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علیرغم  .  ارتباطات در توسعه مطرح شده استهاي کتاب چگونگی مفهوم سازي و کاربردي شدن  در سایر بخش 
  ارزشمند تواند  آن به طور خاص در توسعه پایدار میبه کارگیري  تر چگونگی درك ارتباطات و  این، بازتاب عمیق

  ریودوژانیرو در    1992در سال    اجالس زمین با تعریف کلی تکامل یافته در    پایدار به شکل رسمی   توسعه  اصطالح.  باشد
هاي فعلی و آینده پاسخ به صورتی برابر به نیازهاي توسعه و محیط زیست نسل"رود که  همراه گردید و انتظار می

 ."گوید

کند؛ مفهومی دقیق و سازگار را از آن چه که در  در حالی که چنین تعریف مبنایی براي درك رایج فراهم می
 .دهدگذرد، ارائه نمیشرایط عملی می

از بسیاري  نمیسازمان   اگرچه  اشتراك  به  از موضوع  را  تعریفی همسان  به  ها همیشه  پایدار  اما توسعه  گذارند؛ 
ها مانند بانک  انسازم برخی در. روستایی توسعه و زیست  محیط: شودمی گرفته نظر در اساسی بعد دو با معمول  طور

 .شودنظر گرفته میجهانی نیز ابعاد اجتماعی به عنوان قلمرویی کلیدي در این زمینه در 

ها به صراحت به ابعاد اقتصادي به عنوان جزئی کلیدي در توسعه پایدار نیز اشاره می کنند، هرچند  بعضی سازمان 
تواند در تمامی ابعاد در نظر گرفته شود. با ترکیب سه بعد پیش گفته، مفهومی که دربرگیرنده گستره  این موضوع می

نثبیت   از مسائل توسعه است  فقیرترین و  وسیعی  به ویژه  و  میان مردم  پیوندي مستقیم  در همان حال که  می گردد. 
 . شودهاي جامعه با اقداماتی که هدفشان بهبود زندگی مردم است ایجاد می ترین بخشايحاشیه

 
۱ Sustainable Development 
۲ Paolo Mefalopulos 
۳ Glocal Changes 

 :با مشخصات کتابشناختی زیر ٤
Paolo Mefalopulos, "Media and Glocal Change (Chapter ١٤)" in Media & Glocal Change Rethinking Communication 
for Development, Oscar Hemer & Thomas Tufte (editors), Publicaciones Cooperativas colección] ،Buenos Aires, 
Argentina, ٢٠٠٥. 
 



نزدیکی دارند. همه   ارتباط  اجتماعی  با مسائل  است که چگونه مسائل روستایی و محیط زیست  کامال واضح 
چگونگی استفاده از منابع موجود هستند و در نهایت همه منابع در مورد کاهش فقر هستند. این رویکرد توسعه  نگران 

این که این جبهه اصلی باشد    را تا مبارزه با فقر کاهش می دهد، حتی اگر اشتباه باشد تردید کمی در حال حاضر در

 . منعکس شده است(جدول زیر)نیز  5وجود دارد؛ آن چنان که در هدف هاي توسعه هزاره 
 

 هدف هاي توسعه هزاره
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 همگانی
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اند و اگرچه تنها یک هدف به طور خاص  هاي کلیدي توسعه پایدار شناخته شدههاي باال به عنوان شاخصهدف
هاي توسعه هزاره وجود  تقریباً در تمام هدف    " عامل پایداري" ،  )7پردازد (یعنی هدف شماره  به محیط زیست می

اند و بنابراین  هاي توسعه اجتماعی و روستایی مرتبطتر جنبهدارد. مسائل مربوط به بهداشت، آموزش و جنسیت با بیش
 .اندبراي تضمین پایداري حیاتی

اساسی  ارتباطات، در طیف وسیع مفاهیم و کاربردهاي خود، در برخورد مؤثر با مسائل ذکر شده در باال نقش  
ارتباطات توسعه را می بگیریم که  نظر  بندي گسترده را در  مقوله  بگذارید سه  نمونه  به عنوان  توان در آن ها  دارد. 

بندي کرد: ارتباطات براي تغییر رفتار، ارتباطات براي تغییر اجتماعی (یا ارتباطات مشارکتی) و ارتباطات براي  دسته
  نه   است ممکن  ها آن  از   یک هر   ها معموالً به هدف مداخله بستگی دارد.حمایت. نحوه انتخاب و اعمال این رویکرد

یا  اس  بر  اغلب   بلکه  مختلف،  کارکردهاي   اساس  بر  تنها خاص  هاي  رویه  تغییر  (مانند  متفاوت  کلی  اهداف  اس 
توانمندسازي)، دیدگاه هاي ارتباطی متفاوت (مثالً یک مدل خطی براي کارزار هاي رسانه اي یا یک مدل گفتگو  

  .روند  کار به مختلف شناختی روش رویکردهاي و) سازي اعتمادبراي تسهیل درك متقابل و 
جاي نگرانی باشد. تواندمیها بیانگر مواضع متفاوت، اگر نگوییم متضادند،  این واقعیت که این تفاوتدر مواقعی  

شود؛ اگرچه در صورت نبودن یک چارچوب  ها اغلب به عنوان غناي ارتباطات تلقی می تنوع رویکردها و دیدگاه اما 
 

٥ Millennium Development Goals (MDG) 
 



غناي   و  گوناگونی  کرد،  استفاده  آن  از  بتوان  که  ثابت  و  مشترك  دیدگاه نظري  و  می رویکردها  از  ها  یکی  تواند 
  .هاي اصلی آن باشدضعف 

دستیابی به پایداري در توسعه روستایی تا حد زیادي به نحوه درك ذینفعان از تغییر پیشنهادي و نحوه مشارکت  
مشارکت مردم بدل به  گیري در باب چگونگی دستیابی به تغییر بستگی دارد. بنابراین تسهیل  آنان در ارزیابی و تصمیم

  یافته    التزایدي با توسعه پایدارکم به صورت رسمی ربط سریع دائمهاي اصلی ارتباطات شده است و دستیکی از نقش 
  به    .است  مشارکتی  الگویی  به  نیازمند  پایداري  براي   محیطی،  و  روستایی  یا  اجتماعی  بعد  در  خواه  اي،مداخله   هر.  است

اي وجود ندارد  در حال حاضر هیچ سازمان توسعه   .باشد  همگانی   تقریباً  موضوع   این   مورد  در  اجماع   که   رسدمی  نظر
توان دو رکن اصلی  مشارکت و توانمندسازي را می .که مفهوم مشارکت را سرلوحه مأموریت کلی خود قرار ندهد

گیرد؛  فاده گسترده قرار میارتباط براي توسعه پایدار دانست. به عنوان یک مفهوم، مشارکت بسیار مورد ستایش و است
می حتی  زیاد،  احتمال  به  بیشاما  گیرد.تواند  قرار  استفاده  سوء  مورد  نیز    زمینه   این  در  شدهانجام  تحقیقات تر 

(Mefalopulos, ۲۰۰۳)     شود؛ هاي مبهم و اغلب متناقض استفاده میتأیید کرده است که مشارکت نه تنها به روش
ها  سازي و اعمال گردد. در روال عملیاتی پروژه هاي مختلف در یک پروژه یا برنامه نیز مفهوم روش تواند به  بلکه می 
کدام شاید واقعاً حس  هاي مختلفی مشاهده کرد و هیچ توان در زمینه هاي توسعه، اصطالح مشارکت را می و برنامه

تعریف دقیق آن چه که   .گیري ایفا نکنندمیممشارکت واقعی را در خود نداشته باشند، یعنی نقش فعالی در فرآیند تص
ها در  بندي در میان بسیاري از طبقه .  داللت دارد، به طور قطع یک چالش بزرگ است  " کاربرد واقعی مشارکت"بر  

  کاربردها    از  مختلف   نوع  هفت  که  کندمی  ارائه  جالب  بنديطبقه یک  )  1995با کمک همکارانش، (  6این زمینه، پرتی 
کند؛ کند. او از مشارکت منفعالنه شروع میهاي توسعه شناسایی میسازمان  مشارکت  اعمال  و  تفسیر  نحوه  اساس  بر  را

نماید؛  ختم می  7بندي را به خود انگیختگیشوند و این طبقهجایی که افراد صرفا با حضور در جلسات در نظر گرفته می 
 .  گیرندزندگی خود را در دست میهاي مربوط به  جایی که ذینفعان کنترل کامل تصمیم

کامالً    توانطیف وسیعی از احتماالت وجود دارد که هیچ کدام را نمی  در بین این دو میزان حداقلی و حداکثري،
، اجماع رسمی گسترده در مورد نیاز به مشارکت در توسعه پایدار به طور معناداري در  ي مشارکتی دانست. از این رو 

شود. رود تضعیف میتصور نادرست و ناقصی که اغلب در مورد مفهوم و اعمال مشارکت به کار می مرحله اجرا با  
می چیزي  به  منجر  مباحث  میاین  که  برايشود  ارتباطی  رکن  دومین  را  آن  پایدار    توان  یعنی  توسعه  دانست: 

توانمندسازي یکی دیگر از    .تتوانمندسازي. به تازگی ربط این مفهوم با توسعه پایدار از مفهوم مشارکت پیشی گرف

 
٦ Pretty 
۷ Self-Mobilization 
 



اصطالحات نیرومند در زمینه توسعه پایدار است؛ زیرا به طرق مختلف به کار می رود. انتشارات بانک جهانی تعریفی  
 :را ارائه می دهد که چندان از این مفهوم دور نیست 

 
افراد فقیر براي  ها و قابلیت توانمندسازي عبارت است از گسترش دارایی " مشارکت، مذاکره، نفوذ،  هاي 

 " .گذارندها تأثیر میکنترل و پاسخگو نگهداشتن نهادهایی که بر زندگی آن
 

  براي   ارتباطات  مرکز  ایجاد  از)  فائو(  ملل متحد  وکشاورزياي متعلق به سازمان خواروبار  پروژه   1990در دهه  
مرکز ایجاد یک روش ابتکاري   این هايفعالیت  جمله از. کرد  آغاز  آفریقا جنوب  توسعه  جامعه حمایت  تحت  توسعه

هاي ارتباطی  است. این روشی است که رویکردهاي مشارکتی را با روش 8به نام ارزیابی ارتباطات روستایی مشارکتی 
هایی براي افراد درگیر  کند و در عین حال ظرفیتهاي روستایی ترکیب میبا هدف بررسی مسائل به ویژه در محیط

 .کندفرآیند ایجاد میدر این 
 
بهترین راه " تنها  نه  ارتباطات روستایی مشارکتی  ارزیابی  ارتباطی سنتی،  هاي طراحی  برخالف تحقیقات 

میپیام نشان  مردمی  اقشار  براي  را  شناسایی  ها  به  بلکه  می  راهبردهادهد؛  کمک  کار  اجزاي  تا و  کند 
ها  حلها، مشکالت و راه ، فرصت بومیهاي خود از نیازهاي جامعه، دانش  روستاییان را قادر به بیان برداشت

 ."نماید
(FAO/SADC Anyaegbunam et al, ۱۹۹۸: ٤۹)  

 
بیان دانش، ادراکات و واقعیت خود، کلید مشارکت واقعی است؛ جایی که ذینفعان، قدرت شکل دادن به  

هاي  ارزیابی ارتباطات روستایی مشارکتی با ترکیب مشارکت و توانمندسازي در شیوه .  گیري را دارندتصمیمفرآیند  
هاي خود ایفا  ها و اولویت دهد تا نقش فعالی در تعریف واقعیت رتباطات براي توسعه، به ذینفعان اجازه می ا روزانه  

ها تقویت کرد؛ اما از سوي دیگر  رویکردي را براي پایداري پروژه کنند. این امر از یک سوي ارزش افزوده چنین  
بین مفهوم هنجاري و کاربردهاي عملی را آشکار کرد، آن چنان که در بخش بعدي    "اختالفات"تعدادي از تضادها یا  

تفاوت زیادي  شود  کنیم. در این میان باید توجه داشت فرآیندي که در ارتباطات براي توسعه پایدار دنبال میبحث می
ها، به عنوان مثال بخش سالمت نداشت. اگرچه در مرحله ارزیابی نیازها ممکن  با رویکردهاي ارتباطی در سایر بخش

مدت یا موضوعات مورد عالقه خاص در بافت روستایی اعمال    تري به پیامدهاي زیست محیطی بلنداست توجه بیش

 
۸ Participatory Rural Communication Appraisal (PRCA)  
 



رسد کاربرد مناسب ارتباطات براي توسعه (یعنی از  کند. به نظر میاما روند کلی از یک الگوي مشابه پیروي می  شود؛
  .طریق یک الگوي افقی و گفت و گو) به طور ضمنی استعداد باالتري براي پایداري دارد

 
 گسیخته ریزيبرنامه

 
  شود؛ می  ستایش  توسعه  اصلی  گیرندگان  تصمیم  و  ذینفعان  همه  تقریبا  توسط  ارتباطات  که  واقعیت  این  علیرغم

  شود نمی  گرفته  کار  به  مؤثر  و  مداوم  طور  به  که  دارند  شکایت  هنوز  زمینه  این  در  ارتباطات  متخصصان  اما
)Mefalopulos, ۲۰۰۳(.  هاي جنبه  موازات   به   اغلب   تناقضات   این  حال  این   با.  است  متعدد   ظاهري   تناقض  این   دالیل  

 .اندمطرح متفاوت عملیاتی  و نظري
  در  که دارد چیزي  در ریشه هنوز  باشد، تکامل حال  در تدریج  به  اگر  حتی کنونی، توسعه مفهوم تردید بدون

  تنها  و  دارد  وجود  واقعیت  یک  تنها  یعنی  کرد؛  یاد)  پوزیتیویستی(  گرایانهاثبات  پارادایم  عنوان  با  آن  از  توانمی  اساس
  بعد   سمت  به  ارتباطی  مدل  که  است   حالی  در   این.  نمود  کشف  را  آن   توانمی  علمی  و  صحیح   روش  از  استفاده  با

  شده   بیان  9  سرویز  توسط  باب   این   در  متعددي  ايه  دیدگاه.  است  یافته  تکامل  توسعه  از  تري پیچیده  و  تر  مشارکتی
  باشد،   داشته  وجود  واقعیت  یک  تنها  کندنمی  تفاوتی  که  جایی  دارد؛  10گرایی ساخت  در  ریشه  نوظهور  پارادایم  .است

.  داد  توضیح   عینی  و  کامل  طور  به  را  آن  تواننمی  هرگز  باشد،  داشته  وجود  واقعیت  یک  اگر  حتی.  یکی  از  بیش  یا
  این   با  سازگاري  براي.  است  گسترده  بسیار  مفهوم  این  شناختی  روش  و  شناختی  معرفت  شناختی،  هستی   هايماهیت

  یا   درست  تواننمی  را  واحدي  واقعیت  هیچ   و  کرد  تصور  اجتماعی  برساخته  عنوانبه   توانمی   فقط  را  واقعیت  پارادایم،
  یک   و  است  ضروري  امري  هاواقعیت   در  کثرت  مقایسه  و  تعریف  براي  ارتباط  پدیده  که  آن  نتیجه.  کرد  فرض  "واقعی"

  طور  به باید شود،می اتخاذ دانندمی بهتر که کسانی توسط هاتصمیم آن در که توسعه از پایین به باال از و سنتی مفهوم
  به   رادیکال  کامالً  است  ممکن  بیانیه  این.  شود  گذاشته  کنار  زادرون   و  محور  مردم  گیريتصمیم   فرآیندهاي  نفع  به  کلی
  به   اندرکاراندست  و  گیرندگانتصمیم  توسط  توسعه  عرصه  در  که  است  چیزي  آن  منطقی  نتیجه  صرفاً  اما  برسد؛  نظر

  و   مشارکت   خودکار   طور به   تقریباً  واقعی   گفتگوي   بر   مبتنی  ارتباطی   مدل   یک   .شدمی  موعظه   و   گفته  یکسان  ايگونه
  کنونی   ساختار  به   توجه  با  که  دارد  زیادي   پیامدهاي   موضوع  این  .)Anyaegbunam et,al(  کندمی   ایجاد  توانمندي

  دور  شهرهاي در  هنوز توسعه هايبرنامه و  هاپروژه از  بسیاري مثال، عنوان  به. نیست آسان هاآن  رعایت  همیشه توسعه،
  قطعی   مانع   یک  خود  این  کرد  خواهیم  بحث  این   از   پس  که  گونهآن  .شوندمی  ریزيبرنامه  و   آغاز  دیده   آسیب  مناطق  از 

 
۹ Servaes 
۱۰ Constructivism 



  مشارکتی   رویکرد  یک  کارگیريبه  موانع  از  دیگر  یکی  .است  ارتباطات  صحیح   کارگیريبه   و  کامل  مشارکت  براي
 . شوندمی اجرا و  ریزيبرنامه هاقالب آن در ها برنامه و هاپروژه که  است زمانی چارچوب  همانا  ترواقعی

  و   کندمی  فراهم  را زمان  تردقیق  محاسبه  و  کنترل  امکان  متمرکز  عمودي  ریزيبرنامه  که  نمود  تردید  تواننمی
  اي لحظه   از  اغلب  چالش  اولین  مشارکتی،  فرآیندهاي  در  زیرا  شود؛می  ترآسان   هاآن  رعایت  و  هااالجل ضرب  تعیین
  چنین   چگونه  که  فهمید  توانمی  راحتی  به  .شود  حاصل  مالقات  مکان  و  زمان  مورد  در  توافقی   باید  که  شودمی  شروع

  خارجی   عوامل  توسط  تواندنمی  آسانی  به  که  زمانی  کند؛  مصروف  را  بینی  پیش  غیرقابل  زمانی  تواندمی  فرآیندي
  .شود "کنترل"

  هاي نمونه  .کرد  اعمال  توانمی  را   مشابهی  مالحظات  ارزشیابی  یعنی  توسعه  مداخالت  دیگر  مهم   مرحله   براي
  اهداف،   کنترل  شوند،می   یاد  " ذینفع" عنوان به  اغلب   که  کسانی  ها آن  در  که  دارند  وجود  تأثیر  ارزیابی  از  کمی  بسیار

  مداخله   تأثیر  ارزیابی  به  تربیش  که  شوند  پیدا  کسانی  نهایت  در  اگر  حتی  دارند،  دست  در  را  فرآیند  نتایج   و  طراحی
  و   اجرا  مدیریت،  تصور،  نحوه  گرفتن  نظر  در  با  توسعه  کلی  چارچوب  باید  فعالیتی  چنین  انجام  براي.  باشند  عالقمند

  یا   شود؛  مواجه  مشکل  با  اجرا  در  است  ممکن  رویکردها  واقعی  مشارکت  زمان،  آن  تا.  شود  تنظیم  ابتکارات  ارزشیابی
  در   گسیختگی  چنین  از  اينمونه  اینجا  در  .شود  پروژه  مختلف  اجزاي  بین  در  "گسست"   ایجاد  به  منجر  است  ممکن
 .  شودمی توصیف آفریقا جنوب کشورهاي از یکی در پروژه

  مشارکتی،   ارتباطات  زمینه  در  خود  عملی  آموزش   از   بخشی  عنوان  به   کشاورزي   وزارت  در   مروجان   از   گروهی
  ارائه   پروژه  این  کلی  حیطه  .دادند   انجام  محلی  جوامع  از  برخی  در  را  روستایی  ارتباطات  مشارکتی  ارزیابی  فعالیت  یک

  غذایی   مواد  عرضه  افزایش  منظور   به  محصوالت  انواع  پذیرش  ترویج   براي  مرتبط  هايآموزش   و  باغبانی   هايمکان
. نبودند هماهنگ   جوامع ادراکات  و نیازها  با  اصلی  پروژه  اهداف از   بسیاري که  داد نشان تمرین  این . بود محلی  جوامع 

  با   را  تري بیش  زمان  بودند،  کرده  اتخاذ  پروژه  اهداف  و  هادیدگاه   از  حمایت  در   دفاعی  موضعی  ابتدا  در  که  مروجان
  ها آن  براي  شدن   قائل  ارزش  و  جوامع  این  هاي دیدگاه   بهتر  درك  به  شروع  و   کردند  سپري  جوامعشان  در   روستاییان

  تري بیش "تاکید" جوامع ادراکات  و نیازها به نسبت و شد متحول تدریج  به دهقانان به نسبت مروجان نگرش. نمودند
  ارتباطی   رویکردهاي  کارگیريبه  ترویج   آنان  اصلی  هدف  که  آموزشی  برنامه11  تسهیلگران  توسط  امر  این.  نمودند

  توفیق   عدم  با  آموزشی  برنامه  موفقیت  متأسفانه،.  شد  تلقی  آمیزموفقیت  بود،  پروژه  پایداري  تقویت  براي  مشارکتی
  در   ریشه  که  مروجان  پیشنهادي  تغییرات  زیرا.  شد  خنثی  رویکردي  چنین  گذاريارزش  و  درك  در  پروژه  مدیریت

  دلیل  به  نتیجه،  در.  شد  رد  پروژه   مدیریت  سوي  از  و  شد  نگریسته  تردید  و  شک  با  داشت،  کشاورزان  با  هاآن  تعامل

 
۱۱ Facilitators 



  نادیده   هایشاندیدگاه   و  نیازها  بار  دگر  دیدندمی  زیرا(  روستاییان رنجش  و  پروژه  مدیریت  متناقض  وضعیت  با  مواجهه
 .کردند امیدينا احساس تربیش مروجان ،)استشده  گرفته

 
 پایدار توسعه براي  ارتباطات کارگیري به
 

  زمینه   در  ملل  سازمان  میزگرد  نهمین  میزبان)  فائو(  متحد  ملل   کشاورزي  و  خواربار   سازمان  2004  سپتامبر  در
 .12بود  رم  شهر در پایدار  توسعه براي ارتباطات

 تحقیق،   شونده،   تجدید  طبیعی  منابع   مدیریت:  بود  اصلی   موضوع  سه  روي  بر  2004  سال  در  میزگرد  تمرکز
  براي   البته  که(  میزگرد  این  در   مهم   مسائل  از   یکی  .نشین  حاشیه   و  افتاده  جدا  هايگروه  همچنین  و  آموزش  و  ترویج 
  ارتباطی   رویکردهاي  توسعه،  هايطرح   پایداري  و  موفقیت  تضمین  براي  که   بود  آن)  شد  پدیدار  که  نبود  بار   اولین

  دهد می   نشان  موجود  هايداده   بررسی  .دشو  گرفته  کار  به   توسعه  مداخالت   انواع  در  یافته  نظام  طور  به  باید  مشارکتی
  خود   عملیات  در  ارتباطی  هايفعالیت  شامل  حاضر  حال  در  هابرنامه   و  هاپروژه   از   توجهیقابل   شمار  که
  اختصاص   هدف   این   به   توسعه  هايطرح   بودجه   از   توجهیقابل   مقدار  حاضر  حال  در  .)Mefalopulos,۲۰۰۳(شوندمی

 چیست؟  از مشکل پس شود،می استفاده  توسعه هايبرنامه و هاپروژه  در اي فزاینده  طور به ارتباطات اگر . است یافته

  کمک   براي  ارتباطات  از  توان می  چگونه  که  پرسش  این .  است  نهفته  آن  کیفیت  و   زمان  در   مشکل   ساده،  بیان  به
 :داد پاسخ  چیز  سه از  متشکل اساسی شناسیگونه  یک  ارائه با  توانمی را کرد استفاده  توسعه هايتالش  به

 . شود استفاده خاص موضوعات مورد در اجماع ایجاد و اطالعات  تبادل براي تواند می عمدتاً ارتباطات) 1
 .کندمی کمک هاپروژه اهداف  تعیین و شناسایی  و  ها پروژه اهداف به دستیابی  از حمایت در) 3 و) 2

  استفاده   کلیدي   مسائل  مورد   در  مربوطه  ذینفعان  با   مشورت   یا  و  رسانی اطالع   براي  ارتباطات  از   اول،  مورد  در
  و  شدهشناسایی  اطالعاتی  هايشکاف  به و کند می ارائه معین موقعیت  یک از   کامل تصویري معمول طور به  و شودمی

  ارضی   اصالحات  نیازهاي  مورد   در  یا  ایدز  علل   مورد  در  بخشیآگاهی  کارزار  یک.  پردازدمی   نیاز  مورد  تغییرات
  این   به   معموالً   زیرا   است؛  هم  تاثیرترینکم   البته   و   ترینمتداول   احتماالً   دوم  مورد   .باشد  روش  این   از  هایی نمونه  تواند می

  دستیابی   به  باید  پایین  به  باال  از   موضوع  یک   در   اغلب  ارتباطات  و  اندشده   تعریف  ترپیش  ها پروژه   اهداف  که  است  معنی
 . کند کمک "ذینفعان"  توسط هاآن درك  چگونگی به توجه بدون  اهداف  این به

 
ــازمان  میزگردهاي این  12 ــال  دو  هر  متـحد  مـلل سـ ــی،  براي بار یک  سـ ـــعه براي  ارتـباطات  در جاري  روندهاي ارزیابی  و  بـحث بررسـ   براي  ها  اولویت  تعیین  و  توسـ

ــکـیل  زمیـنه  این  در  آیـنده   ـهايگیريجـهت ــه  تشـ ــف.   دـهدمی  جلسـ ــال   در  یونیسـ          ـبه  زـمان  آن  از  میزگردـها  این  و  بود  نیویورك  در   میزگرد  اولین  میزـبان  1989  سـ
 .  یافتند  اختصاص جهان سراسر در  متخصصان راهبردي  هدایت  و  توسعه  ارتباطی  هايبرنامه براي  هاییورودي  ارائه  به که  شدند  تبدیل دوساالنه  رویدادهایی

 



  آنجا  از   اما  نماید؛  تضمین  را  ها پروژه  پایداري   باالتر  اي   درجه   به  تا  و   است   مؤثرتر  و   ترمشارکتی  آخر   سناریوي 
 پیام  انتقال  صرفا  ارتباط،   اینجا.  است  نشده   اعمال  گسترده  طور  به   هنوز   شود؛می  خارج   ارتباطات   سنتی   مرزهاي  از  که
 بررسی و شناسایی تجربیات، و دانش گذارياشتراك اعتماد، ایجاد ارتباط .نیست تغییر براي افراد کردن متقاعد یا ها

 . است هاحل  راه  و هااولویت تعیین نهایت، در و  هافرصت و نیازها مشکالت،
  تاکید   با  و  دادند  قرار  شناسایی   مورد  را  آرمان  این  متحد  ملل  به  مربوط  میزگرد  نهمین   این  در  کنندگانشرکت

  اي شیوه   به  وضعیت  ارزیابی  و  گفتگو  تسهیل  براي  ضروري  فرآیندي  اول  درجه  در  ارتباطات  که  کردند  تصریح 
 :است ذکر قابل نکته چند شامل میزگرد  نهایی  قطعنامه. است مشارکتی

  اشاره   طبیعی  منابع  مدیریت  یا  محیطیزیست  مسائل  به  که  زمانی  حتی  داشت  خاطر  به  باید  همیشه  اول،  وهله  در
  یک   ارگیريکبه  با  صرفاً  تواننمی  را  مشکالت  ترتیب،  این  به  و  "است   مردم  به  مربوط  توسعه  براي  ارتباطات"کنیم،می

  نقش   به   مربوط   دوم   نکته.  کرد  حل   تغییر،  تاثیر  تحت   افراد  ادراکات  و   دانش    کامل  گرفتن  نظر   در  بدون  علمی  رویکرد 
  و  مسائل ارزیابی تسهیل ذینفعان، آمدن هم گرد از حمایت  هدف با سویه دو فرآیند یک عنوان  به که است ارتباطات

  است   سنتی  مدل  از   شدن  خارج  حال  در  ارتباطات  طریق،  این   از.  شودمی  گرفته  نظر  در  تغییر  به  منجر  هايراهبرد  تعریف
  رویکردها،   از  تعداديو    کندمی  پیدا  تريجامع  و  تریکپارچه   ابعاد  ارتباطات  اکنون،.  بود  متمرکز  پیام  انتقال  بر  که

  ایجاد   مقایسه،  منظور   به  اجتماعی  فرآیند  تسهیل  براي  بتوانند  گران ارتباطات  تا  ندکمی   ارائه  را  هاییتکنیک   و  هاروش 
  این   .کنند  استفاده  پروژه،  یک  اهداف  تعریف  براي  تالش  از  قبل  حتی  مختلف،  ادراکات  و  هادیدگاه  ساختن  تقابل،

  آماده  خود نهایی  هاي توصیه در را زیر پیشنهاد میزگرد نهمین  در کنندگان شرکت که  شد تلقی حیاتی  قدري به نکته
 : کردند

 
  پیوست   را  ارتباطی  نیازسنجی  اي،توسعه   طرح  هر  در   باید  توسعه  هايآژانس   و  کنندگانکمک  ها،دولت"

 . ")درصد دهم پنج  مثالً دهند، اختصاص منظور این  به را   بودجه از  مشخصی درصد نهایت در و( نمایند
 

  سازوکارهایی   با  باید  بمانند؛  پایدار   بخواهند   نوعی  هر  از   توسعه   ابتکارهاي   اگر  و   است  تغییر  به  مربوط  توسعه
 ذاتاً،  ارتباطات،.  کنند  تضمین  دارند  نظر   مورد  تغییر  به   ايعالقه   که   را  کسانی   همه  گسترده  مشارکت   که   شوند  آغاز 

  براي   نیاز  مورد  ادراکات  و  دانش  فعال  تبادل  به  منجر  تواندمی  که  است  معنادار  مشارکت  تضمین  براي  اساسی  عنصر
  وارد   و  رودمی   فراتر  "رسانی  پیام"  از  ارتباطات  راستا،  این  در.  شود  هاحل راه   ریزيبرنامه  و  مسائل  آمیزموفقیت  تعریف

  در   کرد  اشاره)  1994:2(13  ویلکینز  که   همانطور  یا  هاواقعیت  ساخت  در  که  جایی  شود؛می   شناختیجامعه   بعد   یک

 
۱۳ Wilkins 
 



  حفظ   و  تولید  که  اجتماعی  هايجمع   در  و  دهندمی  تشکیل  را  مشترك  هايواقعیت   که  االذهانیبین  معانی"  ساخت
  درك،   براي   ارتباط  به  کنیم،  فکر  هاپیام  انتقال  به  حتی  کهآن  از  قبل  روي،   این  از   ."یابندمی   ابزاري  ماهیت  شوند،می

  مورد   باید  که   است  "واقعیتی"  ها   واقعیت  کثرت  .نیازمندیم  مختلف  ذینفعان  هايواقعیت  گذارياشتراك  و  تضارب
  فرضی   چنین.  شود  اصالح  یا   گرفته  نادیده  مناسب  دیدگاه  تحمیل  براي  تالش  با  که  مزاحمتی  نه  و  گیرد  قرار  توجه

  شناسایی   توسعه  هايپروژه   شکست  اصلی  دالیل   از   یکی  عنوان  به  اغلب)  دارد  وجود  "صحیح "  واقعیت  یک  تنها  یعنی(
 .)Anyaegbunam et al, ۱۹۹۸; Mefalopulos, ۲۰۰۳( است شده

  وزارت   توسط   که  آبیاري   باب   در   را   جالب  گزارش   یک14آفریقا   جنوب   توسعه  جامعه  و   فائو  انتشارات 
  روستایی  جامعه یک  براي تربیش هايفرصت  و غذایی امنیت تامین براي آفریقا جنوب  کشورهاي از  یکی کشاورزي 

 .کرد ارائه بود، شده  آغاز خشکسالی مستعد منطقه  یک در فقیر
 (Anyaegbunam, C. Mefalopulos, P., and Moetsabi, T. (۱۹۹۸) PRCA: Starting from the People, 

Harare, Zimbabwe: FAO/SADC..) 
 محصول  تروسیع  تنوع.  بود  زمین  بهتر  کشت  و  آبیاري  براي  سدي  احداث  پروژه،  این  عمده  هايفعالیت  از  یکی

  مسئوالن .  کردمی  تضمین  منطقه  جوامع   براي  را  اضافی   درآمد   بلکه   بهتر،  تغذیه  تنها  نه  که   بود   انتظاري  مورد  نتیجه
 وقتی  .بود  تردید  و  شک  با  اما  خصمانه،  نگوییم  اگر  جامعه  واکنش  پروژه،  این  ادامه  با  که  دیدند  تعجب  با  وزارتخانه

  وضعیت   ارزیابی  براي  مشارکتی  ارتباطی  تحقیق  روش   روستایی،   ارتباطات  مشارکتی  ارزیابی  یک  پروژه،  پایان  در
 امنیت   به  منجر  را  آن  وزارتخانه  که  پروژه،  این   مورد  در  جامعه  تصورات.  بود  تردهنده  تکان  حتی  نتایج   شد،  انجام

  زمینه  این  در.  بود  فشار  احساس  و  عمیق  ناامنی  یعنی.  برعکس  واقع  در  دانست،می   نفس  به  اعتماد  افزایش  و  غذایی
  متفاوت   هايدیدگاه  که  بگوییم  سادگی  به  دهید  اجازه.  نمود  بیان  تريبیش  جزئیات  وضعیت  این  علل  مورد  در  تواننمی

  اهداف   از  متفاوتی  هايبرداشت  به  منجر  که  بود  محلی   جوامع  و   پروژه  مسئوالن  بین   سویه  دو  ارتباط  عدم  دلیل  به  عمدتاً
 .شد آن  با مرتبط هاي فعالیت و پروژه

  در   مهمی   نقش  تنها   نه  ارتباطات   گوناگون،  ادراکات  یا  مختلف  هاي   واقعیت  مقایسه  براي  وگو   گفت   از  استفاده   با
  حل   و  تحلیل  در  مهمی  نقش  گو،و  گفت  از  یافته  سامان  استفاده  واسطه  به  بلکه  کند؛می ایفا  ذینفعان  میان  اعتماد  ایجاد
 .کرد خواهد  بازي نیز مسئله

  اما   دهد؛  انجام  توسعه  براي  را  ارتباطی  کارکردهاي  همان  تواندمی  مشارکت  که  اند  شده  متقاعد  نهادها  برخی
 . نباشد گونه  این) کامل طور به( شاید
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  حفظ   و   شناسایی  براي  ها آن  اما  ارزشمندند،  بسیار  اگرچه  مشارکتی،  رویکردهاي   که  دهدمی   نشان  موجود  شواهد
  تعریف   مشکالت،  مؤثر   ارزیابی  براي   نیاز   مورد   اطالعات   کامل  مجموعه   ارائه   و  الزم   ارتباطی   هايفعالیت   یافته   نظام

 .)Mefalopulos, ۲۰۰۳( نیستند کافی هاپروژه  و  راهبردهاا  طراحی اهداف،
  توسط   ندرت  به  کرد،  طراحی  را   موفق  ارتباطی  راهبرد  یک  ها آن  اساس   بر   توانمی  که   ورودي  نقاط   آن،  بر  عالوه 

.  کندمی  تضعیف  را   پایداري  به  دستیابی  شانس  خود  این   که  گیرندمی   قرار  توجه  مورد  مشارکتی  هاي ارزیابی 
  از  نادرست یا جزئی استفاده یعنی ( برندمی رنج  باال  در شده داده نشان تناقضات برخی  از  اغلب مشارکتی رویکردهاي

  یا   دانش  آگاهی،  سطوح  مورد  در  دقیقی  هاينشانه  مشارکتی  ارزیابی  که  ندارد  وجود  تضمینی  هیچ   و)  مشارکت  مفهوم
  ارائه   جامعه   یک   ارتباطی  و  اطالعاتی   نظام   از   را  دقیقی   تصویر  که   آن    یا  ؛ دهد  ارائه   خاص  موضوع  یک   مورد   در  نگرش

  به   توانند می  شوند،  گنجانده  توسعه   هاي   طرح  اولیه  مرحله  در   کلیدي   مسائل   سایر  و  موضوع  این  که  صورتی  در.  کند
 . گیرند قرار توجه  مورد ارتباطات طریق از مؤثر طور

 تر گسترده   بخشی  هايبرنامه  یا  و  خاص،  هايپروژه :  کنندمی   پیروي  اساسی  روش  دو  از  هاتالش  تر  بیش  توسعه،  در
  ).غیره  و کشاورزي آب، مانند(

  متعددي   دالیل  به  اما  شد،  اشاره   آن  به  قبلی   بخش   در  و  شد   ابداع  آفریقا  جنوب   کشورهاي  در   رهیافت   این  اگرچه 
 .)Mefalopulos, ۲۰۰۳(  است  گرفته قرار انتقاد مورد

   رسیدگی   براي خاصی  هايفعالیت  شامل که است "پروژه  رویکرد "  همچنان توسعه در عملیات  حالت ترینرایج 
 .گرددمی  مشکالت از  ايمجموعه یا  خاص  ايمسئله  حل و

  اجرا   و   مدیریت  هافعالیت  ارزیابی   و   نظارت  و  مرکزي  ریزيبرنامه   با  و   تجاري  ايشیوه  به  معمول  طور  به  ها پروژه
  را   فرآیند   این   در   درگیر  اصلی  گیرندگان تصمیم  تمامی  ظاهرا  که  کندمی  ارائه  را  ساختاري  " پروژه  رویکرد".  شوندمی

  و   مجري  هايآژانس   مالی،  کنندگان  تامین  زیرا  است؛  مسلط  رویکردي  این  دیگر،  عبارت   به  یا  سازد؛می  خشنود
  در   گسترده  طور  به  هنوز  پروژه   رویکرد   که  آنجا  از.  دارند  " پروژه  در  تعلقاتی  همزمان"  کنندهدریافت   کشورهاي 

  این   زیرا  دارد؛  را  پایدار  توسعه  براي  ارتباط  هايشیوه  مورد  در  بحث  ارزش  گیرد،می  قرار  استفاده  مورد  توسعه  عملیات
 البته  شود؛می  تعریف توسعه هايسازمان  بین  در  مداوم  طور   به اصطالح این .  شوندمی مربوط  15پروژه  چرخه به  هاشیوه

  آورد می  حساب  به  بنديطبقه  نوع  در  را  جزئی  هايتفاوت  اساسی،  هايتفاوت  جاي  به  که  خاصی  تغییرات  با
)Mefalopulos, ۲۰۰۳(. شود تقسیم زیر   مراحل به تواندمی معمول طور  به  پروژه چرخه:  
 .شناسایی حوزه/بخش مداخله )1

 .تحقیق/ارزیابی )2
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 .تدوین پروژه )3

 .برنامه ریزي/طراحی راهبرد  )4

 .اجراي فعالیت ها )5

 ).ارزیابی (و نظارت )6

شود. ارتباطات به  کردن ارتباطات، اغلب شامل فازهاي چهار یا پنج میهد که وارد  .دهاي موجود نشان می داده 
فرمول  در  نمیندرت  گرفته  نظر  در  اول  فاز  در  هرگز  تقریباً  و  شود  می  گرفته  کار  به  پروژه   شودبندي 

)Mefalopulos,۲۰۰۳(.  در تاخیر    فقدان   همه،  از  اول .  است  شمار   بی   ها پروژه  در  ارتباطات  گنجاندن   پیامدهاي 
هاي متفاوت  و پاسخگویی (به دلیل) برداشت گیريتصمیم فرآیند در را مرتبط ذینفعان  مشارکت ارتباطی، مالحظات

ابتدا دشوارتر می  از  ها  به کار گرفته شوند. در حالتی که  آن  بعدي  ابزارهاي مشارکتی در مراحل  اگر  سازد؛ حتی 
  و   اندشده  اتخاذ  ترپیش  هاخروجی   و  اهداف   به  مربوط   هاي تصمیم  آن   در  که  شودمی  لحاظ  اي پروژه   درارتباطات  

 . یافت  خواهد  کاهش  شدت  به   ارتباطات  راهبردي   اثربخشی  ؛ ندارد  وجود  اصال   یا  دارد اي تعدیل وجود  بر   کمی  فضاي
نظایر  عالوه بر آن، صرفنظر از ماهیت مداخله ارتباطی (مانند کارزارهاي رسانه اي، آموزش، بسیج اجتماعی، و  

  16مندان بهرهها)، نیازهاي اطالعاتی خاصی وجود دارند که باید در همان ابتدا برآورده شوند؛ مانند بررسی ادراك آن
(که به اندازه یک مطالعه علمی براي بررسی حقایق) و شناسایی منابع تأثیرگذار و ارزیابی سیستم ارتباطی/ اطالعاتی  

عالوه بر ان، گنجاندن ارتباطات در پروژه ها از همان ابتدا    .از پروژه یا برنامه بسیار مهم است  مندانبهرههر گروه از  
کمک کند که نه تنها براي نظارت بر فرآیند و ارزیابی تأثیر کلی مداخله  17مشیخط  یک  ایجاد  و   طراحی   باید به

مشی  ارتباطی ضروري است؛ بلکه در تنظیم دقیق هدف کلی و مقاصد خاص پروژه نیز بسیار مفید خواهد بود. یک خط
پیشن  توسط داده هاي  18بر اساس ورودي هاي کیفی و سه بعدي شده  اعتبار و مناسب بودن مداخله  هادي را  کمی، 

 .کندتضمین می

مشی در  شاخص هاي مرتبط باید از مراحل اولیه چرخه پروژه شناسایی شوند تا اطمینان حاصل گردد که خط
 . هدایت و نظارت بر پیشرفت پروژه موثر بوده است

  را   خاصی  هايارزیابی    ها، بعضی از مؤسساتکارگیري ارتباطات براي توسعه پایدار، از مراحل اولیه پروژه در به
زیست برر  چارچوب  در مسائل  ارزیابی سی  گیرند.  می  نظر  در  روستایی  و  زیست محیطی  ابتداي  هاي  در  محیطی 

فزاینده پروژه  طور  به.  مشهودند  بسیار  که  توسط  هایی  ها  ارزیابی  این  که  هنگامی  حال،  این  با  شوند.  می  اجرا  اي 
کند و  موضوعات مورد بحث را تهدید می  "واقعیت علمی"کز بر  شوند؛ خطر تمرمتخصصان محیط زیست انجام می
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از سایر ابعاد اجتماعی و مسائلی که ممکن است بر روي طراحی کلی پروژه تأثیر بگذارند غافل می شوند؛ به ویژه اگر  
هدف کاهش    اي بابه عنوان مثال ارزیابی براي انجام پروژه  .این ابعاد به طور مستقیم در محیط زیست درگیر نباشند

آلودگی هوا در یک شهر پر جمعیت آسیایی، عمدتاً بر مسائل زیست محیطی و پیامدهاي آن براي مردمی که به طور  
گیرد و در بررسی و درك  هاي مرتبط را نادیده میمستقیم تحت تأثیر این مشکل قرار دارند، متمرکز است؛ سایر جنبه

به عنوان نمونه  .  خوردات آینده براي سالمتی کودکان، شکست میهاي مختلف، مانند خطربزرگی مشکل از دیدگاه 
که بر خطرات بهداشتی براي مسافران تمرکز داشت هیچ نتیجه مهمی را در پی نداشت؛ احتماالً به    19کارزار ارتباطی 

مطالعات در مورد  این دلیل که بزرگساالن در بلند مدت نگران خطرات بالقوه سالمتی خود نبودند (همان طور که  
 .اثرات دخانیات نیز نشان داده است)

با این حال، اگر از ابتدا در کارزاري رسانه اي مسائل با هدف برجسته کردن خطرات و اثرات منفی بر سالمت  
هاي مادران و استفاده از  کودك شناسایی شوند؛ ممکن است تأثیر بیش تري داشته باشند (شاید با پرداختن به نگرانی

  که   کرد  استنباط  توان می  شد،  بحث  جا   بدین   تا   چه  آن   از).  اصلی  مخاطبان  به   پیام  انتقالها به عنوان مجراي اصلی  آن
این ها عناصري اصلی    .است  توانمندسازي  و  مشارکت  گفتگو،  مستلزم  اول  درجه  در  پایدار  توسعه  براي  ارتباطات

ر محدود شواهد آماري در مورد شکست  شما  همان  حتی .دارد  ریشه  ها  آن  در  ارتباطات  کنونی  دیدگاه  کههستتد
  مورد   در  گیريتصمیم  فرآیند  در  مردم  مشارکت  که   هاي کنونی بیانگر آن استهاي گذشته و داده ها در دهه پروژه 

  توسط   که  گونه  همان   .دهدمی   افزایش  را  توسعه  هايپروژه   پایداري  و  موفقیت  شانس  ها،  آن  زندگی  بر  مؤثر  تغییرات
با این     ).Mefalopulos, ۲۰۰۳(  و دیگران نیز نشان داده شده است)  1992وسط بانک جهانی (ت  شده  تولید  اسناد

باشد. 20کارایی -حال، ترویج به کارگیري ارتباطات براي توسعه نباید صرفاً یا حتی به طور عمده بر پایه مالحظات هزینه
گیر باشد  مربوط به زندگی خود، صرفنظر از آن که به چه میزان وقتگیري هاي  این حق هر کسی است که در تصمیم

 .و چه هزینه هایی در بر داشته باشد، مشارکت نماید

استدالل نمی به صرفهبه هر حال، هیچ کس  ثابت شود که یک دیکتاتوري شکل مقرون  اگر  از  کند که  تري 
طات مشارکتی نباید تنها در صورتی به کار گرفته  گونه که ارتباحکومت است، باید جایگزین دموکراسی شود. همان

به کار گرفته شود    باید   است"صحیح "کارگیري آن عملی  کارآتر باشد؛ بلکه مهم تر از همه، چون به-شود که هزینه
سازي براي انجام تغییراتی که  را در فرآیند تصمیم  21؛ از این روي که امکان مشارکت واقعی همه طرف هاي ذینفع

 .ان را تحت تاثیر قرار می دهد فراهم می نمایدزندگی آن
 ارزش افزوده ارتباطات براي توسعه پایدار 
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 به  متأسفانه   .است  مرتبط  "مردم   اول"همان طور که پیش از این گفته شد ارتباطات براي توسعه پایدار با مفهوم  

 .باشند پایبند مفهوم این به  همیشه فعلی هايشیوه که رسد نمی نظر

اي در سطح جهانی داشته باشد؛ اما فقیرترین شهروندان جهان اگر  محیطی ممکن است تأثیر عمده مسائل زیست 
ها به طور کامل ارزشی قایل  توانند براي ابن نگرانی اي براي بقا مواجه شوند؛ دیگر نمیمجبور باشند هر روز با مبارزه

از حامیان  منط  یک   در  سالخورده  روستاییانشوند. همان گونه که   به گروهی  محیط  خارجی  قه روستایی در آفریقا 
ما با شما موافقیم  "هاي حفاظت شده را متوقف کنند گفتند:  زیست که سعی داشتند آنان را متقاعد سازند تا شکار گونه

ر مهم است؛ اما براي ما، در نهایت، این که بتوانیم مردم و فرزندانمان را تغذیه کنیم،  که حفاظت از حیات وحش بسیا
 . "تر از حفظ حیوانات در حال انقراض استمهم 

هاي مربوط به اینجا و اکنون نیز رسیدگی  شود، مگر آن که به نگرانی هاي آینده حاصل نمیپایداري براي نسل
 .هاي آینده با نیازهاي حال مرتبط استکه نگرانی تواند تضمین کند ارتباطات می  .شود

  را   22یک بخش ارتباطات توسعه   1998بانک جهانی که یکی از بازیگران اصلی در زمینه توسعه است و در سال  
تأسیس کرد. ماموریت این بخش ارتقاي پذیرش ارتباطات راهبردي در تمام پروژه ها و برنامه هاي تحت حمایت  

  ارتباطات   ارزش  مورد  در  باید  سازان  تصمیم  سایر  و  مشی  خط  ریزان  برنامه  کار،  این  مؤثر   انجام  براي   بانک است.
رزش اخالقی این رویکرد باید براي گنجاندن آن در  ا  شد، گفته  قبالً  که  گونه  همان  مطلوب،  حالت  در.  شوند  متقاعد

نبوده، نشان دادن ارزش عملی و اقتصادي آن مفید خواهد  روال روزانه توسعه کافی باشد. از آنجا که در عمل این گونه  
   کارآ (مقرون به صرفه) است؟ اگر چنین است، چگونه می توان این موضوع را ثابت کرد؟-بود. آیا ارتباط هزینه

ارتباطبه طور استعاري، می  براي خاموش کردن  نشان فرض کنیم. هنگامی که آتشگرها را آتشتوانیم  نشان 
تواند  فراخوانده می شود، بسته به زمان فراخوانی، حجم آتش و منابعی که در اختیار دارد، تنها اوست که میآتش  

این کار را     کارهاي زیادي انجام دهد. محاسبه هزینه یک حادثه ناشی از سهل انگاري یک نفر چندان سخت نیست
با محاسبه وسعت خسارت و اضافه کردن کل هزینه مداخله  می میزان  آتشتوان  ارزیابی  به واسطه  داد.  انجام  نشان 

انجام داد. حال،    آنانفایده مداخله    -توان تحلیل دقیق هزینه  نشانان، میجویی ناشی از استقرار سریع آتشصرفه را 
اي گسترده در مورد چگونگی جلوگیري  نشانان خواسته شود که در یک کارزار رسانهبیایید تصور کنیم که از آتش

آسان خواهد    اي کارزار رسانه   محاسبه هزینه. در این صورت  سوزي به دلیل سهل انگاري خانگی شرکت کننداز آتش
اما چگونه می  یک راه    انداز می شود را محاسبه کنیم؟توانیم مقدار پولی که به واسطه اجراي این کارزار پس بود؛ 

 
 DevComm  با نام اختصاري 22

 



هاي گذشته باشد؛ اما صرفنظر از این که این راه  آمارهاي سالاي با استفاده از  ممکن می تواند تجزیه و تحلیل مقایسه
   .است غیرممکن نیز ، ندارد وجود دسترسی  در آمار  که کشورها  چندان قابل اعتماد نیست، انجام آن در بسیاري 

فراخوانده   انجام  حال  در  پروژه/برنامه  یک  در  مشکل  یک  به  رسیدگی  براي  ما  که  هنگامی  ترتیب  همین  به 
تر از شروع پروژه/برنامه وارد شده است  ها پیششویم، تأثیر ارتباطات باید با در نظر گرفتن این که برخی از آسیب می

می گنجانده  فرآیند  ابتداي  همان  از  ارتباطات  اگر  شود.  منابع  محاسبه  اتالف  و  مشکالت  بروز  از  بود  ممکن  شد، 
  را   چیزي توانیممی چگونه ه صرفه بودن بسیار دشوار خواهد بود.جلوگیري کند. اما در چنین حالتی، ارزیابی مقرون ب

  تر  بیش  که  دارد  وجود  احتمال  این  شود،  اعمال  درستی  به  ابتدا  در  ارتباطات  اگر  کنیم؟  گیرياندازه  ندارد  وجود  که
 .مشکالت قبل از وقوع حل شوند

ارزیابی مقرون به صرفه بودن ارتباطات، هزینه و  اقتصاددانان و متخصصان ارتباطات شاید باید بنشینند و به جاي  
به بیان دیگر،    .کنند  ارزیابی  را  مناسب  ارتباطات  از  محروم خورده  شکست   هايهاي هدر رفته در پروژه ها و برنامهپول

ارتباط    هاي عدماگر نیاز به نگاه اقتصادي به این موضوع است، بیاییم ارزش افزوده ارتباطات را با برجسته کردن هزینه
 !نشان دهیم

 
  نتیجه گیري

 
هاي اصلی پیش روي ارتباطات در توسعه پایدار را خالصه کرده و چگونگی حرکت  اجازه دهید در اینجا چالش

از آنجا که به نظر می رسد مسائل روستایی و محیطی در دستور کار توسعه قرار دارند،    .رو به جلو را بررسی نماییم
فرصت براي ارتقاي برنامه توسعه به عنوان راهی ضروري براي حمایت از تغییرات مردم محور  ارتباطات باید از این  

آمیز با سه چالش کلی عملی  استفاده کند. بر اساس آن چه که تاکنون گفتیم این موضوع به واسطه رویارویی موفقیت
 :گرددمی

هاي کنونی که در چارچوب  رویی با چالش مفهوم متداول ارتباطات مبتنی بر رسانه و طراحی پیام براي رویا  -1
پایدار و و  نوظهور   متخصصان   اگرچه.  رسدنمی  نظر  به  کافی  است،  مطرح  قوي  مشارکتی  دیدگاه  بر  مبتنی توسعه 

  تري کم  آگاهی   گیرندگانتصمیم   و  گذار سیاست  ریزانبرنامه  اما  هستند؛  آگاه  موضوع  این  از  کامالً   توسعه  ارتباطات
 . دارند آن به نسبت

تغییر رفتار   به منظور  افراد  یا اطالع رسانی و متقاعد کردن  پیام،  ارسال  تنها  ارتباط  باید درك کرد که  بنابراین، 
گیرندگان را در مورد نقش تغییردهنده  گذاران و تصمیم ت سیاس  "آموزش "نیست. متخصصان ارتباطات باید وظیفه  

متقابل و ایجاد اعتماد در بین ذینفعان، براي تقویت مشارکت و    ارتباطات با تسهیل درك  .ارتباطات بر عهده گیرند
پایداري توسعه داراي ارزشی حیاتی است. به عبارت دیگر، حتی پیش از آن که به مسائل عملی و عملیاتی بپردازیم،  



-صمیمطور که در این فصل مورد بحث قرار گرفتند، باید به وضوح در میان تها و کارکردهاي ارتباط، همانهدف
 .گیرندگان تعریف و ترویج شوند

گیري براي زمان  هاي اتخاذ شده در تصمیمچالش بعدي که ارتباط نزدیکی با نکته فوق دارد، مربوط به شیوه - 2
ها و  کارگیري ارتباط است. در حال حاضر رویکردهاي ارتباطی براي توسعه عمدتاً پس از تعریف اهداف پروژه به

دهد  گیرند. این بدان معناست که ارتباطات یک جزء مستقل را تشکیل میها مورد توجه قرار می ریزي فعالیت برنامه
عنوان بخشی از  اما براي آن که ارتباطات معنادار و مؤثر باشد، باید به .  که از این اهداف و فعالیت ها پشتیبانی می کند

ها، صرفنظر از ماهیت  ها و پروژه ضوع هاي ارتباطی و تعیین اهداف برنامه هاي کلیدي، نه تنها موفرآیند بررسی موضوع 
اي است  ارتباطات در قلمرویی فرا رشته   برداري گردد.باید از آن بهره؛ بلکه به صورتی راهبردي نیز  استفاده شود  آن ها 

اي به اشتراك گذارند که  ا به گونه ها ر دهد تا ادراکات، دانش و شیوهکارگیري آن از ابتدا به ذینفعان اجازه میبه  و  
 .هاي مختلف تسهیل کندهاي معنادار را با در نظر گرفتن تمام ادراکات، نیازها و دانش شناسایی و طراحی برنامه 

شود. این تاثیر را باید  هاي ارزیابی تأثیر ارتباطات براي توسعه پایدار مربوط مینکته آخر به اهمیت یافتن راه   -  3
  الگوي کمی و هم از نقطه نظر کیفی سنجید. براي سازگاري با مفهوم جدید توسعه، ارزیابی نیز باید ریشه در  هم از نظر  

ها باید به  گیري شود، کدام شاخصد دارد؛ نظیر آن چه باید اندازهوجو  عمده    مشارکتی داشته باشد. تعدادي مسائل
 . ارزیابی را کنترل کندکار گرفته شوند و در نهایت، چه کسی باید طرح  

  اساس  بر  باید که میزان موفقیت  اگر قرار است توسعه مبتنی بر مشارکت مردم باشد، باید به این نتیجه نیز برسیم
ارزیابی     از توسعه ارزیابی شود. به عنوان مثال در مورد  "مندان بهره  "همان افراد، یعنی    توسط  شده   انتخاب   معیارهاي 

زدایی متمرکز هاي حاصله در کاهش نرخ جنگلتوان تنها بر پیشرفتکاهش جنگل زدایی نمی  تأثیر برنامه اي با هدف 
بود؛ بلکه باید ارزیابی شود که این تغییر چگونه بر مردم یک منطقه تأثیر گذاشته است. در پایان، باید تکرار شود که  

سایر رویکردهاي ارتباطی است؛ به ویژه در ایجاد ارتباطات براي توسعه پایدار، در همان حال از بسیاري جهات مشابه  
هاي درك و دانش که ممکن است براي پر کردن شکاف  هاي مختلف ذینفع مؤثر است. ارتباطاتپیوندها میان گروه 

هاي توسعه را مختل کنند بسیار مهم است. پایداري مستلزم تعادل  یا شانس موفقیت در تالش   ،مشکالتی ایجاد کنند
حال و آینده مردم است که اغلب با محیط پیرامون نیز مرتبط است. به طور طبیعی، ارتباطات به تنهایی    بین نیازهاي

ک رویکرد بسیار مؤثر و از نظر اخالقی مناسب است که  ی   اما  دهد؛  ارائههایی  حلتواند براي هر مشکلی همیشه راه نمی
؛ همان گونه که مثال زیر در یکی از کشورهاي آمریکاي  هاي عملی باشدحلگري کند و به دنبال راه تواند میانجیمی

زدایی در یک منطقه خاص زمانی به شدت کاهش یافت که گفتگوي فعال  نرخ باالي جنگل  .است مرکزي نشان داده
بین جوامع محلی و کارشناسان خارجی به این نتیجه انجامید که بازاري براي صمغ (رزین) استخراج شده از درختان  

د. درآمد حاصل از فروش صمغ با درآمد حاصل از قطع درختان و فروش چوب قابل مقایسه بود، در حالی وجود دار



حل خوبی همیشه به آسانی یافت  افتاد. به طور حتم چنین راهآینده نیز اتفاق نمی  که کاهش در منابع براي نسل هاي 
گیرد تنها با مشارکت  ردد و مورد توافق قرار میگحل یا تغییري که مشخص میشود. با این حال، پایداري هر راه نمی

اي  کارگیري حرفه اي مجموعهارتباطات براي توسعه پایدار تقریبا یعنی به  .پذیر استفعال همه ذینفعان مرتبط امکان
 .گذاري دانش و تجربیات بین ذینفعان مرتبطها براي تسهیل تبادل و به اشتراكاز اصول و روش

را مؤثرتر و در   ابتکارات توسعه  ارزشیابی  و  اجرا  ارزیابی، طراحی،  براي  نیاز  افزوده مورد  امر ارزش    پیونداین 
 .سازدتري با مردم قرار می دهد و در نتیجه توسعه را پایدارتر میبیش
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