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 اطالع رسانی پيشگام؛ اطالع رسانی پيشرفت

 

  ، حميد نژادسليمانی ، سروش صيفی عليرضا جيالن

 

سرازي  يكي از مشكالت مزمن دستگاه اطالع رساني كشور، ناكامي در تاثيرگذاري مطلوب برمخاطبان و شكست در فرهنگ

مهندسي اطالع رساني، يكي از ابزارهاي علمري و  . ر شهروندان در حوزه هاي گوناگون فرهنگي و رفتاري استو تغيير رفتا

، تضرمين  (بره ذهرن مخاطرب   )ترا انتقرال  ( از منبرع )عملي براي طراحي فرآيندهاي اطالع رساني با هردف كراهش فاصرله   

گال در زمينه تقويت فرهنگ مسوليت پذيري، بهبرود  ، براي م(اصالح و تغيير رفتار)تاثيرگذاري پيام و نهايتاً فرهنگ سازي

اساس كرار، مبتنري برر كنتررل     . و اصالح فرهنگ كتاب خواني، اصالح و بهسازي فرهنگ رانندگي و موارد مشابه آن است

مهندسي اطالع رساني برر ايرن پنردار متكري اسرت كره بره هرر ميرزان          . متغيرهاي درگير در فرآيند  ارتباط استوار است

قرارگيرنرد، بره همران ميرزان     ( مشاهده، ارزيرابي و محاسربه  )درگير در فرآيند ارتباط، كامل تر و دقيق تر مورد متغيرهاي

. تاثيرگذاري پيام بر گروه هاي مخاطب عميق تر و امكان حصول اقناع و تغيير ديدگاه و رفتار مخاطبان، محتمل ترر اسرت  

رساني، با هدف اصالح و رفع يك نارسايي، معضرل يرا بحرران     اقتضايي مهندسي اطالع( مدل واره)به اين ترتيب يك طرح

و نهادينه كردن تغييرات ذهني ر رفتاري در آنران   ( شهروندان)مشخص فرهنگي و رفتاري در گروههاي معيني از مخاطبان

رهراي  هر طرح مهندسي اطالع رساني، شامل هفت گروه از متغيرهاي فرآيند ارتبراط شرامل؛ متغي  . تدوين و ارائه مي شود

پيام، متغيرهاي سوژه ياموضوع، متغيرهاي واسطه ي انتقال، متغيرهراي مخاطرب، متغيرهراي زمران و مكران، متغيرهراي       

. انتقال و متغيرهاي صورت انتقال را به منظور ارزيابي، محاسبه و كنترل مورد تحليل و بررسي قررار مري دهرد   (هاي)روش

يا تعيين اهداف و راهبردها و بايدها و   نبايدها در زمينه فرهنگري   درون داد طرح مهندسي اطالع رساني، سياست گذاري

 .رساني است ني در جهت مديريت پيشرفت و اطالعو رفتاري ملحوظ نظر است و برون داد آن، يك نقشه  جامع اطالع رسا
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