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 چکیده

ربعوا   های نوون  ررتاوا ی بور رشو ر تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش تکنولوژی

بودن  رنجوا  دودا رسو    «رق صا ی، سیاسی، رج ماعی و فرهنگوی»ملی چهاررانة توسعة 

همچنوی  و  محوور و توسوعهمجیود تهررنیوا ، رونکور  رج مواعررت نظبا رجوع به  ،منظور

 آمواری ةجامعومند مهیا سوازنم  زمینه رر برری پر رخ  رو  کر نمسعی  ،تحقیقات پیشی 

هوای علوو  ررتاا وات، رل حصیلا  و  رنشجونا  ردو ه، فارغ ا ر رس تمامی رر حاضر تحقیق

علو  رج ماعی و علو  سیاسی سه رسو ا  خررسوا  رضووی، خررسوا  دومالی و خررسوا  

 و رر نود برآور  نفر 308 جدول موررا  رز رس فا ا با نمونه حجم   هندمی تشکیلجنوبی 

هوا رز آوری  ر ا  بورری جمو دودند رن خوا  تصا فی سا ا ریرینمونه رو  رز رس فا ا با

 های نوون تکنولوژی  ر  کهدا رس   ن انج تحقیق نشا  ساخ ه رس فا ا دمحققنامة پرسش

بیشو رن   ،ماهوررا و رس  ررذرریثأتتوسعه  ربعا بر « های رج ماعیرنن رن ، ماهوررا، داکه»

ن انج آزمو  فرضیات  ،نی همچ  ملی  رد ه رس توسعة ثیر رر بر ربعا  أکم رن  ت ،و رنن رن 

ملوی توسوعة های نون  با ربعوا  سیاسوی و رق صوا ی  ر  که بی  رس فا ا رز تکنولوژی نشا 

رج ماعی و توسعة ها با  ر حالی که بی  رس فا ا رز رن  تکنولوژی ؛مش قیم وجو   رر رربطة 

 رصود  62 سو  آمودا نیوز ه تعیی  بمیزر  ضرنب   نشدمعنا رری مشاهدا رربطة فرهنگی 

 رصود رز تغییوررت  62به رن  معنی که م غیرهای مش قل رن  تحقیق روی هم رف وه  رس ،
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ری بورری های نون  ررتاوا ی وسویلهتکنولوژی ،کنند  بر رن  رساس  میم غیر وربش ه رر تایی

های نوون  ررتاوا ی  ر دوند و با پیدرنش تکنولوژیتلقی می هرداعه و رش ر  ربعا  توسع

  ، ربعا  توسعه رش ر ا ددا رس عصر مدر 

، رونکور  رج مواع ملیتوسعة های نون  ررتاا ی، توسعه، ربعا  تکنولوژیها: کلید واژه

 محور 

 مقدمه . 1

رنن رنو   ر توسوعة همزما  با ردد و رش ر  د ابا  فنواوری ر لاعوات و ررتاا وات و 

ررتاا ووات و  زمینووة ر رنزی و رقوودر  جهووا  و پوو  رز نز نووو بووه  و  هووه مطالعووه، برنامووه

مهندسی رلک رونیو، مخابررت  عرصةهای م خصصا   ر های جدند ر لاعاتی و تلا فناوری

ری رر بورری رنجوا  موقعیو   ر ف وای و ررنانه، رنرر  نیز مانند  نگر کشورها تلا  رشو ر ا

تاا وات فناوری ررتوسعة  ،(  بنابررن 52، ص  3357، آقاجانیجدند جهانی آغاز کر ا رس  )

و ر لاعات و نگر  نون  به رن  توسعه، تغییررت جدندی رر  ر زندری جاری مر    ر  ول 

های ملوی و رسو ررت ی برناموهتوسوعة  ور نارزنر بر پاررم رهوای رخیر پدند آور ا که به هة 

 نیز تأثیر رذرر ا رس   هارق صا ی و رج ماعی  ول 

 هوایتصومیم و هوا رقودر ونو اهب و سو  جها  کشورهای کودش رثر بر رخیرة  ه  و  ر

 تقلیود توسعه جهانی ورحد رلگوی رز توسعه حال  ر کشورهای که رس   آ بر رصل، نونشکو

 هماهنو  و همگوو  ملوی هوایف ویل  نا هارذرریسیاس  و هارنزیبرنامه بیش ر و نکنند

 سابقه وبی تحولی با ربش زندری ربعا  تما  ،سو ة هزرر غازآ و قر  چرخش با همزما   بادند

  ،ررتاوا ی نوون  هوایفنواوری ری ورسانه ربزررهای ظهور  رس  ددا مورجه دگرف تغییررتی

نعنوی  ،آ   سو اور  تورن ریررنوهروج و رج مواعی هوایدواکه و رروهوی هایرسانه جملهرز

 به ررها رسانه مخا ای  تفرنح آموخ   و کارکر  ، خوربید ، خور  ، رسم و ررا دد جهانی

و  رق صوا ی رج مواعی، سیاسوی، لئمشواة توسوع و ردود ةعرصو  ر و ساخ ه  رررو  کلی

 ( 6 ، ص 6832)قهرمانی و قائمی،  آور ا رس  وجو  به ری ررسابقهبی دررنط فرهنگی،
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 هوابخوش سانر رز پش یاانی و جورم  تحول  ر( فاور) ررتاا ات و ر لاعات اوریفن نقش 

 رثرروذرر و پیشرو هایمشیخط تدون   ر سعی کشور رذررر اس سی و رس  رنکار قابل غیر

 و سوو  هایبرنامه کنار  ر رنرر   ر دشمة توسع ةبرنام تور  رف می نقی  به   ررند آ  برری

 رز ررتاا وات بخوش  ر آ  تودون  و تهیوه  ر کوه رسو  ری بوو ابرنامه تنها توسعه، چهار 

 هایداکه رفزرنش کمی لئمشا به بیش ر و رس  داد رس فا ا ر لاعات و ررتاا ات م خصصا 

رز آنجا   رس  ددا توجه توسعه ررتاا ات رز بیش ررتاا اتة توسع به و داد توجه ررتاا اتی

  و بوا  ر نظور مخ لف  ر رنرر  بو ا رسو یها ول  یها ننابی به توسعه رز رولوکه  س 

 ر رنو  سویر  های رج مواعیو رسوانه های نون  ررتاا یتکنولوژیری که ررف   جانگاا ون ا

و  به تحول و  رررونی مفهومی توسعه رز  ند صاحانظرر  نگاا جام سنجش بررسی و  ، رر 

ر روی بودو که بی آ ملی  ةتوسع پاررم رهایهای نون   ر رش ر  ربعا  و نقش تکنولوژی

بوه  نگور   رس  هدف رصلی رن  پ وهش ،رذرر یمدت و بلندمدت رثر مرنزهای کوتاابرنامه

های نون  ررتاا ی چه تکنولوژیتوسعة ردد و رصلی تحقیق حاضر رن  رس  که سؤرل  ،بیا 

و کدر   تر بو اکدر  بعد برجش هرس  و  ملی  رد هچهاررانة توسعة نقشی  ر رش ر  ربعا  

  بعد کم ر مور  توجه قررر ررف ه رس 

 مبانی نظری تحقیق. 2

 پیشینة تحقیق .1. 2

  ر جمعوی ررتاوا  وسوانل مخصوصوا و ررتاا ات کاربر های مور   ر رخیر، های هه  ر

 جهوا  و غربی م خصصا  و محققا  سوی رز سو ، جها  ممالوة توسع هایبرنامه پیشرف 

 فوررور  تحقیقات نونشکو ون ابه و رلمللیبی  هایسازما  رز بع ی و رنررنی سومی، محققا 

 پیشوار  بورری تورنودمی هواآ  مع اور و مهوم هاینمونوه به هتوج که ددا رنجا  رونارونی و

 بادد  سو مند نیز رنرر   ر مشابه هایپ وهش

 نقوش بوه هاردوارا رولوی  ،کشوور رز خوارج  ر من شرددا رج ماعی هایپ وهش میا   ر

 توألیف سون ی جامعوة رز روذر ک وا  رز صرفنظر رر رنرر  جمعی ررتاا  وسانل بخشیتوسعه
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 بنوانی رموی  توألیف رنورر  نوسوازی ؛همچوو  هوانیک ا   ر توور می ،آمرنکانی رنرل  رنیل

  رررونی حال  ر جامعه نو  ر سیاسی توسعة: رنرر  (،3623آمرنکا ) مقیم رنررنی پ وهشگر

 :رنورر  سیاسو  و خاورمیانوه جورمو  ة ربوار آمرنکانی محقق (،3626بانندر ) لئونار  تألیف
 لنورور رز که (3656)آمرنکانی دناسرنرر  محقق بیل جیمز تألیف ازینوس و ها اقه ها،رروا

 سوو  جهوا  «نوسوازی» غربوی هاینظرنوه رشو ر  روج  ر 3658  هة لنرور تا 3628  هة

 آور    س به رند،ددا نگاد ه

 ررتاا وات توأثیر ریرونوه به که غر   ر ددا چاپ ررتاا ی تخصصی هایمقاله نخش ی 

 مشوهور محقوق ،لانودکلی مو  نوند مقالة دامل رند،کر ا مطرح رر رنرر  تتحولا  ر جمعی

 بوا بنوانی رموی مقالوة  و «رنرر  و ترکیه  ر رق صا ی ردد و ملی خصل » عنور  با آمرنکانی

 هوایسوال  ر ترتیوب بوه هامقالوه رن   بادندمی «رنرر   ر جمعی ررتاا  وسانل نقش» عنور 

  ر3658 هایسوال برربر  ر رنرر  ک ا  و سیاسی توسعة و اا اتررت ک ا   ر 3653 و 3620

  رندناف ه رن شار آمرنکا

 نورحی برری تعلیماتی مررکز و توسعه پش یاا  ررتاا ات» عنور  تح  محمدی علی رسالة

 بوه تربیو  و تعلویم ردو ة  ر  ک ورر  رجوة رخذ برری 3652 سال  ر که «رنرر   ر روس انی

  ر موذکور زمینوة  ر کوه رسو  هانیناموه پانوا  رز ،رر ند رررئه نیونورک  ر کلمایا  رنشگاا

 رند ددا تدون  آمرنکا ةم حد رنالات

 بوه دودا رررئوه «رنورر  رج ماعی زندری  ر تلونزنو  نقش» مور   ر خاکزر  نحییرسالة 

 ،قووقیح دناسویجامعه  ک ورری رذررنود  بورری 3652 سال  ر فررنشه پلیه  ر مو   رنشگاا

 وسوانل» عنوور  تح  رنرر  ملی تلونزنو  رر نو سازما  سابق همکار نوروزی رسدرللهرسالة 

  رنافو  برری 3655 سال  ر که «نگریآنندا بر ما نی مطالعة: رنرر   ر ملی توسعة و ررتاا ی

 و دود عرضوه(  کوارت رنه  رنشگاا) پارن   رنشگاا به رنشانی علو  و ر بیات ی ک ر  رجة

  ر تلونزنوو  ونو ابوه جمعوی ررتاوا  وسوانل رهمی »  ربارة ردرف مهشید ةرسال نی همچ

  ر رنشوانی علوو   ک وری  رجوة رخوذ بورری 3650 سال  ر که «رنرر  مور : نوسازی فرآنند
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 نوا  زمینوة  ر دودا عرضوه هایرساله رز ،نیز دد رررئه(  کارت رنه  رنشگاا) پارن   رنشگاا

 روند می دمار به کشور رز خارج  ر ددا

 تودون  خصووص  ر تهررنیوا  مجیود تحقیوق بوه توور می  رخلوی های وهشپ رولی  رز

  ر رروهی هایرسانه نقش» عنور  با رسلامی رنقلا  رز پیش ررتاا ی و ر لاعاتی هایسیاس 

 ررتاوا  و ر لاعاتی زمینة  ر رذرریسیاس  کلی رصول تهررنیا   کر  ردارا «رنرر  یمل توسعة

  ر که رس  باور رن  بر و کندمی پیشنها  ر لاعاتی و صنع ی جامعة به رذرر پانة بر رر جمعی

 -ررتاوا ی خواص تنگناهای و مشائل ،ر لاعاتی و صنع ی جامعة به رنرر  ذرر جامعةر دررنط

 هایسیاسو  جانگواا بانود محیطی و زما  هر  ر رننکه نهان   ر  رس  نمو ا رخ رج ماعی

 سیاسو   ولو ، رز کامل رس قلال برربر  ر  ول  کامل نظارت نظیر هانی یف  ر رر ررتاا ی

 نموو رر هواآ  یتلواق رز و کور  پیودر     و مجواز فرهنگوی سیاس  برربر  ر م مرکز فرهنگی

       ( 36-16 ، صص 3371 تهررنیا ،) کر  ترسیم رر ررتاا ی رذرریسیاس 

ررتاا ات و توسعه  ر  یتحول مفهوم»با عنور   یر(  ر مقاله3361) یو داا قاسم یکیخان

موی پور رز    هابه توصیف و تحلیل مفهو  ررتاا ات و توسعه  ر آ « رر نر ةتوسع یهابرنامه

سن ی به  ةجامعری و رذرر رز ملی هدف توسعه ةتوسعدشم  ة ر برنام ،بر رساس رن  پ وهش

چهار  با هدف ردد  ةبرنامم مو   ر   وررتاا ات کشور رس   رن   ئلةمش ،ر لاعاتی ةجامع

       رند  ر ررتاا ات  ناال ددا محور رنانی ةجامعپاندرر رق صا ی  ر توسعه و 

بور  ی و رنقلا  ما ن  یب رر نر ةتوسع یرلگو لیبه تحل یر(  ر مقاله3366) یو زمان یمومن

 یر چارچو  نظم رج مواعب یمقاله و ما ن  نرند   ر رپر رخ ه یو نظم رج ماع یاسیرق صا  س

 ی و رنقلا ، نظوم  س رسو  یب رر نر ینشا   ر ا ددا رس  که نظم رج ماع یاسیو رق صا  س

رند کوه سوطح دودا یو سوامانده ی ررحو یرنوع نظم به رونوه  نمحدو  بو ا و نها ها  ر ر

 یرتوسوعه یرلگو ةجیو محدو  دو    ر ن  رلکن  یاسیو س یرق صا  یهابه سازما  ی س رس

و  یاسویس ةدوکاف توورز   ورانو»بوا  رر نور یددا، نظوم رج مواع یریگی ورا پ  نکه  ر ر
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مورجه ددا  «یاسیو س یرق صا  ش میرز  و س ون ر  رو  هر  یدکاف  س رس»و  «یرق صا 

       رس   

 «سیاسیتوسعة بررسی نقش رنن رن   ر »(  ر تحقیقی با عنور  3363جعفری و روحانی )

که رنن رن  بش ری مناسب برری رش ر  مشوارک  سیاسوی بوه دومار رسیدند به رن  ن یجه 

          رو می

 بور ررتاوا ی نوون  هوایفنواوری نقوش»( تحقیقوی بوا عنوور  3365جعفری و سعیدی )

رنود  ن وانج تحقیوق رنجا   ر ا «رر بیل و با رو  پیمانشی دهر دهروندر  مدنی  رریرددری

 بور« تلگورر ، رننشو اررر ، فیشواوک، نوتیوو »ی ررتاوا   ننوو یهایفناورآنا  نشا   ر  که 

ثیر رر بور أثیررذرر رس  و رننشو اررر  بیشو رن  و فیشواوک کم ورن  توأت یمدن یرددری رر

هوای نشا   ر  که فنواورین انج  ، رریرددری مدنی دهروندر  رر بیلی  رد ه رس   همچنی 

دری مودنی رز رثرروذرری بالوانی برخوور رر  رریرد ر ون ا تلگرر  و نوتیو  نیز ررتاا ی به

  هش ند

، حاضر فررهم کر ا رسو مقالة  روی ی پیشرررچه تحقیقات پیشی  رمکانات نظری فررورن

رما پ وهش حاضر با تحقیقات پیشی  رز لحاظ قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تفاوت  رر   

دوونم کوه رولوا م وجوه میهای رذد ه با رجوع به تحقیقات خارجی و تحقیقات  رخلی  هه

ثر رز رلگووی حواکم أرن  تحقیقات م  ررق صا ی رس  و بیش توسعة صرفا  ،هدف رز ررتاا ات

بر خلاف تحقیقات پیشی  که معمولا بر نو بعد رز ربعوا   ،و نظرنات نوسازی هش ند   ر ثانی

فقط  ر نو بعد  توسعه و ررتاا ات ةعلم به رننکه رربطبا رند، توسعه و ررتاا ات م مرکز ددا

هوای نوون   ر ربعوا  توسوعه و تکنولوژیرربطوة سعی ددا  ررثررذرر نیش ند  ر تحقیق حاض

های فقوط  ر رسوانه هوای نوون ،قررر ریور  و تکنولوژیملی مور  مطالعه توسعة  ةنرارچها

عنوور  حاضور بوهة نیوز  ر مطالعوهای رج مواعی بلکه رنن رن  و رسانه ،جمعی خلاصه نشدا

نظوری و  ةحووزورو  بوه کوه، توضویح رنن ای تحقیق مور  بررسی قررر ررف وه رسو  یرهم غ

آند و با عنانو  ری نون  به دمار می ر کشور ما پدندا ،وری ر لاعات و ررتاا اتاکاربری فن
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رر بور  پ وهشوگرهای  نگر، عرصهو  ملیچهاررانة توسعة ربعا  کاربر  آ   ر  ةتوسعبه لزو  

موور  ملوی توسوعة بور ربعوا  رر  های نون تکنولوژی ر و ربعا  رونارو آ   رد ه رس  تا آثا

  د بررسی قررر  ه

 تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرهای تحقیق .2. 2

 . توسعة اقتصادی 1. 2. 2

 عنور به تولیدی هایظرفی  رفزرنش مش لز  رق صا ی نظر رز ملی توسعة تهررنیا ، زعم به

 زنودری سوطح رفو   بالا نهان اً و باز ررندا عامل عنور به  ایعی مناب  فرسانش زرنندا، عامل

 ( 33، ص  3303انیکی،)خ رس  کننداتعیی  عامل عنور به
 

 های آنمتغیر توسعه اقتصادی و گویه .1جدول 
 گویه  متغیر

عه
وس
ت

 
صا 

رق 
 ی

  رس  برخور رر یا نز رونق رز ی رخل دیتول 3

 رس   یررننر برند کنمیم ا ارس ف که نیکالاها رکثر 6

 رس    ول  یةرول یها نرولو رز یرلملل  یب روربط 3

  مورفقم کانآمر یح  یخارج یکشورهاا ب روربط با م  1

  دو یم کشور شرف یپ و توسعه باعث یجهان تجارت 7

  دو یم نیزررد غال باعث ی رخل درتیتول رز  نحما 2

  رس   نیپا کشورها رنسا به نشا  کشور  ر کالاها و محصولات م یق زر یم 5

 

 توسعة فرهنگی. 3. 2

 عقلوانی باز فرهن  به سن ی بش ة فرهن  رز عاور مش لز  توسعه فرررر  ،فرهنگی نظر رز

 بوه رر  نگرر  و خونش رز بیگانگی مطلق، حاکمی   ر( زرنندا عامل) خر ورزی رن  و رس 

 هنوری، فرهنگی، هایآفرننش  ر ت ا  رن  فصل و حل لذر ؛(باز ررندا عامل) آور می وجو 

 ( 33، ص  3303خانیکی،) (کننداتعیی  عامل  )رس  نهف ه رق صا ی و علمی
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 های آنمتغیر توسعه فرهنگی و گویه .2ول جد
 گویه  متغیر

عه
وس
ت

 
نگ
ره
ف

 ی

 رس  کشور ةتوسع ةمشخص یفناور و علم  ر نیتورنا 3

  دو یم رنجا  یرنشان کررم  و حقوق حفظ یرسلام ة رجامع 6

   رر  وجو  مشروع یهایآزر  یررننر و یرسلام ةجامع یرلگو  ر 3

  رس  رف ه شیپ دد  زایمدرن سم  به جامعه  ر رفرر  یزندر ساو نوع 1

  رس  ددا ا نز ش نز طیمح حفظ و  نرعا به نشا  مر   یآراه 7

  رس  ددا ا نز جامعه  ر رفرر  یرنپذ یمشئول 2

   رر  وجو  جامعه سطح  ر بحث و رف ما  زر یم 5

   رر  وجو  ش ریب یرمروز ةجامع سطح  ر یثارررنر یةروح 0

   رر  وجو  جامعه سطح  ر ینن  یسالارمر   6

  رس  جامعه شرف یپ و توسعه ةنشان ینیدهرنش شنرفزر 38

  رس  ددا تررش ر ا یرمروز ةجامع  ر ینیدهرنش 33

  رس  بالاتر کشورها رنسا به نشا  سور دا  سطح شرف ه،یپ یکشورها 36

  رس  ددا تر مدر  رفرر  یزندر ساو نوع و پودش 33

  

 توسعة سیاسی . 1. 3. 2

 فصول و حول بورری سیاسی هایسازما  کاررنی رفزرنش تور می رر توسعه ،سیاسی نظر رز

 و سیاسوی تحورک نیازمنود نخشو  رمور رن   رنش   جامعه رروهی و فر ی مناف  ت ا های

  رسو  همررا رورنی و رج ماعی جغررفیانی، هاینابشامانی با که( زرنندا عامل) رس  رج ماعی

 حودو ی توا مشوارک  مؤثر هایسازما  رنجا  ررا رز ت ا ها رن  نهان اً رما ،(باز ررندا عامل)

 کاهش سیاس   ر تهدند و زور رعمال و( کننداتعیی  عامل) دوندمی فصل و حل خر مندرنه

  (36 ، ص 3303، خانیکی)نابد می
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 های آنة سیاسی و گویهمتغیر توسع .3جدول 
 گویه  متغیر

عه
وس
ت

یس 
 یاس

  کنمیم مشارک  یریرأیر مانند یاسیس یکارها  ر 3

 رس   یهرکش یرنشان ةفیوظ رن خابات مانند جامعه رمور  ر درک  6

  هش م یخاص  زح ان جناح  رفدرر 3

 کنمیم غاتیتال نظر  مور  حز  یبرر شهیهم 1

  رس  رفرر  یاسیس مشارک  ،یاف گنتوسعه یهانشانه رز یکن 7

  رس  یاف گنتوسعه ررکا  رز ی موکررس 2
 

 توسعة اجتماعی. 2. 3. 2

 رس  سعهتو ن یجة رج ماعی هایکارون ا و هاساخ  هاظرفی  رش ر  ،رج ماعی نظر رز

 تشوکیلات چنوی  رموا ،(زرنندا عامل) رس  ر رری قانو  و عقلانی نظا  رنجا  مش لز  خو  که

 بوی و روررهمرنو  نکشوا ، ریجامعه پیدرنش موجب معمولاً م ناسب حقوقی نظا  و ر رری

 نکپوارچگی فرررر   ر باند رر ت ا ها فصل و حل رو، رن  رز( باز ررندا عامل)دو  می روح

 ( 36 ، ص 3303خانیکی، )کر   جش جو کننداتعیی  عامل عنور به رج ماعی
 

 های آنمتغیر توسعة اجتماعی و گویه .4ل جدو
 گویه  متغیر

عی
ما
ج 
ه ر
سع
تو

 

   رر  وجو  شهیهم ما ةجامع  ر یجمع کار 3

  هش م علاقمند یجمع یکارها به شهیهم م  6

  کنندیم درک  یجمع و یرروه یکارها  ر رفرر  ش ریب 3

 رس   شرف یپ عد  ةنشان  رجامعه نیفر ررر 1

  رس   کشور شرف یپ و توسعه ةنشان یرروه یهامشارک  و یجمع کار 7

 رس    نرولو  ر یمذها و ینن  رمور  ر مشارک  2

  کندیم تر موفق ی،فر  صورته ب منکارها رنجا  5

  ندرر  دکش  جز یزیچ یدررک  و یجمع کار 0

   رر  وجو  یررننر مخ لف رقور   یب یهمدل و رتحا  6

  رس  بو   یررننر مهم و ندرر  ی یرهم رفرر  مذهب نوع ما، یرمروز ةجامع  ر 38
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 اینترنت .3. 3. 2

 و کوامپیوتر  رنوق رز رر ر لاعوات و رفورر  که هاس داکه رز رلک رونیکی داکة ،رنن رن 

 ر لاعات رن قال و همدنگر با رفرر  ررتاا  رمکا  و کندمی م صل هم به  نجی الی وسانل  نگر

 (  385، ص  6883، 3رربینشو و  6؛ هارری ای3نیوما ) آور می فررهم رر
 

 های آنمتغیر اینترنت و گویه .5جدول 
 گویه  متغیر

 
 رن
رنن

 

  دو یم یرق صا  دیتول  ننها  ر و یجهان تجارت رش ر  باعث ن رن نر یتکنولوژ 3

  دو یم یعلم ردد باعث ماهوررا و ن رن نر به ی س رس 6

  کندیم تر باسور  رر رفرر  ن رن نر 3

  دو یم ش ریب نیزررد غال باعث ن رن نر به رفرر  ی س رس 1

  کشاندیم جامعه  ر ش ریب ح ور به رر رفرر  ن رن نر به ی س رس 7

 

 ماهواره .4. 3. 2

 وجوو  به رمکا  رن  ف ا به ماهوررا فرس ا   با و تلونزنو  و ورر ن آمد  وجو به رز پ 

 ریوسویله ،ریمواهوررا تلونزنوو   دوو  من شور جهوا  تما  برری و تولید هانیبرنامه که آمد

 خاوری، رونوارو  جناوة  رخلوی تلونزنوو  و رر نوو سینما، روزنامه، مانند که رس  ررتاا ی

 ریور می قوررر رس فا ا مور  رونارو   رق به و  رر  تالیغاتی و آموزدی، فرهنگی، تفرنحی،

 ( 363، ص  3303 مع مدن ر ،)
 

 

 

 

                                                           
1. Newman, E 

2. Hargittai, P 

3. Robinson  , J.P 
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 های آنمتغیر ماهواره و گویه .6جدول 
 گویه  متغیر

را
هور
ما

 

3 

 پر رزند؟ری میهای ماهورراروز چه میزر  به تمادای داکه ر  ول داانه

 3 تا 6  یب                    ساع  6 تا 3  یب           ساع 3 رز کم ر                       ساع   3

 ساع 3 رز ش ریب              ساع 

6 
 پر رزند؟های ماهوررا میبیش ر با چه هدفی به تمادای برنامه

 سرررمی       رق صا ی      سیاسی     رج ماعی  -فرهنگی     آموزدی  -علمی

 پر رزند؟          سالهای ماهوررا میهچند سال رس  که به تمادای برنام 3

 

 های اجتماعیشبکه. 5. 3. 2

رونود کوه حاصول های رج مواعی بوه دومار میزنرمجموعوة رسوانه ی،رج ماع هایهداک

کوه رسو   63ون ا ظهوور و رشو ر  و تحولات  ر عرصة فناوری ر لاعات و ررتاا ات به

رذرری ر لاعات د تولید مح ور و به رد ررکقابلی  و رمکا  فعالی  و مشارک  کاربر  ر فرآنن

 ( 1،  ص  6885، 6رر فررهم آور ا رس  )رورنلی

 

 های آنمتغیر شبکه های اجتماعی و گویه .7جدول 

 گویه  متغیر

که
دا

عی
ما
ج 
ی ر
ها

 

 دو  های رج ماعی بیش ر رنجا  میتجارت  ر داکه 3

 دو  تر میهای رج ماعی باعث توسعة سرن داکه 6

 فرهنگی می دو   ةهای رج ماعی باعث توسعداکه 3

 دو  های رج ماعی باعث توسعة رج ماعی بیش ر میداکه 1

 نماند های رج ماعی توسعة سیاسی رر تشرن  میداکه 7

 دو  رلمللی  ر داکة رج ماعی باعث توسعه میتجارت بی  2

                                                           
 تولید نا  س کاری ةها رجازکنند، نا به آ ها نا خدمات رنن رن ی که رمکا  تاا ل ر لاعات رر بی  کاربرر  فررهم میسان    3

( پیا ، کاملا  ر Audienceمخا ب ) 6و  ر  .دوندتلقی می (Web. 2.0) "6 و " هند، معمولا  ر ر لاعات رر می

 ( 316، ص  3360)جعفری و حیدری،  (  ر ا رس Userتولید مح ور مشارک   رد ه و جای خو  رر به کاربر)
2  . O’Reilly, T. 
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 تحقیق نظری چارچوب .4. 2

بوه نقول  توسعه  ر جها  سو  ررتاا ات ر ک ا  ملکات : سعهمحور و تورونکر  رج ماع

محور بر حفظ رج ماع و رهانی رز ساخ ارهای ظالمانه و رج ماعنظرنة رز تهررنیا  مع قد رس  

محیطوی و برخوی بخوش، زنوا ، زنشو ی رهوانیهاجناش   رر ی بیرونی تأکید هایوربش گ

  رندسواخ همحوور مطورح رج ماعنظرنة ل ی جها  سومی مااحثی رر سازرارر با رصوهاجناش

 ،رق صا ی و فرهنگی تغییر رج ماعیجاررررنانة با رونکر های  شهنمقامحور  ر رج ماعنظرنة 

ی  ر ورقو  بوررمحوور رج مواع کور نرورهمی  بشیار زنا ی برری عامل رنشانی قائول رسو   

ة نووعی فرهنو ،   رعوا رسو  قش مرکوزی قائولن ،فرهن  و تفشیرهای فرهنگی رز ورقعی 

ی رهوانی بخوش هوا رحهون  فرهنگی و ح  رز  سو  رف وة رج مواع، نقوش حیواتی  ر 

ا  رز جملوه یود تهررنیومج (152، ص  6883،ملکواتد )کنویموی رج ماع محور رنفا هاجناش

 یورر رت یررر یم ما یرر خارج رز چارچو  مفاه یمل ةتوسع ةورژ کوددیم که رس  یکشان

   ف کندنتعر

هوای جمعوی برری رسانه سازندا و ونررنگرچهرة  ر فررنند توسعه،  و  ،تهررنیا  همچنی 

« رکنوو  ز روی»عصور  هارسوانههای رونوارو  عصر ما رز نو سو  ر ن یجة تأثیر  قائل رس 

زنور    ر منور ر او فررغ  رندنشید  به آنندا رر نیز رز  سو   منردانبرزنرر رز رذد ه  ؛رس 

ری ددا رسو  کوه رشیخ ههمبینی رزبینی ما جها رشیخ ه، جها همر لاعات رز رراار رخاار و

بووا آزمنوودی و  هارحشوواس  نتووررایچ وررندنشووی بووا سو رندنشووی،   نتووربزرگ ر آ  

ی  نگر و رز  ایع  رس   بوه عاوارت هارنشا ن انج، بیگانگی رز خونش و رز   نترمحشوس

رموا ، رند ر ارندنش رر به سرع  رش ر  صنع ی ما ی ی چیرة جها هاررز  هارسانه نگر، 

تارنخ پیوند ز ا و  ری ر مشهای ررتاا  جمعی رذد ه و حال و آنندا رر رز سوی  نگر، رسانه

بار  نگر رمکانوات ررتاوا  میوا  رنشوا  و توارنخ و  ،لذر  رندآموخ هبه ما تأمل  ربارة زما  رر 

 ( 37، ص  3303نیکی،خا  )عرصة بیکرر  هش ی فررهم آمدا رس



 911…                      های نوین ارتباطي در گسترش ابعاد بررسي نقش تكنولوژی                اولشمارة 

 

رز آنجا که هر پ وهشی برری رسید  به پاسخی  رس  و علمی نیواز بوه نظرنوه  رر    ر 

های موجوو   ر و  ندراا هاهننظرتحقیق حاضر نیز با  ر نظر ررف   رن  مهم و با رس فا ا رز 

 به تدون  چارچو  نظری مناسب خورهیم پر رخ   ،ررتاا ات و توسعهحیطة 

رق صوا ی و جاررررنانوة محور  ر مقانشه با رونکر های رونکر  رج ماع ،رنیا به زعم تهر

 ةتوسوعفرهنگیِ تغییر رج ماعی، رهمی  بشیار زنا ی برری عامل رنشانی قائل رس   تهررنیوا  

د  به سوطوح یو رس ینظا  مل یو معنو ی  ما یکه به بالا رف   ظرف  رندیم یرر مفهوم یمل

ف که تموا  ربعوا  ردود و توسوعه  ر ن  تعرن  ررنجامدمی یو نوآور، نظم یدریچید رز پنجد

دامل سه  ر یریرر  ر بر م یو ررتاا  ی، رورنی، فرهنگی، رج ماعیاسی، سیرق صا  یهانهیزم

، ص  3661، تهررنیوا ) توسعه رسو   ررفررکنندا  ر  ییندا و باز ررندا و تعنرونه عورمل زر

  ر نشا   ر ن ر جدول ز به رن  صورت تور یمرر به  ور موجز  رن  ربعا  ( 1
 

 خلاصه دیدگاه تهرانیان پیرامون توسعه .8 جدول
 نوع توسعه عامل زاینده عامل بازدارنده عامل تعیین کننده

 یرق صا  دیش تولنرفزر ش مناب نفرسا یرفاا و بهاو  سطح زندر

 یاسیس شارک (ش من)رفزر تحرک رخ لاف و تش   یاسیس ینها ها نیش کاررنرفزر

 یرج ماع ی/عقلان ینظا  ر رر یروحی/بیکنورخ ن یکپارچگن

 یفرهنگ خر  ورزی ی/عقلان یگانگیرز خو  ب نشنآفر

 یرورن نیدکوفا ی نااله رو یرنرج ماع پذ

 یررتاا  رش ر  ررتاا ات یناهمشاز ی/هماهنگیهمشاز

 

و رورنوی بنوا بوه دوررنط  ررتاوا یتوسوعة  و نوع  ،لاز  به ذکر رس  که  ر رن  پ وهش

رق صوا ی، فرهنگوی و  ،سیاسویتوسوعة نعنی  ،مانداو به چهار نوع باقیددا پ وهش حذف 

  پر رز یمرج ماعی 

ة ملوی رز هوای نوون  ررتاوا ی  ر رشو ر  ربعوا  توسوعبه منظور پاسخ به نقش فناوری

  هانی رس فاا دد که رز چارچو  نظری ذکر ددا رخذ ددا رس فرضیه
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 ةتوسوع ربعوا  و)ماهوررا، رنن رن  و تلونزنو   رخلوی(  های نون  ررتاا ینولوژیتکبی  

 رربطة معنا رری وجو   رر  رج ماعی، فرهنگی و سیاسی( رنرر   ة)توسعملی 

نکپووارچگی نظووا  ر رری عقلووانی،  -و توسووعة رج موواعیهووای ررتاووا ی بووی  تکنولوژی

 رربطة معنا رری وجو   رر    -رج ماعی

رربطوة معنوا رری  -آفورننشخور ورزی،  -و توسعة فرهنگویهای ررتاا ی لوژیبی  تکنو

 وجو   رر   

 رفزرنش مشارک ، رفزرنش کارآنی نها هوای -و توسعة سیاسیهای ررتاا ی بی  تکنولوژی

 رربطة معنا رری وجو   رر    -یاسیس

سوطح  رفوزرنش تولیود، رفواا و بهاوو  -و توسوعة رق صوا یهای ررتاوا ی بی  تکنولوژی

 رربطة معنا رری وجو   رر   -زندری

 تحقیق شناسیروش. 3

و  یفیرز لحواظ نووع رو ، توصو ،یرز نوع کواربر  ،قیلحاظ هدف تحقرز تحقیق حاضر 

 اضورح تحقیق آماری ةجامعرس    یشنمایپ ،ر لاعات یرز لحاظ رو  رر آورو  یهماش گ

ا ات، علو  رج ماعی و علو  سیاسی و  رنشجونا  علو  ررتا آموخ گا  رنش، ر   ارس ةکلی رر

جودول  رز رس فا ا با نمونه حجم   هندمی تشکیل( رضوی، دمالی و جنوبیرس ا  خررسا  )

   ر رن  دد رن خا  تصا فی سا ا ریرینمونه رو  رز رس فا ا با و برآور  نفر 308 ،موررا 

ر لاعوات  یآورجمو   رع اار ربزرر سنجش با رس فا ا رز رع اار صووری رنجوا  ررفو  ،تحقیق

بوه  رنجوا  ررفو  رفورر  موور  مطالعوه با مررجعه بوه میدرنی و  ، به صورتقیتحق ازیمور  ن

سواخ ه رسو فا ا دود  بورری تعیوی  محقوقناموة پرسشهای مور نیاز، رز منظوررر آوری  ر ا

رو  رز ، رب در بوا رسو فا ا نفر 38آزمو  با حجم نامه پ  رز رنجا  پیشقابلی  رع ما  پرسش

های مناسب رن خا  دودند  رلفوای کروناواخ  های ناهمشاز، رونهها با حذف رونهتحلیل  ر ا

  م غیرهای تحقیق  ر جدول زنر نشا   ر ا ددا رس 
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 ضریب آلفای متغیرهای تحقیق .9جدول 
 آلفای کرونباخ متغیر

 56/8 های نون تکنولوژی

 06/8 ربعا  توسعه
 

 ی تحقیقهایافته. 4

 های توصیفی یافته. 1. 4

رنود   رصد رر مور ر  تشوکیل  ر ا 78 رصد رز رفرر  نمونه رر زنا  و  78 ،هابر  اق ناف ه

نمونوة رکثرنو  رفورر   ،بادند  رز نظر تحصویلاتهل می رصد( م أ 22تحقیق )نمونة رکثرن  

نو  رکثر ، رصود  همچنوی  13نعنی حودو   ؛بادندتحقیق  ررری تحصیلات فوق لیشان  می

سوال  36رنو  پو وهش  بادد و میانگی  سونی  رسال می 62-37رفرر  تحقیق  ر رروا سنی 

 عنوور بوه های نوون ،تکنولوژی و بش هورم غیر  عنور اب توسعه، ربعا  تحقیق ن ر  ربادد  می

  ند رررف هررقر سیربر ر مو مش قل یم غیرها

 

 مستقل یرهاییمتع و روابستهییمتغ اریمع انحرافو  نیانگیم .11جدول 
 اریمع انحراف بالا حد نییپا حد نیانگیم ریمتغ نوع ریمتغ عنوان

 03/30 317 12 88/62 وربش ه ربعا  توسعه

 12/0 78 33 50/62 مش قل ماهوررا

 72/2 77 31 52/33 مش قل نن رن ر

 62/3 33 7 36/2 مش قل تلونزنو   رخلی

 

 و رنن رنو  به  مربو مش قلر بی  م غیرهوای   میانگی  بیش رن  ،(38 اق ن انج جدول )

 بادد  میتلونزنو   رخلی  به  مربو آ  کم رن 
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 «تحلیل فرضیات»: های استنباطییافته. 2. 4
 

 های آماریها بر اساس آزمونتحلیل یافتهنتایج  .11 جدول

 روابط متغییر مستقل و وابسته
آزمون 

 همبستگی

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

 888/8 767/8 پیرسو  های نون  ررتاا ی و ربعا  توسعهرس فا ا رز تکنولوژی ةطررب

 888/8 308/8 پیرسو  سیاسی توسعة های نون  ررتاا ی  و رش ر  رس فا ا رز تکنولوژی ةرربط

 63/8 608/8 پیرسو  رج ماعی توسعة های نون  ررتاا ی و رش ر  رس فا ا رز تکنولوژی ةرربط

 8260 83/8 پیرسو  فرهنگیتوسعة های نون  ررتاا ی و رش ر  رز تکنولوژیرس فا ا  ةرربط

 888/8 618/8 پیرسو  رق صا ی توسعة های نون  ررتاا ی و رش ر  رس فا ا رز تکنولوژیرربطة 

 

 رری خطوای آزموو   ر سوطح و با توجه به رننکوه سوطح معنوی( 33 اق ن انج جدول )

رس فا ا  دو  و بی مینید أرصلی تفرضیة   رف  که تورمی ،رس  83/8کم ر رز  66/8ر مینا  

 رر  و   رری وجوو معنویرربطة ملی توسعة های تون  ررتاا ی با رش ر  ربعا  رز تکنولوژی

 رس    -76/8ضرنب هماش گی  و م غیر برربر 

توسعة های نون  و تکنولوژی یرفاصله ریم غ  و  یب رسو یپ یررربطه آزمو  ،فوق جدول

 یمعنا رر سطح مقدرر جدول  نر یخروج رساس بر که نیجا آ  رز   هد یم نشا  رر سیاسی

 بنضور و  رر  وجوو  یمعنوا رر ةرربطو ریوم غ  و  یب، باددیم ( 87/8 رز کم ر) 88/8 برربر

 هوای نوون  ررتاوا یرسو فا ا رز تکنولووژی چه هر که معنا  نر به  باددیم مثا  ،یهماش گ

  رصود 66 بوا موا یفرعو ةیفرضو جوهین   ر و دوو یم ش ریب هم سیاسی ةتوسع بادد، ش ریب

های نون  ری پیرسو  بی   و م غیر تکنولوژیآزمو  رربطه ،جدول فوق دو  یم دنیأت نا یر م

 هد  رز آ  جانی که بر رساس خروجی رن  جدول مقدرر سطح رر نشا  می رج ماعیتوسعة و 

 معنا رری وجو  ندرر   ةبی   و م غیر رربط، بادد(  می87/8)بیش ر رز 60/8معنا رری برربر 

های نون  ررتاوا ی ری تکنولوژیری پیرسو  بی   و م غیر فاصلهآزمو  رربطه ،جدول فوق

 هد  رز آ  جانی که بر رساس خروجی رن  جدول مقدرر سطح فرهنگی رر نشا  میتوسعة و 
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معنا رری وجو  نودرر  و  ةبی   و م غیر رربط( می بادد، 87/8)بیش ر رز  60/8معنا رری برربر 

   دو ر ن یجه فرضیه ر  می

 رق صا یتوسعة های نون  و تکنولوژی ریم غ  و  یب رسو یپ یررربطه آزمو  ،فوق جدول

 برربور یمعنوا رر سوطح مقدرر ،جدول  نر یخروج رساس بر که نیجا آ  رز   هدیم نشا  رر

 ةیفرضو جهین   ر و  رر  وجو  یمعنا رر ةرربط ریم غ  و  یب، بادد یم( 87/8 رز کم ر) 88/8

 دو می دنیأت نا یر م  رصد 66 با یفرع

 های استنباطی و چند متغیرهتحلیل داده .3. 4
 

 های چندگانه میان متغیرهای مستقل با متغیر وابستهوضعیت همبستگی .12جدول 

 مدل همبستگی نضریب تعیی ضریب تعیین تعدیل شده تخمین خطای استاندارد

66/32 67/8 62/8 73/8 3 

 

محاسواه دودا رسو  کوه  Fه وسویلة معنا رر بو   رررسویو  بو ،(36 اق ن انج جدول )

 هود و ضورنب رر نشوا  موی« ربعوا  توسوعه»هماش گی م غیرهای مش قل بوا م غیور وربشو ه 

رسو  و معنوا رر   (Sig=888/8 ) رصد  66 ر سطح   بادد رصد می 73/8هماش گی معا ل 

صد  رس  به رنو  معنوی  62میزر  ضرنب تعیی   ،   همچنی دونید میأما ت ة ر ن یجه فرضی

 کنند صد  رز تغییررت م غیرهای مش قل رر تایی  می 62که م غیرهای مش قل روی هم رف ه 

 

 جدول معناداری رگرسیوننتایج  .13 جدول
  مربعات مجموع درجة آزادی مربع میانگین Fآزمون  درجه معناداری

 رررسیو  81/37271 2 31/7616 18/66 888/8

 باقیماندا 06/66661 351 33/627  

 جم  63/331050 308   
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تما  م غیرهای مش قل بور ربعوا  توسوعه  ررری سوطح معنوا رری  ،(33 اق ن انج جدول )

-وسعه مویهای نون  بر ربعا  تثیر مش قیم و مثا  تکنولوژیأتة  هندبادند که نشا می 88/8

  بادد 
 

 بینی متغیر مستقل از روی متغیر وابستهپیش .14جدول 

سطح 

 معناداری
 Tمقدار

ضریب 

 استاندارد بتا

 ضرایب غیر استاندارد

خطای  مدل

 استاندارد
 بتا

 ) مقدرر ثاب  ( 18/15 66/38  23/1 88/8

3 
 تلونزنو   رخلی -66/8 85/8 -68/8 -63/3 88/8

 رنن رن  13/8 33/8 30/8 57/3 88/8

 ماهوررا 73/8 33/8 307/8 66/3 88/8

 

(،  ر بی  تأثیر م غیرهای مشو قل ورر  دودا  ر مودل رررسویونی، 31 اق ن انج جدول )

ثیر و تلونزنو   رخلوی بوا ضورنب رسو اندرر  أ( بیش رن  ت73/8)ماهوررا با ضرنب رس اندرر  

بوا رفوزرنش  ،رند  به عاوارت  نگور  توسعه  رد هثیر رر بر م غیر ربعاأ( کم رن  میزر  ت-66/8)

دو  و بوا رفوزرنش میوزر  ملی بیش ر میتوسعة های مجازی میزر  رس فا ا رز ماهوررا و داکه

 رس فا ا رز رنن رن  میزر  توسعه ملی کاهش می نابد   
 

ابعاد  نیانگیمة سیمقا برحسبهای نوین مختلف تکنولوژی انیم 31ی دانت تیبیتعق آزموننتایج  .15جدول 

 توسعه
 سطح معناداری اختلاف میانگین های نوینیتکنولوژ

 تلونزنو   رخلی

 ماهوررا

 رنن رن 

*53/0- 
*77/36- 

05/38- 

88/8 

88/8 

88/8 

                                                           
1. nett T3 
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کند کوه بیا  می« 3 ر رننجا آزمو   رن  تی »آزمو  های تعقیای  ،(37 اق ن انج جدول )

هوای نوون  نون  معنا رر رس    ر ورقو  تکنولوژیهای رخ لاف میانگی  بی  کدر  تکنولوژی

با توجوه  ،ررتاا ی رر به صورت جف  با نکدنگر مقانشه می کند  بر رساس ن انج جدول فوق

« مواهوررا، رنن رنو  و تلونزنوو   رخلوی»های موجو ، سطح معنا رری بی  به سطح معنا رری

که میزر  رخ لاف میانگی  رنن رنو  بادد و معنا رر بو ا رس  به رن  صورت می 87/8کم ر رز 

  باددکم ر رز بقیه می

 گیرینتیجه. 5

ملی رر  توسعةربعا   ربارة تهررنیا   نظررتمحور و توسعه و رونکر  رج ماع ،ن انج تحقیق

 مع قود تهررنیوا  رز نقول بوه سو  جها   ر توسعه ررتاا ات ک ا   ر ملکات نماند نید میأت

 بیرونوی هایوربشو گی و ظالمانه ساخ ارهای رز رهانی و رج ماع حفظ بر رونکر  رن  ،رس 

 سوومی جهوا  هوایجناش برخی و محیطیزنش  زنا ، بخش،رهانی هایجناش   رر  تأکید

  ر محووررج مواع ةنظرنو  رندسواخ ه مطورح محوررج ماع ةنظرن رصول با سازرارر رر مااحثی

 زنوا ی بشویار رهمیو  رج ماعی تغییر هنگیفر و رق صا ی ةجاررررنان رونکر های با مقانشه

 تفشویرهای و فرهنو  بورری ورقو   ر ،محووررج مواع رونکر   رس  قائل رنشانی عامل برری

توور   ر ورقو  می(  152 ، ص 6883، ملکوات) رس  قائل مرکزی نقش ،ورقعی  رز فرهنگی

 رفوه خطوی و نورربطة  ،های ررتاا یملی و تکنولوژیتوسعة ربعا  مخ لف  ةرف  که رربط

   ، توسعه ربعا  مخ لف  رر ددنیش   همانگونه که  ر مرور نظری پ وهش ردارا 

و  ن رنو نمواهوررا، ری ماننود ررتاوا   ننوو یهوایتکنولوژ هد که یمن انج تحقیق نشا  

 رر نور «یاسویو س ی، رق صوا یفرهنگ ،یرج ماع ةتوسع»ملی  ةتوسع رخل بر ربعا   و نزنتلو

  ننوو یهایتکنولوژی، رج ماع ةتوسعزمینة   ر یررتاا   ننو یهایتکنولوژ   رذرر رسریثأت

مشوارک   ،یرج مواع عودرل توسوعة  ،یرفواا رج مواعرفوزرنش  ،ینگور  رج مواع ر تغییر 

مهواجرت و  ر کاهش نا رفوزرنش » ،یفرهنگ ةتوسعبعد  ر رذرر هش ند  ریثأت رر نر «یرج ماع
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ی بوه اسیس ةتوسعبعد  ر  رذرر رس  ریثأت رر نر ی  رفرهنگ ینوآورتوسعة  ،ینیدهرنشدد ر

رق صوا ی توسوعة  لاخل رزمنجر خورهد دد و  ر نهان   دهروندر  یاسیمشارک  س رفزرنش

رنن رنو   (3363تحقیق جعفری و روحوانی ) مطابق ن انج رنجامد میسانر ربعا  هم به توسعه 

ررتاوا ، هموه جوانی بوو ، فقودر   هانی چو  تعاملی بو  ، هم زما  بو  باتوجه به ون ری

داکه و سانشورررنزی، ف انی مناسای برری رحیای ربعوا  رز  کن رل مرکزی، فقدر  مالکی  بر

رنن رن  بشو ر مناسوای بورری  ،بادد   ر مجموعمشارک  سیاسی و  موکررسی می ة س  رف 

(، 3363اق تحقیق خوانیکی )   فررهم کر ا رس سیاسی و مشارک  سیاسی توسعة رش ر  

ها، رمکانات آموزدی پا به پای مشائل فرهنگی، توسعه با پیدرنش و رش ر  تکنولوژی رسانه

ثیر رذرد ه رس  که أفرهنگی مانند نظا  آموزدی تتوسعة های نون  بر ناف ه رس   تکنولوژی

توسعه مش لز  عاوور رز فرهنو   ، ر تحقیق حاضر رن  فرضیه ر  ددا رس   رز نظر فرهنگی

سوی رز چوارچو  نظوری، أبوه  نگور بیوا  و بوه تانی رسو    ی به فرهن  باز عقلوسن ةبش 

  قائلنود مرکزی نقش ورقعی  رز فرهنگی تفشیرهای و فرهن  برری محوررج ماع رونکر های

 هوای رح  ر حیاتی نقش رج ماع، ةرف   س  رز ح  و فرهنگی هون  فرهن ، نوعی رعا ة

 رونوه بودن (  151 ، ص 6883 ملکوات،) کنودمی فارن محوررج ماع هایجناش بخشیرهانی

 عموومی فزرننودة نیازهای برآور   جه  رج ماعی نظا  نو ررتقای فررنند رر توسعه تهررنیا 

 تعوارنف خلواف بور تعرنف رن    رندمی معنوی و ما ی رفاا و بهاو  بالاتر سطوح به نیل  ر

 محقوق عورمول تعرنوف، رنو  رتیوب،ت بدن    رر  کیدأت توسعه معنوی وجه بر توسعه پیشی 

 کند می من قل توسعه زری رو  هایآراهی به موفقی  زریبرو  هایمقوله رز رر توسعه

 و رف ودمی رتفاق زما   ول  ر که رس  ریپدندا بلکه ،نیش  داهنو رمری ،توسعه تحقق

 رر آ  ی سو اور ها و کنود نفوی رر قاول  ولو  هایسیاس  فعالی ش زما   ر  ول  هر ررر

  ر رقودرمی خوو  کوه رمور رنو  و رسو  رندرخ ه تأخیر به رر توسعه روند تنها، بشمار  نا ندا

   هودمی هودر رر جامعوه معنووی و موا ی منواب  صورفاً دوو می تلقی نیاف گیتوسعه جه 

 بوه آ  هایدواخص رز هوم توسوعه رمور  ر کوه های ررتاوا یها و تکنولوژیرسانه ،بنابررن 
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 نظور  ر رر نک وه رنو  باند دوندمی محشو  آ  ةکنندتشهیل عنور  به هم و دآننمی حشا 

 و  هنود قوررر رولونو   ر رر ملوی منواف  سیاسوی هوایریری جهو  رز فارغ و بادند  رد ه

 هایدواخص بور علواوا محووررج مواع رونکر  دد، ردارا که  ر چارچو  نظری  ورهما 

 بانود هوای ررتاوا یتکنولوژی، کنودمی توجوه توسوعه رنشوانی هایداخص به ،توسعه ما ی

 رج مواعی و رق صا ی توسعة برری مناف  رز حمان  و کنند رنفا رر مثا ی بخشیتوسعه وظانف

 کنند  رنفا رر موثری نقش فرهنگی وحدت و ثاات ملی، هون  چو  رهدرفی و

 نامهکتاب

  : نشر آرهتهرر   ر لاعاتی ةجامع سوی به رنرر  حرک (  3357) س  آقاجانی،  3

 ملی تلونزنو  و رر نو: تهرر   رنرر  ملی توسعة  ر رروهی هایرسانه نقش(  3371)    تهررنیا ،  6

  رنرر 

  رر بیل: جها  جهانی دد  و جانگاا مخا ب  ر هنر جهانی(  3360جعفری، ع ، حیدری، خ  )  3

  رنشگاهی 

 هایپ وهش نامةفصل  یاسیس توسعة  ر رنن رن  نقش بررسی(  3363  )  روحانی، ع ، جعفری،  1
  363-316 (،55) 63  ررتاا ی

 مدنی  رریرددری بر ررتاا ی نون  هایفناوری نقش(  3365  ) رس سعیدی،  ،ع جعفری،  7

  383 -333 (،13) 33  ریرسانه مطالعات نامةفصل  رر بیل دهر دهروندر 

  ی علو  رج ماع نةشرن .ملی  ر رنرر ة توسعمطالعات ررتاا ات و  یهاا یبن(  3303) .خانیکی، ا  2
  5-72، 66و  60

ة توسع هایبرنامه  ر «توسعه» و «ررتاا ات» مفهومی (  حول3361سمی، ز  )قاداا ، خانیکی، ا  5

   03-338(، 3) 1  فرهنگی – رج ماعی توسعة مطالعات  رنرر 

 مجموعه مقالات  رنرر   ر ملی توسعة و ررتاا ات رلگوهای و پیشرف  رندنشة(  3363  )ا خانیکی،  0
 تجار  و توسعه ررنج هاینظرنه و مفاهیم ویورکا پیشرف  رنررنی رسلامی رلگوی کنفررن  سومی 

رن شاررت تهرر :  ،3366رر ناهش  ماا   پیشرف  رنررنی رسلامی نظرنه سوی به: جها  و رنرر 

  617-656، رلگوی پیشرف 
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 ملی توسعة های نون  ررتاا ی بر (  بررسی نقش فناوری6832) ، ک قائمی رسگونی  ،قهرمانی، ع  6

، 6832 سامار   حشابدرری ر مدنرن ، رق صا  و  پ وهش های نون لی رلمل ومی  کنفررن  بی 

 کورلالامپور 

   اا اانی علامه  رنشگاا: تهرر   جمعی ررتاا  وسانل(  3303) ک  مع مدن ر ،  38

 و سیاسی رق صا  بر ما نی رنقلا   و بی  رنرر  توسعة رلگوی (  تحلیل3366) ر زمانی،  ، مومنی، ف  33
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