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 )بخش سوم(ي نوین براي توسعه ها رسانهي سنتی و ها رسانهمتناسب سازي 
ارتباطی سازمان خـوار و بـار و   . بخش خدمات ترویجی،آموزشی و. بحث نامه تهیه شده توسط گروه ارتباطات براي توسعه

 )2000اول دسامبر (دکوك  –با همکاري سابین میشلز )فائو(کشاورزي ملل متحد
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  2گفتگوي ارتباطی شماره 

 بومی سازي فنآوري  -1
  ICT(1( ي نوین الکترونیکی ها رسانهمتناسب سازي محلی  -1-1

هایی که در سطح محلی رشد یافته اند و و بر توسعه اجتماعی متمرکز هستند در همان حال که  سازمان
در نگـاه اول بـه نظـر    .سـترش مـی یابنـد   کنندروز به روز در سطح جهان گ ي نوین استقبال میها رسانهاز رشد 

چنـد مـانع کلیـدي بـراي دسترسـی فقـرا بـه        .کننـد  هاي بالقوه  امید بخشی را عرضه مـی  ها فرصت رسد آن می
 : ي نوین وجود دارند که عبارت اند ازها رسانه

 .پایین بودن سواد کاربردي •
 .پایین بودن سطح تنوع زبانی •
 .ي نوینها رسانهعدم استطاعت در تامین  •
 ). و گاه کنترل شده به رایانه( دسترسی محدود  •

 .زیر ساخت ضعیف ارتباطات دور •
  :معتد است 3توسعه بین المللی از دپارتمان 2اندرو اسکوز

مایـل از اغلـب پایتخـت هـاي      25.بحث مربوط به فنآوري هاي نوین اطالعاتی و ارتباطی آشکارا جذّاب است
با . طالعاتی و ارتباطی را باز بینی کنید این حقیقت آشکار می گرددآفریقایی که دور شوید و زیر ساخت هاي ا

ي قدیمی و نوین و ترکیبی از فنآوري هـاي  ها رسانهبه کار گیري این حال باید چندان دقیق باشیم که موضوع  
  4نگردد جذّابیتی کوراطالعاتی و ارتباطی براي کاهش فقر و کاربرد اطالعات تبدیل به 

 :وضوع ها بیاندیشیمبیاییم به این م

در اینجا هدف بجث از رسانه هاي نوین در تمام گونه هاي خود خارج از انواع .اشاره به رسانه هاي الکترونیکی یا عنوان فنآوري هاي اطالعاتی و ارتباطی است 1
 .باطات موبایل استکه شامل فنآوري هاي اطالعاتی و ارتباطی،ویدیویی دیجیتال، رادیو، چند رسانه اي ها، و ارت.سنتی است
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ي نوین را متناسب سازي می کننـد؟براي چـه مقاصـدي؟ بـا چـه      ها رسانهمردم اجتماع / محل چگونه اهالی  •
 محتوایی ؟

 آیا گروه خاصی از مردم در این خصوص بر دیگران برتري دارند؟کی متناسب سازي می کند؟چرا؟ •

به حمایت از اقدامات محلی مبادرت کنیم؟ کجـا؟  آیا ما باید ابتدا بهترین روش ها را شناسایی کنیم و سپس  •
 چه موقع؟

 ي نوین را ترویج کنیم؟ تحت چه شرایطی؟ها رسانهآیا ما باید  •

 )فنـآوري هـاي اطالعـاتی و ارتبـاطی     ( ي نوینها رسانهآیا نیازي به شناخت و پژوهش تاثیر متناسب سازي  •
 اراي ماهیت و نشانه هاي مجازي هستند بسنجیم؟در حالتی که د ها رسانهما چگونه تاثیر  است؟ در این صورت

 آیا براي انتخاب ما در مورد کسانی که باید کمک شوند معیارها و شاخص هایی وجود دارد؟ •

ي نوینی را که بر دانش و اطالعات در حال انتشار آن ها کنترل یا مـالکیتی نـداریم   ها رسانهآیا ما باید کاربرد  •
 ترویج کنیم؟

 نوین واقعاً در زندگی فقرا نفوذ می کنند؟ي ها رسانهتا کجا  •

نـد تغییـر اجتمـاعی و توسـعه را در جوامـع      توان مـی  )فنآوري هاي اطالعاتی و ارتبـاطی (ي نوینها رسانهآیا  •
  روستایی ترویج کنند؟ چگونه؟ 

 .در این مورد بحث کنیم.اینترنت هنوز قدرت اجتماعی چندانی ندارد •
  متناسب سازي شده )ي اطالعاتی و ارتباطی فنآوري ها( ي نوینها رسانهمحتواي  -2-1

ي نوین به ویژه با فنآوري هاي اطالعاتی و ارتباطی موضوع پر ها رسانههمراه با مسئله دسترسی مسئل متناسب سازي 
 .اهمیت تري در زمینه محتواست

 

 :بیاییم به این موضوع ها بیاندیشیم

توسـعه یافتـه و ایجـاد    ) اطالعـاتی و ارتبـاطی    فنـآوري هـاي  ( ي نوینها رسانهچگونه محتواي محلی براي  •
 گردد؟ می

و کنتـرل آن  ) فنـآوري هـاي اطالعـاتی و ارتبـاطی     ( ي نوینها رسانهما چه نقشی در توسعه محلی محتواي  •
 محتوا ایفا می کنیم؟

 یم که محتوا با فرهنگ هاي محلی سازگار است؟ده میما چگونه اطمینان  •

 باید داشته باشد؟) فنآوري هاي اطالعاتی و ارتباطی ( ي نوینها رسانهپژوهش چه نقشی در محتواي  •

   فنآوري سازي مردم -2
اده را در بنگالدش بـراي یـک   .ید یک خانوتوان میبا پولی که باري ورود به دنیاي اینترنت مورد نیاز است شما 

اجتماعـات  .ري خواهد شدکه هر چه اینترنت رشد کند بدل به جایگاهی تجا مهم تر از همه آن.سال غذا بدهید 
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مـن فکـر مـی کـنم کـه      . اکثریت به گونه اي بدتر به حاشیه رانده خواهد شدثروتمند قدرتمندتر خواهد شد و 
 .اینترنت بدل به سالح اقتصادي و معرفتی خواهد شد

  5 ) 1996فرهنگ و سیاست در ابر بزرگراه هاي اطالعاتی،: پروفسور ضیا الدین سردار ، نشریه سایبر فیوچرز(

کسب و توسعه تازه ترین سخت افزار اغلب بدون توجه بـه محتـواي زیرسـاخت ارتبـاطی بـه       :تب دسترسی
شدت استقبال می گردد و رشد خواهد یافت؛ اما تاثیر این فعالیت ها بر فرآیندهاي اجتماعی توسـط ارتباطـات   

      ).2000:38،  6 سایک یون(د تسهیل گردد یا نگردد توان می
بسیاري از فنآوري هاي اطاعاتی براي به حرکت درآوردن و فرآوري محتواي دیجیتالی در قالب حـروف  : زبان

 .رومی ساخته  شده اند و در قالب زبان انگلیسی تنظیم گردیده اند
براي خلق براي خلق محتواي محلی سازگار به صورتی پویا براي بی  :محتوا ، اطالعات به شدت شمالی شده

 جنوب –وازن هاي شمال اثر کردن عدم ت
   .               )ها رسانهدر خصوص موضوعات کلیدي  2ه معرفت جهانی، موافقتنامه شمار( 

از شمال به جنوب فضاي تنفسی را براي بیان و انتقـال  جریان قدرتمند اخبار و محتواي سرگرم کننده 
ه انبوهی از منابع و فنـآوري هـا وجـود    توسعه یافتدر کشورهاي .ها و فرهنگ هاي بومی  باز نمی گذارد ارزش

 .دارد که براي کنترل محتواي انتقال یافته از سوي این ممالک عمل می کنند
نه تنها کشورهاي در حال توسعه نیازمند کسب زیرساخت ها و منابع دسترسی به فنآوري هـاي نـوین   

ــد   ــد کنن ــژه خــود را تولی ــواي وی ــد محت ــن صــورت ممکــن ا. هســتند؛ بلکــه بای ــث در ای ــان از حی ســت آن
 .اقتصادي،اجتماعی،فرهنگی و سیاسی گوشه گرایی اختیار کنند

 
 :بیاییم به این موضوع ها بیاندیشیم

مواد سرگرم کننـده از جنـوب بـه شـمال و جنـوب بـه جنـوب چـه نقشـی          /دانش/در جریان روان اطالعات •
 یم داشته باشیم؟توان می

ـ  میتی که در آن هر کس را با رهیافت ارتباطات مشارک چگونه اندیشه غالب • د اطالعـاتی را در قلمـروي   توان
 .اطالعاتی عمدتاً منشا گرفته از شمال تولید، درخواست، دریافت و ایجاد کند وفق دهیم

 غربی فنآوري هاي نوین اطالعاتی و ارتباطی را بـا مقاصـد  /یم راه هاي اصالح محتواي شمالیتوان میچگونه  •
یم از این تطابق ها چیزي یاد بگیریم؟ چه مثال هـایی  توان مییم؟ آیا ما ارتباطات و فرهنگ هاي محلی کشف کن

 وجود دارد؟
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بایـد بـین   : ي سـنتی و مردمـی   هـا  رسـانه با ) فنآوري هاي اطالعاتی و ارتباطی(ي نوین ها رسانهانگیزش 
کـه بـه   یی هسـتند  هـا  رسـانه ي اطالعاتی در حال تطور میانجی گري نمـود آن هـا   ها رسانهي سنتی و ها رسانه

ند توجه نماینـد و بـراي دریافـت اطالعـات     توان میهاي اجتماعی،فرهنگی و اقتصادي مورد نیاز جامعه  خیزش
   .کنند از منبع سنتی مورد اعتماد و شناخته شده و اطالعات مکتوب و متنی از منابع مجازي اقدام میشفاهی 

 1999نـوامبر  -مطالعـه مقـدماتی، آوریـل   : ارمنتخب فنآوري هاي اطالعاتی و ارتباطی براي معیشت هاي پاید( 
  9و اسکات  8، نوریش 7توسط فارل

 
اجتمـاعی    -ي سنتی کـه بـه نیازهـاي فرهنگـی     ها رسانه در اینجا زمینه اي براي ترکیب هاي نوآورانه

مشـکل آن اسـت کـه اغلـب تکامـل      . ي نـوین هسـتند وجـود دارد   ها رسانهند و در پیوند با ده میمحلی پاسخ 
ي سـنتی بـا مالکـان    ها رسانهي نوین با سرمایه گذاري هاي بخش خصوصی امکان پذیر است و منطق اه رسانه

بنـابراین در  خصـوص جسـتجوي چنـد     .ي نوین به پارادایم هاي متفاوتی تعلـق دارد ها رسانهزیر ساخت هاي 
 ).، ارتباطات شخصی  10رامیرز.( هدف مشترك قابل دستیابی چالشی وجود دارد

بدون زیر ساخت محلی عملکرد ضـعیف  ) فنآوري هاي اطالعاتی و ارتباطی( ي نوین ها رسانه :زیر ساخت ها
 .و کم فروغی دارند

در مورد نقش دالل هـاي اطالعـاتی مـرتبط بـا رسـانه و اکثریـت فقیـر و محرومـان از           :دالل هاي اطالعاتی
  دهیم؟  یم انجامتوان میچه ) فنآوري هاي اطالعاتی و ارتباطی( ي نوین ها رسانه
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