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 همقدم
 يو مبنا است بوده ریترین موضوعات مطرح در چند دهه اخیافتگی از مهمتوسعه و توسعه

دارند تا  لیمردم تمااکثر  .باشدیم جوامع یتمام یو فرهنگ یاسیس ی،اجتماع ياقتصاد هايبرنامه
 يهاییو توانا هاتیظرف نیتا در پناه ا ابدی شیکشورشان افزا یو انسان يمعنو ي،و توان ماد تیظرف

ي دستیابی به توسعۀ داشته باشند. برا یقدرتمند و سرفراز در جامعه جهان يبه وجود آمده کشور
مشخص و برطرف  یمل ییثروت و دارا شیافزا يروشیهاي پشود موانع و چالشمی یسعمطلوب 

ر توسعه در ه .کندیمبراي مردمان فراهم را  واالتري و تریبهتر و انسان یزندگ ۀگردد. توسع
ابزارها  وهاسیاست ،ابزارهاي گوناگونی نیاز دارد که مجموع این سازوکارها و سازوکارهاکشوري به 
 1تودارو. شودترقی در زندگی مادي و معنوي جوامع می ها) باعث پیشرفت وهزینه (وسایل و

رات : توسعه را باید جریانی چندبعدي دانست که مستلزم تغییدیگویمشناس مشهور غربی جامعه
نیز تسریع رشد اقتصادي،  اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهاي ملی و

در اصل باید نشان دهد که مجموعه  توسعهکن کردن فقر مطلق مردم است. کاهش نابرابري و ریشه
هاي اجتماعی در هگرو هاي افراد و، هماهنگ با نیازهاي متنوع اساسی و خواستهیاجتماعنظام 

نظر مادي و  سوي وضع یا حالتی که ازشده و بهاخل نظام از حالت نامطلوب زندگی گذشته، خارجد
 ۀیکی از ابزارهاي دسترسی به توسع ).161 -165: 1366 معنوي بهتر است سوق یابد (تودارو،

ور هاي گروهی نقش بسترساز و کاتالیزهاي همگانی است. امروزه رسانهجانبه، استفاده از رسانههمه
برداري قرار صورت صحیح مورد بهرهدارند. این واسطه اگر به روند توسعه بر عهده ) را درواسطه(

که کاربرد ناصحیح آن باعث کندي روند توسعه  طورهمانکند گیرد روند توسعه را تسریع می
 ۀوسعهاي تهاي ارتباطی دررسیدن به هدففناورياهمیت تردیدناپذیر کاربرد وسایل و  شود.می

جمعی ما به شکل مطلوب ویژه وسایل ارتباطکند که عملکردهاي ارتباطات و بهملی ایجاب می
ارتباطات الزم و ملزوم  ۀتوان گفت که ارتباطات توسعه و توسعگونه میصورت گیرند. بدین

 نندک ءفایاخوبی خود را به یبخشتوسعهتوانند نقش جمعی موقعی مییکدیگرند، زیرا وسایل ارتباط
ملی را  ۀهاي مطلوب منطبق با اهداف توسعپیام و که از سوي کارگزاران خود به کار گرفته شوند

 ).227 -228: 1371 به مخاطبان برسانند (بدیعی،
 اقتصادي ۀهاي گوناگون توسعراه پیشبرد برنامه توان از ارتباطات و وسایل ارتباطی درامروز، می

، پیشرفت کشاورزي، گسترش سازيصنعتیگذاري، ن سرمایهسیاسی و فرهنگی، همچو ،اجتماعیـ 
 

1. M todaro 
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سوادآموزي و آموزش عمومی، بهبود بهداشت همگانی، تنظیم خانواده و کنترل جمعیت، حراست 
محقق ارتباطات و استاد  1هارولد السول ... استفاده وافر نمود. زیست و مقابله با آلودگی ومحیط

اجتماعی و انتقال میراث فرهنگی  یهمبستگارت بر محیط، سه کارکرد نظ» ییل«حقوق در دانشگاه 
 وبا استفاده نقش خبري  هارسانه). 59: 1383شمارد (السول، ها برمیرا براي مطبوعات و رسانه

 ازپوشانند. تفسیر و ارشاد و راهنمایی و آموزش به این کارکردها جامه عمل می نقش، رسانیاطالع
، یهمبستگ، یسرگرم، سازيفرهنگتوان از عامل تغییر بودن، میها دیگر کارکرد و نقش رسانه

متوازن کشوري  ۀعنوان بخشی از توسع... نام برد. توسعه و پیشرفت استان اردبیل به و جیبس
آمایش سرزمین، سند ملی و نظریه پایه توسعه استان و  مطالعاتاجتناب است. ضروري و غیرقابل

هاي ها و پتانسیلاین استان در فرایند توسعه از مواهب و ظرفیت که دهدمیتوسعه نشان  اندارچشم
هاي بالقوه ظرفیت اینبراي رسیدن به وضعیت مطلوب الزم است،  بومی فراوانی برخوردار است و

شود که یافته کشور محسوب میهاي کمتر توسعهبه حالت بالفعل درآید. این استان یکی از استان
 موکداً هایی در فرایند توسعه وفراوان خدادادي هنوز با موانع و چالش وجود پتانسیل و مواهب با

، تولید سرانه استهاي پایین جدول هاي توسعه در رتبهو در شاخص استبعد اقتصادي آن روبرو 
میلیون ریال بوده است، بنابراین تولید  95/96میلیون ریال و کشور  57/61، 1391استان در سال 

 عنوانبهدرصد تولید سرانه کشور است. اگر درآمد سرانه را  63ر این سال حدود سرانه استان نیز د
تر از متوسط کشور شاخص رفاه و سطح زندگی بدانیم در این سال سطح زندگی مردم استان پایین

 ).1392اجتماعی استان،  ـ بوده است (گزارش اقتصادي
رغم دارا بهها ن هم مانند دیگر رسانهرسد شبکه سبالنظر می بهاولیه،  يهایبررسبا توجه به 

فرد از آن جمله همگنی ارتباطی باال با مخاطب و بودن شرایط و خصوصیات ذاتی و منحصربه
، تأثیرگذاري اعتمادراهبري،  قدرتساختار اجتماعی آن با توجه به بومی بودن و فراگیري، اعتبار، 

و  نقشویژگی،  سایر ، درکنارغیرهو صحیح وو نفوذ بیشتر، ارتباط نزدیک و امکان بازخورد سریع 
 گرتوسعهاست در جایگاه یک رسانه  نتوانستهرغم توجه و تالش در این زمینه، بهاي و کارکرد رسانه

اگر شبکه سبالن  ،رسدظاهرشده و نقش مطلوب در فرایند توسعه استان داشته باشد. به نظر می
و  گذارياولویت ،نقادانه ،قیعم ی،قیقو تحي اشهیکلنگاه جامع، علمی و تخصصی، غیر

مداري، ایجاد همگرایی و هماهنگی جاي حادثهمداري بهندیفرا ي،ابرنامهوتعدد  تنوع سازي،گفتمان
هایی چون فیلم و سریال هاي وزین در قالببرنامه دیتول سازي و مشارکت فعال،یجیبس سازمانی،

 
1  . Harold lasswell 
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 توجه ا مطالب و منابع و معارف علمی و عمیق توسعه،سازان بنبودن برنامه بهیغر ها،و سایر قالب
ی و اجتماعی فرهنگ هاي مختلف توسعه، توجه بر موانع سیاسی،وتأکید مناسب بر مقوالت و بخش

توجیهات و ادعاها و  چالش مناسب و تنگاتنگ با بدنه نخبه و دانشگاهی، ارتباط توسعۀ اقتصادي،
مناسب  توجه هاي اجتماعی و تعاملی،از ظرفیت شبکه فادهاست سنجی،اثر ،نگريآینده بد کارکردها،

 کردیرو و تهدید استان در توسعه بومی، فرصت بر نقاط ضعف و قوت، توجه بر نیازهاي مردم،
 ي و حس همدلی و انگیزش در مخاطبان و ... داشته باشد،باورمند غیرتمرکز گرایانه و بخشی،

جهت پیشبرد مطلوب توسعه و توسعه اقتصادي استان  اي درد از ظرفیت بسیار خوب رسانهتوانمی
 اردبیل استفاده کند.

نقش و کارکرد با توجه به ی استان ۀاست که رسان نیا رومقاله پیش یمسئله اصل ،نیبنابرا 
مؤثر نقش  داده و تیاولو مهم نیبه ا دتوانمی چگونه ی،هاي استاناهداف شبکه و فیوظا رسانه،
قالب و محتواي  ارائه با تواندیرسانه چگونه م نیا نماید؟ ءایفااستان مر توسعه بدیل در او بی یاساس

دیگر بیان؟ بهاي بدان اهداف دسترسی پیدا کندهاي رسانهو سایر فعالیتپخش و گفتمان مناسب 
آن  یپژوهش در پ نیاي برقامت خود بپوشاند؟ در اگرایی رسانهتوسعه يسبالن چگونه ردا ۀشبک
 استان، نیسرزم شیآما ،استان ۀتوسع یسند مل ،استان ۀانداز توسعبا توجه به اسناد چشم تا میهست
نظران و با صاحب قیمصاحبه عماز طریق  و اهداف و وظایف رسانه استان ۀتوسع هیپا یۀنظر

توسعه  ندیدر فرا آفرینی شبکه استانی سبالن راراهکارهاي نقش ،اندرکاران رسانه و توسعهدست
 .به دست آوریم لیاستان اردبص توسعۀ اقتصادي خصوبه

 اهداف تحقیق 
 هدف اصلی

 لیاستان اردب يتوسعه اقتصاد ندیسبالن در فرا یونیزیتلو ۀشبکآفرینی نقش راهکارهاي شناخت
 اهداف فرعی 
 ؛لیاستان اردب يتوسعه اقتصاد ندیسبالن در فرا ۀشبک يارسانه و یشناخت اقدامات عمل. 1
 ؛استان اردبیل يتحقق توسعه اقتصاد يسبالن در راستا ۀشبک مطلوب و کارکرد نقش. شناخت 2
 ايي توسعههالیپتانس نظرگرفتنبا در ي شبکه سبالن در تحقق توسعه اقتصادشناخت راهکارهاي  .3

 اردبیل. استان
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 پیشینه پژوهش 
ارتباطی در  هايرسانهتبیینی  به نقش توصیفی و ها در این زمینهپژوهشبیشتر  موضوع
هاي رسانه نقشها عبارتند از: ازجمله آن. شوندتوسعه در ابعاد مختلف مربوط می هايزیرمقوله

اجتماعی،  توسعۀفرهنگی،  ۀسیاسی، توسع توسعۀپایدار،  ۀتوسع زیست وارتباطی درحفظ محیط
 وده است.... ب ورزشی و ۀتوسع کشورها، توسعۀپنج ساله،  ۀهاي توسعبرنامهگردشگري،  توسعۀ

 به صورت زیرهایی دارند هاي پژوهشی که تا حدودي با تحقیق اینجانب مشابهتتعدادي از طرح
 د.نشومعرفی می

 رسانه و توسعه کشورهاي جهان 
) در مقاله پژوهشی انتشار یافته در مجلۀ پژوهشی ارتباطات انجمن ارتباطات 1994( 2و سیو 1لی
سیاست توسعه ملی در چین؛ بازنگري در نقش رسانه استدالل  المللی باعنوان ارتباطات جمعی وبین
خصوص از توانند نقش مهمی در رشد اقتصادي ایفاء کنند، بهکنند که تلویزیون و سرگرمی میمی

 زمانی که آنها توانستند به اجماع و حفظ ثبات اجتماعی کمک کنند.
المللی براي علوم اي بینه) در مقاله منتشر شده در مجله بررسی2004( 4و کوین 3لسون

ها در توسعۀ اقتصادي؛ بررسی نقش رسانه اجتماعی دانشگاه بازل سوئیس باعنوان درك نقش رسانه
عنوان سازوکار در توسعه اقتصادي کشورهاي شرق اروپا به این نتیجه رسیدند براي اینکه رسانه به

اي، ساختار قانونی، کیفیت رسانهافزایش هماهنگی عمل کند، به چهار مؤلفه نیاز دارد: استقالل 
 رسانه و درخواست مشتري.

 رسانه و توسعه استانی  
ارشد، دانشکده ارتباطات دانشگاه آزاد نامه کارشناسیپایان ) در1385آقاي عسگر قوي پنجه (

 اسالمی واحد علوم و تحقیقات با راهنمایی دکتر سیدوحید عقیلی و مشاوره دکتر افسانه مظفري
» استان اردبیل از نگاه کارگزاران ۀجمعی در توسعمیزان تأثیر وسایل ارتباط بررسی نقش و«باعنوان 

جمعی در توسعه و میزان آشنایی کارگزاران وسایل بررسی نقش و میزان تأثیر وسایل ارتباطبه 
 هاي جمعیمیزان استفاده و رضایت از کارکرد رسانه ۀجمعی از مفهوم توسعه و همچنین رابطارتباط

 
1  . Nam Lee 
2. Paul Siu 
3  . Peter leeson 
4  . Christopher J Coyne 
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جمعی ازجمله ثیرگذار وسایل ارتباطأپرداخته است. محقق به این نتیجه رسیده است که بین عوامل ت
جمعی از مفهوم توسعه و پرداختن به مسائل توسعه و تولید آگاهی کارگزاران وسایل ارتباط

پرداختن به عالقه مخاطبان و توسعه ، به خصوصیات فرهنگ محلی پرداختنهاي متنوع، برنامه
 .داري در حد زیاد وجود داردبطه معنیرا

ارشد دانشکده علوم اجتماعی نامه کارشناسیپایان) در 1391آقاي ابوالحسن شیرمحمدي (
مطالعه «باعنوان  مشاوره مهدخت بروجردي اصغر کیا وراهنمایی علی بهدانشگاه عالمه طباطبایی، 

میزان انطباق آن با برنامه توسعه هاي خبري سیماي مرکز گلستان با تأکید بر محتواي برنامه
دهد که خبرهاي ورزشی بیشترین حجم اخبار را نتایج تحقیق نشان میپرداخته است. » استان

دهند و پس از آن خبرهاي اجتماعی و بعد، خبرهاي اقتصادي بیشترین خبرهاي بخش تشکیل می
گفت  توانمیرنامه توسعه استان، اند. در باب میزان انطباق اخبار با بخبري را به خود اختصاص داده

اگرچه در اخبار استان به اخبار توسعه توجه شده اما به میزان و جهتی که در برنامه توسعه استان 
 .اندآمده است، این اخبار منعکس نشده

 رسانه و اخبار توسعه 
 دانشگاهارتباطات  کارشناسی ارشد، دانشکده علوم نامهپایان ) در1393آقاي سامان خدایاري (

اخبار توسعه در «زاده باعنوان و مشاوره سیدمحمدمهدي اسدي عباسی ، با راهنمایطباطباییعالمه
هاي ایران، کیهان، شرق و اجتماعی تحلیل محتواي روزنامه ۀمطبوعات ایران با تأکید بر توسع

د که به این نتیجه رسی پژوهش هايیافتهبا توجه به » 1391و  1383 هايهمشهري در سال
اجتماعی را به خود اختصاص داده  ۀروزنامه همشهري بیشترین میزان از مطالب مربوط به توسع

تفاوت  مطبوعاتاست. نظر بر اینکه مطبوعات داراي نقش مهم و تأثیرگذاري در امر توسعه هستند. 
 ها و اقدامات واقعی را مشخص و چگونگی توسعه در کشورها و مناطق مختلف را نشانبین طرح

 .دهند می
نامه کارشناسی ارشد، دانشکده صداوسیماي جمهوري در پایان )1388( آقاي ابراهیم منصوري

بررسی تطبیقی «به  زادهاسالمی ایران با راهنمایی سعید سرابی و مشاوره محمدعلی هرمزي
ظر توجه به اخبار هاي واحد مرکزي خبر و خبرگزاري جمهوري اسالمی ایران (ایرنا) ازنسایت
 عدم وجود تفاوت بین ماهیت و، نتایج قابل توجه در این تحقیق ترینمهم پرداخته است.» توسعه

 .استایرنا و واحد مرکزي خبر  هايخبرگزارينگاه انتقادي اخبار توسعه 
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هاي تبیینی است و چارچوبی را اي براي انجام تحقیقهاي اکتشافی مقدمهطور معمول تحقیقبه
هاي مزبور از نظر پژوهش .کندتر میآورد که کار براي سایر محققان را تا حدي سادهوجود می به

موضوعی و مبانی نظري و زمینه تحقیق که مربوط به حوزة رسانه و توسعه با پژوهش اینجانب 
 اما در این پژوهش، اندصورت پذیرفتهکمی اکثراً مزبور هاي داراي مشابهت است. پژوهش

صورت عمقی ه ب هم استانی و ها بیشتر به تلویزیون آناز مجموع رسانه کیفی و گرانه ونآینده
 ایم. کردهابعاد مختلف توسعه به رشد و توسعه اقتصادي بیشتر توجه  و از ایمپرداخته

  نظري ادبیات
 الف) مفاهیم

 و تحول مفهومی آن توسعه
هاي تغییر است. توسعه تغییري از پیش هیکی از گون 1جامعه دائماً در حال تغییر است و توسعه

یندي هدفمند است و با مقصد و او اتفاقی نیست. توسعه فر خوديخودبهاست. یعنی  شدهاندیشیده
چندانی وجود ندارد، به همین دلیل تعاریف  نظر اجماعمفهوم توسعه،  ةمنظور همراه است. دربار

 .( ,Pronk)است شدهمطرح مختلفی از توسعه 
توسعه  لغوي معناي .است شده مطرح دوم جهانی جنگ از پس فراگیر صورتبهتوسعه  الحاصط
 آن به مربوط هايارزش و سنتی جامعۀ همان لفاف نوسازي، نظریۀ قالب در .لفاف است از خروج
 ).7: 1377ازکیا، ( شوند خارج سنتی مرحله این از باید شدن متجدد براي جوامع .است

 تغییرات مستلزم که دانست چندبعدي ینديافر باید را توسعه که است معتقد تودارو مایکل
 ساخت در اساسی

 نابرابري کاهش اقتصادي، رشد تسریع نیز و ملی نهادهاي و مردم عامۀ تلقی طرز اجتماعی،
 ).8: 1377(ازکیا،  است مطلق فقر کردن کنریشه و

 اساسی متنوع نیازهاي با اهنگهم اجتماعی، نظام مجموعۀ که دهد نشان باید اصل در توسعه
 شدهخارج گذشته زندگی نامطلوب حالت از نظام، داخل در اجتماعی هايگروه و افراد هايخواسته و
 از توسعه مفهوم به نگرش اما .کندمی حرکتي ـ معنو و مادي نظر ازـ  بهتر وضعیتی سويبه و

 معرفی مادي و کمی ابعاد سریع رشد مفهوم در توسعه دوم جهانی جنگ از پس .نبود گونهاین آغاز
 ملحق کندي دولت به 1960 دهۀ در که بود مریکاییا اقتصاددان یک روستو والت مثالً شد.می
 .)39: 1377راد، (محسنیانکرد تدوین توسعه مورد در را) (فراگیري همگانی نظریۀ یک و شد

 
1. Development 
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 دکتر گیرد.دربرمی را بشري دگیزن هايجنبه همۀ محققان، بیشتر نظر در توسعه مفهوم اکنون اما
 از نظرکه صرف شود آغاز انسانی نیازهاي از باید توسعه تعریف که است معتقد تهرانیان، مجید

 است، معتقد وي همچنین پردازد.می نیز انسان معنوي زندگی مسائل به مسکن، و پوشاك خوراك،
 شکل امر، درنهایت .نیست کافی و الزم شرط این ولی است. تولید افزایش مستلزم توسعه جریان
 تعیین را هر کشوري معنوي پیشرفت محتواي و سطح که است تولیدي ظرفیت این از استفاده

 ).13تا: بی تهرانیان،( است جامعه هر ارزشی نظام از تابعی شکل این و کندمی
 نهادهاي فرهنگی، باورهاي آن در داندکهمی فرایندي را توسعه نیز عظیمی حسین دکتر
با  متناسب تا شوندمی متحول بنیادي صورتبه سیاسی نهادهاي و اقتصادي نهادهاي اجتماعی،
عظیمی، ( یابدمی ارتقاء نیز جامعه رفاه سطح فرایند این در و روند پیش شدهشناخته هايظرفیت
1378 :41.( 

 

 ب) چارچوب نظري
  ينوساز هینظر

سازي متمرکز بود و در همین راستا به توضیح بر طراحی یک مدل جهانی براي نو 1اندیشه لرنر 
پرداخت ي مدرن اجامعهچگونگی گذار از مرحله سنتی به مرحله انتقالی و سرانجام، تبدیل آن به 

 ).100: 1388جعفري، (
و  قیتحق یاصطالح محور اصل نیبود و هم» توسعه«معادل » ينوساز«لرنر  لیدان نظر از
آغاز شد، این بررسی در هفت کشور ترکیه،  1950دهه  لیو در اواابررسی شد. او را شامل می هینظر

 چرا ، سوریه، ایران و یونان به انجام رسید، البته ایران جایگزین عراق شده بود،مصر لبنان، اردن،
پور و گرانمایهنشد (دلیل برخی مشکالت امکان انجام پژوهش در عراق آن زمان میسر که به

که  انهیخاورم یاسالم يفرض شده که کشورها نیچن قیتحق نیح ادر طر ).19: 1389انصاري، 
 سپريچهارصد تا پانصد سال  در یغرب يرا که کشورها یتوانند راهمی هستند، یسنتجوامع يدارا

ي موجود در پارادایم حاکم هاگزارهبود که  هاپژوهشهمین  در طول چند دهه بپیمایند. ،اندکرده
هاي ي را یافتند که ایدهاهینقلهاي جمعی، حکم وسایل ین ترتیب رسانهتوسعه را تکمیل کرد، به ا

ي روستایی منتقل هاحومهتازه را از غرب به جهان سوم و از مناطق شهري به  هايمدلجدید و 
توانند افراد ساکن در هاي جمعی می، نکته مهم دیگر، باور این مسئله بود که رسانهکردندیم

را براي پذیرش تغییرات سریع اجتماعی آماده سازند و این کار را از طریق کشورهاي رو به توسعه 
 

1. lerner 
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لرنر تالش کرد تا ارتباط توسعه را با  ).52: 1384، ملکات آر.سازند (عملی » جونوسازي«استقرار 
 چهار متغیر نشان دهد:

 . افزایش میزان شهرنشینی؛1
 گسترش سواد؛ .2 
 جمعی؛. دسترسی به وسایل ارتباط3 
 افزایش میزان مشارکت سیاسی و اقتصادي مردم. .4 
جمعی و همدلی او معتقد است که فرد نوگرا که برخوردار از سواد، شهرنشینی، وسایل ارتباط 

 ).114: 1383لرنر،دارد (میزان فکر و اندیشه را  نیباالتر (مشارکت سیاسی) است،
» شهرنشینی«وي معتقد است کند. ترین عامل در نوسازي تلقی میلرنر شهرنشینی را مهم 

متغیري کلیدي در نظام ماست؛ زیرا از لحاظ تاریخی روند نوسازي در جوامع غربی با شهرنشینی 
ي همبستگی نزدیکی ارسانهآغاز شده است. کار بعدي ما براي نشان دادن اینکه سواد و مشارکت 

 کلبهجمعیت شهرنشین نسبت  کهیهنگام دارند و برقراري ارتباط این دو با شهرنشینی خواهد بود.
 کی از، چون تعداد باسوادان گرددیمدرصد بیشتر شود، فرایند توسعه آغاز  10جمعیت کشور از 

به  تاًینها هانیاو همه  ابدییمجمعی از طرف دیگر افزایش و تعداد کاربران وسایل ارتباط طرف
است.  مؤثردر توسعه  ماًیمستقد درص 25تا افزایش جمعیت  نیا .انجامدیممشارکت سیاسی مردم 

 گذاردیمجمعی و بار توسعه را به دوش آموزشی و وسایل ارتباط افتدیماز کارآیی  آن از پسولی 
، باعث تحول در درك افراد، شناخت هارسانهي از ریگبهره لرنر). به اعتقاد 58 - 59 :1383رنر،(

دخالت در سرنوشت سیاسی را براي افراد  بیشتر شده، مشارکت اقتصادي و جامعه و آگاهی سیاسی
است و انسان نو، داراي  جومشارکتکه  ندیگویم ي نواجامعهبه » لرنر«. ازنظر دینمایمضروري 

و با اتکا به  ردیپذیمتحول  شخصاً توسعه حال درتوانایی همدلی زیاد است. انسانی که در جامعه 
است ، داراي توانایی خاص در همدلی دداریمواشخصیت خاص خود، جامعه را به حرکت 

را در میان مردم  ریپذانعطافي شخصیت ریگشکل). لرنر 24-25: 1389و انصاري،  پورهی(گرانما
ي نو هاجنبهشود چنین شخصیتی خود را با که سبب می داندیمعاملی  توسعه حال درکشورهاي 

 اشعهدهکه انجام تغییرات بر  همانند ساخته، وظایف جدید و شاقی را و جدید محیطی خویش
 ).102: 1388ی انجام بدهد (جعفري، خوببه، گذارندیم

سونگر یک يالگوها و هاهیاز نظر انتقاد ضمن اخیر يهادهه در ارتباطی، محققان از ياعده
 توسعه ارتباطات مورد در حاکم نظریۀ عنوانبه که لرنر دانیل نوسازي نظریۀ جملهآن از ارتباطی و
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 خود راجع يهایبررس در و اندکرده تأکید ارتباط بودن دوطرفه ضرورت بر شود،معرفی می شبخ
 منابع موجود از دارند عالقه تنهانه مردم که اندگرفته نتیجه چنین ارتباطات، اجتماعی هاينقش به
 به خویشهاي اندیشه و احساسات انتقال خواهان نیز خود بلکه دارند، دریافت پیام دیگر افراد و

 ).25: 1380، رادانیهستند (محسن دیگران
 

 توسعه از نوعی دیگرنظریه 
 ةویژه نوسازي شد، دیدگاه جدید دربارنوسازي و وابستگی و به يهامیپس از انتقادهایی که از پارادا

برخوردار است و به توسعه و ارتباطات  ترياین پارادایم جدید از رهیافتی هنجار. توسعه شکل گرفت
 ،که (براساس شرایط هر کشور) چگونه باید باشند جهتنیا ه به لحاظ اینکه چگونه هستند بلکه ازن
 .نگردیم

خود «از طریق » پایین به باال«نقطه آغازین این دیدگاه، آزمون و بررسی تغییرات از  
د جوامع محلی است. پندار اساسی این دیدگاه آن است که هیچ کشوري وجود ندار» یبخشتوسعه

 لهیوسکه عملکرد کامالً مستقلی داشته و خودکفا باشد و هیچ ملتی نیست که توسعه آن فقط به
طور جداگانه ولی در رابطه و وابستگی پیرامون بهمرکز و همباشد. هم افتهیعوامل خارجی تحقق

ح شد . مفهوم وابستگی متقابل در این رویکرد مطررندیگیدوسویه با یکدیگر موردمطالعه قرار م
 .)174: 1384 (سرواس،

برخالف دیدگاه بیشتر اقتصادي نوسازي و دیدگاه بیشتر سیاسی وابستگی، ایده اصلی این 
دیدگاه آن است که مدل توسعه جهانی وجود ندارد بلکه توسعه یک فرایند یکپارچه، چندبعدي و 

وشد تا مسیر توسعه باید بک يابه دیگر متفاوت است. هر جامعه يادیالکتیکی است که از جامعه
: 1384 معنا که مسئله توسعه یک مسئله نسبی است. (سرواس،متناسب خود را ترسیم کند. بدین

بحث  نییافته است. بنابراتواند ادعا کند که از تمام جهات توسعه) و هیچ بخش از جهان نمی91
تواي توسعه ربط داد. چنین میزان و گستره استقالل بینابینی (وابستگی متقابل) را باید به مح ةدربار

 باید بر اصول ذیل بنیاد شود: ياتوسعه
 ؛نیازهاي اساسیمبتنی بر  .1
 ؛وجود ندارد) شمولجهان(مدل  زادرون .2
 ؛خوداتکاو  نفساعتمادبهمبتنی بر  .3
مشی واسطه خط(محیط توسعه)؛ یک کشور نباید با کشور دیگري که به یشناسطیمحمبتنی بر  .4

یافته است مقایسه شود. بلکه سیاست ب و مرتبط به خود بیشتر توسعهیا سیاست توسعه متناس
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خالصه سیاست توسعه در هر  طورتوسعه باید از محیط و فرهنگ خود آن کشور ناشی شود. به
 کشور باید بر مبناي بومی و اصل کوچک زیباست بازگردد.)

 ؛دمکراسی مشارکتیمبتنی بر  .5
 .تغییرات ساختاريبراساس  .6

د به شکل ارگانیک به یکدیگر مربوط شوند زیرا توسعه فرایندي واحد است. این اصول بای
 .)95: 1384 (سرواس،
و ارتباطات  به توسعه نسبت نوینی رویکردهاي جدید، نظریات در شودمی مشاهده همچنان که

 نظر را در فرایند دو این جوانب همه و بوده جانبههمه ي،بعدتک نگاه جايبه که شدهطرح
 و اجتماعی فرهنگی انسانی، مسائل و نبوده رشد به محدود توسعه جدید، يهابرداشت در .دریگیم

 از افزایش اعم رشد به مربوط مسائل به صرف توجه ،هابرداشت این طبق .شوندیم تلقی مهم نیز
 توجه و عدم بودن يبعدتک دلیلبه ملی ناخالص تولید افزایش براي تالش و يفنّاور از استفاده

انجامید خواهد  توسعه در توازن عدم و ناپایداري به اجتماعی، و فرهنگی مسائل سایر به
 ).55: 1379، زادهي(رضو

 هاییشاخص توسعه، ارتباطات فرایندهاي از تهرانیان تعریف براساس خانیکی هادي دکتر
 یکم يهاشاخص با که ارتباطات توسعه فرایند اول. دهدمی دستبه مطبوعات توسعه يبرا

 مطبوعات ۀزمین در مثالراي ب .پردازدیم ارتباطی يهارساختیز و ابزارها به و شودمی سنجیده
 نظام در دوم جنبه .شودمی ارزیابی گروه این در هاآن پوشش و سطح شمار مثل ییهاشاخص
 هتوسع از جنبه این .است کیفی يهاشاخص یا ارتباطات لهیوسبه فرایند توسعه ارتباطات، توسعه

 يهامشارکت و هارقابت افزایش براي اصرار و و انتظارات آگاهی سطوح ارتقاي با ارتباطات
 هايگرایش و موضوعات نسبت با کیفی يهاشاخص مطبوعات ۀعرص در .است همراه اجتماعی
 و مشارکت جلب نحوه و يسازاریهوش و بخشیآگاهی میزان وغیره  و فرهنگی خبري، سیاسی،
 هايشاخص یا ارتباطات براي توسعه فرایند فرایند، سومین .شودمی سنجیده خوانندگان رقابت

 و فراگیر عنصر یک براساس که کندمی پیشنهاد را سیاستی توسعه، از وجه این .است بازنگري
 متحد را پراکنده و متفاوت و عالیق هاتیهو ساختارها، بتواند فرهنگ یا ایدئولوژي مثل درونزاد

 ).132 -133: 1381انیکی، خ( سازد یگانه و
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 شهاي توسعه بخرسانه
 گرفته است، واکنشی نسبت به نابرابريتوسعه شکل حال این نظریه که بیشتر در کشورهاي در

یونسکو بر این نظریات تأکید  میالدي هفتاد ۀارتباطات و عدم تعادل اطالعات است. در مباحث ده
ها در جهت توسعه، تحکیم استقالل و هویت سانهاز ر يریگزیادي شده است که اساس آن بر بهره

ها و دوسویه فرهنگی، کم کردن روند تجاري شدن ارتباطات، عدم استفاده از زور و اجبار در رسانه
توسعه، المللی اخبار است. مدافعان این نظریه معتقدند که چون کشورهاي درحالکردن جریان بین

ها باید وظایف جتماعی خاص خود رادارند و رسانهاقتصادي، سیاسی و ا يهانیازها و الزام
غربی پیروي کنند. اصطالح  ۀانیراگکنند، طبعاً نباید از الگوي آزادي ءمثبتی را ایفا یبخشتوسعه
 ۀها باید حمایت از منافع ملی براي توسعنگاري توسعه به آن معناست که نقش رسانهروزنامه

 .باشد یثبات و وحدت فرهنگ ،یمل تیچون هو یو اهداف یاجتماع اقتصادي و
 تیمخالف است و ضمن حما یداخل ییاقتدارگرا زیو ن یخارج ۀو سلط یبا وابستگ هینظر نیا 

 کند.استقالل فردي دفاع میاز  ،یدموکراس از
 کند:خالصه می نیرا چن هینظر نیا یاصول اساس لیکوا مک
سیاسی ملی به  يهایمشو در انطباق با خطمثبت را بپذیرند  ۀها باید وظایف مربوط به توسعرسانه

 ؛انجام برسانند
 پذیرمحدودیت جامعه، بخشیتوسعه نیازهاي و اقتصادي هاياولویت به توجه با باید هارسانه آزادي 

 باشد؛
 ؛قائل شوند تیاولو یفرهنگ و زبان مل يخود، برا يدر محتواها دیبا هارسانه
 ییایلحاظ جغراف توسعه که از حال در يکشورها ریت مربوط به سااخبار و اطالعا يبرا دیبا هارسانه

 ؛قائل شوند تی، اولواندکیها نزدبه آن یاسیس ای یو فرهنگ
انتقال  ي،آورجمع ،جووجست يخود برا فیها، در انجام وظاهمکاران رسانه رینگاران و ساروزنامه

 ؛دارند يو هم آزاد تیهم مسئول و انتشار اطالعات،
ها ها مداخله کند یا آنرسانه يهاتی، دولت حق دارد در فعالیتوسعه بخش يهاپیشبرد هدف براي

ها نیز قابل توجیه ها و کنترل مستقیم آنرا محدود سازد. دستور سانسور، اعطاي کمک به رسانه
 ).97: 1393زاده، مهدياست (

ي هاوهیشبا بکارگیري تمام  که ي است،نگاربرتر روزنامه وي توسعه نوع عالی نگارروزنامه 
کردن مردم نسبت به فرایند توسعه کشور آنان را  و آگاهرسانی ي تالش دارد، با اطالعنگارروزنامه
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ي توسعه نگارروزنامه شگامانیپ از انفعال خارج کرده و به مشارکت در این فرایند دعوت کند.
توان در آن آثاري ارهاي زیر باشد، میگزارشی داراي حداقل یکی از معی چنانچه کنند،یادآوري می
 نگاري توسعه را مالحظه کرد:از روزنامه

 تأکید بر فرایندها؛ .1
 ؛هابرنامهنگاه انتقادي به  .2
 ي مردم؛ازهایبر نتأکید  .3
 و طرح؛ هاموضوعارائه سابقه  .4
 بینی نیازهاي آینده؛پیش .5
 ها بر مردم؛تأثیر برنامه .6
 ها؛مقایسه فرایند توسعه در سایر مکان .7
 مقایسه طرح اولیه و اجرا شده؛ .8
 ).430: 1378(بدیعی وقندي،  هاطرحبررسی ادعاي موفقیت  .9

اي هاي توسعهصرف وجود وسایل ارتباطی لزوماً موجب مشارکت مردم در برنامه«باید توجه داشت که 
رنامه اگر ب بنابراین،شود. این امر بستگی به چگونگی استفاده و محتواي وسایل ارتباطی دارد. نمی

شود باعث توسعه نمی خوديخودتنها بهباشد، آن رسانه نه نشدهنیاي تعیین و تدواي براي رسانهتوسعه
 .)80 :1373(احمدیان،  »بلکه ممکن است در خیلی از شرایط روند توسعه را نیز آهسته و کند سازد

 ها و تجزیه وتحلیلروش پژوهش، ابزار گردآوري داده
جامعه آماري تحقیق شامل کلیه ها نیز مصاحبه عمیق بود. فی و ابزار گردآوري دادهروش تحقیق حاضر کی 
 .2 ؛اقتصاد توسعه و ،رسانه، خبرگان ارتباطات متخصصان و نظران وصاحب دانشگاهی و اساتید .1

اسان اندرکاران و کارشندست .3 ؛اقتصاد استان اردبیل مدیران امور توسعه و کارشناسان و اندرکاران ودست
گیري هدفمند انتخاب شدند و بعد از بودند که به روش نمونهخصوص تلویزیون اي بهتولید و پخش رسانه

 تجزیه وبندي و مقولهکدگذاري  بامتن پیاده شده به روش اکتشافی  مصاحبه به اشباع داده رسیدیم. 18
.تحلیل شد

 مشخصات افراد مصاحبه شونده
نفر نیز مدرك  7ودند که یازده نفر از آنان داراي مدرك دکتري و نفر ب 18افراد حاضر در مصاحبه 

هاي ارتباطات، مدیریت نظرانی که در مصاحبه حضور یافتند در رشتهارشد داشتند. صاحبکارشناسی



 هاي دیداري و شنیداريرسانهعلمی فصلنامه  ║ 152

║
  

 
13 سال

ارة 
 شم

،
32 ، 

تان
زمس

 
139

8
 

وکار و مدیریت فرهنگی الملل، مدیریت کسبشناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، روابط بینرسانه، جامعه
 هاي ارتباطات و مدیریت رسانه بود.اوانی مربوط به رشتهبودند که بیشترین فر

 

 هاي پژوهش یافته
نظران فرایندي بلندمدت است که موجب تغییر در ساختارهاي ذهنی، صاحب فرایند توسعه از منظر

 ،سازي براي توسعهرو ظرفیتاز همین .شوداجتماعی، فکري، فرهنگی و اقتصادي جامعه می ،عینی
. براي این امر ضمن توجه و تأکید نیازمند اقدامات عملی و راهکارهاي عملیاتی استرسانه استانی 

ها و رفع گیري ازمزیتبر نقش وکارکرد، اهداف و وظایف رسانه داراي مسئولیت سبالن و بهره
شوندگان مقوالت استخراجی دربارة راهکارها و هاي دریافتی از مصاحبهها براساس پاسخآسیب

اي شبکه سبالن در راستاي توسعۀ اقتصادي استان اردبیل به شرح زیر در و رسانه اقدامات عملی
 استخراج گردید.  1جدول 

 لیاستان اردب يتوسعه اقتصاد ندیشبکه سبالن در فرا يارسانه و یاقدامات عمل و راهکارهامقوالت  .1جدول 

  

 راهکارها
 و اقدامات عملی 

 هاقولنقل

بازشناسی و بازتعریف 
 دوباره 

از رسانه و 
 کارکردهاي آن

اي داشته رسانه رسد رسانه استانی باید تجدیدنظري اساسی در تعریف و کارکردهايبه نظر می -
اي را نشناسند، نخواهند توانست هاي رسانهاي استان پتانسیلباشد تا زمانی که متولیان رسانه

 سازي درستی انجام دهند.برنامه
هاي توسعه و اقتصاد و ...، ها و آسیبها و ظرفیتبا مطالعه و شناخت علمی ودقیق پتانسیل -

 نحو مطلوبی در راستاي توسعه بهره برد. توان از کارکردهاي رسانه بهاستانی می
هاي مختلف نمایشی ازجمله فیلم، سریال، تله تئاتر، نماهنگ و ... و با استفاده از در قالب برنامه -

اي ازجمله مباحث توسعه و اقتصاد را براي توان هر مقولههاي هنري و نگاه ظریف و زیبا میشیوه
توسعه همگام ساخت و این نیازمند علم، هنر، تخصص،  ها را بامردم مطرح و افکار و عمل آن

 شناخت و باور است.

جذب و تقویت بدنه 
کارشناسی 

 سازيبرنامه

سازي اساساً کارشناس محور است؛ جذب کارشناسان آگاه، بومی و آشنا با محیط بومی برنامه -
شود که مسائل می هاییها نقش بسزایی در جذب مخاطب دارد. درواقع مخاطب جذب برنامهاستان

 اقتصادي را انعکاس دهد.-و مشکالت اجتماعی
هم در شرایطی که هاي تلویزیونی است آنتیم مدیریتی وکارشناسی قوي ضامن موفقیت برنامه -

سازي سطح کند. فربهاین رسانه با چالش حضور همه جایی رقباي بسیار قوي دست و پنجه نرم می
است که نباید مورد غفلت قرار بگیرد. تجربه نشان داده است که  ايها نکتهکارشناسی این برنامه

ها به یک اتاق فکر کامالً هاي اقتصادي و اتکاي آنوجود یک تیم قوي طراحی و ساخت برنامه
 ها اثرگذار خواهد بود.تخصصی در پرباري این برنامه و ضریب تأثیر این برنامه
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 1ادامه جدول 

 
 

 راهکارها
 هاقولنقل و اقدامات عملی

استفاده از تجارب موفق 
 هاسایر شبکه

هاست، اي رسانه، الگوگیري از تجارب موفق سایر رسانهامروزه بهترین راهکار براي نقش توسعه -
 گیرد.آزمون ـ خطا همچنان وجود دارد و تجارب موفق مورد دقت قرار نمی سازيمتأسفانه در برنامه

هاي شبکه سازيپرواضح است که اتکا به ظرفیت تخصصی در تولید محتواي توسعه و اقتصاد در برنامه -
دهی به فرهنگ عمومی استان و مخاطبان اثر گذار باشد. براي تحقق این مهم تواند در جهتسبالن می

تواند در گیرد میها و حتی خارج از کشور انجام میسازي اقتصادي که در استاناز تجارب برنامهاستفاده 
 ها مؤثر واقع شود.پربار ساختن محتواي این قبیل برنامه

نگاه علمی استراتژیک 
 سازيبه برنامه

یک به اهداف سازي نیازمند یک نگاه علمی و استراتژسازي کار ساده و سهلی نیست؛ برنامهبرنامه -
هاي استان انداز قابل تحقق با اهداف عملیاتی است. شناخت دقیق مزیتتوسعه استان و ترسیم یک چشم

 و موانع توسعه ضروري است.
آید. بر پژوهی به دست میسازي و تعیین راهبرد از طریق کار علمی، تحقیقی و آیندهاستراتژي برنامه -

 پذیرد.مطلوب و براساس نیاز، میل و مصلحت مخاطب صورت می این اساس تولید برنامه مؤثر به نحو

طرح عمیق مشکالت 
 هاسازياستان در برنامه

گذاري دارد به نظر استان اردبیل مشکالت عمیقی در ابعاد اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سرمایه -
و جلب اعتماد عمومی رسد طرح عمیق، چندجانبه و از زوایاي مختلف بهترین منبع براي نزدیک شدن می

 است.
هاي جامعه را انعکاس دهد نخواهد توانست مقبولیت و مشروعیت بین تا زمانی که رسانه نتواند واقعیت -

 مردم کسب کند.
اي که گونههاي این رسانه باید به سمت اقتصاد روشن شود. بهگیري برنامهاول اینکه رویکرد و جهت -

صورت عمیق و مبتکرانه به حالجی مسائل باور کنند که این رسانه بهمخاطبان عام و خاص آن بدانند و 
 همت گمارده است اقتصادي استان

رسانی  و اطالع
 خبررسانی اقتصادمحور

رسد اگر رسانه استانی نتواند پوشش خبري و هاي استان اردبیل زیاد است به نظر میپتانسیل -
 به شکست است.صاد محلی ارائه دهد، محکوم ها و اقترسانی خوبی در زمینۀ پتانسیلاطالع

رسانی، آموزش و اخبار را جدي گرفت زیرا که اگر رسانه استانی بتواند به نظرم باید از منظر اطالع -
گذاري و تقویت بخش هاي اقتصادي استان را ارائه دهد انگیزه براي سرمایهکارکرد خوبی از پتانسیل
 شود.خصوصی نیز بیشتر می

ي از نفوذ نهادها جلوگیر
 و صاحبان نفوذ

نمایند؛ نفوذ می بسیاري از نهادهاي استانی براي اینکه اقدامات خود را موجه جلوه دهند در رسانه اعمال -
ها، نقد و نظر و پایش و رصد عملکرد مسئوالن و رسانۀ استانی باید رویکرد مستقلی در پخش برنامه

 اي داشته باشد.هاي توسعهطرح
توانند نفوذ کنند. راهکار عملی این است که رسانه استانی بدون ها میافراد صاحب نفوذ در رسانه برخی -

هاي سیاسی یا صاحبان قدرت اقتصادي به کار خود ادامه دهد و از نفوذ آنها در کلیه بنديتوجه به جناح
طرف باید کارشناسان بیهاي نقد و نظر سازي جلوگیري نماید. بر همین اساس در برنامهمراحل برنامه

 صورت شفاف نقد شود.دعوت شوند تا عملکردها به
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 1ادامه جدول 

  

 راهکارها
 هاقولنقل و اقدامات عملی

سازي نقد گفتمان
 عملکرد مدیران

ها اي از سوي رسانهسازي توسعهعملکرد مسئوالن باید منظم نقد و بحث شود؛ اتفاقاً یکی از اجزاي گفتمان -
 عنوان یک فرهنگ درآورد.که عملکرد مسئوالن را با نقد منصفانه بهاین است 

رسد تنها راهکار عملی از پاسخگوئی مسئوالن است؛ به نظر مییکی از مشکالت اساسی جامعه ما عدم -
ئی نماید و این نیز جز با نقد عملکرد مسئوالن، گواین است که مسئوالن را وادار به پاسخ سوي رسانه

 پذیر نیست.اي امکانهاي توسعههاي متبوعه و طرحسازمان
خود رسانه نیز الزم است با خود انتقادي و بررسی عملکرد خود در امر توسعه استان، در مدیریت و  -

ي استان و تبدیل این امر به هاسازي با حضور کارشناسان، باب مناسب نقد عملکرد سایر مدیریتبرنامه
اي را به نحو مناسبی بگشاید؛ بنابراین رسانه هم لزوماً باید نسبت به عملکرد خودش پاسخگو گفتمان رسانه

 باشد.

استقالل مالی از 
 بدنه حاکمیت

انی پذیر است که بدنه رسانه استانی از بودجه دولتی مستقل شود، اما رسانه استاگرچه این مهم کمتر امکان -
اي وجود نداشته تواند منابع مالی دیگري نیز جذب کند. البته جذب منابع با شفافیت صورت گیرد تا شبههمی

هاي جامعه، مشکالت استان و سازي تا حدودي مبتنی بر واقعیتدهد برنامهباشد. همین موضوع اجازه می
 آزادانه باشد.

فکري ست که الزم است رسانه هم از لحاظ بودجه و همخواهد مردمی باشد ولی بودجه از دولت ارسانه می -
 افکاري و حزبی وابسته نباشد.و هم

اندازي اتاق فکر راه
توسعه و اقتصاد در 

 رسانه

ها، تواند یک اتاق فکر اقتصادي راه بیندازد؛ کارکرد مهم این اتاق فکر هدایت برنامهرسانه استانی می -
 گذاران و ... است.سازمان، سرمایهه از منظر و دغدغه متولیان، برنامهاي در رسانمباحث اقتصادي و توسعه

پرور و استفاده از نظریات هاي اقتصادي، اتاق فکر نخبهازپیش به تشکیل کارگروهرسانه استانی بیش -
ن اي از کنشگراکارشناسان دارد به نظرم باید با تشکیل یک انجمن یا اتاق توسعه استان در رسانه، مجموعه

 آیند.اي در این مجمع گرد همتوسعه

هاي طرح دغدغه
 متولیان توسعه

بسیاري از ایرادات وارده بر نقش رسانه استانی، عدم طرح مسائل و مشکالت متولیان توسعه است؛ مثالً  -
ها، سازمان جهاد کشاورزي و سایر نهادهاي متولی بیان و طرح باید مشکالت کشاورزان از منظر خود آن

 شود.
هایشان اي، مشکالت و دغدغهعنوان بازیگران توسعهبیند بهگذاران استانی زمانی که میبسیاري از سرمایه -

شوند بنابراین رسانه استانی باید بازنمایی کننده موردتوجه است بهتر و باانگیزه بیشتر وارد توسعه استان می
 اي باشد.هاي متصدیان توسعهدغدغه
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 1ادامه جدول 

 

 ارهاراهک
 هاقولنقل و اقدامات عملی

سازي توسعه برنامه
 محورومتعالی

کنار  سازي باید مباحث مرتبط با توسعه اقتصادي، اجتماعی باشد؛ مثالً دررویکرد اصلی در برنامه -
اي گذاري در ابعاد اجتماعی و اقتصادي در برنامههاي عدم سرمایهگذاري باید آسیبموضوع سرمایه
 ان شود.مستقل نیز بی

جاي فرهنگ عامیانه الزم است به فرهنگ متعالی بیشتر پرداخته شود واز بستر فرهنگ به -
کند ولی ارتباط رادیو محلی بهتر عمل میعامیانه براي تعالی فرهنگی استفاده شود. در این 

رائه اي، محتوا و خمیرمایه خاصی اتلویزیون استانی در این خصوص ضمن گرفتاري در قالب برنامه
شود و همدلی و خوشبختی سازي متعالی فاصله طبقاتی در جامعه تقبیح و رد میکند. بافرهنگنمی

شود و این هدف مهم توسعه یعنی شود و جامعه قطبی نمیو سعادت همگان موردتوجه واقع می
ه و ها بستر مناسبی است براي توسعشود. و این برنامهعدالت اجتماعی متعادل در امور محقق می

شوند و بارد قطبی شدن مند میکه از مواهب رشد و توسعه همگان بهرهطوريتوسعه اقتصادي. به
 شود.رفت در توسعه جلوگیري میافتادگی و یا پسو شکاف در جامعه از عقب

اي، اقتصادي، ها به مسائل توسعهتنها اردبیل بلکه سایر استانهاي شبکه استانی نهاگر برنامه -
گذاري بیشتر سوق داده شود مخاطبان نیز جذب بیشتر شبکه ازي براي مشارکت و سرمایهسظرفیت

 کند.شوند و آگاهی عمومی نیز رشد میاستانی می

مخاطب سنجی 
 درست

شود و مخاطبان تلویزیون نیز متفاوت با نیازها و سالیق متفاوتی برنامه براي مخاطب ساخته می -
ها و سالیق یازمند تحقیق و توسعه و پایش و رصد نیازها، انگیزههستند بنابراین شبکه استانی ن

 هاي باید باشد.مخاطبان برنامه
ها توان نیازسنجی برنامهسازي متخصص و قوي باشد بهتر میاگر بدنه کارشناسی و تیم برنامه -

 ي است.سازترین عوامل اثرگذار بر برنامهرا براساس مخاطبان انجام داد. مخاطب سنجی از مهم
آید. دست میپژوهی بهسازي و تعیین راهبرد از طریق کار علمی، تحقیقی و آیندهاستراتژي برنامه -

براین اساس تولید برنامه مؤثر به نحو مطلوب و براساس نیاز ومیل و مصلحت مخاطب صورت 
 پذیرد.می

 سازي توسعهگفتمان

دبیل شکل نگرفته است. الزم است موضوع تاکنون فضاي گفتمانی توسعه و اقتصاد در استان ار -
هاي مختلف دولتی و بخش خصوصی و در سطوح و در مجامع مختلف متشکل از سازمان

ترتیب وگو شده و موردبررسی قرار گیرد تا بدیننظران علمی و دانشگاهی و ... طرح و گفتصاحب
 ها و مسیر توسعه مشخص شود.ها اولویتمزیت

سازي سازي توسعه محور و جریانهاي عمومی ضمن گفتمانبا تولید برنامهسازان رسانه برنامه -
 هاي تخصصی و اختصاصی در توسعه استان مؤثر هستند.اي استان با تولید برنامهاي توسعهرسانه



 هاي دیداري و شنیداريرسانهعلمی فصلنامه  ║ 156

║
  

 
13 سال

ارة 
 شم

،
32 ، 

تان
زمس

 
139

8
 

 
 اردبیل استان اقتصادي توسعه فرایند در سبالن شبکه ايرسانه و عملی  اقدامات و راهکارها .1 شکل

 

 ها تحلیل داده تجزیه و
 دیباشد، شهروندان با داریتر از آن پاجانبه و مهمعادالنه و همه استانروند توسعه در  نکهیا يبرا

شود که  جادیها احس در آن نیکشور را داشته باشند و ا يهايریگمیفرصت مشارکت در تصم
 هب یرد و دسترسدا یها و فرزندانشان نقش مهمآن یزندگ طیشرا یدهها در شکلمشارکت آن

 استانی رسانه آزاد کی است. يضرور يمردم امر یو اجتماع يمشارکت اقتصاد ياطالعات هم برا
 يرا برا نهیها فرصت تفکر بدهد و زمدر طول زمان به آن حیارائه اطالعات صح قیاز طر تواندیم

 يفرد یاندارد زندگاست يارتقا نیدهند که ا شیخود را افزا یمردم فراهم کند که استاندارد زندگ
ضروري است کارگزاران  شود.جامعه و درنهایت کشور می یاستاندارد زندگ يباعث ارتقا جیبه تدر

رسانه به اهمیت و روش کار علمی در رسانه را وجدان کرده و با تقویت دانش خود در تولید و پخش 
اید متعالی باشد تا نتیجه تعالی نوع نگاه اهالی رسانه ب اي اقدام نمایند. دغدغه وهاي توسعهبرنامه
درحقیقت  تعالی یک اصل اساسی است. اعتقاد در اهالی تغییر به سمت توسعه و ایمان و باور، باشد.

و فرهنگی  اياي و متخصص امور رسانهاي حرفهالزم است کارگزاران رسانه واقعاً افراد رسانه
در  اي باشند؛و سواد رسانه علم نه،طوري که داراي درك درست و فهم عمیق از رساباشند. به

 مدت ومدت میانجانبه و علمی استراتژي مناسب و بومی کوتاهها ضمن نگاه همهسازيبرنامه
مناسب از  سنجی را به نحو نرم واولویت بلندمدت تدوین شود و بر همین مبنا همین استراتژي و
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تواند ها میرب موفق و علمی سایر رسانهالگوگیري از تجا هاي متولی توسعه مطالبه نماید.سازمان
سازي و ایجاد گفتمان بسیار ها در راستاي جریانگشا باشد، همکاري و هماهنگی با سایر رسانهراه

گذرا نباشد، بلکه عمیقاً به مسائل پرداخته و راهکارهاي علمی  طرح مشکالت سطحی ومؤثر است. 
استان اردبیل  ها و توسعه آماده کند.به پذیرش نوآوري هاي مختلف جامعه راارائه نماید و با برنامه

گذاري دارد طرح عمیق، چندجانبه مشکالت عمیقی در ابعاد اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سرمایه
با شناخت صحیح  و از زوایاي مختلف بهترین منبع براي نزدیک شدن و جلب اعتماد عمومی است.

اي متناسب ها و باطبع اتخاذ راهبرد رسانهف آن، اولویتمحورهاي توسعه و مقوالت و ابعاد مختل
چرایی عدم  شناسی،با مسئله تلویزیون استانی باید شود.اي اقدام الزم اتخاذ میبا راهبرد توسعه

سازي نیازمند یک نگاه علمی و استراتژیک به اهداف برنامه ابعاد مختلف را بررسی نماید. توسعه در
 ها باسازيدر برنامهانداز قابل تحقق با اهداف عملیاتی است. ک چشمتوسعه استان و ترسیم ی

عنوان نماینده افکار عمومی برجسته کردن موضوعی اقتصادي چون منطقه آزاد در استان رسانه به
خصوص در راستاي به بررسی کند آیا این امر باعث رفاه عمومی و در راستاي منافع اقشار مختلف و

اي خاص مرفه دست جامعه است و یا بیشتر در راستاي منافع عده پایین بهبود وضعیت اقشار
 و اقتصادي متعدد میزگردهاي تشکیل با تواندمی استانی رسانه هاي خاص است؟گروه خوار ورانت

 از استفاده و سیاسی هايگرایش به توجه بدون و مجزا صورتبه سیاسی و فرهنگی اجتماعی
 درست تشخیص و پردازينظریه براي موضوعی کارشناسان و مرجعالگو و  افراد فرهیختگان،

 .نماید اقدام غیره و توسعه محور کردن پیدا طورکلیبه و عملی راهکارهاي ارائه و نیازها و هاچالش
تا در نقد  بودجه دولتی داشته باشد. مجلس و الزم است رسانه داراي استقالل مالی از دولت و

سایر  اي وگذاري غیرعلمی و سلیقهسیاست عملکرد ضعیف و کاران واندردست مدیران دولتی و
گذاري نقد هم بادرنظر گرفتن تمامی جوانب از سیاست مسائل مترتب مالحظه کسی را نداشته باشد.

سازي و ایجاد محیط مناسب ها عامل اصلی شفافرسانهگرفته تا اجرا و ارزیابی و ... صورت گیرد. 
صورت ها بهنقد صحیح اشخاص و مدیریت روند توسعه استان هستند.و مطلوب براي پیشبرد 

فرایندمدار در شرایطی که در پارادایم مسلط قرار دارند و رفتار همان فرد در شرایطی که در پارادایم 
رسانه سبالن بهترین محل بروز  سازي دارند.ها نقش بسیار مهم گفتمانمنتقد است. رسانه

مثال متخصصان توسعه براي  هاست.د و بررسی و انتخاب مناسب آنتوسعه با نق يهاشهیاند
گویند مدیران امور باید برنامه و شیوه اجرا و ... داشته باشند و این رسانه است که مرتباً این می

ها و ازجمله رسانه سازي کند و جامعه را نسبت به قضیه حساس نمایند.مسئله را طرح و جریان
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ینده آرو از این .اي هستندهاي منطقهبومی عامل تغییرات اساسی در مقیاسهاي تلویزیونی شبکه
دلیل اشراف بر منابع و مشکالت هها بچون این رسانه .خوردهاي محلی رقم میجوامع از مسیر رسانه

دهی به افکار عمومی)، اصالح و پاالیش رفتارهاي اجتماعی و سازي (شکلمحلی در جریان
 .جانبه نقش محوري دارند(ملی و محلی) براي توسعه همه منابعئوالن و بسیج اقتصادي مردم و مس

هاي توسعه و اقتصاد و ... استانی ها و آسیبها و ظرفیتبا مطالعه و شناخت علمی و دقیق پتانسیل
توان از کارکردهاي رسانه به نحو مطلوبی در راستاي توسعه استانی اردبیل در همه ابعاد بهره می

می توان گفت تا زمانی که نقش و  .این نیازمند علم، هنر، تخصص، شناخت و باور استبرد و 
ها در توسعه با تأکید بر توسعه محلی شناخته نشود امکان تحقق توسعه میسر نخواهد اهمیت رسانه

اي سازي به محورهاي توسعهدادن برنامهها در توسعه موجب سوقبود. اهمیت و درك موضوع رسانه
اگر رسانه استانی بتواند کارکرد  شود.ساز توسعه در تمامی مراحل توسعه میرسانه گفتمان شده و

گذاري و تقویت بخش هاي اقتصادي استان را ارائه دهد انگیزه براي سرمایهخوبی از پتانسیل
که پیامش به گوش مخاطبان برسد، اقدام به نیازسنجی رسانه براي این شود.خصوصی نیز بیشتر می

توانند ها میها و جناحنماید در این میان بسیاري از گروهگسترش حوزه نفوذ و اقدامات خود می و
درستی تعریف شود و رسانه نفوذ بهو افراد ذي نهادهانمایند که باید نقش  سوءاستفادهاز رسانه 

 يبرا نانیپاپ اطمسویکعنوان به توانندیها مرسانهبندي سیاسی باید بپرهیزد. استانی نیز از جناح
ها در بهبود کنند. در واقع نقش رسانه يریدر بازار جلوگ یناگهان راتییاقتصاد عمل کنند و از تغ

 یاسیس يهاسکیکاهش ر يرا برا نهیزم تواندیو بهبود قدرت اداره کشور م استمدارانیعملکرد س
در توسعه  یود عامل مهمآرامش خ نیزا در کشور فراهم کند که اتنش يو به دنبال آن کاهش فضا

اي اي و اقتصادي و تنوع و تکثر برنامههاي عمیق توسعهاولویت برنامه شود.محسوب می ياقتصاد
 هاي مختلف براي این امر ضروري است. و در ساختار و قالب

مثبت  ۀها باید وظایف مربوط به توسعرسانه هاي توسعه بخش مک کوئیلمطابق نظریه رسانه
 .سیاسی ملی به انجام برسانند يهایمشو در انطباق با خطرا بپذیرند 

صرف وجود وسایل ارتباطی لزوماً موجب مشارکت «باید توجه داشت که بنا به نقل از احمدیان 
شود. این امر بستگی به چگونگی استفاده و محتواي وسایل اي نمیهاي توسعهمردم در برنامه

تنها باشد، آن رسانه نه نشدهنیاي تعیین و تدواي براي رسانهارتباطی دارد. لذا اگر برنامه توسعه
شود بلکه ممکن است در خیلی از شرایط روند توسعه را نیز آهسته باعث توسعه نمی خوديخودبه

 » .و کند سازد
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زیر  ها وسبالن با در نظر گرفتن فاکتورها ي فوق در امور توسعه استان، بخش ۀبنابراین شبک
دست آمده است، ضمن توجه بر نقش، کارکرد، الت مرتبط با توسعه که از تحقیق بهها و مقوبخش

تواند فرایند ها، موانع و راهکارهاي توسعه استان، میشناخت ظرفیت اي وهاي رسانهمزیت و آسیب
 اي استان را تسریع نماید.مطلوب توسعه

 

 گیريبحث و نتیجه
 جامعه در معنویت و اخالق بسط و رشد راه هموارکننده و کشور جانبه همه توسعۀ بسترساز هارسانه
 افکار و سازندمی را عمومی افکار مطبوعات و تلویزیون رادیو قبیل از جمعی هايرسانه. هستند
هایی که در فرایند تحقیق در این پژوهش، تحلیل. نمایدمشخص می را جامعه حرکت مسیر عمومی

ریات ارتباطات توسعه مرتبط است، بنابراین، ضمن اینکه مورد بررسی قرار گرفت به نوعی با نظ
اي براي ورود به بحث بوده، در تکوین و بسط موضوع، جهت بخشیدن به مفاهیم و فرایند بهانه

مورد پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. و به نوعی بستر و زمینه بحث تخصصی در ارتباط با موضوع 
ها هاي مورد اشاره و تحلیلی تلویزیون سبالن براساس نظریهدارد، رسانه محلشد. در کل اشعار می
ها امکانی بس بزرگ براي توسعه استان اردبیل است. مقوالت استخراجی در و مقوالت و یافته

زمینۀ اقدامات و راهکارهاي عملی شبکه سبالن براي توسعۀ اقتصادي استان اردبیل به شرح زیر 
از رسانه و کارکردهاي آن، جذب و تقویت بدنه کارشناسی بود؛ بازشناسی و بازتعریف دوباره 

سازي، طرح ها، نگاه علمی ـ استراتژیک به برنامهسازي، استفاده از تجارب موفق سایر شبکهبرنامه
، جلوگیري از نفوذ اقتصادمحوررسانی و خبررسانی ها، اطالعسازيعمیق مشکالت استان در برنامه

اندازي سازي نقد عملکرد مدیران، استقالل مالی از بدنه حاکمیت، راهاننهادها و صاحبان نفوذ، گفتم
سازي توسعه محور، مخاطب هاي متولیان توسعه، برنامهاتاق فکر اقتصادي در رسانه، طرح دغدغه

سازي توسعه.سنجی درست و گفتمان
. است ايتوده اطارتب ابزارهاي از یکی فرد به منحصر هايویژگی و با رسانه عنوانبه تلویزیون

 خبري، گوناگون هايجنبه از رادیو و سینما روزنامه، مانند که بیستم، قرن ايرسانه پدیده این
 براي ايوسیله »لوهان مک« بیان براساس است، برخوردار تبلیغاتی و آموزشی فرهنگی، تفریحی،
 شبکه. است شرب گوش و چشم براي مصداقی و شدهگرفته نظر در دیداري و شنیداري استفاده

 بودن دارا برعالوه شبکه این. است در کشور سیما استانی هايشبکه از یکی سبالن تلویزیونی
. است محلی مخاطب با باال و همگنی نزدیکتر ارتباط امکان داراي تلویزیون عمومی هايویژگی
 مخاطب با باال یاجتماع همگنی بودن دارا به توجه با استانی و اختصاصاً تلویزیون محلی هايشبکه
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 تأثیرگذاري راهبري، اعتماد، قدرت اعتبار فراگیري و بودن به بومی و با توجه آن اجتماعی و ساختار
 در خود و محوري اول نقش به و باید تواندمی اي،رسانه هايدر کنار سایر ویژگی بیشتر و نفوذ
 توسعه جامع فرایند راستاي در لیو مح اياستانی، منطقه بومی و متوازن جانبههمه زا،درون توسعه
 توسعه و ملموس مهم ابعاد از یکی عنوانبه اقتصادي و رشد اقتصاد به توجه کشور و بالطبع کل

با مطالعه و شناخت و طرح علمی و . نماید اقدام است، ناپذیرو اجتناب ضروري بسیار که استان،
توان از کارکردهاي رسانه به استانی می هاي توسعه و اقتصادها و آسیبها و ظرفیتدقیق پتانسیل

 نحو مطلوبی در راستاي توسعه و توسعه اقتصادي بهره برد.
 

 پیشنهادها 
نظران، تشکیل اتاق فکر توسعه و توسعه اقتصادي در رسانه استانی با حضور اساتید، صاحبـ 

 کارآفرینان، متولیان و فعاالن اقتصادي؛
 گذاري؛ونی با محوریت کارآفرینی و سرمایههاي اقتصادي تلویزیتهیه برنامهـ 
نظران فعاالن توسعه و صاحب اي و اقتصادي از منظرهاي توسعهپایش و رصد منظم برنامهـ 

 اقتصادي؛
هاي زمانی بعد از هاي منظم توسعه و اقتصاد استان در بازههاي ویژه اخبار و برنامهگنجاندن بخشـ 

 ظهر و شب؛
هاي هاي مشترك اقتصادي با شبکهها و اجراي برنامههاي سایر استانتعامل سازنده با شبکهـ 

 هاي همجوار؛استان
شناس براي شناس و جامعهسازي، رواناستفاده از مدیران توسعه فهم و کارشناسان تخصصی برنامهـ 

 آفرین؛اي و تحولسازي توسعهتقویت برنامه
 تلویزیون استانی توسط اساتید مجرب؛سازان هاي آموزشی براي برنامهبرگزاري دورهـ 
اي، فعاالن اقتصادي و کارشناسان وگو با متولیان توسعههاي نقد و نظر و گفتتهیه برنامهـ 

 هاي اثرگذار توسعه و اقتصاد استان؛ نظر در حوزهصاحب
ایر ها و ابعاد مختلف توسعه و رسانه در استان اردبیل و سهاي جامع در زیر بخشانجام پژوهشـ 

 کیفی؛ هاي کشور به روشاستان
هاي مبناي شاخص هاي متنوع در باب توسعه برهاي مختلف و در قالبتولید و پخش برنامهـ 

 برنامه توسعه بخش و عمیق؛ 
 ها و موانع توسعه استان.. شناختن و شناساندن اهداف، وظایف، نقش، مزیت11
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