
ػلت ػذم ارتباطات ػلوی با دیگز ّوىاراى اخشایی              

پزاوٌذُ ٍهدشا را تشىیل هی دٌّذ ٍ با شبىِ ّای               

ارتباطاتی بِ ّن هتظل ًوی شًَذ. بٌابزایي هْوتزیي          

چالش اختواع ػلوی در ایزاى فمذاى پیًَذ ارگاًیه           

بیي سًدیزُ ّای وَچه تحمیماتی است. ایي چالش          

هی تَاًذ با ووه سیاست گذاری ّای درست ػلوی          

ٍ اخاد ساهاًِ ّای ارتباطی هٌاسب با ًیاسّای               

ارتباطاتی ٍ پژٍّشی داًشوٌذاى ایزاًی ٍ ًیش ارتمای         

ساهاًِ ّای هَخَد، بْبَد یابذ ٍ بِ یىپارچگی تین           

 ّای پژٍّشی ساسهاى ّای هختلف ووه وٌذ.

اس ایي رٍ بزرسی ٍیژگی ّای اػضای شبىِ ّا           

بِ چٌذ دلیل  هی تَاًذ حائش اّویذ باشذ.      

ًخست آًىِ رفتارّای اطالػاتی ٍ            

ارتباطاتی رشتِ ّای هختلف ٍ              

رٍیىزدّا ٍ الگَّای هتفاٍتی وِ            

پژٍّشگزاى ّزرشتِ اس خَد بزٍس هی         

دٌّذ اس هباحث دیزیٌی بَدُ است وِ        

تَخِ هحمماى ػزطِ ػلن سٌدی ٍ          

اطالػات را بِ خَد خلب وزدُ است.         

چٌاًچِ افزادی با ٍیژگی ّای خاص        

بِ ػضَیت در شبىِ ّای اختواػی        

ػلوی رٍی آٍرًذ هی تَاى گفت وِ         

ػالٍُ بز رفتار اطالع یابی، رفتار           

ارتباطاتی پژٍّشگزاى ًیش با ّن          

هتفاٍت است. اس سَی دیگز ًتایح        

هثبت دال بز استمبال باالی            

شیویذاى ّای ایزاًی اس شبىِ ّای      

ػلوی هیتَاًذ ًَیذ بخش ارتمای       
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 ارتباطات تشىیالتی ٍ ساسهاًی شىل هی گیزًذ.

بِ طَر ولی ًتیدِ ایي پژٍّش تظَیزی اس ٍضؼیت ایزاى در 

شبىِ ّای ػلوی را بزای سیاستگذاراى ػلوی وشَر بِ 

ًوایش هی گذارد. شٌاسایی الگَی رفتاری پژٍّشگزاى ایزاًی 

ًسبت بِ ػضَیت در شبىِ ّای اختواػی ػلوی، هیتَاًذ در 

بْبَد سیاست گشاری ّای ػلوی ٍ ایداد ٍ ارتمای ساهاًِ 

ّای ارتباطی هلی ٍ بیي الوللی ووه شایاًی ًوایذ. ّوچٌیي 

در طَرت ػذم استمبال وستزدُ ٍ پژٍّشگزاى اس شبىِ ّای 

اختواػی ػلوی ، ساسهاى ّای پژٍّشی هی تَاًٌذ با آگاّی 

رساًی ٍ تزغیب پژٍّشگزاى بزای ػضَیت در ایي شبىِ ّا، 

ارتباطات ػلوی خَد را با هزاوش ػلوی داخلی ٍ حتی بیي 

الوللی افشایش دادُ ٍ بِ هؼزفی ّزچِ بیشتز پژٍّش ّا ٍ 

هْارت ّای هحمماى ایزاًی بپزداسد. اس طزف دیگز ًتایح ایي 

پژّش هی تَاًذ سهیٌِ ساس پژٍّش ّای آتی بِ ّذف 

شٌاسایی ػلل هتفاٍت استمبال یا ػذم استمبال اس ایي ساهاًِ 

ّا ٍ آسیب شٌاسی ارتباطات ػلوی پژٍّشگزاى ایزاًی لزار 

  گیزد.



شىل اهزٍسی ارتباطات غیزرسوی در لالب داًشىذُ ًاهزئی          

شبىِ ّای اختواػی ػلوی       –الىتزًٍیىی را هی تَاى         

داًست وِ یىی اس اًَاع رساًِ ّای الىتزًٍیىی اختواػی            

ّستٌذ ٍ شىل خذیذی اس بزلزاری ارتباط ٍ بِ اشتزان              

 گذاری هحتَا در ایٌتزًت را فزاّن هی آٍرًذ.

اهزٍسُ شاّذ استمبال گستزدُ داًشوٌذاى ٍ هحمماى اس           

سزاسز خْاى بزای ػضَیت در شبىِ ّای اختواػی ػلوی         

با ایي حال با تَخِ بِ آى وِ در ایزاى بزرسی           .  هی باشین 

ّای چٌذاًی پیزاهَى خایگاُ شبىِ ّای اختواػی ػلوی         

در هیاى پژٍّشگزاى وشَر طَرت ًپذیزفتِ است،              

چگًَگی رٍیىزد داًشوٌذاى ایزاًی بزای ػضَیت در ایي        

شبىِ ّا ًاهشخض هی باشذ. با تَخِ بِ اّویت استفادُ          

اس شبىِ ّای اختواػی ػلوی در پیشبزد هماطذ ػلوی          

، پژٍّش حاضز هی وَشذ با هطالؼِ رفتار پژٍّشگزاى          

ایزاًی ًسبت بِ ػضَیت در شبىِ ّای اختواػی ػلوی         

هیشاى استمبال آًاى را بِ ػضَیت در ایي ساهاًِ ّا             

بزرسی هی وٌذ ٍ ّوچٌیي ٍیژگی ّای اػضا را هزد            

وٌذٍواٍ لزار دّذ. ایي اهز هیتَاًذ در شٌاسایی              

رٍوزد خَاهغ ػلوی ایزاًی ًسبت بِ شىبِ ّای             

 . اختواػی ػلوی سَدهٌذ باشذ

ضزٍرت ارتباطات ػلوی در پیشزفت ػلن، بِ ایداد          

ساسٍوارّا ٍ ساهاًِ ّای پیشزفتِ ای هاًٌذ شبىِ           

ّای اختواػی اس خولِ شبىِ ّای اختواػی ػلوی         

هٌتْی شذُ است. در خاهؼِ ػلوی خْاًی بیي             

تَلیذ داًش ٍ استفادُ اس شبىِ ّای اختواػی             

ایي شبىِ ّا ًِ      ػلوی ارتباط هثبتی ٍخَد دارد     

تٌْا ارتباط بیي اػضا را اهىاى پذیز هی ساسًذ             

بلىِ با اس بیي بزدى هحذٍدیت ّای سهاًی ٍ               

ارتباطات ػلوی اس ارواى اطلی پیشزفت ػلن هی               

باشذ.تبادل اطالػات ػلوی ٍ تخظظی هیاى افزاد           

خاهؼِ ٍ بْزُ گیزی اس خزد خوؼی وِ بِ ارتباطات            

ػلوی هی اًداهذ، بِ طَر بالمَُ ظزفیت تَلیذ داًش          

 را افشایش هی دّذ.

ارتباطات ػلوی اس دٍ هدزای رسوی ٍ غیز رسوی           

طَرت هیگیزدٍ در ارتباطات رسوی اًتمال اطالػات    

بِ طَر غیز هستمین ٍ بِ ٍسیلِ ٍاسطِ ّایی هاًٌذ          

وتابْا ٍ ًشزیات طَرت هیگیزد درحالی وِ در            

هدزای غیزرسوی، اطالػات بِ طَر هستمین ٍ           

بذٍى ٍاسطِ اًتمال هی یابذ. حدن اًبَّی اس             

اطالػات ػلوی همیذ اس هدزای غیزرسوی هبادلِ        

هیگذًذ. ػوذُ تزیي هظذاق ارتباطات غیز رسوی       

بیي داًشوٌذاى را هیتَاى داًشىذُ ًاهزئی             

داًست. ایٌگًَِ ارتباطات هی تَاًذ اساس شىل        

گیزی اًذیشِ ّای خذیذ ٍ حتی شاخِ ّای            

  خذیذ در ػلن لزارگیزًذ.

داًشىذُ ًاهزئی در طَل سهاى با رٍی وار              

آهذى في آٍری ّای ًَیي دچار تغییز ٍ               

تحَالت بسیاری شذُ است ٍ اس شىل سٌتی          

آى وِ هبالِ رٍ دررٍی اطالػات در یه هىاى         

فیشیىی خاص بَد خارج شذُ است. في            -

اٍری ّای اطالػاتی ٍ ارتباطاتی پیشزفتِ با         

اس بیي بزدى هحذٍدیت ّای سهاًی ٍهىاًی،         

بزلزاری ارتباطات بیي داًشوٌذاى را سَْلت      

ٍ سزػت بخشیذُ ٍ بِ واّش ّشیٌِ ّای           

  هزبَطِ هٌدز هیگزدد

هىاًی، دستزس پذیزی ٍ تؼاهل هٌابغ داًش را ًیش             

سَْلت هی بخشٌذ. شَاّذ حاوی اس آى است وِ             

ػضَیت هحمماى ٍابستِ بِ ساسهاى ّای تحمیماتی          

در شبىِ ّای ػولی ٍ بِ اشتزان گذاری هماالت یا           

شبىِ ّای اختواػی ػلوی بِ لحاظ تمَیت                

ارتباطات ػلوی ٍ در ًتیدِ بْزُ گیزی اس خزد              

خوؼی در پیشبزد داًش ًمشی سزًَشت ساس ایفا          

هی وٌٌذ. بٌابزایي تحمیك پیزاهَى استفادُ اس ایي          

شبىِ ّا هی تَاًذ بِ طَر هستمین یا غیز هستمین           

بِ افشایش استفادُ اس ایي شبىِ ّا رفغ هَاًغ ٍ در           

 ًتیدِ پیشبزد ػلن ووه وٌذ.

در ایزاى تَلیذ ػلن       طبك ًتایح بذست آهذُ     

هشتزن یا پژٍّشگزاى خارخی ٌَّس بِ الگَی          

ّوىاری ثوزبخشی تبذیل ًشذُ است، ّوچٌیي      

الگَی ثوزبخش ّوىاری با داًشدَیاى پس اس         

داًش اهَختگی بِ احتوال سیاد گسستِ هی           

شَد ٍ ًوی تَاًذ گزٍُ ّای پژٍّشی پایذاری را         

تشىیل دّذ. بٌابزایي ّستِ تىَیي اختواػات       

ػلوی در ایزاى را بایذ"ّوىاری ّای هشتزن        

اها بز اساس    با ّوىاراى ایزاًی" در ًظز گزفت     

درطذ اس ّوىاری ّای         05پژٍّش ّا      

پژٍّشی بیي ّوىاراى ایزاًی در گزٍُ ّای          

دًٍفزُ است وِ ایي گزٍُ ّای دٍ ًفزُ بِ             


