاده جوانان از شبکه های اجتماعی مجازی) دوست یابی 

 درصد( بوده است. 84ن6درصد و سرگرمی  71ن9فت اطالعات درصد، دریا 32ن2

 نتایج و یافته های تحلیلی)آزمون فرضیات(

احساس نیاز)میزان گرایش( و میزان اسيتفاده از  در این تحقیق تعداد)فرضیه اول: بین

 دارد.داری وجود یمعنی رابطه مجاز یاجتماع یشبكه ها

رابطه ی متغیرهای مستقل با متغیر وابسته)میزان گرایش جوانان  ی(: خالصه نتایج محاسبات آمار 5جدول شماره

 به استفاده از فضای اجتماعی مجازی(

 نتایج نام آزمون متغیرهای مستقل ردیف

 (تفاوت معنادارتایید) F میزان احساس نیاز سه گروه سنی 1

 قیم(تایید)رابطه معنادار مست پیرسون یمجاز یاجتماع یشبكه هارضایت از خدمات  2

 رد پیرسون دانش اینترنتی 3

 تایید)رابطه معنادار مستقیم( پیرسون میل به دوست یابی 4

 (تفاوت معناداررد) عدم  t جنسیت 5

 

 

فرضیه اول:میزان گرایش افراد به شبكه های اجتماعی مجازی در سه گروه متفاوت می 

 . باشد

ایش افراد به شبکه های اجتماعی مجـازی در نشان داد فرض تحقیق )میزان گر F نتایج محاسبات آزمون

شود. برای تشخیص اختالفهای معنـی دار تأیید می 0ن05داری در سطح معنی سه گروه متفاوت می باشد( 
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های اجتمـاعی گرایش به شبکهمیزان ای دانکن استفاده شده و نتیجه آن نشان داد که دامنهاز آزمون چند

و کمتـر از دو گـروه  %68عت از این شبکه ها استفاده می کنند برابـر سا 5مجازی در افرادی که کمتر از 

سال از این شبکه ها استفاده می کنند  10سال و یا بیشتر از  10تا  5دیگر است، اما در دو گروهی که بین 

 می باشد و از نظر آماری با یکدیگر اختالفی ندارد. %74و  %75به ترتیب برابر 

ی و گرایش به استفاده از مجاز یاجتماع یشبكه هاخدمات فرضیه دوم: بین رضایت از 

 دارد.داری وجود یمعنها رابطه این شبكه

می باشد و معنی دار  0ن05سطح (  در 0ن436)  محاسبه شده مقدار ضریب همبستگی با توجه به  

شـبکه چون مقدار این ضریب مثبت است نتیجه می شود که بین میزان رضایت و گرایش بـه اسـتفاده از 

های اجتماعی مجازی رابطه  مستقیم وجود دارد؛ یعنی هر اندازه میزان رضایت از شـبکه هـای اجتمـاعی 

 ها بیشتر است.مجازی بیشتر باشد، میزان گرایش به استفاده از این شبکه

ی مجياز یاجتمياع یشبكه هادانش اینترنتی و گرایش به استفاده از  فرضیه سوم: بین

 دارد. داری وجودیمعنرابطه 

 درصد معنادار نمی باشد  95ضریب اطمینان سطح (  در 0ن076) مقدار ضریب همبستگی  با توجه به

 یاجتمياع یشيبكه هيافرضیه چهارم: بین میل به دوست یابی و گرایش به استفاده از 

 دارد.داری وجود یمعنی رابطه مجاز

مـی باشـد و چـون معنـی دار  0ن05 سطح(  در 0ن302)  محاسبه شده مقدار ضریب همبستگی با توجه به

یابی و گـرایش بـه اسـتفاده از شـبکه مقدار این ضریب مثبت است نتیجه می شود که بین میل به دوست

های اجتماعی مجازی رابطه  مستقیم وجود دارد؛ یعنی هر اندازه میل به دوست یـابی فـرد بیشـتر باشـد، 

 ست.ها بیشتر امیزان گرایش وی به استفاده از این شبکه

 یشيبكه هيافرضیه پنجم: جنسیت باعث تفاوت در گيرایش جوانيان بيه اسيتفاده از 

 ی می گردد.مجاز یاجتماع

درصيد تفياوت  95( در سيطح ضيریب اطمینيان 965/0محاسـبه شـده)  t با  توجه به مقدار

می توان نتیجه گرفت میزان گـرایش بـه اسـتفاده از  معناداری بین مردان با زنان وجود نداشته و

ی در دو جنس یکسان است و دختران و پسـران بـه یـک میـزان گـرایش بـه مجاز یاجتماع یکه هاشب

  ی دارند.مجاز یاجتماع یشبکه هااستفاده از 

 نتایج محاسبات مدل رگرسیونی

در ادامه برای بررسی تاثیر همزمان متغیرهای مختلف بر میزان گرایش بيه اسيتفاده از 
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مدل ميورد بررسيی  گرسیونی استفاده شده است.شبكه های اجتماعی مجازی از مدل ر

  بصورت زیر می باشد.
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در این مدل متغیرهای میزان رضایت، دانش اینترنتی، سن، جنس، تحصیالت، میل به دوستیابی، میل بـه 

نـوان وسـیله دریافـت استفاده از شبکه ها به عنوان ابزار زندگی اجتماعی، میل به استفاده از شبکه ها به ع

اطالعات و میل به استفاده از شبکه ها به عنوان سرگرمی به عنـوان متغیرهـای مسـتقل و متغیـر میـزان 

گرایش به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. الزم به ذکر اسـت چـون در ایـن مـدل برخـی از 

 یم یافته استفاده شده است.متغیرهای مستقل کمی و برخی کیفی هستند از مدل رگرسیون خطی تعم

شـود همانگونه که در جدول آنالیز واریـانس مشـاهده میدر ادامه مدل فوق به داده ها برازش شده است. 

 0ن05مقـدار از -pمقدار مربوطه معنی داری کل مـدل رگرسـیونی را تأییـد مـی کنـد)-pو  Fمقدار آماره 

و  0ن283ن تعدیل شـده بـه ترتیـب برابـر بـا کوچکتر است(، همچنین مقادیر ضریب تعیین و ضریب تعیی

می باشد که نشان دهنده درصدی از تغییرات متغیر وابسته اسـت کـه بوسـیله متغیرهـای مسـتقل  0ن246

 مفروض تبیین می شود.

 (: تحلیل واریانس6جدول

 مقدار -  F pآماره آزمون  ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین

 <0ن001 7ن787 0ن246 0ن283

معنی داری مقدار ثابت و متغیرهای مسـتقل در . یمرگرسیونی می پرداز ضرایب ه بررسی معنی داریحال ب

 مقدار مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد. -pو  tمدل با استفاده از مقدار آماره 

 (: برآورد ضرایب رگرسیونی مدل7جدول 

 مقدار -  t pآماره آزمون  مقدار ضریب ضرایب رگرسیونی

 0ن198 25ن665 0ن093 بتمقدار ثا

 <0ن001 4ن645 0ن320 میزان رضایت

 0ن100 ---- ---- دانش اینترنتی

 0ن077 1ن775 0ن005 سن

 0ن702 ---- ---- جنس

 0ن078 ---- ---- تحصیالت

 0ن009 2ن651 0ن143 دوستیابی

 0ن667 0ن431 0ن025 ابزار زندگی اجتماعی

 0ن839 0ن203 0ن009 دریافت اطالعات

 0ن016 2ن419 0ن148 رگرمیس
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میـل بـه مقـدار متغیرهـای مسـتقل میـزان رضـایت، -pهمانگونه که در جدول فوق مشاهده می شـود، 

کوچکتر است، یعنی  0ن05از سطح معنی داری  دوستیابی و میل به استفاده از شبکه ها به عنوان سرگرمی

ا توجه به اینکه مقدار ضریب هر سـه وجود این سه متغیر مستقل در مدل رگرسیونی ضروری می باشد و ب

متغیر مذکور در جدول زیر مثبت است نتیجه می شود که رابطه این متغیرها با متغیر وابسته مستقیم است؛ 

یعنی با افزایش مقدار هر یک از این سه متغیر میزان گرایش فـرد بـه اسـتفاده از شـبکه هـای اجتمـاعی 

 مجازی افزایش می یابد.

 گیری بحث و نتیجه

 مکان، کردند زندگی می آن در که بود مادی فضای به وابسته دیگران با روابطشان و افراد هویت گذشته در

 ارتباطی، و اطالعاتی های نوین تکنولوژی گسترش واسطه به حاضر حال در اما . بود کننده تعیین عنصری

 می بلکه . نیست وابسته خود بومی محلی و مکان به دیگر فرد و رفته بین از مکان و زمان های محدودیت

 بـر جدید های تکنولوژی بنابراین . باشد در ارتباط بزرگتری جهان با و کند طی را جغرافیایی مرزهای تواند

 بـه را جوانان که است جوان نسل های ویژگی از و نوجویی طلبی تنوع .است نبوده تأثیر بی جوانان زندگی

 اخیـر هـای ل سا در .کند می تبدیل آن مختلف محصوالت و تکنولوژی ما این ی عمده ی کننده مصرف

 از جوانـان بـین کوتـاه پیـام و چـت بـین، این در .ایم بوده جوانان اوقات فراغت گذران شکل تغییر شاهد

شـبکه هـای  طریـق از ارتبـاط هـای جـذابیت منکر توان نمی هرحال در .برخوردار است زیادی محبوبیت

 و تهدیـدها داشـتن عـین در که است فضایی مجازی، فضای که برد ز یادا نباید اما . اجتماعی مجازی شد

 نخسـت، ی درجـه بایـد گـذاران سیاسـت . دارد همـراه به را زیادی های و قابلیت ها فرصت محدودیتها،

 بـه و کننـد مـدیریت درسـتی بـه را فضا این دوم ی درجه در و کنند شناسایی به خوبی را جوانان نیازهای

 .بروند جوانان ذائقه با متناسب و جذاب های قالب در سالم و مناسب یتولید محتوا سمت

 دارنـد، مکـان غیرتجـاری و معمولی کاربردهای که هایی شبکه خصوص به مجازی، اجتماعی های شبکه

 برقـراری ارتبـاط امکان و کنند می معرفی خالصه طور به را خود مردم که هستند مجازی دنیای در هایی

 هیچ دنیای حقیقی در مسلما .کنند می فراهم عالقه مورد مختلف های زمینه در را نشانهمفکرا و خود بین

 دالیـل و شاید دلیل این .یافتند نمی گستردگی این به را خود عالقه مورد موضوعات مند، عالقه افراد گاه

 اخیـر لسـه سـا در اینترنـت ارکان ترین مهم از یکی به را اجتماعی های شبکه های سرویس این، مشابه

 .است کرده تبدیل

 ایـن از اسـتفاده آثـار تمـامی با آشنایی عدم و اجتماعی مجازی های شبکه پدیده بودن نوظهور به توجه با

زنـدگی  بـر هـا شـبکه تأثیرگـذار ایـن های جنبه سایر روی بر بیشتری های انجام تحقیق لزوم ها، شبکه
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 ایـن بـه نتـایج توجـه بـا همچنـین .است الزم ها، بر گرایش آنان به این شبکه آن تأثیر جمله از جوانان،

 احساس نیاز و میزان رضایت از خـدمات در شـبکه هـای اجتمـاعی مجـازی اسـت، از حاکی که تحقیق،

 اجتمـاعی های شبکه از استفاده خصوص در رسانی دقیق، اطالع که دستگاه های متولی به است ضروری

  .نمایند اقدام آن، مختلف آثار مجازی و

 ات پیشنهاد ارایه

 وزارت خانـه ،اسـالمی شورای مجلس نمایندگان از متشکل اجرایی قدرتمند و عالی مرکز یک تشکیل -1

 های ارایه راهبرد بمنظور ......و وفناوری تحقیقات ،علوم ،پرورش و آموزش ،اسالمی فرهنگ و ارشاد های

داخلـی  اجتمـاعی هـای شـبکه شگسـتر از حمایت و گزاری سیاست ریزی، برنامه گزاری، اجرایی سرمایه

 داری انجـام جانـب بدون ادبی و فرهنگی متولیان و نظران صاحب از واستفاده فرهنگی مدیریت بر تمرکز

 مجـازی های اجتمـاعی شبکه از استفاده در کاربران واقعی نیازهای زمینه در گسترده و جدید تحقیق های

 هـای شـبکه هـای فعالیـت بـرای قـانونی، دقیق وبچهارچ نگر ارایه آینده و متفکر ،دلسوز افرادی توسط

 در بـدون کـاربران اکثریـت تمایالت و سالیق ،عالیق به توجه مختلف با های بخش در مجازی اجتماعی

 جهـت بـدون حقیقی ومذهبی فرهنگی های باور ای تقویت و منطقه مذهبی قومی، ترجیجات گرفتن نظر

 و داخلـی تعیـین اجتماعی های شبکه از پشتیبانی و تقویت بمنظور نو های ایده از حمایت و گیری استفاده

 ،هـا رسـانه امنیتـی بکـارگیری مقتضیات به توجه با ها شبکه در سانسوری خود و سانسور محدوده تعریف

مجـازی،  اجتمـاعی های کاربران شبکه امنیت سطح وارتقای آموزش بمنظور ها سایت و تبلیغاتی ابزارهای

 جهت تـرویج رسانه اصحاب و داخلی اجتماعی های شبکه های مدیریت برای آموزشی های دوره برگزاری

 فرهنگ. تقویت و

 و نهادهای آموزشـی، خانواده سوی از ارتباط برقراری در اجتماعی های ت مهار ضعف رسد می نظر به -2

 تاجوانـان شـده باعـث نیازهای جنسی، و انزواطلبی حضوری، گوهای و گفت در اجتماعی های محدودیت

 .دهند اختصاص می رومها چت در حضور و اینترنت کاربرد را بیشتری زمان

 آموزش .فرهنگی داشت ارتقاء برای ای برنامه باید قهری اقدامات جای به دارند، عقیده شناسان جامعه -3

 مهـارت افزایش در ای نقش سازنده آموزشی، نهادهای و خانواده ها، رسانه طریق از نوجوانان به الزم های

 .داشت برخواهد را در ارتباطی های آوری فن این از ناشی های آسیب کاهش و وانانج

 هـای تشـکیل انجمـن بـا خـود پیرامون دنیا از دانشجویان آگاهی جهت ها دانشگاه شود می پیشنهاد -4

 .نمایند فراهم را آنها اجتماعی تهای مهار رشد موجبات هها دانشگا بین دانشجویی
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 تجربیـات و تبـادل هـا دانشگاه تحقیقی – علمی بنیه تقویت سبب حاضر عصر در الکترونیکی مباحث -5

 .می شود دانشجویان علمی تقویت نتیجه ودر هها دانشگا بین

 ورشـد آموزش مجازی زمینه الکترونیکی های وانجمن مباحث تشکیل با مبادالت و عصر ارتباطات در -6

 .ساخت فراهم را جوانان علمی

 فضـاهای بـا مرتبط علمی تحقیقات اجرای در محققان با همکاری به مجریان و اننظر صاحب ترغیب -7

 . .مجازی

 های کنش تقویت جهت عملی بصورت جوانان مدنی نهادهای روابط ایجاد و گسترش به کمک -8

 . آنان واقعی دنیای در جوانان اجتماعی

 ، اسالمی های انجمن جمله از مجازی جوامع کنار در سنتی اجتماعی سازماندهی گسترش و ایجاد-9

 پـرورش و دهـی شکل ؛ آینده شهروند تربیت جهت در احمر هالل جوانان ، آموزی دانش سازمان ، مساجد

 . عقاید

 احساس تقویت ، انسانیت به نسبت همدردی حس ، عقالنی رفتارهای تقویت درجهت آموزش-10

 . جازیم دنیای کنار در خارج دنیای از تصویرواقعی کسب ، ملی هویت

 منابع و مأخذ

 الف( منابع داخلی:

 کوایـل، دفتـر مـک جمعی، ترجمه شده از: دنـیس ارتباطات نظریه بر (، درآمدی1385اجاللی، پرویز؛ ) -

 دوم. چاپ رسانه، تحقیقات و مطالعات

 اول. سال .5شماره .گفتگو گزارش دموکراسی، ماهنامه و (، اینترنت1381انصاری، منصور؛ ) -

. فصلنامه رسانه،  3 انتقادی تفکر و ای رسانه سواد بر درآمدی، (1385رضا؛ ) بصیریان و حسین بصیریان، -

 .39ص   چهارم، شماره هفدهم، سال

 و شـرقی اروپـای در جـوانی فروپاشـی و گیـری جامعـه، شـکل در (، جوانـان1380تاج، علـی اکبـر؛ ) -

 اسپید. رنش تهران، سیکا، کواچوا، و کلر غربی،ترجمه شده از: واالس،

 نو عصر طرح:،تهران  فرهنگ، ترجمه شده از: کاستلز،مانوئل  جامعه  (، اقتصاد1385چاوشیان، حسن؛ )  -

 . عات اطال

 تحقیقـات و مرکـز فـرد. ، ها، ترجمه شده از: اینگلـیس، رسانه (، نظریه1377حقیت کاشانی، محمود؛ ) -

 اول. چاپ ران،ای اسالمی جمهوری سیما و صدا های برنامه مطالعات سنجش
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 اول چاپ .نویسی نامه پایان رویکرد با تحقیق (، روش1378کی،غالمرضا؛ ) خا-

 ، "شناسـی جامعـه دکترای نامه پایان. "اجتماعی برهویت سایبرنتیک (، تأثیرفضای1381دوران،بهزاد؛ ) -

 تهران. مدرس تربیت دانشگاه علوم انسانی دانشکده

 انتشارات ،  .جیمز تانکارد، .ورنر شده از: سورین،  ترجمه ارتباطات، یها (، نظریه1384دهقان، علیرضا؛ ) -

 دوم. چاپ تهران، دانشگاه

 اسپید. نشر ، ، تهرانجوان نسل تربیتی منشور پرتو در جوانان جایگاه، (1379جوانان،) ملی سازمان -

 و انسـانی علوم وهشگاهپژ: تهران .دوم جلد . اجتماعی علوم در تحقیق (، روشهای1377ساروخانی،باقر؛ )-

 مطالعات فرهنگی، 

 جوانـان اجتمـاعی هویـت بـا فرهنگـی سـرمایه (، رابطه1381) غالمرضا؛ خوشفر، محمود و پور، شارع -

 .20 ش اجتماعی، علوم ،فصلنامه

 اندیشه. پویش انتشارات تهران، اجتماعی، شناسی آسیب به فلسفی (، رویکرد1383عباس؛ ) شکاری، -

 آنتونی، تهران، نشر نی. شناسی، ترجمه شده از: گیدنز، (، جامعه1381؛ )صبوری، منوچهر-

 کمبری دانشگاه انتشارات. پاتریشیا،ولیس ترجمه شده از: اینترنت، (، روانشناسی1382اهلل؛ ) قنادی، فضل -

 نو. ایران موسسه انتشاراتی ،

 چاپار.  نشر: تهران .هیل و مایکلترجمه شده از:   . جامعه بر اطالعات (، تأثیر1381کاریزی، محس؛ ) -

 سـال رسـانه، جیمـز. فصـلنامه ترجمـه شـده از پـاتر: ،4(، تعریف سواد رسانه ای 1385کاووسی، لیدا؛ )- 

 شماره چهارم.  هفدهم،

 ، دالرنگ انتشارات : تهران. روزمره زندگی و (، اینترنت1385کوثری،مسعود؛ )-

 سـازمان انتشـارات تهـران، جوانـان، سواد سطح و آموزش وضعیت بررسی (،1381جوانان؛ ) ملی گزارش -

 جوانان. ملی

 مجموعه نویسندگان، در مجموعه شدن، جهانی عصر در ساز هویت گفتمان (،1384احمد؛) محمدی، گل-

  انسانی، علوم توسعه و تحقیقات موسسه انتشارات تهران، شدن، جهانی و ملی هویت همایش مقاالت

 رای،، اورت دنیس، .ملوین فلور، جمعی، ترجمه شده از: دی ارتباطات شناخت (،1383مرادی، سیروس؛ ) -

 اول. چاپ سیما، و صدا دانشکده انتشارات

 : تهـران ترجمه شده از: تامپسون . رسانه اجتماعی نظریه : ومدرنیته ها (، رسانه1380اوحدی؛ ) مسعود -

  سروش. نشر

 قلم. محراب انتشارات :، تهران اینترنت یهویت تأثیر (،1385علمداری، جهانگیر؛ ) معینی-

 .24فرهنگی، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره  گسست یا نسلی (، شکاف1383سعید؛ ) معیدفر، -
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 و مطالعـات کوایـل، مرکـز مـک شناسی، ترجمه شـده از: دنـیس (، مخاطب1382منتظر قائم، مهدی؛ )-

 دوم. چاپ رسانه، تحقیقات
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ی با تأکید بر ی با تأکید بر و محلو محل  ییمدرن در جوامع سنتمدرن در جوامع سنت  ییگردشگرگردشگر  ییامدهاامدهاییپپ

  پیامدهای فرهنگیپیامدهای فرهنگی
 

 آزاده کرمی کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه کاشان-1

 راهیمیان سالمی کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه کاشانمنصوره اب -2

 فریده ناری کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه کاشان -3

 مینا هاللی ستوده استاد دانشگاه کاشان -4

 

  چکیده:

فرهنگی در جوامع امروزی مطرح می باشد. به علت  – گردشگری به عنوان یک پدیده مهم اجتماعی

زون صنعت گردشگری این موضوع قبل از اینکه به عنوان یک منبـع اقتصـادی بـرای جامعـه رشد روز اف

بـه عنـوان یـک امـر فرهنگـی در آن جوامـع مطـرح مـی باشـد . بـدون شـک  هدف بـه حسـاب آیـد 

الگو و سبک زندگی روزمره آن جوامع تاثیر گذار خواهد بود زیرا با  گردشگران در هر جامعه ای بر  حضور 

امالت اجتماعی در این پدیده به مرور نگرش و سبک زندگی افراد در جوامع گردش پذیر تحـت افزایش تع

تاثیر قرار خواهد گرفت .هدف پژوهش حاضر بررسی پیامد های گردشگری مدرن در جوامع محلی با تاکید 

ش بر پیامد های فرهنگی آن در این جوامع است و همچنین تالش پژوهشگران در ایـن مقالـه کـه بـه رو

کتابخانه ای انجام شده است بررسی این تاثیرات و پیامدها یی است که از چشم محققان پنهان مانده زیرا 

و توسعه ی جوامع محلی گـردش  ی اقتصادی و رونق و اشتغالزایی یافته های بیشتر این مقاالت در حوزه

پـژوهش بیـانگر تـاثیرات پس از بررسی اطالعات به دست آمده نتـایج حاصـل از ایـن  پذیر بوده است و 

فرهنگی حاصل از پدیده گردشگری در حوزه های سبک زنـدگی، فرهنـگ، آداب و رسوم،صـنایع دسـتی، 

می باشد. گفتنی ست توسعه ی گردشگری اگر بدون برنامه ریـزی هـای فرهنگـی و  زبان و گویش و .... 

در بلند مدت پیامدهای منفی اجتماعی توسط نهاد های مربوطه در جوامع محلی گردش پذیر صورت پذیرد 
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به ویژه در زمینه های فرهنگی در این جوامع داشته است،از جمله آنها می توان به زوال و نابودی اصـالت 

صـنعت فرهنـگ مـورد  دیدگاهدستی و دریک کالم اشاره به  و کاالیی شدن صنایع فرهنگی و همچنین 

 نظر مکتب فرانکفورت  در این خصوص نمود.

 اثرات فرهنگی -جامعه محلی-پیامد های گردشگری -: گردشگری مدرنواژگان کلیدی

 مقدمه 

 وبسـتر گردشگری به . در فرهنـگاسـت شـده مشـتق معنای گشتن به 2از واژۀ تور 1گردشگری لغت

 را در بر داشته سکونت محل بـه بازگشـتی گیـرد و سـپس مقصدی انجام به مسافرتی در آن سفری که

و  معنای مسافرت به توریسم 3النگمن لغت (. در فرهنگ18: 1385یزدی،  شود )پاپلیمی باشد اطالق

(. گردشگری از جمله مهم ترین 171: 1988، 4)ماتیسون اسـت معنـا شـده بـرای سـرگرمـی تفـریح

حوالت بنیادی در حوزه های فعالیت های انسان معاصر به شمار می رود،که این امر باعث به وجود آمدن ت

اقتصادی،اجتماعی زیست محیطی و فرهنگی در جوامع شده است. در حال حاضر صنعت گردشگری به 

عنوان یکی از پایه های اصلی اقتصاد و جز پردرآمد ترین منابع مالی در تمام کشور های جهان  به شمار 

از دولت ها در جهان می کوشند تا با  می رود و اهمیت این موضوع تا جایی پیش رفته است که بسیاری

تکیه بر پتانسیل های گردشگری در کشور خود از اقتصاد تک پایه ای رهایی یافته و با سیاست گذاری و 

برنامه ریزی های مناسب در جهت جذب گردشگر عالوه بر کسب درآمد قابل توجه به گسترش فرهنگ 

نزدیک و فشرده، در پی  رقابتی، بسیاری از کشورها در رو زاینبومی آن منطقه نیز کمک بسزایی نمایند. ا

امروزه (  29:  5،2006)دوهالمللی هستند.  بین فعالیت ایناز  خودو عوایاد منافع   افزایش پیش از پیش

بر تأمین نیاز  عالوهبعدی،  شود که با ماهیتی چند ی پایدار تلقی می عنوان گذرگاه توسعه گردشگری به

یکی از  و (67: 6،2009) دایرتشود.  ی میزبان می ای در سیستم جامعه ییرات عمدهگردشگران، باعث تغ

قرار  بسیاری محققانیافته است و مورد توجه  افزایشگردشگری که در سالهای اخیر تقاضا برای آن  انواع

گردشگری مزیتهای (  این نوع از 29:  7،2006دوه  (روستایی )جوامع محلی( است. گردشگری، گرفته

باشـد، چـرا کـه اشـتغال در ایـن  در این جوامع توانـد منبـع مهمی برای اشـتغال راوانی دارد و مـیف

تواننـد در  صنعت به مهـارت و کـارآموزی بـاالیی نیـاز نـدارد و مردم محلی بـا کمـی مهـارت مـی

                                                      
1 - Tourism 
2 - Tour 
3 - Longman 
4- Mathieson  
5 - Doh 
6 - Dwyer 
7 - Doh 
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نقش  می تواند ریهر چند، شکی نیست که گردشگ (2003، 1برونمشـاغل خدماتی مشغول به کار شوند )

می گردشگر نیز ایفا می کند، اما در عین حال  محلیمهمی را در احیاء و متنوع سازی اقتصادی جوامع 

در بخش هایی دیگر اجتماعی ، زیست محیطی و فرهنگی  عمده و درخور توجه ایجاد تغییراتی عاملتواند، 

های گردشگری ،  و گستردگی فعالیت با توجه به پیچیدگیدر منطقه گردش پذیر بشود . و  جوامع محلی

اثرات ناشی از آن نیز ابعاد بهم پیوسته بسیاری دارند که باید در مطالعات اثرات گردشگری به آنها توجه 

از عوامل متعددی متاثر می شود که از جمله مهم ترین  وع و میزان اثرات گردشگری در یک مقصدن شود.

میهمان و ماهیت فعالیت های گردشگری در مقصد است آنها ویژگی های فرهنگ جامعه میزبان و 

 (  207:  1389ترابیان، –)ضیایی 

 بیان مساله:

الگوی جدید زندگی و تغییر و تحوالت طبقات شهر نشین، سبک جدیدی از گردشگری را با عنوان 

و  گردشگری مدرن به وجود آورده است این نوع از گردشگری در راستای دستیابی گردشگر به بازدهی

سود بیشتر در زمان کمتر به وجود آمده است. گردشگری مدرن در پرتو نظام مدرنیته و سبک زندگی 

امروزه شهر نشینی مبتنی بر جدایی کار از اوقات فراغت،ارضای کنجکاوی در فضای دور از شهر یا به 

جود آمده است نوعی در راستای کشف اصالت و یا گریز از سبک زندگی روزمره در جهان غیر شهری به و

و در این میان، این نوع سبک از گردشگری به دلیل گسترش بی رویه و عدم برنامه ریزی و ارایه 

راهکارهای اصولی و درست و همچنین نادیده گرفتن جنبه های فرهنگی و اجتماعی و زیست محیطی 

ه ناهنجاری های جوامع محلی گردش پذیر در برخی موارد باعث به وجود آمدن ناهنجاری هایی از جمل

فرهنگی و اجتماعی در این جوامع گردیده است. در گردشگری مدرن در اغلب موارد گردشگر مقصد 

مردمانی که با ما فرق  همنزل بیند و ساکنان آن را به صرفا جایی برای خوش گذراندن می گردشگری را

گردشگری ایجاد  شکاف شناختی میان گردشگر و مقصد «دیگری»گیرد. مفهوم  دارند در نظر می

( که می تواند تبعات فرهنگی را در آن جوامع به دنبال داشته باشد. و از 13: 1393خانیکی،-.)رضوانیمیکند

سویی دیگر در این شیوه زندگی امروزه که موجب دسترسی آسان به اطالعات و افزایش آگاهی از جاذبه 

انگیختن موج وسیعی از گردشگران برای های طبیعی از طریق رسانه ها و فضای مجازی گردیده باعث بر

بازدید از مناطق گردشگری محلی شده است. ورود گردشگر به یک مقصد منجر به ایجاد روابط و 

تعامالتی با جامعه میزبان می شود که یک بعد این رابطه منجر به ایجاد تعامالت فرهنگی بین گردشگر و 

نگی، تغییراتی است که در هنر ،آداب و رسوم جامعه میزبان یا محلی است. مقصود از اثرات فره

                                                      
1 - Brown 
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،معماری،مسکن و رفتار جامعه میزبان رخ می دهد،که تغییراتی بلند مدت بوده ،باعث پیامد های مثبت و 

محققان در یک  (136:  2009،  1منفی بسیاری در جوامع روستایی ) محلی( می شوند. )جورج و همکاران

گردشگری مطرح می کنند: پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دسته بندی کلی سه نوع پیامد برای 

و محیطی. به عقیده آنان، ما درک محدودی از حوزه پیامدهای اجتماعی و فرهنگی گردشگری، به نسبت 

پیامد های فرهنگی و در حالی که  (2019، 2)کارتیر و الوری. پیامدهای اقتصادی و محیطی داریم

و (. 2019، 3و همکاران عفرایفا می کنند )ج جوامع میزبانو مشهودی را در نقش مهم، مستقیم  اجتماعی

بر داشتن  در باریزی و مدیریت نشود  ی صحیح برنامه شیوه اگر به ی گردشگری که توسعهچه بسا  

در آن اجتماعی خاص خود را ضایعات فرهنگی، کالبدی و ممکن است ، جامعه میزبانمنافع اقتصادی برای 

مانند رفتار افراد و  آن و فرهنگی های اجتماعیجنبه بـه توجـه دلیـل همـین گذارد. و بهی برجامناطق 

(. 230: 1384، )زکی. اسـت بسـیار مهـم گردشگری بر جامعه بـا گردشـگری و اثرات ها در ارتباطگروه

مروز باعث گردیده جامعه همانطور که عنوان شد در پی پدیدار شدن صنعت گردشگری مدرن در جوامع ا

میزبان دستخوش تغییرات و تحوالت عمده ای در عرصه عناصر پایه ای خود شود که این موضوع پیامد 

های فرهنگی شگرفی را در آن جوامع به دنبال داشته است. متفکران عرصه اجتماعی معتقدند که این 

ا با گذشت زمانی نه چندان طوالنی تغییرات مانند حرکت سایه و آفتاب به صورت کامال نا محسوس ام

یکی از ابزارها و مؤلفه های مهم توسعه و محرومیت اتفاق می افتد اگر چه این صنعت توانسته است 

در بسیاری از مناطق گردشگری گردد اما این نکته و مساله که موجب پرداختن به این موضوع شده  زدایی

وجود آمده است لذا با توجه غییرات در جوامع محلی به است پیامد هایی فرهنگی است که به دنبال این ت

 :زیر پاسخ دهدهای مقاله حاضر سعی دارد به پرسش به آن چه عنوان شد 

 گردشگری مدرن چه پیامد هایی را در جوامع محلی به دنبال داشته است؟ •

 پیامد های فرهنگی گردشگری مدرن در جوامع محلی چیست؟ •

 ی بر روی جوامع محلی پیشگیری نمود؟آیا می توان از پیامد های منف •

 مبانی نظری: 

نظریات جامعه شناسی گردشگری به تحلیل علمی نقش گردشگر در جامعه و درک این مطلب که 

گردشگر چه نقشی در فرایند های اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی می تواند داشته باشد می پردازد،تلش این 

                                                      
1 - George et al 
2 - Cartier and Lowry 
3 - Jaafar 
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ا به گونه ای بسط دهد تا بتوان پیدایش و پویایی نهاد حوزه آن است که رهیافت های جامعه شناختی ر

 (4: 2000اجتماعی گردشگری را بررسی نمود. )آپوستوپوآلوس،

ها که  شناسی گردشگری یکسان نیست و از مهمترین آنها عبار اند: رویکرد وبری رویکردهـای جامعه

مذهبی و  تعنوان تشریفا ها که گردشگری را به دار و انگیزشی؛ دورکیمی گردشگری را کنشی معنی

دانند، اشاره کرد. همچنـین، رویکـرد  ها که گردشگری را آگاهی کـاذب و ایدئولوژی می اساطیر؛ مارکسی

تضادی، گردشگری را  -درمـانی؛ رویکـرد ساختاری عنوان روان کـارکردی گردشـگری را بـه-سـاختاری

 شنمـادین گردشـگری را ارتبـاط هویتی و نمایمتقابـل  شبین مرکز و پیرامون؛ رویکرد کن عتضاد مناف

عنوان  ها گردشـگری را بـه نمادین موقعیت؛ رویکـرد پدیدارشناسـی گردشـگری را تجـارب و فمینیسـت

 کنابرابری جنسی تلقی میکنند. پساساختارگرایان نیز گردشگری را تحت عنوان نماد، گفتمان و بیان در

 (12:  1398 فرهادی،-کالنتری-)نوربخش .میکنند

 گردشگری: 1

گردشگری مفهومی است چند بعدی که در طیفی گسترده از تعاریف مختلف قرار می گیـرد. و بـه همـین 

  دلیل تعریف و کاربرد دقیق آن در این مقاله امری ضروری به شمار می رود.

فعـل و  مجموعه فعالیت هایی که گردشگر به عنوان بخشی از سفر انجام مـی دهـد و هرگونـه فعالیـت و

تلقـی کـرد. در ایـن « گردشـگری»انفعالی را که در جریان یک سفر سیاحتگر اتفاق می افتد را می تـوان 

راستا، گردشگری به مجموعه ای از فعالیتها نظیر برنامه ریزی سفر، مسافرت به مقصد، اقامت، بازگشـت و 

 (. 1992وموریسون،غیره اطالق می شود که در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق می افتد)میل 

برای تعریف سفری که گردشگری محسوب شود، شش بعد را در نظر گرفته است: تداوم،  وهنک

خودخواستگی، جهت، مسافت، تناوب، هدف. او بر اساس این ابعاد نقش گردشگر را از نقش افراد دیگر 

عنوان سفر غیرابزاری  گردشگری به. از نظر کوهن مشابه او که تغییر مکان فضایی دارند، جدا کرده است

  .شود و هدف گردشگر لذت، تفریح و فرهنگ است شناخته می

 گردشگر: 2

اریک کوهن گردشگر را مسافر داوطلب و موقت که امید لذت بردن از یک تجربه متنوع و تازه طی یک 

 سفر نسبتا طوالنی و غیر تکراری را دارد تعریف می کند. 

داند. باومن گردشگر را اینگونه تعریف میکند:  مدرن می های پست گردشگر را یکی از سنخ باومن

هر جایی که وارد میشود حضور دارد، اما در هیچ کجای مکان « در»گردشگر در حال حرکت است... او »

حرکت میکند.... هدف تجربه جدید است؛ گردشگر یک فرد « هدف»قرار ندارد....، گردشگر بر اساس 

ی تجربه است، تجربهای جدید و متفاوت. گردشگران مایلند که در هوشیار و منظم است که در جستجو
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خود بر مفهوم گردشگر لحاظ  نظریهباومن دو عنصر اصلی را در  .ور شوند عناصر غریب و نامأنوس غوطه

کرده است: تحرک و تجربه جدید به مثابه هدف سیستماتیک یا انگیزه. در واقع تغییر مکان، پس زمینه یا 

 .متمایز و نامأنوس است که وی در پی آن است شرط این تجربه

 گردشگری محلی -3

های  در واقع گردشگری روستایی یکی از انواع مختلف گردشگری مطرح است و شامل فعالیتها و گونه

ی ارزشها و آثار  شود؛ که دربردارنده های روستایی و پیرامون آنها می مختلف گردشگری در محیط

 (2002، 1. ) سوتریادسا اعم از طبیعی و انسانی استزیست روست متفاوتی برای محیط

 گردشگری و فرهنگ -4

 نقشی که فرهنگ در گردشگری دارد، نقشی است که به عنوان عامل جذب در صنعت جهانگردی ایفا می

کنند، فعالیتها، شیوه زندگی، رویدادها، محصوالت  ای مسافرت می کند. برای گردشگرانی که به نقطه

) .آید بخش)برای جذب این جهانگردان( درمی رمادی به عنوان نیروی الهامفرهنگی مادی و غی

 (1382:303گی

 اثرات مثبت گردشگری -5

عنوان شکل با اهمیتی از فعالیتهای انسانی اثرات مهمی دارد. این اثرات در منطقه مقصد  گردشگری به

یار مشهود است. همچنین جایی که گردشگران با محیط محلی، اقتصاد، فرهنگ و جامعه تعامل دارند بس

ریزی گردشگری در رابطه اثرات گردشگری  در این راستا است که بخش زیادی از فعالیتهای برنامه

  (10:  2003)ماسون ،پذیرد  صورت می

با نظام های  ییدارد که گردشگری فرصت آشنا یم انیگردشگری ب یالنکوار در ذکر اثر مثبت فرهنگ

ای برای وحدت خانواده بشر  لهیرو وس نیکنند و از هم یها را فراهم مگوناگون و تفاوتهای آن یارزش

 انی، پایانسان تیبازسازی و پرورش شخص ،یانسان با جهان هست یهمبستگ ،یو رشد اجتماع رییوتغ

 های شوم است. شداوریینابودی پ نهیمردم و مساعد کردن زم ییبه جدا دنیبخش

تواند منبع مهمی  ی در مقاصد گردشگری دارد. این صنعت میگردشگری تاثیر قابل توجهی بر جوامع محل

ی تهدیدی برای محیط اجتماعی  تواند در بردارنده از درآمد و اشتغال برای مردم محلی و همچنین می

یک منطقه و میراث فرهنگی و طبیعی آن که در نهایت بدان وابسته است، باشد، اما اگر به طور مناسب 

 ( 7: 2003. )لوکال، تواند به عنوان نیرویی برای حفاظت از آنها تلقی شود می  ودریزی و مدیریت ش برنامه

 

                                                      
1 - Soteriades 
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 اثرات منفی گردشگری -6

 راتیتأث نیاشاره نموده اند. مهمتر زبانیگردشگری بر اجتماعات م یاز صاحبنظران بر آثار منف یعده ا اما

 یو فرهنگ یاجتماع ریاجتماعات است. النکوار معتقد است تأث نیا رمادییبر فرهنگ مادی و غ

 دارد. یتماس آنان بستگ زانیبرخورد و مدت و م ی، به تعداد گردشگران حاضر، چگونگگردشگری

تواند مشکالتی را به وجود  ریزی و توسعه یافته باشد، می ای که به صورت نامناسب برنامه گردشگری

 یک منطقه در تضاد قرار گیرد آورد. تقاضا در گردشگری ممکن است با نیازها و تمایالت ساکنین بومی

های زندگی  منظور از آثار اجتماعی گردشگری، تغییراتی است که در شیوه  .(31: 1،2009رایس-)جورج 

دهد و این تغییرات بیشتر به سبب تماس مستقیم اهالی و ساکنان  ی میزبان گردشگر رخ می مردم جامعه

 ( 327: 1380. )گی،گیرد محلی با گردشگران صورت می

 پیشینه داخلی

به بررسی تاثیرات گردشگری و ارزیابی آثار دموگرافیک و فرهنگی  1387توالیی و شاهدی در سال  

گردشگری در سرعین اردبیل پرداختند و بیان نموده اند که توسعه گردشگری در سرعین به رنگ باختگی 

به موازات ان ارتقای  برخی ویژگی های فرهنگ بومی در حوزه زبان بومی پوشش آداب و رسوم سنتی و

نحوه آداب و اصول معاشرت و باالرفتن سطح آگاهی های اجتماعی و افزایش روحیه احترام به دیگران 

 .منجر شده است

تاثیرات توسعه گردشگری در شهرستان مشکین شهر نتیجه گرفته اند توسعه  1389ضرابی و اسالمی  

ه با محیط زیست و توسعه اقتصادی اجتماعی در پی گردشگری در این شهرستان آثار نامطلوبی را در رابط

 .داشته است

به ارزیابی تاثیرات توسعه گردشگری در منطقه بهادران اصفهان پرداخته است 1390افشارپور در سال  

نتایج او نشان می دهد که یک دستی بسیار قوی و یک پارچه ای بین ابعاد مختلف نگرش ساکنان محلی 

 از بخشی دیگر عبارت به دارد وجود گردشگری توسعه تاثیرات در ابی آنان به گردشگری و نحوه ارزی

 های فعالیت با و بوده گردشگری به نسبت میزبان جامعه نگرش از برآمده گردشگری شده ارزیابی تاثیرات

 .نیست مرتبط کامال گردشگری

وین پرداخته اند به بررسی پیامدهای منفی توسعه گردشگری در گازرخان قز 1390رضایی و دیگران  

 گسترش موجب فرهنگی و اجتماعی های زمینه میدهددر نشان نتایج این مطالعه توسعه گردشگری 

                                                      
1 - Goeldner and Ritchie 
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 برخی شدن رنگ کم نتیجه در و غیره و محلی پوشش نوع با رابطه در گردشگران فرهنگی الگوهای

 .نطقه شده استم سطح در فرهنگی های جاذبه

مدهای اجتماعی و اقتصادی توسعه گردشگری در نواحی پیا 1391عنابستانی و دیگران در سال  

– فرهنگی، اقتصادی -روستایی در دهستان شیرین دره را ارزیابی کرده و در چهار بعد اجتماعی

رهنگی، تغییرات ف اجتماعی منفی اثرات که اند پرداخته محیطی -زیستی و بهداشتی- فیزیکی  اکولوژیک،

یان به منظور متناسب ساختن آن ها برای گردشگران کاهش منفی در فعالیت سنتی و هنری روستای

تدریجی استفاده از گویش محلی تاثیر رفتار و شیوه گردشگران در رفتار و شیوه زندگی روستاییان افزایش 

تمایل روستاییان به استفاده از کاالهای تجمالتی و تزئینی افزایش تضاد ها و اختالفات محلی بین افراد 

 .ده اندبومی ارزیابی ش

اقبالی و دیگران در بررسی ابعاد تاثیر گذاری گردشگری در روستای از استان سمنان موارد متعددی  

چون باال بودن میزان ریسک فعالیت های گردشگری افزایش هزینه ها تغییر در فرهنگ بومی فشار بیش 

 . از حد بر منابع و امکانات محلی و تخریب آنها را بر می شمارد

 روش پژوهش 

 در ادامه بر و پرداخته است. تحقیقبا استفاده از روش کتابخانه ای به ارزیابی مفاهیم اصلی این تحقیق 

مرتبط با موضوع  مقاالتبررسی  سپس بهو و رابطه بین کلمات کلیدی تعیین تمرکز شده مکلمات کلیدی 

مرتبط  عتمامی مناب تیقاطورکلی در این نوع از تحق به .نکات مهم یادداشت شده است پرداخته وتحقیق 

که  عشود و سپس بر مبنای معیارهایی مشخص تعدادی از مناب های یادشده جستجو می تکنیک قاز طری

 .گیرند مرتبط با موضوع هستند باهدف بررسی، ارزیابی و نقد عینی در مسیر مطالعه قرار می

 یافته های پژوهش 

عه میزبان از گردشگری سنتی بیشتر است و ساز و بر جام مدرنآثار فرهنگی گردشگری  کوهن معتقد است

یافته های به دست  آمـده از مقـاالت ( و در 84-85: 1،1388کارهای یک صنعت بر آن حاکم است)کوهن

تغال،رونق  فعالیت های فرهنگـی مثـل هنر،موسـیقی و صـنایع  شحاکی از آن است که بهبود اکه  مختلف

معه محلی و استانداردهای آن  از مهمترین پیامدهای مثبـت و دستی،بهبود در زندگی اجتماعی فرهنگی جا

بـه شـمار  گردشگری کالهبرداری،اخاذی،افزایش مصرف مواد مخدر و فحشا از مهمترین پیامدهای منفی

همچنـین  عـدم رضـایت اکثریـت افـراد جامعـه محلـی و رضـایت اقلیت)سـرمایه دار(از حضـور  می رود. 
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ها،از بین رفتن هویت و بافت روستا و اهانت  به اعتقاد آن مذهبی جامعـه گردشگران و منابع در اختیار آن 

اساساً هـر گردشـگر نماینـده ای از یـک دانست. از مهم ترین پیامدهای گردشگری را نیز می توان محلی

تصـویری زنـده از  و فرهنگ است و با خود  نه تنها یک یا چند رفتار و اعتقاد  یا سنت را جابجا می کند ،

نوع ومیزان  اثرات گردشگری در یک مقصد از عوامـل متعـددی  .امعه دیگر را به نمایش می گذاردیک ج

. فعالیت های گردشگری در مقصـد اسـت که از جمله مهم ترین آنها ویژگی ها و ماهیت  ،متاثر می شود 

البته . ر است هر چه تداوم گردشگری و تعداد گردشگران در محیطی بیشتر باشد تاثیر آن ها بر مقصد بیشت

بسیار مهم است به عنوان مثال گردشگران فرهنگـی )گردشـگران کاوشـگر( وقتـی بـه  نوع گردشگر هم 

و به نـوعی مـی  هستندجایی سفر می کنند به شدت نسبت به قواعد فرهنگی جامعه مقصد خود را متعهد 

د که معمـوالً کمتـر چنـین کوشند تا احترام به سنت ها بگذارند در مقابل آن ها گردشگران تفریحی هستن

ای دو وجهی است ، این رابطه اگرچـه تـوان  بـالقوه بین گردشگری و فرهنگ رابطه .دغدغه ای را دارند 

باالیی برای دست یافتن به ابعاد مثبتی از تداوم  و فرهنگی را دار است ،اما نتایج بسیاری از مطالعات  نیـز 

آمدی و گسست فرهنگـی در  ایـن  ناکار،که اغلب باعث  به پیامدهای  منفی گردشگری در جوامع  محلی

یک  جامعه می تواند جنبه هایی از فرهنگ محلی خود را به هر توریستی که . اشاره دارد،جوامع شده است

یعنی حاضر است مبلغی را برای آن بپردازد بفروشد،از این طریق هردو سوی مبادله به منافع مطلوب خـود،

به این ترتیب  فرهنگ به  ، می یابندو منفعت اقتصادی  برای میزبان  دست   رضایت خاطر برای توریست

ای فرهنگ ،بخشی از همان فراینـد دایـره باکاالیی برای مبادالت پولی تبدیل می شود ،این گونه مواجهه 

وجـه است ،که شرایط  را برای تغییرات اجتماعی مهیا سازد،در این موقعیت اگرچه به توریسم و پایداری ، ت

شـجاعی،فرج زاده(مسـلم ·)اندکی  به مقوله مهمتری به عنوان  پایداری فرهنگی شده اسـت شده اما توجه

خ و آداب و رسوم را می تـوان بـه شـکل یهایی از فرهنگ ،مانند میراث معماری ،فولکور،تاراست که جنبه

هی از فرهنـگ  هـر جاذبه های برای جلب گردشگری دو کسب منافع اقتصادی آن عرضه  نمود ،اما وجو

از قبیل  یکپارچگی  ارزش هـا ،عقایـد ،تجربـه هـای  زنـدگی  جامعه ای شامل هویت فرهنگی یا مکانی

روزمره و آزادی های افراد محلی از رازمندی و قداستی برخوردار است ،که نه تنها  قابل عرضـه و فـروش 

هره داری از فرهنگ برای اقتصاد  بسیاری نیستند  بلکه جامعه شناسان به این نکته تاکید می کنند ،که با ب

های اجتماعی برای سامان  دادن به زندگی در یک حـق هسـتند بـه از اشکال و مقاصد  آن در اصل سازه

با گسترش توریسم به مناطق بکر و دور افتاده کـه فرهنـگ هـای محلـی  مقاومـت و . نابودی می گرایند

ای بیرونی داشته اند،تردیدهای پیرامون  پیامـدهای  بـالقوهمحافظت  بیشتری در مقابل گزندها و تأثیرات 

ت قـافراد خود را در موقعیـت ر.که ممکن است  بر ابعاد فرهنگی جوامع محلی به وجود آید ایجاد می شود

کننـد،  بار احساس می کنند که باید به شدت  کار کنند ،تا بیگانه ها  تعطیالت لذت بخش تری را سـپری
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بسیاری از مناطق محلی  گردشگری دیده می شود که می تواند برخالف تصور رایـج این نوع احساس در 

مقصد شـکاف عمیقـی مـی  جامعهزمینه را برای تنش آماده کند،بنابراین  همواره  بین گردشگر و این در 

دی ماند و می تواند حس دو گانه نیاز و نفرت را در جامعه مقصد تقویت کند ،نیاز به دلیل  وابستگی اقتصـا

 .(1393)رضوانی ، خانیکی .به گردشگری و در عین حال نفرت به دلیل فقدان شناخت و درک متقابل 

 نتیجه گیری 

ای با اهمیت برآمده از فعالیت های انسانی،پیامدهای  قابل توجه ای از امروزه گردشگری به عنوان  پدیده

این علت است که گردشگری بین  این اثرات به·بعد فرهنگی بر زندگی  مردم در جوامع محلی دارد

 ٔ  توان گفت آثار  توسعهبه جرأت می·گردشگران و جامعه ای محلی در مقصد تعامل به   وجود می آورد

رنگ است ،بنابراین گردشگری  پر بسیار  فرهنگی های زمینه ،در گردشگری مقاصد همه در گردشگری

ی و اجتماعی جوامع محلی باشد، همچنین می ضمن اینکه  می تواند عاملی  تعیین کننده در رشد اقتصاد

یافته های به دست ·تواند،موجب تهدید فرهنگ سنتی  و یکدستی جامعه میزبان گردشگر در مقصد شود

آمده از مطالعه مقاالت و کتاب های مرتبط  با موضوع انتخابی  محققان  حاکی از آن است،که امروزه 

ی متفاوت سبک زندگی و همچنین رفتار اجتماعی و تعامل هاگردشگری به عاملی مهم برای اشاعه شیوه

و این تاثیرات و پیامدها دیالکتیکی است اما  ·جوامع مقصد و میزبان ، تبدیل شده است  میان  گردشگران و

گردشگری مدرن و تأثیرات فرهنگی آن بر جوامع محلی است ، سعی  تمرکز مقاله حاضر  بر  پیامدهای

 .،که بیشتر به این نوع پیامد های گردشگری بر جوامع محلی بپردازد تبوده اسمحققان بر این 

یافته های به دست آمده نشان دهنده این موضوع است،که گردشگران با  حضور خویش ،مردم  جوامع 

های مختلف زیست محیطی ،اقتصادی ، اجتماعی و اند،  واین تاثیرات از جنبهداده محلی را تحت تاثیر قرار

ت که هرکدام از این جنبه ها  پیامدهای خاص خود را به دنبال  داشته اند، مسلمآ از لحاظ فرهنگی اس

واین خود باعث باالرفتن سطح  اقتصادی حضور گردشگر  باعث رونق و توسعه اقتصادی شده است،

ی اما پیامدها و اثرات فرهنگ زندگی ،  اشتغال زایی و تحرک اجتماعی  جوامع )سنتی(محلی   شده است،

گردشگری که در این  مقاله  بیشتر مد نظر محققان است و می توان  اینگونه به آن پرداخت و  مقصود از 

آن تغییراتی بلند مدتی ااست که   در نظام ارزشی ،الگوهای  رفتار افراد،روابط خانوادگی و اجتماعی  و 

ان )محلی (رخ  می دهد، این آداب و رسوم سنتی، زندگی جمعی ، و معماری مردم  ساکن در جامعه میزب

اما پیامدها ی های مثبت  تغییرات هم  جنبه  مثبت و هم منفی داشته است ،که به آن می پردازیم

شود و زمینه حفظ و ارتقاء الگوی گردشگری این است که باعث حفظ میراث فرهنگی جامعه محلی می

انواع با زی های محلی،صنایع دستی ،  فرهنگی در زمینه موسیقی،رقص،تئاتر ، لباس های محلی،هنرها و 

· شود و زمینه حفظ  و ارتقاء این موارد را فراهم می سازدآداب و رسوم ،سبک زندگی و سبک معماری می
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بنابراین می توان گفت مهم ترین نقش گردشگر در تقویت تجدید حیات عالقه ها  و دلبستگی ها و یا 

در نتیجه   گردشگری عالوه بر ·رسوم  سنی و محلی می باشدتقویت پایبندی ساکنین  نواحی به  آداب و 

زنده نگهداشتن آداب و رسوم  ساکنین محلی باعث نشر و گسترش آداب و رسوم  محلی هم می تواند 

باشد،وخود این موضوع می تواند باعث عالقه بیشتر و  انگیزه ای  مضاعف شود ،برای  ساکنین جوامع 

تگان و پیشینتان به آنها به ارث رسیده و آن را می توان به مثابه میراث سنتی به  سنت هایی که از گذش

فرهنگی هر جامعه ای به حساب آورد که می توان باعث فخر و غرور اجتماعی هر گروه و جامعه ای 

محلی گرددوخود این وابستگی به میراث فرهنگی با عث دلبستگی ساکنین محلی گرددو نوعی همبستگی  

از دیگران پیامدهای مثبت گردشگری می توان · مد نظر دورکیم در بین افراد محلی شودیا وجدان جمعی 

 به تعامالت اجتماعی و مبادالت فرهنگی  مابین جوامع محلی  با  سایر گروه ها و اقوام و خرده فرهنگ

آداب و های  دیگر نقاط کشور و حتی  ملل دیگر است،که موجب  آشنایی  جوامع سنتی با عقاید ،افکار و 

با وجود تاثیرات ·شودرسوم آنها شود ،و اگر این خود باعث  گسترش و وسعت دید مردم جوامع محلی  می

مثبتی که در باال به آن اشاره کردیم ،گردشگری مدرن به خاطر پیچیدگی های که دارد ،پیامدهای منفی 

پیامدهایی که از  نظر محققین  هم به برای جوامع محلی داشته است که  در این جا به برخی از مهم ترین

مهم ترین پیامد تغییر در نوع تربیت فرزندان و  تغییر در شیوه  اهمیت بیشتری داشته اشاره خواهیم کرد:

زندگی افراد محلی است که باعث تجمل گرایی و گرایش به سوی کاالهای  مصرفی و لوکس است ،وابن 

ز گردشگران سبک زندگی سنتی خود را تغییر دهند و خود باعث آن شده است که جوامع محلی به تقلید ا

انسان جوامع  این خود باعث نوعی گسست فرهنگی  خواهد شد ،عالوه براین  به علت  فطرت سود گرا ی

که این خود ،محلی  برای فروش بیشتر و درآمد باالتر سعی در تولید انبوه کاالها سنتی و  دستی می کنند 

هنر کاالها ی سنتی و محلی می شود،ودر این جوامع محلی هم  صنعت  باعث از دست رفتن اصالت  و

فرهنگ جای گزین صنعت اصیل و سنتی  می شود ،چرا که   صنعتگران سنتی  تمام همت خود را براین 

 .توجه به سلیقه  و میل گردشگران  تغییر دهندرا با میگذارند تا کاالهای و صنایع دستی خود 

 پیشنهادات    

جلسات عمومی با ساکنین جوامع محلی  جهت  معرفی کلی صنعت گردشگری مدرن  برگزاری  1

 .فرصت ها ها و محدودیت ها آن

تشویق و شکل گیری سازمان های مردم نهاد در زمینه های  فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری و  2

 .حمایت از آنها
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ساکنین محلی ،می  حمایت از صنایع دستی فرهنگ محلی،آیین های سنتی و محصوالتی که توسط 3

 .تواند ارائه شود

دادن آموزش های الزم به ساکنین جوامع محلی در چگونگی برخورد با تاثیرات منفی  گردشگری  4

 .های کاهش آن در زمینه های  فرهنگیمدرن و راه

های عی ،مناظر و جاذبهیتدوین ضوابط و اقدامات قانونی به منظور حفظ میراث فرهنگی،طب 5

 .محلی و سنتیگردشگری جوامع 

 

 منابع

گردشگری بازتابی از زیست جهان "(1398نوربخش،یونس؛کالنتری،عبدالحسین؛فرهادی،احسان؛) .1

 4،شماره6؛ مجله گردشگری شهری،دوره "شهری مدرن

سنجش سطح قابل قبول اثرات منفی اجتماعی گردشگران بر "(1389ضیایی،محمود؛ترابیان،پونه؛) .2

 27؛جغرافیا، شماره "سکونت گاه های روستایی حوضه تاالب پریشان  جوامع محلی در ایران مورد مطالعه

( بررسی اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی جامعه میزبان 1392)"شکوهی، محمد اجزا ؛ و دیگران؛  .3

 ؛فصلنامه پژوهشی فضای جغرافیایی،"نمونه مطالعاتی شهر بندری ترکمن

دشگری مدرن رویکردی انتقادی به اخالق گر"(1393رضوانی،محمدرضا؛لباف خانیکی،مجید؛) .4

 1،شماره1گردشگری شهری،دوره"ابعاد،اصول و اثار گردشگری مدرن

؛فصلنامه مطالعات "درآمدی بر جامعه شناسی جهانگردی و گردشگری"(1384زکی،محمد علی؛) .5

 5جهانگردی شماره

سرعین ارزیابی آثار دموگرافیک و فرهنگی گردشگری در "( 1387)توالیی،سیمین؛شاهدی،ناصر؛ .6

 11،شماره 8نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ،دوره"اردبیل

نشریه ؛تاثیرات توسعه گردشگری در شهرستان مشکین شهر " (1389 ،پریخانی)اسالمی ،اصغر؛ضرابی .7

 75مارهش ،پژوهشهای جغرافیای انسانی 

و  یاجتماع یهاامدیپ(. »1391. )دیو صاحبکار، ناه جهیخد ،یاکبر؛ بوزرجمهر یعل ،یعنابستان .8

دره  نیری: دهستان شی)مطالعه مورد ییروستا یدوم در نواح یها -خانه  یتوسعه گردشگر یاقتصاد

 ،1 ،شمارهییروستا یزیپژوهش و برنامه ر«. شهرستان قوچان(

توسعه  یامدهاینفعان از آثار و پ یدرک ذ لیتحل(. »1393. )یدعلیو بدر، س درضایسع ،یزیرون انیکبر .9

  13و توسعه،  ایجغراف«. : منطقه لواساناتینمونه مورد ییوستا ینواحدر  یگردشگر
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استان  ییبر توسعه مناطق روستا یگردشگر یو اجتماع یآثار اقتصاد یبررس(. »1390. )لیاسماع زد،یا.10

 اصفهان. یارشد دانشگاه صنعت ینامه کارشناس انیپا«. (انیهستان کسل یمازندران )مطالعه مورد

  سای. تهران: انتشارات تیفرهنگ یگردشگر ی(. مبان1393رضا. ) ان،یو احمد نیآذ ا،یباقرن .11

 ییدر مناطق روستا ییروستا یگردشگر یامدهایپ یدرباره برخ ی(. نظرسنج1391جواد.) ،یبعقوب. 12

 استان زنجان. فصلنامه روستا و توسعه ه،یبخش سلطان

:  ییروستا یو اثرات آن بر توسعه سکونتگاه ها یبر نقش گردشگر یلی(. تحل1395رحمت. ) ،یبهرام .13

 یانسان یسکونتگاه ها یزی. مطالعات برنامه روانیمورد مطالعه شهرستان مر

نقش توانمندیها و زیرساختهای گردشگری در توسعه گردشگری مدرن و پویایی اقتصادی . همتی،سیما؛ 14

( فصلنامه نگرشی نو در جغرافیای 1396؛) ههابا تأکید بر نقش متغیرهای سیستمی به ویژه هتلها و اقامتگا

 انسانی،سال دهم، شماره دوم 

( نگرش گردشگران به نقش رسانه های 1395. محمدی،مصطفی؛میرتقیان رودسری، سید محمد؛)15

 (8اجتماعی در فرایند برنامه ریزی سفر )فصلنامه مطالعات رسانه های نوین،شماره

( بررسی زیرساختهای صنعت گردشگری و پتانسیل های 1394). صادقی،سجاد؛ جدیری عباسی،محمد؛ 16

 موجود بر توسعه تورسیم تبریز )کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی(

بر توسعه  ییروستا ی(. اثرات گردشگر1394و پاشازاده، اصغر. ) وشیفر ،ینامدار د؛یحم ان،یجالل. 17

  ،ییایعلوم جغراف یوهشات کاربردکرمانشاه. فصلنامه پژ جیهج یروستا

( . دانشگاه داریپا یگردشگر کردی)رو ییروستا ی(. توسعه گردشگر1387محمدرضا. ) ،یرضوان. 18

 انتشارات تهران، تهران.

 

 

 

 

 

 

 

 

  


