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  هاي نوین در توسعه سیاسی کشورهاي جهان سوم  نقش رسانه

 
 1سید وحید عقیلی دکتر

 
  22/12/96 پذیرش: تاریخ        13/1/96 :وصول تاریخ

  
  چکیده:

ي  ید ارتباطی است که همههاي جد اینترنت یکی از با نفوذترین فناوري
ي  به نوعی همه ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر عظمت خود قرار داده است و

ي  ابعاد حیات فردي و جمعی ما متأثر از این تکنولوژي ارتباطی است. توسعه
شوند یکی از مقوالت مهمی  ویژه جوامعی که جهان سوم نامیده می جوامع به

ناپذیري دارد.  تسریع آن تأثیر اجتناباست که اینترنت در کند شدن یا 
ي سیاسی آثار  نظران علوم سیاسی معتقدند که اینترنت در بعد توسعه صاحب

ي اطالعات، تأثیر گسترده بر افکار عمومی  مثبتی مانند انتشار و کسب آزادانه
دهی به آن، اصالحات ساختاري کلی و جزئی در جوامع، دموکراسی  و جهت

به دنبال داشته است؛ البته اینترنت  هی انتخابات و ... راالکترونیکی، ساماند
تبعات منفی همچون تهدید حاکمیت ملی، کوچک شدن حریم انسان و ... را 

 ان دریافت که اینترنت با توجه بهتو ولیکن در مجموع می ؛نیز دارد
 هایی چون تعاملی بودن، همزمان بودن ارتباط، همه جایی بودن، فقدان ویژگی

تواند فضاي  کنترل مرکزي، فقدان مالکیت بر شبکه و سانسور گریزي، می
مشارکت سیاسی و دموکراسی را  ي مساعدي براي احیاي ابعاد از دست رفته

فراهم آورد و به این ترتیب بستري مناسب براي گسترش مشارکت سیاسی 
  رود. به شمار می

  
   ي سیاسی اینترنت، توسعه، توسعه کلیدي: مفاهیم

                                                 
 دانشیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز 1
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  مسأله یانب و همقدم
 ،علوم اجتماعی يترین مباحث در عرصهبرانگیزطات و توسعه یکی از چالشارتبا

. مطالعات در این زمینه بخصوص پس از فرهنگ در سطح جهان است و سیاست ،اقتصاد
یشمندان و نیز کشورهاي جهان سوم قرار نظران و اندمورد توجه صاحب ،جنگ جهانی دوم

ي جدید ارتباطی ها از آن روي اهمیت و گسترش یافته که فناوري. این موضوع گرفته است
اند اکنون نیز با افزایش کاربران اینترنت توسعه پیدا کرده اهمیت روزافزونی به خصوص در

  .باشد مینظران همچنان مورد توجه صاحب ،در سراسر جهان نقش ارتباطات در توسعه
ده از وسایل ارتباط جمعی شرط الزم سیاسی استفا يامروزه براي دستیابی به توسعه

 ،ي اجتماعیها ثیرات شگرفی در حوزهیل ارتباط جمعی از زمان پیدایش تأزیرا وسا ،است
اینترنت نیز داراي نقش غیر قابل  ،این میان . درانداسی و فرهنگی جوامع به جا گذاشتهسی

سعی بر آن  همین اساس در این پژوهش بر؛ سیاسی است يي توسعهانکاري در زمینه
سیاسی کشورهاي جهان  ياینترنت در توسعه است که نقش وسایل ارتباطی نوین خصوصاً

 سوم مطالعه گردد.
  

  شناسی پژوهشروش
اي استفاده شده است. ـ کتابخانه براي تبیین موضوع مورد مطالعه، از روش اسنادي

ه حامل حقایق روش اسنادي عبارت است از کنکاش منظم در اسناد، مدارك و منابعی ک
بررسی، کشف حقایق، استخراج، منظور نقد، پرسش اصلی پژوهشگر هستند، به مرتبط با 

موارد در  ياستفاده از همهو تجزیه و تحلیل آنها و در نهایت توصیف، تفسیر  ،بنديدسته
  .)124: 1378(سام آرام،  گزارش نهایی

  
  ارتباطات و توسعه

ي ارتباطی ها بخشی از مطالعات و پژوهش ،ارتباطات و توسعه يپژوهش در زمینه
ي دهد. پایه و اساس این مطالعات، نظریاتی است که از دهه میاخیر را تشکیل  يدهه چند

 مطرح شده است. ها بویژه آمریکایی ،پردازان غربیطور عمده از سوي نظریهبه بعد به 1950
رتقاي صنعت و اقتصاد دارد و اي در رشد و اع باید گفت که ارتباطات نقش ویژهدر مجمو« 

تواند کارایی داشته باشد و  نمیقتصادي جهان بدون وسایل ارتباطی در حقیقت، سیستم ا
 (معتمدنژاد، »توان گفت که بقاي اقتصاد جهانی به بقاي وسایل ارتباطی وابسته است می

1375.(  
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 مشغولی چرا ارتباطات و توسعه به محور دلبه این ترتیب، مشخص است که 
مداران، دانشمندان و پژوهشگران جهانی تبدیل شده و نظریات گوناگونی در مورد سیاست

ارتباطات در فرایند  اند.ب نیز با یکدیگر به چالش برخاستهآن مطرح شده است که اغل
سایل گوناگون و ،ي گوناگونی داراي اهمیت است: نخست آنکهها ملی از جنبه يتوسعه

ي ها طرح يسازي و هماهنگی و ساماندهی مورد نظر در ارائههآگا ثر درارتباطی از عوامل مؤ
براي   میي مردها و همکاري  میروند و در جلب مشارکت عمو میشمار گوناگون توسعه به

      و دوم آنکه، ارتباطات خود نیز کننده دارند دستیابی به نتایج مطلوب، تأثیري تعیین
و همچنین مانند   مید ملی، سطح سواد و رفاه عمودرآم ي توسعه مانندها عنوان شاخصبه

ع و ممتازي آموزش و بهداشت، صنعت و خدمات از جایگاه رفی اجزاي اصل توسعه مانند
ي مهم ها براي پیشرفت و گسترش وسایل ارتباطی در کنار زمینه ،روبرخوردار است. از این

و » ارتباطات توسعه« این ترتیبشود. به  میاي در نظر گرفته ي ویژهها برنامه دیگر توسعه،
). 217: 1375معتمدنژاد، ( م یکدیگرندوملز در فرایند توسعه الزم و» ارتباطات يتوسعه«

  دو دیدگاه وجود دارد: نخست،  ثیرات ارتباطات بر توسعه،سرانجام اینکه در مورد تأ
و دیگري، ل است در حد معجزه قائ  که براي ارتباطات در توسعه نقش مهمیبینانه خوش

 يکنندهبدبین است و آنها را تضعیف ها بدبینانه که نسبت به کاربرد و استفاده از رسانه
  داند. میبیگانگی هویتی و از خودو ملی و عامل بی  میبو يها ارزش

  
  ي ارتباطاتها آثار و پیامدهاي فناوري

از طریق چند ردازش اطالعات ي نوین، از جمله توانایی پها ي بسیار فناوريها قابلیت
وهشگران پردازان و پژ، مرکز توجه بسیاري از نظریهها ، تلویزیون و شبکهها ايرسانه

اي از ي این پژوهشگران معتقدند که فناوري سبب پاره. همهارتباطات قرار گرفته است
 گیري آنان در قبال این نظریه،دهد، اما جهت میتغییرات اجتماعی است که در جامعه رخ 

یان، فناوري را تنها عامل و  وي یک طیف قرار دارد. گروهی با عنوان جبرگرادر دو س
ناوري را یکی خالف جبرگرایان، فدانند و گروهی بر میترین دلیل تغییرات اجتماعی اصلی

گیري و تحوالت اجتماعی کنند که در روند شکل میشماري تلقی از مجموعه عوامل بی
اي ، مانند آثار و پیامدهها فناوري را از سایر جنبه پژوهشگرانی هم که دخیل بوده است.

 ،دهند. در سوي دیگر می اند، طیف دیگري را تشکیلاجتماعی مورد بررسی قرار داده
العاده این امکانات در دستیابی به مقادیر نامحدود اطالعات، با گروهی مسحور توانایی فوق

مکاري و همسانی ت و تسهیل هسرعت باال و به منظور ایجاد بصیرت، جستجوي اطالعا
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 ها ثیرات اجتماعی فناوريي تأگروهی نیز نقاط تیره مقابل، ياند. در نقطهشدهبین کاربران 
دهند. افراد،  میروزي بشر را افزایش ند که این ابزارها، معایب و تیرهآزمایند و معتقد میرا 

یی وابسته ها ند و به فناوريکن می ها آزادي خود را قربانی عامالن تجاري دوستی و فناوري
توان  میبه این ترتیب  ).71: 1381 (فرهنگی و آذري، کنند شوند که آنها را درك نمی می

رتباطات و اطالعات در میان ي نوین اها ي گوناگونی نسبت به فناوريها گفت که نگرش
الی در زیر طور اجمه وجود دارد که برخی از آنها، بهپردازان و پژوهشگران این مقولنظریه

  شوند. میبررسی 
  

  نظریه جبرگرایی فناورانه - 1
گر در تغییرات اجتماعی است. ي فناوري هدایتها ؛ یکی از نظریه1جبرگرایی فناورانه

ي ارتباطی و ها جبرگرایان فناورانه، رویدادهاي فنی خاص، فناوري یا رسانه يبنا بر عقیده
تغییرات در جامعه است و به  يلی و اولیهتر از آن، فناوري در کل، دلیل اصیا گسترده

   کند. میریزي اسی، الگوي سازمان اجتماعی را پیعنوان شرط اس
رسانه همان پیام « معروف يمداري و صاحب نظریه؛ پیشتاز رسانه2لوهانمارشال مک

 يکند مجراهاي ارتباطات، دلیل اصلی و اولیه مینخستین کسی است که ادعا  »است
مدارس،  ي نوین ارتباطی، زندگی خانوادگی، محل کار،ها نگی هستند و فناوريتغییرات فره

کنند.  میي بهداشتی، روابط دوستانه، مذهب و حتی سیاست را دستخوش تغییر ها مراقبت
ي فناورانه،     ها نویسد: جبرگرایی فناورانه به این معناست که نوآوري میباره وي در این

ي ارتباطات، زندگی بشر را ها عبارتی، شیوهشوند و به  می تردید سبب تغییر فرهنگیبی
  ).72- 73: 1383 (آذري، دهند میشکل 

  
  نظریه ابزاري - 2

ابزاري، فناوري تنها نوعی ابزار است که در خدمت کاربران  ياز دیدگاه مدافعان نظریه
باطات به ارت« عنوان یکی از متفکران این دیدگاه، در کتاببه 3گیرد. جمیز کري میقرار 

نویسد: فناوري، فناوري است؛ ابزاري براي برقراري ارتباطات و انتقال در  می» منزل فرهنگ

                                                 
1 technological determinism 
2 Marshal McLuhan 
3 James Carey 



  هاي نوین در توسعه سیاسی ...هنقش رسان 

 

239

اوري به نحو عمیقی خنثی است. در این تفکر، فن». ... و نه چیزي بیشتر وراي مکان است
  گونه محتواي ارزشی ندارد و به خودي خود بد یا خوب نیست.هیچ

  
  نظریه بنیادي - 3

از متفکران بنام این دیدگاه هستند، آنان متعقدند؛ فناوري به مثابه  2یدگراه  و 1الول
کند.  میدنیاي اجتماعی را با هدف کنترل، بازسازي   مینظام فرهنگی جدیدي است که تما

 زندگی تبدیل شده است يبلکه به محیط زیست و به شیوه فناوري تنها یک ابزار نیست
پرسشی در باب «معروف خود با عنوان  يمقاله باره و درینیدگر در اها  ).73: 1383 (آذري،
اما اگر فناوري را امري خنثی تلقی کنیم، به بدترین صورت، تسلیم «  نویسد: می» فناوري

 ،آن خواهیم شد. زیرا چنین تصویري از فناوري که امروزه بخصوص مورد ستایش است
  ).2: 1373 ،ر(هایدگ »بندد میچشم ما را به کلی بر ماهیت فناوري 

  
  نظریه آرمانی و نظریه ضد آرمانی - 4

گرایان و مخالفان رسد. آرمان میسال  500آرمانی به  ي آرمانی و ضدها قدمت اندیشه
آزمایند و اغلب وراي خود فناوري و روابط  میآنها، برخی احتماالت خاص اجتماعی را 

گرایان، از انآرم وارند اما ضدگرایان به امکانات آینده امیدکنند. آرمان میمرسوم حرکت 
شرایطی که  اند. دیدگاه نخست معتقد است، فناوري تحتي هولناك آینده در بیمها پیشامد

کند. کسانی که براي  میآل عمل سیار هماهنگ و همکار باشند، ایدهکاربران، ب يهمه
و محیط یی نظیر موج دوم، موج سوم سپهر اطالعاتی ها ي ارتباطات از واژهها فناوري

در کتاب موج سوم خود  3کنند، از هواداران این دیدگاه هستند. تافلر میهوشمند استفاده 
امروزه، ما همزمان با اینکه سپهر اطالعاتی جدیدي را براي تمدن موج سوم «  نویسد: می
» هوشمند« پیوندیم که زنده نیست اما میسازیم به یک محیط مرده پیرامون خود  می

در مقابل این عده،  .)178: 1374 (تافلر، »پیشرفت انقالبی البته رایانه استاست. کلید این 
تحقیر و تضییع  يکنند و آن را مایه مینگاه  ها تعدادي نیز با دیدگاه انتقادي به فناوري

ي متقابل اجتماعی را از دست ها خوانند. در این دیدگاه، افراد، کنش میزندگی اجتماعی 
شود و پاالیش  میکار تجزیه  رود، میاستقالل متخصصان از بین مختاري و دهند، خود می

                                                 
1 Ellul 
2 Heidegger 
3 Toffler 
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اند، گرایان نام گرفتهاین گروه که ضد آرمانسازد؛  میتري را ممکن اي، نظارت نزدیکرایانه
رسانی نادرست به العات به منظور نظارت و یا اطالعي اطها اند که فناوريبر این عقیده

شرط ضروري  که ،کند که حریم خصوص زندگی افراد میاند. این دیدگاه بیان وجود آمده
 گیرد میجویانه و آزاد است، به این ترتیب مورد تجاوز قرار براي دموکراسی مشارکت

   ).74-75: 1381 (فرهنگی و آذري،
بیند و ضایع  میفناوري لطمه  يهاي اخالقی به واسطهارزش ،این دیدگاه متعقد است

افراد را از محیط اجتماعی دور و مجزا  ها ي نوین در خانهها شود. استفاده از فناوري می
  ).5: 1385 (ساروخانی، سازد میکند و در زندان تنهایی گرفتار  می

  
  مفهوم توسعه سیاسی

سیاسی در اصطالح به معنی افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در  يتوسعه
بودن، آزادي و تغییرات اساسی   میترکیب مرد ،حل و فصل تضادهاي منافع فردي و جمعی

نهادي  يسیاسی فراگردي است که زمینه يدر یک جامعه است به عبارت دیگر توسعه
کند و حاصل آن، افزایش توانمندي  میو مشارکت سیاسی آنها را فراهم  ها کردن تشکل

نکه با وجود آ مند در فضاي سیاسی جامعه است.ها براي مشارکت قانونافراد، احزاب و گروه
 اواخر  از شد. میسیاسی توجه  يبه ابعاد اقتصادي توسعه 1950و  1940ي ها در دهه

اجتماعی و سیاسی بیش از عوامل و  يها پژوهشگران علوم سیاسی به شاخص 1960 يدهه
 سیاسی به نحوي با  يدادند. در مراحل بعد، توسعه میي اقتصادي اهمیت ها شاخص

زیرا گروهی از دانشمندان بر این نظر بودند که چنانچه  سیاسی گره خورد فرهنگ يمقوله
افت که این به متغیرهایی دست ی تحلیل فرهنگ سیاسی جوامع بتوان از طریق تجزیه و

ي نظام براي پاسخگویی بیشتر نسبت به نیازهاي ها گیري از تواناییعناصر را در جهت بهره
  اسی مطلوب امیدوار بود.سی يتوان به تحقق توسعه میجامعه به کار اندازد، 

یی همچون تفکیک و افتراق، شهري ها سیاسی، شاخص يدر شناخت و تعریف توسعه
گسترش  ،هاي اجتماعیهاي میانی، تمایز هویتی، گسترش گروهشدن، گسترش گروه

نهادهاي سیاسی غیر دولتی، نهادینه و پیچیده شدن ساختار سیاسی، عقالنی شدن نظام 
 ،هاي عقیدتی دولت از قبیل آموزش و پرورشش و کارآمدي دستگاهساالري، گستردیوان
پیدایش فرهنگ سیاسی همگن،  زدایی،، نهادهاي مذهبی و حقوقی، تمرکزها رسانه
هنگ تساهل و گسترش فر »زبان در ارتباط«عنوان مادهاي مشترك سیاسی بهن شگستر

تعمیم سیاست و شدن دولت و سیاست،  ابوییت غیر ،زداییمداراي سیاسی، افسون
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ي سیاسی به نفع نظم فرهنگی ها اجتماعی شدن آن، شکسته شدن پوسته خرده فرهنگ
در انظار  ها عرضی قدرت سیاسی با سایر قدرتشخصی شدن سیاست، هم فراگیر، غیر

اعتماد به باال در  و» دار بودندولت«گسترش احساس  ،و از دست رفتن مطلوبیت  میعمو
پذیري و توانایی براي پذیرش عدالت، جامعهمشروعیت  شأن منعنواي سیاسی بهجامعه

 1نتینگتونها  اند. از نظر ساموئلمؤید معانی مختلف این مفهوم  می، به تماها مشارکت
 ي؛ پیچیدگی،ها داري ویژگیارت است از آفرینش نهادهاي سیاسیسیاسی عب يتوسعه«

اي جدید و ترویج تغییر اجتماعی و هاستقالل و انسجام براي جذب و تنظیم مشارکت گروه
نهادهاي  يسیاسی، لنگ لنگان رفتن توسعه ياو مسئله ياقتصادي در جامعه به عقیده

 ).110: 1376 زاده،(امین اجتماعی و اقتصادي است يسیاسی به دنیال توسعه
اند و آن را د میاداري و قانونی  يسیاسی را توسعه يتوسعه ي، الزمه2لوسین پاي

 يتوسعه يشمرد و مشارکت را الزمه میمردم  يو تجهیز توده رادف نوسازي سیاسیمت
ی به نیازها و افزایش ظرفیت نظام را در پاسخگوی کند. وي در مجموع، میسیاسی تلقی 

داند و مشارکت سیاسی را  می ها ي مردم، تنوع ساختاري و تخصص شدن ساختارها خواست
  پندارد. میسیاسی  يتوسعه ينیز الزمه

دهد. کید قرار میاسی نظام را در تعریف خود مورد تأافزایش کیفی سی 3جیمز مکمن
دستیابی به موقعیتی است که در آن یک نظام سیاسی به  سیاسی، يبه نظر وي، توسعه

طریق  آمیز براي افزوده شدن کیفی ظرفیت سیاسی خود ازجستجوي آگاهانه و موفقیت
  .)1377نایل آید (کلمن،  ثر و موفقابعاد نهادهاي مؤ

  
  مشارکت سیاسی

اعضاي جامعه در استقرار و  يشرکت دادن کلیه مفهوم مشارکت سیاسی به معناي
به صورت شرکت در  ی است، اشکال مختلف مشارکت سیاسیامور نظام سیاس ياداره

ي دادن و شوندگان از طریق رأهاي اجتماعی و سیاسی، انتخاب حکومتگیريتصمیم
مشارکت سیاسی، دخالت فرد در سطوح مختلف فعالیت  یابد.در انتخابات تجلی میشرکت 

در نظام سیاسی است که از دخالت و وارد شدن، تا به دست آوردن یک منصب سیاسی را 
اي خاص شناسی سیاسی، هر یک به گونهجامعه يهاي مهم در حوزهشود. نظریهشامل می

                                                 
1 Samuel Huntington 
2 Lucian Pye 
3 James Mcmahan 
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نخبگان، مشارکت سیاسی را به  يراي مثال، نظریهکنند. ببا مفهوم مشارکت برخورد می
هاي نخبگان ثیر از دستکاريفعالیتی یا تأها نوعی بیکند و براي تودهنخبگان محدود می

گرایان، مشارکت سیاسی یک رفتار سیاسی مهم در تبیین ل است. اما از دیدگاه کثرتقائ
 ).110: 1992، 1راششود (گذاري تلقی میگیري در سیاستتوزیع قدرت و صمیم

هاي سیاسی، جایگاه اجتماعی، اساس مشارکت در چهار عامل قرار دارد: محرك
هاي سیاسی از هاي شخصی و فضاي سیاسی. هر چه فرد بیشتر در معرض محركویژگی

تعلق به سازمان سیاسی و در اختیار داشتن اطالعات، قرار  سیاست، يقبیل بحث درباره
تر و جوتر، سلطهر مسائل سیاسی دارد. افراد هر چقدر اجتماعیگیرد، مشارکت بیشتري د

کنند. جایگاه اجتماعی از قبیل سطح تحصیالت، محل گراتر باشند، بیشتر مشارکت میبرون
ثیر چشمگیري دارد. محیط و فضاي و قومیت نیز در فرایند مشارکت تأ اقامت، طبقه

ري از مشارکت تواند مشارکت یا دوسیاسی نیز حایز اهمیت است، زیرا فرهنگ سیاسی می
  ).116 را تشویق کند (همان:

  
  اینترنت 

گرددکه در سال برمی 2دیگري به نام آرپانت ياندازي اینترنت، به شبکهراه يسابقه
      هاي تحقیقاتی پیشرفته در وزارت دفاع آمریکا میالدي از سوي آژانس پروژه 1969

هایی است که بعضی از ترین نوآوريترنت، یکی از مهمجهانی این ياندازي شد. شبکهراه
راه عظیم اطالعاتی را مشابه با ثیرات این بزرگپردازان براي تأکید بر اهمیت آن، تأنظریه

  ).20: 1380اند (محسنی، ها ذکر کردهثیرات اختراع چاپ بر زندگی انسانتأ
اند، نیافته نامیده شدهعهی که جهان سوم، پیرامونی و توسجوامع بویژه جوامع يتوسعه

ناپذیري ینترنت در کند شدن یا تسریع آن تأثیر اجتناباست که ا  یکی از مقوالت مهمی
ها و ها، نگرشهایی که بر ارزشها پیام است، پیاممیلیون يکنندهدارد. اینترنت منتقل

ثیر تأ م فرهنگی و سیاسی در سطح کالن،هویت فرهنگی کاربران در سطح خرد و بر نظا
کنند، به بحث آزاد در مورد موضوعات با افراد دیگري که از اینترنت استفاده می گذارند.می

هاي اینترنتی به صورت گوناگون بپردازند و در نهایت، از اطالعات و اخبار موجود در سایت
طور عمده به خالف اینترنتهاي دیگرکه برهاي رسانهگزینشی و بدون داشتن محدودیت

  ).96 :1379اند، استفاده کنند (جاللی، یهیک سو
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اي بسیار شخصی و خصوصی است. اینترنت، با وجود گستردگی و پیچیدگی، رسانه
هاي بحث و مانند آن اینترنت از طریق پست الکترونیکی و ارتباط بین فردي از راه گروه

کند، را تسهیل میآزاد، یا محدود به اعضا باشد) گفتگو و تبادل نظر  (که ممکن است کامالً
پذیر مکانا ومختلف طور عمده از طرق بهدسترسی یک به چند اطالعات را  همچنین نیز

کند، داراي که اینترنت به صورت مدل یک به چند عمل می  میسازد. اما حتی هنگا می
کند به این معنی که هاي گروهی متمایز میقابلیتی است که تنها آن را از دیگر رسانه

هاي تغییرات برخوردار از قابلیت تعاملی است و همین قابلیت تعاملی، زمینههمواره 
  . )47: 2005 ،1کند (دارنلیاجتماعی و اقتصادي متعاقب را براي آن فراهم می

  
   اینترنت و توسعه سیاسی

سیاسی، آثار مثبتی  ينظران علوم سیاسی معتقدند که اینترنت در بعد توسعهصاحب
دهی به ب آزادانه اطالعات، تأثیر گسترده بر افکار عمومی، جهتانتشار و کسهمچون 

اصطالحات ساختاري کلی و جزئی در جوامع، دموکراسی الکترونیکی، ساماندهی انتخابات و 
سیاسی نیز مواردي مانند  ي... به دنبال داشته است. تبعات منفی نفوذ اینترنت در توسعه

شود، ضمن اینکه، تحت ها را شامل میانتحدید حاکمیت ملی و کوچک شدن حریم انس
پیرامونی)  مرکز، يثیر آن، مفهوم دولت تغییر کرده و مفهوم جهان چند مرکزي (نظریهتأ

اي از دانشمندان محوري شده است حتی با گسترش اینترنت، عدهجایگزین جهان دولت
تر شده است و چکها نیز کواند. حریم شخصی انسانپایان جغرافیا را مطرح کرده ينظریه

  ها گسترش یافته است.کنترل دولت يخالف انتظار و تصور همگان، محدوده و حیطهبر
هاي و فناوري به این ترتیب، بحث در خصوص تأثیرات اینترنت و دیگر اطالعات

هاي تقویت و بسیج، به صورت عنوان نوعی رقابت بین نظریهارتباطی بر مشارکت سیاسی به
). 1999و نوریس،  1982و همکاران،  3، داتون2رفته است (دن زیگراي شکل گگسترده

هاي اطالعات و ارتباطات، از توزیع کنونی کند که فناوريبیان می» 4تقویت يفرضیه«
ثر که در حال حاضر در هاي مؤکه اشخاص و گروه کنند، چراقدرت سیاسی حمایت می

هاي جدید را کنترل و تفاده از فناوريروند سیاسی فعال هستند، قادرند انتشار، طرح و اس

                                                 
1 Darneli 
2 Danzige 
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کند که با استدالل می» 1بسیج يفرضیه«از عالیق پایدار خود حمایت کنند. در مقابل، 
ارتباطات و درك اطالعات را  يهاي ارتباطی جدید، هزینههاي نخبگان، فناوريوجود تالش
نند. به همین دلیل، کتري را براي مشارکت ایجاد میهاي جالبیتعدهند و موقکاهش می

     شوند و برخی از ساالرانه میهاي جدید و افزایش مشارکت مردمباعث تقویت گروه
  صورت، به سختی قابل نفوذ هستند.این گشایند که در غیرهاي سیاسی را میشبکه

  
  کشورهاي جهان سوم و اینترنت

 بوده و اکثراً استعماري يکشورهاي جهان سوم کشورهایی هستند که داراي پیشینه
اند و ویژگی اکثر آنها درآمد پایین، ضعف در روابط بازرگانی خارجی، محصولیتک

باشد. هاي سیاسی و مدنی محدود میجامعه و آزادي يمحرومیت اجتماعی قشرهاي عمده
مانده، در حال توسعه، م عناوین دیگري نظیر کشورهاي عقببراي کشورهاي جهان سو

شود که گسترش  مینیز استفاده  ... وابسته، پیرامونی و ،فقیر ،شدکم ر ،نیافتهتوسعه
نظران المللی، صاحبهاي بینها و سازماناز طریق دولت دسترسی این کشورها به اینترنت،

اکثر قریب به اتفاق  يیید قرار گرفته است. عقیدهرشناسان ارتباطات و توسعه مورد تأو کا
عنوان زیرساخت ملی، وابسطه ارتباطات دور را باید، بهي هاآن است، که اینترنت و فناوري

حال  هاي راهبردي براي کشورهاي درگونه زیرساختراهبردي قلمداد کرد. برقراري این
وري تواند باعث بهبود بهرهکه ارتباطات می رسد. به طوريحیاتی به نظر می ،توسعه

 دگی به ویژه در مناطق اقتصادي، حاکمیت، آموزش، بهداشت، سالمتی و کیفیت زن
تر در درون کشورهاي جهان دهد که اتصاالت وسیعها نشان میاي شود. این یافتهحاشیه

شود و در نتیجه، تغییرات سوم باعث بهبود زیرساخت اطالعات کلی در این کشورها می
ن رسد که جریان نابرابر اطالعات بیبه نظر می کند.مثبتی را در بهبود سیاسی ایجاد می

هاي ارتباطی و از جمله اینترنت کشیده شده و فناوري يکشورهاي مرکز و پیرامون عرصه
نیافته تبدیل کرده وامع مختلف، به ویژه جوامع توسعهج يمشکالت موجود را به دغدغه

ها مانع بزرگی بر سر راه افزایش دسترسی به اینترنت در جوامع اما کمبود زیرساختاست؛ 
تلفن  يهاي ارتباطی به ویژه در حوزهگذاريه تجدید نظر در سیاستاست ک  میجهان سو

و ... را ضروري ساخته است. عامل دیگر، غالب بودن زبان انگلیسی در اینترنت است، بر 
% 80اینترنت انجام گرفته، بیش از  يجامعه يسسهي پژوهشی که در مؤاساس نتیجه

% کاربران 57لی که فقط زبان مادري صفحات اینترنت به انگلیسی نوشته شده، در حا
  انگلیسی است.

                                                 
1 mobilization hypothesis 
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   گیرينتیجه
ترین عنوان برترین و شاخصهاي مختلفی که دارد، بهفناوري اینترنت با تمام جنبه

مطرح است که فضاي حاکم بر آن، بازنگري در بسیاري از  21نماد ارتباطات مدرن در قرن 
جمعی، با وسایل ارتباط دارد.الزم می هاي اجتماعی، فرهنگی و به ویژه سیاسی راعرصه

کند تا نقش خود را در توسعه ایفا کنند. گیري بهتر کمک میایجاد مشارکت، به تصمیم
هاي توانند خارج از چهارچوب تفاوت نظامهاي جمعی میدوسالپول معتقد است: رسانه

ند، زیرا محل و سیاسی اثر بگذار يسیاسی و تنها به دلیل نقش خود در جامعه، بر توسعه
در سطح وسیع   میتواند به صورت عمومجراي انتقال مباحثی هستند که در نهایت می
دهی ست. انتشار آزادانه اطالعات، شکلجریان یابد و اینترنت نیز از این قاعده مستثنا نی

 ثیرگذاري بر انتخابات، ایجاد و ي اصالحات سیاسی، تأفوري به افکار عمومی، توسعه
ان و نیز گیران سیاسی و شهرونددموکراسی الکترونیکی از طریق گفتگو با تصمیم يتوسعه

سیاسی مطرح  يتوسعه يجدي هستند که در زمینه  تهدید حاکمیت ملی، مفاهیمی
 ياینترنت، مفهوم دولت تغییر کرده است و جهان چند مرکزي (نظریه يهستند. با توسعه

رسد با چنانکه حتی به نظر می ؛محور شده استپیرامونی) جایگزین جهان دولت مرکز،
از طرف دیگر، حریم  توان مطرح کرد.پایان جغرافیا را نیز می يرشد اینترنت نظریه

 يخالف انتظار و تصور همگان، محدوده و حیطهتر شده است و برها کوچکشخصی انسان
   ها گسترش یافته است.کنترل دولت

اینترنت، سیاست و  يوان دریافت که مطالعه دربارهتاز مجموع مباحث ارائه شده می
شمار ش و مطالعه در ارتباطات سیاسی بههاي پژوهترین حوزهسیاسی، از فعال يتوسعه

جایی بودن، ی بودن، همزمان بودن ارتباط، همههایی چون تعاملآید با توجه به ویژگیمی
یزي، فضاي مناسبی براي احیاي گر، فقدان مالکیت بر شبکه و سانسورفقدان کنترل مرکزي
      مشارکت سیاسی و دموکراسی در جوامع پیشرفته و تقویت  يابعاد از دست رفته

  دانند.ساالري در جوامع در حال توسعه میمردم
توان گفت که اینترنت بستري مناسب براي گسترش توسعه و مشارکت در مجموع می

اي را در ها و عوامل تازهاینترنت، مهارت هاي نوین ارتباطی مانندرسانه .سیاسی است
اند و استفاده از آنها ممکن است آثار مربوط به توزیع مجدد را مبارزات سیاسی وارد کرده

هاي مختلف اجتماعی را در جامعه تغییر داده و هم در پی داشته باشد و نفوذ نسبی گروه
 هاي مختلف در مشارکت سیاسی گردد. باعث مشارکت گروه
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  .16 ي، شمارهپژوهش و سنجش
ي ترجمه، "اي و مخاطبان گفتگوهاي رادیوییتحقیق کتابخانه"). 1378آسابرگر، آرتور (

  .20و  19 يپژوهش و سنجش، شماره يفصلنامه افسانه موفقی،
هاي ، اطالعات سیاسی اقتصادي، شماره"سیاسی يتوسعه" ).1376(ه، محسن زادامین
  .118و  117

  تهران: نی. شناسی سیاسی،). جامعه1374( بشیریه، حسین
  تهران: آسمان.ي شهیندخت خوارزمی، ترجمه، ). موج سوم1374(تافلر، آلوین 
 پژوهش و سنجش، يهفصلنام ،"نقش اینترنت در جهان آینده"). 1379(اکبر جاللی، علی

  .7 يشماره
 ياي: درآمدي بر نظریه و عمل در باب جامعهجهان شبکه ).1384( دارنلی، جیمز

  تهران: چاپار. ي نسرین امین دهقانی و همکاران،، ترجمهاطالعاتی
  تهران: اطالعات. شناسی ارتباطات،جامعه ).1385( ساروخانی، باقر
پژوهش و  يفصلنامه ،"دا و سیما به تحقیق اسنادينیاز ص" ).1378(اله سام آرام، عزت

  .20و  19 يشماره سنجش،
 هاي خبري جهان،بانی در رسانهز تا روزگار اینترنت، دروازه). از آغا1380(شکرخواه، یونس 

  روزنامه ایران.
  تهران: سنجش. ). مبانی ارتباطات،1381اکبر و آذري، غالمرضا (فرهنگی، علی
  تهران: نی. ي منوچهر صبوري،ترجمه، اجتماعی ي. بنیادهاي نظریه)1377(کلمن، جیمز 

  تهران: دیدار. ي اطالعاتی،شناسی جامعه). جامعه1380محسنی، منوچهر (
 تباطات در ایران (مجموعه مقاالت)،ار ي). ارتباطات و توسعه1375( معتمدنژاد، کاظم

  تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی.
ي فصلنامه ي شاپور اعتماد،ترجمه، "پرسش از تکنولوژي"). 1373( هایدگر، مارتین

  ).1( 1ارغنون، 
  
  
  
 


