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  مقدمه

ي هـا  رسـانه متناسـب سـازي   انجمـن مجـازي    هدف از این نوشته آن است که خوراك فکري براي
ي نـوین همـان فنـآوري هـاي     هـا  رسـانه منظـور از  . را فراهم کنـد  نوین،سنتی مردمی و مرسوم براي توسعه

هدف آن نبوده که متن حاضر مباحثات را هدایت کند، بلکه هدف آن است که .است  4ارتباطی اطالع رسانی
ایـن مـتن در مسـیر جلـب توجـه بـه سـمت        .به راهنمایی جریان اندیشـه هـا و پرسـش هـا مبـادرت ورزد     

 . می نماید گیري هایی که هنوز به گونه اي ناکافی شناخته می شوندجهت موضوع

 مقاصد

بـه  ) الکترونکـی (ي سنتی و نوینها رسانهت فعلی متناسب سازي و به کارگیري ارزیابی و بحث از موقعی  ·
که شـامل برجسـته سـازي    (منظور و در جریان توسعه با تاکید ویژه بر اقدام هاي اجتماع محور و نیاز مدار 

 .، شکاف ها و نیازها می گردد"بهترین کارها"حوزه هاي مسئله ،
ي نـوین و سـنتی   ها رسانهبه کارگیري و متناسب سازي ) کاستی هايمزایا و (رشد آگاهی در مورد معانی  ·

 .در توسعه
فرمول بندي مجموعه اي از توصیه هـایی کـه ذینفعـان مختلـف را بـراي اسـتفاده مـوثرتر و سـازگارتر           ·

 .هاي سنتی و نوین در توسعه و به منظور تحقق توسعه قادر می سازد رسانه
 .و کشف امکانات همکاري و مجاري بحث آزاد تعریف حوزه هاي عالقمندي مشترك  ·

انجمن مجازي تهیه و تدارك مکانی ا ست که ما بتوانیم دانش،تجـارب و اطالعاتمـان    منظور نهایی
ي هـا  رسـانه در خصوص اعمال،پروژه ها ، روش شناسی ها،نظریه ها و پژوهش در خصوص بـه کـارگیري   

بـه اشـتراك   ) فنـآوري هـاي ارتبـاطی اطـالع رسـانی     (ي نـوین  ها رسانهو ) سنتی ، مرسوم و مردمی(محلی 
بگذاریم؛ جایی که ما از طرح سئواالت ،پرسش ها و نقدها در باب رابطه بین ارتباطات و توسعه و یا نقـش  

 .ارتباطات در توسعه می توانیم احساس آزادي نماییم

 موضوع ها 

هـا،   نگرانـی هـا ،پـژوهش   موضوع هاي مندرج در این مـتن بـر اسـاس تجزیـه و تحلیـل در بـاب       
این موضـوع هـا آن چنـان    . هاي موجود، کنفرانس ها و سایر انجمن هاي مجازي گزینش شده است گزارش

موضوع هاي متعدد به .گسترده و باز هستند که امکان آزادي و گریز از بحث هاي طوالنی وجود داشته باشد
جه ممکن است شما برخی همپوشانی هـا را در  می باشند، در نتی طور غیرقابل تفکیکی مرتبط و درهم تنیده

مشارکت کنندگان و سایر کسانی که مایل بـه درج خالصـه    انجمن از توضیحات.موضوع هاي مختلف بیابید

٤ Information Communication Technologies (ICTs) 

                                                            



بـراي یـک موضـوع    .تا جایی که با منظور آن مرتبط باشد اسـتقبال مـی کنـد   (مطالب خود در انجمن هستند 
             . پیشنهادي تاالر گفتگوي مجزا گشوده می شود

  مجموعه اصطالحات

مجموعه اصطالحات به کار رفته در بحث نامه حاضر به هیچ روي محدود و تعریف شـده نیسـت؛   
در حقیقت انجمن مجازي می تواند یک زمینه مناسب براي سئوال در مورد اصطالحاتی باشـد کـه در طـول    

تصریحات و توضیحاتی بـراي تسـهیل در فهـم آن هـا صـورت گرفتـه اسـت،اما در        .سال ها ایجاد شده اند
بنابراین بـدیهی اسـت کـه مشـارکت کننـدگان بـه روشـنی        .جموع راه براي بحث بیشتر باز و گشوده استم

این کـار مـی توانـد    .اصطالحات را در پیام هاي ایمیلی خود براي توسعه گفتگویی مشترك تعریف می کنند
             . باشد "نمادهاي مشترك "مشارکتی در جستجوي 

 موضوع هاي مرتبط و اساسی

وضوع هاي مرتبط متعددي شناسایی شده اند که ممکن است در طول بحث نیازمند توجهی دقیـق  م
در زیرمعدود موضوع هایی وجود دارند که مـی تواننـد از اجـزاي ضـروري هـر بحثـی در زمینـه        . تر باشند

 ) . تالبته تنوع این موضوع ها خود نیز قابل بحث اس(ارتباطات براي توسعه باشند/ارتباطات در توسعه
 برون زا در برابر درون زا   ·
 محتواي متناسب با زمینه  ·
 دانش بومی و سامانه هاي معرفت ارتباطی  ·
 دسترسی  ·
 مالکیت  ·
 قدرت و مشارکت  ·
 فرآیندهاي پایین به باال  ·
 نیازها واقدام ها نیاز محور  ·
 جنسیت  ·
 تناسب فرهنگی و اجتماعی  ·
 
 
 
 



 انتظاربرون دادهاي مورد 

در خاتمه کار انجمن گزارشی براي جمع بندي فعالیت هاي مشترك در جهت ایجاد مجموعه اي از 
نتـایج در  .براي تلخیص و طرح در اجمـن مجـازي تهیـه خواهـد شـد     "بهترین اقدام "توصیه هاي مربوط به

 . اینترنت در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت

 ساختار

 :و اختصارات انگلیسی زیر استفاده شده استبراي سهولت در کار از واژه ها 
Media Reality L   مانند و سازد می پذیر امکان را اطالعات روزه هر مبادله که است" تاالري" یا اصلی انجمن 

 به   Media Reality L سپس.رسند می جلسات تاالرهاي سایر به آن طریق از کنندگان مشارکت که است راهرویی

. شوند می خوانده ComChat2و ComChat1 ترتیب به که شود می تقسیم مرتبط حال عین در و مجزا کنفرانس دو

ComChat1 به. شود می خوانده توسعه براي"  محلی  يها رسانه" سازي متناسب عنوان با ComChat2عنوان               

"سازي بومی" 
6سازي فنآوري"  و فنآوري 5

 تمام مرحله چند خالل در که است آن مقصود.گردد می اطالق مردم "

) مجازي هاي کنفرانس دیگر در شاید( بعدي همپوشان هاي موضوع در بحث براي حاضر مجازي انجمن اعضاي

 .کنند اقدام بیابند مشترك اي زمینه الذکر فوق موضوع دو ها آن طریق از که هایی راه کشف به و آیند هم گرد

 مجازي ارتباطی گفتگوي هاي سرفصل

 براي توسعه  7ي محلیها رسانهمناسب سازي  :موضوع الف
 .متناسب سازي برون زا در برابر پدیده درون زا -1
 .کاربرد منشا گرفته از بیرون-1-1

 .زمینه سازي و فهم شبکه هاي اجتماعی
 . ي سنتی و مردمیها رسانهکاربرد کور 

 .متناسب سازي اجتماع مدار -2-1
 . درونی سازي محتوا -2
 . تغییر در محتواها -1-2

٥ Indigenizing 

٦ Technologising 

مرسوم و مردمی که در سطح محلی مالکیت می شوند و توسعه می یابند و بخش یا جزئی از / ي ارتباطی سنتیها رسانهدربرگیرنده  "محلی "واژه  7
      .حیات اجتماعی و فرهنگی هستند

 

                                                            



 .نوسازي محتواها -2-2
 .و پیام هاي رسانه اي مناسب از حیث فرهنگی و اجتماعی ها رسانه -3
 .یی خاص در ارتباط با پیام ها و مخاطبان خاصها رسانهتناسب  -1-3
 .از مشارکت تا توانمدسازي -4
 .مالکیت و دسترسی: ها رسانهسیاسی -زمینه اجتماعی -1-4
 .شارکت واقعی یا مشارکت دروغینم -2-4

 .مشکالت مشارکت
 .دسترسی بر حسب جنسیت -3-4

  مردم "فنآوري سازي"فنآوري یا  "بومی سازي" :موضوع ب
 بومی سازي فنآوري  -1
 .ي نوینها رسانهمناسب سازي محلی  -1-1
 .ي نوین متناسب سازي شدهها رسانهمحتواي  -2-1
 :شامل فنآوري سازي مردم-2
 . دسترسی "تب"
 ). کنایه اي براي مناسب نمودن فنآوري وارداتی( "ن وحشیدرام کر"

 .زبان
 ). کنایه اي براي بیان منشا خارجی اطالعات(ستا اطالعاتی که داراي وپژگی شمالی شده اي

 . محتوا
 . مرسوم/مردمی/ي سنتیها رسانهي نوین با ها رسانهامتزاج 

 .زیرساخت
 . 8دالل هاي ارتباطی

 .از مشارکت تا توانمندسازي-3
 .مشکالت مشارکت -1-3
 .دسترسی بر حسب جنسیت -2-3

ایـن انجمـن   . توانیم فرصتی براي توجه به انجمن مجازي به عنوان یک رسانه به دست آوریم ما می
 متاسفانه براي همگان در دسترس نمی باشد؛ اما بگذارید ما در مباحث به این مسئله پی ببریم و از خودمـان 

  .بپرسیم که چه کسانی مخاطب واقعی ما هستند
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