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رسانه ها و 
نقش آفريني در 
توسعه اقتصادي

نازنين جليلى 
 مهدى نيكفر

چکيده
توسـعه و تنـوع رسـانه ها در دنيـاي 
در  را  آنهـا  نقـش  و  حضـور  امـروز، 
جامعـه  حيـات  مختلـف  عرصه هـاي 
انکارناپذيـر سـاخته اسـت. ازايـن رو، 
وجـود رسـانه ها در قالـب فرصت و يا 
تهديـد براي اداره کننـدگان امور دولتي 
را  کشـورها  اقتصـادي  توسـعه  کـه 
به عنـوان هدفـي غايي دنبـال مي کنند، 

قابل بررسي و تأمل است.

رسـانه ها به عنوان پرنفوذترين ابزار 
در سيستم هاي مختلف اجتماعي مطرح 
هسـتند و ايـن مطالعه نقش رسـانه ها 
و ارتبـاط آنها را در توسـعه اقتصادي 
با کشـف متغيرهايـي از جملـه: تعيين 
الگوي مصرف، آموزش، نشـر اطالعات 
و دانـش، نـوآوري و خالقيت، توسـعه 
کاهـش  و  جهاني شـدن  گردشـگري، 
بحران هاي مالـي و اقتصادي، به عنوان 
يکي از اهداف دولت ها و سياستگذاران 

روشـن مي کند. به اين منظور از طريق 
يـک مطالعـه کتابخانه اي بـا رويکردي 
توصيفـي- تحليلـي، ادبيـات پژوهـش 
متغيرهـاي  عّلـي  مـدل  و  مـرور  را 
مي کنـد  اسـتخراج  را  شناسايي شـده 
و بـر مبنـاي آن بـه تصميم گيرنـدگان 
استفاده از رسانه ها را به عنوان ابزاري 
کاربردي جهت پيشبرد اهداف اقتصادي 

پيشنهاد مي دهد.
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ديباچه
ــه  ــات توسع ــادي در ادبي ــه اقتص توسع
ــوب  ــا محس ــي نوپ ــزي مفهوم و برنامه ري
ــود که پس از تحوالت و رويدادهاي  مي ش
ــتم از جمله جنگ هاي جهاني و  قرن بيس
ــاي اقتصادي اين  ــا و بحران ه افت وخيزه
ــد و تفاوت هاي  ــج مطرح ش ــرن به تدري ق
ــورها و سطح رفاه  اساسي در وضعيت کش
ميان مردمان در عرصه جهاني، انديشه اي 

ــدگان اقتصادي  ــر اذهان تصميم گيرن را ب
مسلط ساخت که همانا رسيدن به وضعيتي 
مطلوب تر و يا به عبارتي، گذار از وضعيت 
ــه وضعيت مدرن است. اين تغيير  سنتي ب
ــوم کيفي است  ــت بيانگر يک مفه وضعي
ــد اقتصادي  ــتر پديده کمي رش که در بس
اتفاق مي افتد و داراي ابعاد گوناگون است. 
ــده متأثر از مجموعه اي  همچنين اين پدي
ــادي و غيراقتصادي است.  از عوامل اقتص

ــد و  ــا و مدل هاي رش ــن نظريه ه همچني
ــي از آن است که  ــادي حاک توسعه اقتص
ــياري موارد به عنوان عاملي  فناوري در بس
مستقل، رشد مي کند و به تبع آن توسعه 
اقتصادي را از خود متأثر مي سازد. يکي از 
دستاوردهاي فناوري در يک قرن گذشته، 

ايجاد و گسترش انواع رسانه هاست.
مجموعه رسانه ها در عرصه هاي گوناگون 
ــيار دارند. افزايش نقش رسانه ها  نفوذ بس
در حوزه هاي مختلف زندگي بشري سبب 
ــزار در تحوالت  ــه از اين اب ــده است ک ش
ــادي و حتي  ــي، اقتص ــي، اجتماع سياس
ــات بين المللي استفاده بهينه شود.  مناقش

(عيوضي، ۱۳۸۷)
ــدرن و فناوري هاي  ــور رسانه هاي م ظه
ــوط  ــر خط ــر، نظي ــرن حاض ــن، در ق نوي
ــت و ارتباطات  ــي، رايانه، اينترن هواپيماي
ــه نحوه  ــده است ک ــواره اي باعث ش ماه
ــي، کار، بازي و تفريح افراد دگرگون  زندگ
ــاط جمعي  ــن، وسايل ارتب ــود. همچني ش
ــت و تلويزيون  ــق ماهواره و اينترن از طري
ــنايي جوامع با  ــتري مناسب براي آش بس
ــد. رسانه ها داراي  ــر فراهم کرده ان يکديگ
ــترده در جذب مخاطب  قابليت هايي گس
انبوه و توانايي شکل دهي به افکار عمومي 

هستند. (رضا قلي زاده، ۱۳۸۹)
بيان مسئله

و  ــه»  «واسط ــوم  مفه ــه  ب ــه  رسان
ــت و  ــده اس ــف ش ــودن» تعري «درميان ب
ــو، تلويزيون،  ــه رادي ــداق آن مجموع مص
روزنامه، مجله، و به ويژه اينترنت در دنياي 
ــوان ابزارهايي  ــه همه به عن امروز است ک
هستند که ميان استفاده کننده اطالعات و 
کاري که بايد انجام شود يا به عبارتي ميان 
ــات قرار مي گيرند.  توليد و دريافت اطالع
ميان اين دو نقطه، رسانه ها مي توانند ابزار 
ــکاري و پخش اطالعات  جمع آوري، دست
ــتن  ــا دراختيارداش ــزار ب ــن اب ــند. اي باش
ــته ها  اطالعات مي توانند بر مجموعه دانس
ــري عامه و به تبع آن  و چارچوب هاي فک
ــي تأثير  ــادي و اجتماع ــات اقتص تصميم
ــين  ــه اي از عوامل پس ــد و مجموع بگذارن
ــا را متأثر نمايند.  ــا و باوره اين تصميم ه
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ــادي» به عنوان  ــا که «توسعه اقتص از آنج
ــي چندبعدي  ــي و هدف ــک مفهوم کيف ي
ــذاران و اداره کنندگان امور  براي سياستگ
ــک قرن اخير  ــي مطرح است، در ي عموم
ــا و الگوهايي گوناگون  رهنمودها، برنامه ه
ــورهاي  ــه و به کش ــور تهي ــن منظ ــه اي ب
ــت.  اس ــده  ش ــنهاد  پيش ــه  درحال توسع
تصميم ها و برنامه هايي که با هدف توسعه 
ــع از زمان مطرح و  ــادي در هر مقط اقتص
ــر امکانات و  ــود، تحت تأثي پيگيري مي ش
ــت. در سال هاي اخير  مقتضيات زمان اس
و همگام با رشد روزافزون فناوري، به ويژه 
ــناسايي  در حوزه ارتباطات و اطالعات، ش
ــده در اين حوزه به عنوان  امکانات ايجادش
ــبرد  ــزار و متغيري که مي تواند در پيش اب
برنامه هاي توسعه کشورها مورد استفاده و 

توجه قرار گيرد، حائز اهميت است. 
ــتند که  ــزاري هس ــا اب ــروزه رسانه ه ام
ــت تأثير  ــک فرصت جهت تح به عنوان ي
ــادي از آنها  ــاي اقتص ــراردادن متغيره ق
ــن توجه به  ــود. ضرورت اي استفاده مي ش
ــوذ روزافزون رسانه ها  تنوع و توانايي و نف
در امور بشر امروزي بازمي گردد که از امور 
ــات زندگي فردي و  دولتي گرفته تا جزئي
اجتماعي پيش رفته است. رسانه ها نه تنها 
ــکل مي دهند، بلکه با  ــکار عمومي را ش اف
اطالعات مي توانند  ارائه و برجسته نمودن 
ــا و تصميم هاي جوامع  مجموعه گرايش ه
ــود متأثر کنند. ابعادي گوناگون از  را از خ
حيات جامعه مي تواند تحت تأثير رسانه ها 
ــش براي  ــن رو اين پژوه ــرد. ازاي قرار گي
ــن ترکردن چگونگي اين تأثيرگذاري  روش
ــي که مي توانند با تأثيرپذيري  و متغيرهاي
ــورها را  ــا توسعه اقتصادي کش از رسانه ه
ــد، مجهوالتي را به  ــر قرار دهن تحت تأثي
ــه دنبال پاسخگويي  ترتيب زير مطرح و ب

به آنهاست:
ــت تأثير  ــادي تح ــه اقتص ــا توسع - آي

رسانه ها قرار دارد؟
- رسانه ها چگونه مي توانند روند توسعه 

اقتصادي را تحت تأثير قرار دهند؟
فرضيه هاي پژوهش

ــادي تحت تأثير حضور و  - توسعه اقتص

نقش آفريني رسانه ها قرار دارد.
ــراردادن  ــت تأثير ق ــا تح ــا ب - رسانه ه
ــد توسعه  ــر رون ــاز ب ــاي زمينه س متغيره

اقتصادي تأثيرگذارند.
مطالعات انجام شده

ــر  ــوزه تأثي ــده در ح ــات انجام ش مطالع
رسانه ها، تأثير آنها را در ايجاد و يا کاهش 
بحران ها و کنترل  پديده هاي مرتبط با آنها 
ــد مي کند و مبّين نقش مؤثر رسانه ها  تأيي
ــترش بحران هاست.  در هموارسازي و گس
ــاد و تحکيم  ــد در ايج ــا مي توانن رسانه ه
پايه هاي امنيت جامعه تأثيري بسزا داشته 
باشند. آنها مي توانند با دورکردن احساس 
ــادي و نااميدي از فضاي  ــي، بي اعتم ناامن
ــراد جامعه به بحران زدايي کمک  ذهني اف

کنند. (عيوضي، ۱۳۸۷)
ــوس (T.R.Malthus) يکي از  رابرت مالت
ــادي است که  ــن نظريه پردازان اقتص اولي
ــا و تأثير بازدارنده آنها را بر  نقش بحران ه
ــناسايي کرده و مورد  ــورها ش اقتصاد کش
ــت. در نگاه مالتوس،  مطالعه قرار داده اس
عوامل غيراقتصادي که مي توانند بر توسعه 
اقتصادي کشورها تأثيرگذار باشند، مطرح 
ــده است. اين عوامل بر دارايي هاي يک  ش
ــد و هم به  ــه مقدار تولي ــه که هم ب جامع
ــتگي دارد،  ــن توليد بس ــذاري اي ارزش گ
ــان، ۱۳۷۰). در  ــذار است (قره باغي تأثيرگ
مجموعه ديگري از مطالعات نيز به الگوي 
مصرف و ارتباط آن با مقدار تقاضاي کل از 
يک سو و تأثيرپذيري آن از طريق رسانه ها 
ــاره شده است (غالمرضايي، ۱۳۸۹). از  اش
ــر الگوهاي  ــر، تأثير رسانه ها ب ــوي ديگ س
ــه اي نيز بررسي و  ــاري و اخالق رسان رفت
تأييد شده است. (خاموشي، ۱۳۷۸: ۱۶۹)

ــل  ــه عوام ــز ب ــات ني ــي مطالع در برخ
ــي  ــاي اجتماع ــادي و گرايش ه غيراقتص
ــد و توسعه اقتصادي  ــه مي توانند بر رش ک
ــاره شده  ــند، اش ــورها تأثيرگذار باش کش
است. مطالعات رابرت مالتوس جزء اولين 
ــت که در  ــي اس ــا و نظريه هاي پژوهش ه
ــده و در آن، نه تنها  ــن زمينه مطرح ش اي
بحران هاي اقتصادي را شناسايي مي کند، 
ــاي اقتصادي را  ــه هاي بحران ه بلکه ريش

ــا و اخالقيات و درستکاري مردم  در باوره
ــي دارد. در  ــت وجو و بيان م ــه جس جامع
ــل سياسي و معنوي  ــياري موارد عوام بس
ــد:  ــي مانن ــع بحران هاي ــد در رف مي توانن
ــند.  باش تأثيرگذار  جمعيتي  ــاي  بحران ه

(موسوي جهرمي، ۱۳۷۶) 
همچنين در نظريه هاي توسعه اقتصادي 
ــاي اجتماعي بر عوامل  ــر تأثير گرايش ه ب
ــت. از جمله در  ــده اس اقتصادي تأکيد ش
ــات روستو به گرايش هاي اجتماعي  مطالع
از قبيل: گرايش به کاربرد علوم به منظور 
ــول ابداعات، گرايش  اهداف اقتصادي، قب
ــدن به عنوان عوامل  به مصرف و بچه دارش
ــاره  ــده در توسعه اقتصادي اش تعيين کنن
ــياري از  ــده است (همان منبع). در بس ش
ــت و نقش سالمت  ــا نيز به اهمي بررسي ه
اقتصادي و نبود رانت، فساد و شکاف ميان 
ــار مختلف جامعه به عنوان پيش شرط  اقش

توسعه اقتصادي اشاره شده است. 
ريکاردو از اولين نظريه پردازان اقتصادي 
ــد در جامعه  ــع درآم ــه توزي ــه ب است ک
ــود رانت در اقتصاد  ــادي توجه و وج اقتص
ــد  ــوان عامل بازدارنده در راه رش را به عن
ــد. وي همچنين  ــادي معرفي مي کن اقتص
ــه  ــگام در ارائ ــت پيش ــس از آدام اسمي پ
نظريه هاي اقتصاد جهاني و روابط تجاري 
ميان کشورها به شمار مي آيد. بحث روابط 
ــورها در سال هاي اخير و با رشد  ميان کش
ــکال ديگري نيز به خود گرفته  فناوري اش
ــه امروزه  ــن پديده ها ک ــت. يکي از اي اس
ــاد درآمد و  ــوان يکي از راه هاي ايج به عن
ــورها به حساب  ــد اقتصادي براي کش رش
ــگري است. ضمن  ــد، پديده گردش مي آي
ــد که اين  ــان مي دهن اينکه مطالعات نش
پديده خود تحت تأثير رسانه ها قرار دارد. 

(رضاقلي زاده، ۱۳۸۹)
ــي  ــبکه جهان ــدن ش ــس از فراگيرش پ
ــود را  ــده جايگاه خ ــن پدي ــت، اي اينترن
ــن رسانه هاي  ــي از مهم تري ــوان يک به عن
ــبکه  موجود در جهان تثبيت کرد. اين ش
ــيدن به  ــا در سرعت بخش ــي نه تنه جهان
ــر اطالعات مؤثر واقع شده است، بلکه  نش
ارتباطات انساني را نيز سهل تر و فراگير تر 
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Castelo-) کرده است. در مطالعه اي ديگر
ــش اينترنت به عنوان  Branco ,2010) نق
رسانه اي که امکان ايجاد سرمايه اجتماعي 
را فراهم مي کند، مورد بررسي قرار گرفته 
است. همچنين اينترنت را به عنوان ابزاري 
ــاي  ــات و گزارش ه ــد اطالع ــه مي توان ک
ــار  ــگام در اختي ــت و بهن ــه را به دق ساالن
استفاده کنندگان از جمله عرضه کنندگان 
ــرده  ک ــي  معرف ــذارد،  بگ ــداران  سهام و 
ــه يکي از  ــرا گزارش هاي ساالن ــت؛ زي اس
ــرکت ها و  ــن ابزارهاي ارتباطي ش مهم تري
سهام دارانشان به حساب مي آيند. بسياري 
ــا و  ــش اينترنت را در افش ــات نق از مطالع
ــرکت ها بررسي و از آن  ــر اطالعات ش نش
به عنوان رسانه اي ياد کرده اند که به ايجاد 

سرمايه اجتماعي کمک مي کند. 
ــتم  ــي که از نيمه دوم قرن بيس مطالعات
ــت، ارتباطات  ــورت گرفته اس ــد ص به بع
ــر  درنظ ــي  کانون ــي  مفهوم ــوان  به عن را 
ــروي مؤثر  ــت. بهره گيري از ني گرفته اس
ــاي جمعي در زمينه  ــات و رسانه ه ارتباط
ــات «ارتباطات توسعه اي»  توسعه، به ادبي
ــه به آن  ــده است و علت توج ــروف ش مع
ــته را بايد در دو زمينه  ــم قرن گذش در ني
ــکيل دهنده آن يعني  ــوزه اساسي تش و ح
ــت وجو کرد.  «ارتباطات» و «توسعه» جس
ــه تنهايي کافي  ــر يک از اين زمينه ها ب ه
ــه، انرژي،  ــم بااليي از توج ــت که سه اس
ــاي  ــات و نظريه پردازي ه ــه، مطالع هزين
جهاني را به خود اختصاص دهند (قلي پور 
ــي، ۱۳۸۵). همچنين،  ــندل اربطان و روش
ــگري که  ــيار در حوزه گردش مطالعات بس
ــبت نو در ارتباط با هر دو  پديده اي به نس
محور توسعه اقتصادي و رسانه ها محسوب 
ــخص  ــود، انجام گرفته است و مش مي ش
ــگري  ــردي و گردش ــه جهانگ ــوده ک نم
ــد در عرصه  ــل ايجاد درآم ــد عام مي توان
ــد (شمس و اميني، ۱۳۸۸).  اقتصادي باش
ــگري به عنوان يک صنعت  امروزه از گردش

درآمدزا ياد مي شود.
عوامل مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادي

الگوي مصرف و تقاضاي کل
ــرف در اقتصاد، اهميتي ويژه  الگوي مص

دارد. ازاين رو كه مخارج مصرفي در درآمد 
ــت و هم از  ــم بزرگي اس ــي داراي سه مل
ــش از درآمد ملي  ــه آن بخ ــن جهت ك اي
ــود، سرانجام پس انداز و  كه مصرف نمي ش
سرمايه گذاري مي شود؛ در نتيجه، مطالعه 
الگوي مصرف كالن به صورت غيرمستقيم، 
مطالعه سرمايه گذاري كل و رشد اقتصادي 
نيز هست (گرجي، ۱۳۷۹). الگوي مصرف 
هر جامعه نقشي تعيين كننده در تخصيص 
منابع توليد، نوع كاالهاي توليدي و شيوه 
ــص بهينه  ــا دارد؛ زيرا تخصي ــع آنه توزي
منابع براي توليد كاالها و ارائه خدمات به 
ــاي ضروري و حياتي  منظور تأمين نيازه
ــت، تا حد  ــر و محرومي ــه و رفع فق جامع
ــناخت الگوي صحيح مصرف  زيادي به ش
ــن امر  ــتگي دارد و اي ــت آن بس و حاكمي
ــي بر جهت دهي معقول و منطقي به  مبتن
ــد، آداب و رسوم و ارزش هاي  ــار، عقاي افك
ــور خالصه،  ــه  ط ــه  و ب ــول جامع موردقب

فرهنگ عمومي مردم است. 
آموزش

در گذشته چنين تصور مي شد که کليد 
اصلي رشد و توسعه اقتصادي، منابع مادي 
ــي به تجربه  ــت. اما با نگاه ــي اس و فيزيک
بسياري از کشورهاي توسعه  يافته مشخص 
مي شود که اين عوامل به تنهايي نمي توانند 
توجيهي براي پيشرفت هاي اقتصادي اين 
ــوند. امروزه عالوه  ــوب ش ــورها محس کش
سرمايه هاي  ــي،  فيزيک ــاي  سرمايه ه ــر  ب
ــامل توانايي ها و مهارت ها  ــاني که ش انس
ــي است که افراد يک جامعه  و ظرفيت هاي
ــب مي کنند، به عنوان عاملي کليدي  کس
ــناسايي و  ــه اقتصادي ش ــاد توسع در ايج
ــده اند (جهرمي، ۱۳۷۶). از آنجا  معرفي ش
که سرمايه هاي فيزيکي استهالک پذيرند، 
ــاني که  سرمايه گذاري در سرمايه هاي انس
ــز و گاهي درحد صفر  استهالک آنها ناچي
ــه نظر مي رسد. به  ــيار عقاليي ب است، بس
ــزار آموزش که  ــور مي توان از اب اين منظ
ــرورش آنها  ــف استعدادها و پ ــکان کش ام
ــاده کرد. از طريق  ــاد مي کند، استف را ايج
ــت  ــش کيفي ــا افزاي ــوان ب ــوزش مي ت آم
نيروهاي انساني موجب افزايش بهره وري 

و تسريع رشد اقتصادي شد. 
ــر آموزش و تربيت  سرمايه گذاري در ام
ــذاري  سرمايه گ ــک  ي ــاني  انس ــروي  ني
ــرا که  ــود؛ چ ــوب مي ش ــدت محس بلندم
ــه دليل  ــود افراد ب ــث مي ش ــوزش باع آم
ــب کرده اند در سطح  مهارت هايي که کس
ــح زندگي  ــرار گيرند و از سط ــري ق باالت
ــا درآمدزايي  ــوند و ب ــري برخوردار ش بهت
بيشتر از طريق دانش، توانايي و تخصص ها 
ــد اقتصادي کمک نمايند. از سوي  به رش
ــم فکري در  ــوزش در ايجاد نظ ــر، آم ديگ
افراد سبب توانايي انتخاب بهتر و افزايش 
ــود، که خود  توانايي ابداع و نوآوري مي ش
ــورها تأثيرگذار است.  ــر روند توسعه کش ب
ــب تغيير نگرش به  همچنين آموزش سب
ــود.  زندگي و بهبود فرهنگ جامعه مي ش
ــر پديده ها به  ــه، آموزش ب ــور خالص به ط

ترتيب زير تأثيرگذار است: 
- ارتقاي کيفيت نيروي کار؛ 

- انطباق نيروي کار با تغييرات فني روز؛
- استفاده بهتر و مناسب تر از فناوري هاي 

نوين؛
- خلق ابداعات و شکوفايي استعدادها؛

ــش درآمد افراد به واسطه دانش و  - افزاي
تخصص هاي آموزش گرفته؛

ــي  ــي و اجتماع ــتر فرهنگ ــاد بس - ايج
مناسب براي توسعه؛

ــت.  ــرل جمعي ــر کنت ــذاري ب - تأثيرگ
(جهرمي، ۱۳۷۶: ۱۴۷)

ــادي  ــه اقتص ــوزش در توسع ــش آم نق

رسانه ها مي توانند در 
ايجاد و تحکيم پايه هاي 

امنيت جامعه تأثيري 
بسزا داشته باشند. آنها 

مي توانند با دورکردن 
احساس ناامني، 

بي اعتمادي و نااميدي از 
فضاي ذهني افراد جامعه 
به بحران زدايي کمک کنند.
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ــت است که  ــا حائز اهمي ــورها تا آنج کش
سازمان ملل متحد براي محاسبه شاخصي 
ــورها باشد،  که گوياي توسعه يافتگي کش
متغير دسترسي به آموزش و نرخ باسوادي 
بزرگساالن را در محاسبات خود وارد کرده 
ــاني:  ــاخص توسعه انس ــه ش و در محاسب
(HDI: Human development Index) از 

آن بهره گرفته است.
فرهنگ

فرهنگ را مي توان به عنوان مجموعه اي 
ــا، ارزش ها، معرفت ها  ــه ها، باوره از انديش
ــترک  ــا تعريف کرد که پايه مش و رفتاره
کليه اعمال اجتماعي را تشکيل مي دهند. 
ــگ زمينه ساز همه  به عبارت ديگر، فرهن
اعمال و مشخصات زندگي است (داس ويل 
ــور عامل  و راجر، ۱۳۷۸). فرهنگ هر کش
ــياري از مؤلفه هاي  مهم و تأثيرگذار بر بس
ــي که مي توانند  ــم اقتصادي و اجتماع مه
ــور را تحت تأثير  ــرفت کش اقتصاد و پيش
ــود و سرمايه  ــوب مي ش قراردهند، محس
ارزشمندي است که مي تواند بر بهره وري 
ــارکت هاي  ــه سازماني، ايجاد مش در عرص
ــادي و  ــادالت اقتص ــه تب ــي، توسع عموم
اجتماعي و گردشگري سودآور منجر شود. 

(شمس و اميني، ۱۳۸۸)
نشر اطالعات و دانش

ــه  توسعه يافت ــورهاي  کش ــه  تجرب
ــان دهنده آن است که يکي از عواملي  نش
ــداف اقتصادي  ــبرد اه ــه آنها را در پيش ک
ياري کرده است، دردسترس بودن و انتشار 
اطالعات و دانش است. با آغاز دهه ۱۹۹۰ 
ــراي توسعه  ــي متفاوت ب ــالدي، مبناي مي
اقتصادي کشورها ارائه شد. در کشورهاي 
ــي از اقتصاد که تحت  ــرفته نوع خاص پيش
ــناخته  ــاد دانش محور» ش ــوان «اقتص عن
ــود. در اينگونه اقتصادها  شد، دنبال مي ش
تعامل حرکت توسعه اي با تحوالت دانشي 
ــد کاالها و خدمات صورت  در فرايند تولي
مي گيرد. اضافه شدن عامل دانش به ساير 
ــد، تحولي را به وجود آورد که  عوامل تولي
به آن «اقتصاد دانش محور» گفته مي شود. 
چنين اقتصادي داراي سازوکاري مبتني 
ــه مجموعه اي از  ــت و بر پاي ــر دانش اس ب

ــر با تأکيد  ــاي مرتبط با يکديگ سياست ه
ــي در توليد به منظور  بر نقش عوامل دانش
ــد بلندمدت طراحي شده  دستيابي به رش
ــبکه اي  ــت. در اين اقتصاد، فناوري ش اس
ــترده، مقدار و ارزش اطالعات  به طور گس
ــراد، بنگاه هاي  ــراي اف ــل دسترسي ب قاب
اقتصادي، بازارها و دولت افزايش مي دهد. 
ــي منابع  ــب کميابي فيزيک ــن ترتي به اي
اهميت پيشين خود را در اقتصاد از دست 
ــران، ۱۳۹۰). در  ــد (باصري و ديگ مي ده
ــاد دانش محور، توجه به ايجاد دانش  اقتص
ــوالت و خدمات جديد است، نه بر  و محص
ــود. اقتصادهايي که  تخصيص منابع موج
صرفًا به تخصيص منابع متمرکز مي شوند، 
ــادي خود را  ــات اقتص ــدت حي در بلندم
ــادزاده و ديگران،  ــت مي دهند.(عم از دس

(۱۳۸۵
نوآوري و خالقيت

بسياري از نظريه ها و مطالعات حاکي از 
ــاني در درون هر  ــت که عوامل انس آن اس
اقتصاد مهم ترين عناصر در پيشبرد اقتصاد 
هر کشور به حساب مي آيند. يکي از اولين 
نظريه هايي که به نقش و اهميت نيروهاي 
ــبرد اقتصاد  ــاني و قابليت آنها در پيش انس
ــومپيتر  ــورها پرداخته است، نظريه ش کش
است. وي ضمن شناسايي دوران هاي رونق 
ــورها، شکسته شدن  و رکود در اقتصاد کش
ــاي رکود را تنها از طريق نوآوران  جريان ه
ــر مي داند  ــان هاي خالق امکان پذي و انس
ــوآوران افرادي با نبوغ و  و بيان مي دارد ن
ــتند  ــار و کم نظير هس استعدادهاي سرش
ــه محصوالت جديد و  ــه مي توانند با ارائ ک
فناوري ها و حتي ايجاد بازارهاي نو موجب 
ــورها شوند.  ــد و توسعه اقتصادي کش رش

(جهرمي، ۱۳۷۶: ۷۹)
توسعه گردشگري

ــگري در تمامي  ــه گردش ــروزه توسع ام
ــح ملي و منطقه اي  ــا، چه در سط عرصه ه
ــورد توجه  ــح بين المللي م ــه در سط و چ
برنامه ريزان دولتي و شرکت هاي خصوصي 
ــي جوامع از اينکه  قرار گرفته است. آگاه
ــيار  ــع درآمدي ارزي بس ــگري منب گردش
مناسب و قابل مالحظه اي در اختيار اقتصاد 

ــور قرار مي دهد، باعث شده است  يک کش
که «گردشگري» مفهومي بسيار گسترده 
ــادي، اجتماعي و  ــاد مختلف اقتص در ابع
ــدا کند و به عنوان يک صنعت  فرهنگي پي
ــود. تجربه موفق بسياري  درآمدزا تلقي  ش
از کشورها اهميت رشد صنعت گردشگري 
ــد و توسعه اقتصادي  و اهميت آن در رش
ــان مي دهد. (طيبي و  ــورها را نش اين کش

ديگران، ۱۳۸۷)
جهاني شدن

جهاني شدن به معناي برداشتن مرزهاي 
ــتگي و پيوند ميان  ــاد همبس ــي و ايج مل
ــراري روابط متقابل  ملت ها به منظور برق
ــاد يکپارچگي و  ــوزه اقتص ــت و در ح اس
ــي از طريق تجارت  ــام اقتصادهاي مل ادغ
ــاز است و  ــاي اقتصاد ب ــترش الگوه و گس
ــدن، افزايش  ــي جهاني ش ــخصه اصل مش
ــکيل جريان سرمايه گذاري هاي  سريع تش
ــادي است (صامتي  ــد اقتص خارجي و رش
ــدن داراي  ــران، ۱۳۸۳). جهاني ش و ديگ
ــش صادرات  ــادي افزاي ــاي اقتص پيامده
ــت و  ــي اس ــاي خارج و سرمايه گذاري ه
ــدن در  ــا توجه به تحوالتي که جهاني ش ب
ــت، اين پديده به عنوان پتانسيلي  پي داش
ــورهاي درحال توسعه مورد  براي رشد کش
توجه قرار گرفته است (موسوي و ديگران، 
ــور در  ــاي نوظه ــام اقتصاده ۱۳۸۸). ادغ
ــورهاي آسياي جنوب  ــد و کش چين، هن
ــرقي در نظام تجارت جهاني به افزايش  ش
ــروي کار، جابه-جايي  ــي ني ــه جهان عرض
ــال آن افزايش  ــي توليد و به دنب جغرافياي
ــد بر  ــدن تولي ــره وري و تخصصي ترش به
ــبي منجر شده است  مبناي مزيت هاي نس
(طيب نيا و زنديه، ۱۳۸۷) که خود رشد و 

توسعه اقتصادي را به همراه دارد.
حفظ منابع طبيعي و محيط زيست

ــت يکي از  ــع و محيط زيس ــظ مناب حف
ــه توسعه  ــم بحث در زمين ــاي مه محوره
ــورها به  ــرايط زندگي در کش ــود ش و بهب
ــته،  ــد. در سال هاي گذش ــاب مي آي حس
ــد سرانه و GNP به عنوان اصلي ترين  درآم
ــا به کار  ــش اقتصاده ــاخص هاي سنج ش
ــاخص ها داراي  ــد، اما اين ش گرفته مي ش



ماهنامه علمي تخصصي
صداي جمهوري اسالمي ايران 127

ــان دقيق  ــکان بي ــتند و ام ــي هس نارساي
وضعيت توسعه يافتگي کشورها توسط آنها 
ــاي اخير بحثي نو  ــود ندارد. در سال ه وج
تحت عنوان «توسعه پايدار» مطرح شد که 
ــه اي که به بهاي ازميان رفتن  در آن توسع
ــل هاي  ــت محيط نس منابع طبيعي و زيس
ــه اي پايدار به  ــود، توسع ــي تمام مي ش آت
ــاب نمي آيد. در اين راستا هزينه هاي  حس
زيست محيطي که در جريان توليد و رشد 
اقتصادي ايجاد مي شود، نيز در حساب هاي 
ــه نام  ــاخصي ب ــدند و ش ــي منظور ش مل
ــد (سليمي فر،  «درآمد پايدار» محاسبه ش
ــن ترتيب به جاي مبنا  ۱۳۸۲: ۲۴). به اي
قراردادن GNP به عنوان شاخص سنجش 
ــز) استفاده  ــاب ملي سب از 3GNA (حس
ــاخص به خسارت ها و يا  ــود. اين ش مي ش
بهبود محيط زيست در محاسبه توليد ملي 
ــاخصي بهتر براي ارزيابي  توجه دارد و ش

توسعه اقتصادي به حساب مي آيد.
باورها و افکار عمومي

نظريه هاي اقتصاد توسعه نشان مي دهند 
ــياري از عوامل غيراقتصادي وجود  که بس
ــکلي انکارناپذير بر اقتصاد  دارند که به ش
تأثيرگذار هستند. از جمله عوامل معنوي 
مي توانند تعيين کننده روند رشد و توسعه 
ــي  ــي از نظريه هاي ــند. يک ــادي باش اقتص
ــريح و تأييد کرده  ــل را تش ــه اين عوام ک
ــت. مالتوس  ــوس اس ــه مالت ــت، نظري اس
ــته که عوامل معنوي از جمله  اذعان داش

ــار مناسب، زمينه  ــکاري و رفت رواج درست
ــروت ملت ها  ــت و افزايش ث ــات و امني ثب
ــي، ۱۳۷۶). در  را فراهم مي سازد (جهرم
ــر توسعه، جايگاهي خاص  نظريه هاي اخي
براي مشارکت هاي عمومي مردم در ايجاد 
ــن مهم خود  ــده اند، که اي توسعه قائل ش
ــته به تحول در ابعاد تفکري مردمان  وابس
ــندل  ــت. (قلي پور و روش ــک جامعه اس ي

اربطاني، ۱۳۸۵)
بحران هاي مالي و اقتصادي

ــبکه نظام پولي و مالي  ــدن ش جهاني ش
بين المللي، به همراه وابستگي متقابل آن 
حاکي از فرايند وسيع، عميق و پيچيده اي 
ــا و درحال گذار اقتصادي،  از تحوالت پوي
ــي و اجتماعي در سطح  سياسي و فرهنگ

ــورها به  ــت. همه کش ــي اس ــي و جهان مل
و  ــي  مال ــاري،  تج ــاي  پيونده ــب  تناس
اقتصادي بين المللي در صورت بروز بحران 
ــورهاي  ــوند؛ به ويژه کش از آن متأثر مي ش
ــي  ــه جهان ــه وارد عرص ــه ک درحال توسع
ــترين آسيب ها را در جريان  شده اند، بيش
به طورعمده  ــه  -ک اقتصادي  ــاي  بحران ه
ــاي مالي  ــترش يافته بحران ه ــکل گس ش
ــن آسيب ها با  ــد ديد. اي ــتند- خواهن هس
ــر اقتصاد  ــاي متفاوت ب ــدت و ضعف ه ش
کشورها تأثير مي گذارند و در برخي موارد 
ــورهاي با اقتصاد ضعيف فشارهاي  در کش
ــه پيامدهاي سياسي و امنيتي  اقتصادي ب

در آن کشورها نيز منجر مي شود. 
ــان مي دهند که ثبات پولي  مطالعات نش
و مالي بين المللي با امنيت، صلح و توسعه 
ــادن آن تهديد  ــط است و به خطرافت مرتب
ــترش  ــاي مذکور به همراه گس در حوزه ه
ــاري و تمايل خيل  ــر، بيم ــي، فق گرسنگ
ــونت براي  ــم آسيب ديدگان به خش عظي
ــود.  ــتر منابع منجر مي ش ــب بيش تصاح
ــا بيکاري و قطع درآمدها  آسيب ديدگان ب
و کاهش منابع حياتي مواجه خواهند بود. 

(واعظي، ۱۳۸۸)
فساد مالي

ــاده از  ــًا به سوءاستف ــاد مالي عموم فس
ــي به منافع  ــي براي دستياب قدرت عموم
ــخصي تعبير مي شود. در ادبيات نظري  ش
ــي از صاحب نظران  ــاد، گروه ــم اقتص عل

مطالعات بسيار در حوزه 
گردشگري که پديده اي 
به نسبت نو در ارتباط 
با هر دو محور توسعه 

اقتصادي و رسانه ها 
محسوب مي شود، انجام 

گرفته است و مشخص 
نموده که جهانگردي و 

گردشگري مي تواند عامل 
ايجاد درآمد در عرصه 

اقتصادي باشد. 
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ــاد نيرويي است که  اذعان مي کنند که فس
به عملکرد مناسب بازارها آسيب مي رساند 
ــد  ــذر موجبات کاهش رش ــن رهگ و از اي
اقتصادي را فراهم مي آورد. عواملي چون: 
کيفيت بد قوانين و مقررات، ديوان ساالري 
ــام قضايي، فقدان  ــد، ناکارايي نظ ناکارآم
ــه  ــا، ک ــد اينه ــون و مانن ــت قان حاکمي
ــورهاي توسعه نيافته  ــده در کش به طورعم
ــزاران بخش  ــت، مي تواند کارگ ــايع اس ش
ــا براي کاهش  ــي را ترغيب کند ت خصوص
هزينه هاي توليد و افزايش سرمايه گذاري، 
به مظاهر فساد مالي روي آورند. اما از سوي 
ــر، پديده هايي چون: ايجاد اختالل در  ديگ
تخصيص مناسب کاالهاي عمومي، هدايت 
غيربهينه نخبگان جامعه ميان کارآفريني 
و رانت جويي و کاهش مشروعيت دولت ها 
ــازار مي توانند  ــاد نهادهاي حامي ب در ايج
ــاد اعم از  ــر اقتص ــرد مناسب ه ــه عملک ب
ــب  ــه آسي ــا درحال توسع ــه ي توسعه يافت
ــذر موجبات کاهش  رسانند و از اين رهگ
ــادي را فراهم آورند.  ــد و توسعه اقتص رش

(صباحي و ملک الساداتي، ۱۳۸۸)
رسانه ها و متغيرهاي تأثيرپذير 

رسانه ها و تأثير آنها بر الگوي مصرف 
و تقاضاي کل

ــون  ــو و تلويزي ــه رادي ــا از جمل رسانه ه
مي توانند برداشت هايي از «سبک زندگي» 
ــر ارزش ها و  ــد و ب ــج کنن ــم و تروي ترسي
ــکل گيري يک  نگرش هايي که منجر به ش
ــا پس انداز  ــار از جمله مصرف ي ــوع رفت ن
ــود، تأثير بگذارند. در واقع، تصويري  مي ش
ــان مي دهد، در  ــه از اقتصاد نش ــه رسان ک
سطوح خرد و کالن اقتصادي داراي اثراتي 
است که اگر اين اثرات به خوبي شناسايي 
ــر از رسانه در  ــوند، امکان استفاده بهت ش
ــود  ــن رفتار پديدار مي ش ــکل گيري اي ش

(بالسيني،۱۳۸۷). 
فرهنگ  ــده  انتقال دهن ــزار  اب ــا  رسانه ه
هستند و فرهنگ سازان مي توانند با تغيير 
عوامل غيراقتصادي موجب تغيير سليقه و 
ــوند.  در نهايت، تغيير در الگوي مصرف ش
ــر تبليغات و آگهي ها بر ميزان مصرف  تأثي
ــده  ــراد و افزايش آن يک امر شناخته ش اف

ــش مصرف نيز  ــوزه است. افزاي در اين ح
باعث تحريک عرضه مي شود و درآمد ملي 
ــه سطح مصرف  ــرد. از آنجا ک را باال مي ب
ــتقل از هم نيست و مردم سعي  افراد، مس
ــود را با سطح  ــد سطح مصرف خ مي کنن
ــه هماهنگ نمايند و معموًال  مصرف جامع
ــرف متعارف را معرفي  رسانه ها سطح مص
ــان رفتار  ــر مي رسد مي ــد، به نظ مي کنن
اقتصادي افراد و رفتار اقتصادي تبليغ شده 
ــتقيم وجود دارد  ــه مس ــا رابط در رسانه ه
ــه مطالعات  ــع). در اين زمين ــان منب (هم
ديگري نيز صورت گرفته که نشان دهنده 
ــرف است.  ــر الگوي مص ــر رسانه ها ب تأثي

(موحد و ديگران، ۹۸۳۱)
رسانه ها و تأثير آنها بر آموزش

سازوکار اصلي براي توسعه دانش انساني، 
نظام آموزشي است. بسياري بر اين باورند 
ــترش کمي  که رمز اصلي توسعه ملي گس
سريع فرصت هاي آموزشي است. آموزش 
ــيار حائز اهميت است،  همگاني گرچه بس
ــيار  ــر اقتصادي هم بس ــب از نظ ــا اغل ام

پرهزينه است. 
ــان  ــورهاي درحال توسعه نش تجربه کش
مي دهد که پس از دهه ها گسترش سريع 
ثبت نام و صرف صدها ميليارد دالر هزينه 
ــهروندان  ــاي رسمي وضع ش در آموزش ه
ــکاي التين  ــي و آمري ــي و آفريقاي آسياي
ــيار کمي يافته است. در نتيجه  بهبود بس
در بسياري از کشورهاي درحال توسعه اين 
ــترش  آگاهي به  وجود آمده است که گس
آموزش رسمي هميشه معادل با گسترش 
ــب مدارک عالي تر  يادگيري نيست و کس
ــود کارايي  ــي لزومًا به معناي بهب تحصيل
ــاي توليدي  ــام دادن فعاليت ه ــراي انج ب

نيست. (تودارو، ۱۳۸۶)
ــزء اساسي توسعه  ــاد آموزش» ج «اقتص
ــکل  ــادي است که تا حدودي بي ش اقتص
ــا از جمله  ــت. انواع رسانه ه ــم اس و بي نظ
ــهيل و  ــتند که امکان تس ــي هس ابزارهاي
ــم مي کنند. با  ــري را فراه ــريع يادگي تس
ــه بي-سوادان  ــداد قابل توج ــه به تع توج
ــورهاي  کش در  ــا  ترک تحصيل کرده ه و 
ــي از جمله راديو  درحال توسعه رسانه هاي

و تلويزيون مي توانند خأل آموزش را براي 
اين گروه ها پر کنند. همچنين، براي ساير 
ــر دسترسي به  ــا با تحصيالت باالت گروه ه
منابع اطالعاتي را آسان تر و ارزان تر کرده 
و حرکت آموزش و يادگيري را براي توسعه 
منابع انساني و در نهايت توسعه اقتصادي 
ــتقيم از  فراهم کنند. آموزش هاي غيرمس
ــوس راديو و تلويزيون  کارکردهاي نامحس
ــر گونه  ــا که ه ــد. از آنج ــمار مي آين به ش
ــا و  ــود را در نگرش ه ــار خ ــري، آث يادگي
ــازد، نقش  ــراد نمايان مي س ــاي اف رفتاره
ــکل گيري و حيات  يادگيري پنهان در ش
ــت مي يابد.  ــرد اهمي ــي و ذهني ف خارج

(بالسيني،۱۳۸۷)
رسانه ها و تأثير آنها بر فرهنگ

ــر آنچه يک  ــارت است از ه فرهنگ عب
ــه مي کند، و هر  ــر کاري ک ــت دارد، ه مل
آنچه مي انديشد. فرهنگ مبنايي است که 
ــير تکاملي  ــان و به تبع آن مس اعمال انس
ــرد. بنابراين  ــئت مي گي ــه از آن نش جامع
ــه واسطه  ــه تنها ب ــه توسع ــه برنام هرگون
پشتيباني فرهنگ عمومي جامعه به  وقوع 
ــي  مي پيوندد. در اين ميان، رسانه ها نقش
منحصربه فرد در جامعه سازي فرهنگي ايفا 
مي کنند. (مبيني دهکردي، ۱۳۸۷: ۵۲۱)
رسانه ها داراي مسئوليتي خطير هستند 
ــي جامعه است  ــا اعتالي فرهنگ که همان
(ذوالقدر، ۱۳۸۷). براساس نظريه نوسازي 
ــه جامعه نوين  ــون، ورود ب ــا مدرنيزاسي ي
ــترش روش ها و ارزش هاي  ــتلزم گس مس
ــي چون تغذيه، تنظيم  نوين در زمينه هاي
ــي  ــد در زندگ ــت و تولي ــواده، بهداش خان
ــراي تحقق  ــي است. ب ــهري و روستاي ش
ــرک رواني در سطح فردي  اين هدف، تح
ــا  ــت و رسانه ه ــروري اس ــي ض و اجتماع
ــر  ــزار تغيي ــن اب ــن و مؤثرتري مناسب تري
ــا و به بيان  ــا، ارزش-ها و رفتاره نگرش ه
ــردي و اجتماعي  ــرک ف ــر ايجاد تح ديگ
ــتند (فرقاني، ۱۳۸۰). در نظريه هاي  هس
نوين توسعه از رسانه ها به عنوان مهم ترين 
ــارکت هاي اجتماعي ياد  ابزار در ايجاد مش
ــده است. (قلي پور و روشندل اربطاني،  ش

(۱۳۷ :۱۳۸۵
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رسانه ها و تأثير آنها بر نشر اطالعات 
و دانش

ــي از کارکردهاي  ــرد اطالعاتي يک کارک
ــکوست. گردآوري،  ــا از نگاه يونس رسانه ه
ــار اخبار، حقايق و  ذخيره، پرورش و انتش
عقايد الزم براي رسيدن به درکي آگاهانه 
ــرايط ملي و  ــت فرد، جامعه و ش از وضعي
ــاذ تصميم هاي مناسب  ــي و اتخ بين الملل
ــاي  کارکرده از  ــات  اطالع آن  ــاس  براس
ــي دهکردي، ۱۳۸۷).  رسانه هاست (مبين
ــا تحوالتي  ــاي اخير، رسانه ه ــي دهه ه ط
بنيادين به لحاظ کمي و کيفي داشته اند. 
ــاي جديد امکان  ــه اينکه: رسانه ه از جمل
ــراي مخاطبان  ــي به اطالعات را ب دستياب
افزايش داده اند و محدوديت هاي زماني و 
ــت و  مکاني را از بين برده و توزيع و انباش
جمع آوري اطالعات را سرعت بخشيده اند 
ــاد دانايي محور  ــي، ۱۳۸۷). اقتص (عيوض
مبتني بر توليد، توزيع و استفاده از دانش 
ــت و دانايي محوري گرايش  و اطالعات اس
به سرمايه گذاري بر فناوري هاي پيشرفته 
است. امروزه دانش يکي از نيروهاي رانشي 
ــادي و اجتماعي در  ــرات اقتص براي تغيي
ــمار مي آيد و به عنوان  جوامع انساني به ش
ــت؛ چون  ــي مطرح اس ــک کاالي عموم ي
ــت دادن با  ــش را بدون ازدس مي توان دان
ــت (ناظمان و  ــارکت گذاش ديگران به مش
اسالمي فر، ۱۳۸۹) و رسانه ها در اين ميان 

بهترين ابزار به حساب مي آيند.
رسانه ها و تأثير آنها بر نوآوري و خالقيت 
ــر اقتصاددانان بر اين امر توافق دارند  اکث
ــات و روند  ــه در نهايت خصوصي ــه آنچ ک
ــورها را  ــه اقتصادي و اجتماعي کش توسع
ــور  ــاني آن کش تعيين مي کند، منابع انس
ــع مادي به  ــه و يا مناب ــت و نه سرماي اس
از  ــياري  بس  .(۱۳۸۶ ــودارو،  (ت ــي  تنهاي
ــاي افراد مبتني بر  نوآوري ها و خالقيت ه
ــا از محيط زندگي  ــناخت آنه ــش و ش دان
ــا توجه به نقش  ــه اين ترتيب و ب است. ب
ــر اطالعات  انکارناپذير رسانه ها در امر نش
ــکل دهي به ماهيت شناختي افراد در  و ش
يک جامعه و نقش آفريني رسانه ها در امر 
ــت. رسانه ها  ــوزش مي توان نتيجه گرف آم

آموزش هاي غيرمستقيم از 
کارکردهاي نامحسوس راديو و 

تلويزيون به شمار مي آيد. از آنجا که 
هر گونه يادگيري، آثار خود را در 
نگرش ها و رفتارهاي افراد نمايان 
مي سازد، نقش يادگيري پنهان در 

شکل گيري و حيات خارجي و ذهني 
فرد اهميت مي يابد.
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ابزاري مؤثر در به فعل درآوردن زمينه هاي 
خالقيت در افراد به حساب مي آيند. 

رسـانه ها و تأثيـر آنهـا بر توسـعه 
گردشگري

ــدرن و فناوري هاي  ــور رسانه هاي م ظه
ــوط  ــر: خط ــر نظي ــرن حاض ــن، در ق نوي
ــت و ارتباطات  ــي، رايانه، اينترن هواپيماي
ــه نحوه  ــده است ک ــواره اي باعث ش ماه
ــي، کار، بازي و تفريح افراد دگرگون  زندگ
ــود. از يک سو، وسايل ارتباط جمعي از  ش
ــي مانند ماهواره و اينترنت  طريق ابزارهاي
ــنايي جوامع و  ــتري مناسب براي آش بس
ــم آورده اند و از  ــر فراه ــا از يکديگ ملت ه
ــل حمل و نقل  ــوي ديگر، توسعه وساي س
ــي در مناطق  ــش سرعت جابه جاي و افزاي
ــافرت به مناطق  مختلف جهان امکان مس
گوناگون را در زماني کوتاه ايجاد کرده است 
ــاي  ــي زاده، ۱۳۸۹). در پژوهش ه (رضاقل
گردشگري، تصور از مقصد به طور معمول 
به عنوان احساسات و ادراکاتي که يک فرد 

از مقصدي خاص دارد، توصيف مي شود.
ــگران را به عنوان  تصور از مقصد، گردش
ــي آگاهي ها، ادراک ها،  بيان و تجلي تمام
و  ــرات  تفک ــالت،  تخي ــا،  پيش داوري ه
ــخص يا گروهي درباره  ــاسات که ش احس
ــاص دارد، تعريف  ــي خ ــا مکان ــه ي منطق
ــع). پژوهش ها در  ــان منب ــد (هم مي کن
ــان مي دهند که تصور افراد  اين حوزه نش
ــورهاي مقصد گردشگري اغلب در  از کش
نتيجه تصوير ارائه شده رسانه هاي عمومي 
ــاي تبليغاتي در  ــز از طريق فعاليت ه و ني
ــکل مي گيرد.  ــگري ش خود صنعت گردش
ــا و ويژگي هاي يک  ــي از تمامي زواي آگاه
ــور و يا منطقه مانند طبيعت، فرهنگ  کش
ــه نگرش  ــن است منجر ب ــه ممک و جامع
ــود.  ــور ش مثبت يا منفي در مورد آن کش
ــورات مثبت از  ــور و تص عالقه به يک کش
ــافرت و ديدن  آن سرانجام مي تواند به مس
آن کشور بينجامد. رسانه ها اهميتي بسزا 
ــورهاي  ــازي از مکان ها و کش در تصويرس
ــکل دهي به  ــن در ش ــف و همچني مختل
تصورات جغرافيايي افراد دارند. روش هايي 
ــاص را  ــور خ ــردم جهان، يک کش ــه م ک

ــکال  مي بينند، مي تواند از طريق ارائه اش
ــد  مانن ــي  رسانه هاي در  ــه  عام ــگ  فرهن
ــور  تلويزيون و دستاوردهاي ادبي آن کش

شکل داده شود. 
رسانه ها و تأثير آنها بر جهاني شدن

ــده  ــا بر اساس مطالعات انجام ش رسانه ه
ــذاران  سرمايه گ ــذب  ج در  ــد  مي توانن
خارجي و آزادسازي اقتصاد و جهاني شدن 
تأثيرگذار باشند (سينا و مشتاقي، ۱۳۸۷). 
موج اخير جهاني شدن از حدود سال هاي 
ــده و تا به امروز ادامه دارد  ۱۹۸۰ آغاز ش
و هر روز شتاب بيشتري به خود مي گيرد. 
ــرفت هاي  ــگ با پيش ــتاب هماهن اين ش
ــات و  ــل، ارتباط ــل و نق ــاوري در حم فن
ــتگي متقابل ميان  اطالعات است. همبس
ــدن دنيا از طريق  ــورها و کوچک ترش کش
ــود سرمايه گذاري هاي  رسانه ها در پي خ
خارجي، صادرات و دريافت و پرداخت هاي 
بين المللي را تسهيل و تقويت نموده است. 
رسـانه ها و تأثير آنها بر حفظ منابع 
طبيعي و محيط زيست (توسعه پايدار)

ــوزه  ح در  ــده  عم ــزاري  اب ــا  رسانه ه
اطالع رساني و آموزش به حساب مي آيند. 
ــه مي تواند  ــي از ابزارهايي ک ازاين رو، يک
ــت حفظ  ــن نمودن اهمي ــت روش در جه
ــرات بلندمدت آنها در  ــع طبيعي و اث مناب
کيفيت و بهبود زندگي بشر اطالع-رساني 
ــا رسانه ها و  ــد، همان ــازي کن و فرهنگ س

وسايل ارتباط جمعي هستند. 
رسـانه ها و تأثيـر آنها بـر باورها و 

افکار عمومي
ــه به واسطه  ــتند ک رسانه ها ابزاري هس
ــوادث جامعه را  ــا مردم ساختارها و ح آنه
ــد. رسانه ها  ــير مي کنن ــناسايي و تفس ش
ــون به دليل  ــوص راديو و تلويزي و به خص
ــذب مخاطبان انبوه و  ــيار در ج قدرت بس
ــکار عمومي،  ــکل دهي به اف توانايي در ش
ــا مي کنند.  ــي اساسي در جوامع ايف نقش
ــي متناقض در  ــا داراي نقش هاي رسانه ه
ــازي، هويت زدايي و بحران سازي  هويت س
ــتند. رسانه ها در دنياي امروز، بخشي  هس
ــکل  ــع از ماهيت افکار عمومي را ش وسي
ــر کنش و واکنش ملت ها در  مي دهند و ب

ــگرف  ــي و جهاني تأثيرهايي ش عرصه مل
رسانه ها   .(۱۳۸۷ ــدر،  (ذوالق ــد  مي گذارن
ــا و فراراهبردها در  ــا استفاده از راهبرده ب
ــا بحران زدايي  ــرايط بحراني و ي ايجاد ش
ــش مي کنند و موجب  از جامعه  ايفاي نق
ــوند.  ــکار عمومي مي ش ــکل دهي به اف ش
ــردازان بيان کرده اند  حتي برخي نظريه پ
ــات و اخبار  ــار اطالع ــه گزينش و انتش ک
انحصاري، تراست هاي خبري ايجاد کرده 
و با استفاده از ابزارها و اتکا به فناوري هاي 
ــکل  ــکار عمومي جهان را ش ــه اي اف رسان
مي دهد (عيوضي، ۱۳۸۷). وسايل ارتباط 
جمعي در جهان حاضر، با انتقال اطالعات 
ــات و تأثيرگذاري بر افکار و عقايد  و معلوم
ــي بسيار مهم بر عهده دارند.  عمومي، نقش

(خاموشي، ۱۳۸۵)
رسـانه ها و تأثير آنها بر کاهش آثار 

بحران هاي مالي و اقتصادي
ــي و نيز  ــناسان اجتماع ــروزه روان ش ام
ــي خود  ــرو مطالعات ــه در قلم ــاني ک کس
ــا را مطالعه  ــاي جمعي و بحران ه کنش ه
کرده اند، اذعان داشته اند که يکي از وجوه و 
ابعاد غالب بحران هاي امنيتي و کنش هاي 
جمعي، بعد روانشناختي آنهاست (الياسي، 
ــن ترتيب رسانه ها به طوري  ۱۳۸۴). به اي
گسترده در تأثيرگذاري بر بحران ها ايفاي 
ــي  نقش مي کنند. رسانه هاي جمعي نقش
ــي با  ــد: از طرف ــاره دارن ــه در اين ب دوگان
دستکاري و تحريک به تغيير و تهديد بافت 
ــي يک جامعه مبادرت مي ورزند و  اجتماع
ــر با مديريت صحيح از ايجاد  از طرف ديگ
مي کنند.  جلوگيري  اجتماعي  شکاف هاي 

(قاسمي، ۱۳۸۸)
رسانه ها و تأثير آنها در کاهش فساد 

مالي
ــاد به طور کلي به چند دسته تقسيم  فس
ــاد اداري و  ــاد سياسي، فس ــود: فس مي ش
ــاد مالي يا اقتصادي، که تمامي اشکال  فس
ــي مانعي براي توسعه اقتصادي  آن به نوع
ــرا که  ــاب مي آيند؛ چ ــه حس ــورها ب کش
ــن پديده هايي موجب  ــروز و ظهور چني ب
بي ثباتي و اتالف منابع در اقتصاد مي شود. 
ــده ظهور  ــن پدي ــه اي ــي ک در اقتصادهاي
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ــش مي يابد و  ــد، سطح اعتماد کاه مي کن
به تبع کاهش سرمايه گذاري ها را به دنبال 
ــاد مي تواند  مي آورد. به عبارت ديگر، فس
ــادي را تحت تأثير قرار  ساختارهاي اقتص
ــار بنگاه ها و  ــن طريق بر رفت ــد و از اي ده
ــذارد. (ميرمحمدي،  ــرد بازار تأثيرگ عملک

(۱۳۸۷
ــاد با  ــان مي دهد که فس ــات نش مطالع
ــاني  ــد ناخالص داخلي و سرمايه انس تولي
ــاط است. همچنين، اهميت آزادي  در ارتب
ــاد اقتصادي  ــات و تأثير آن بر فس مطبوع
ــا در هر  ــده است. رسانه ه ــان داده ش نش
ــاني،  ــامل نيروي انس يک از ابعاد فوق ش
بنگاه ها، دولت و آثار و پيامدهاي روش ها 
ــات صورت گرفته در روند مبارزه با  و اقدام
ــاد تأثيرگذارند (ميرمحمدي، ۱۳۸۷).  فس
کارکردهاي رسانه در برابر مفاسد اقتصادي 
ــامل کارکردهاي عرصه شناختي فساد  ش
ــناسانيدن  ــامل معرفي و ش اقتصادي، ش
و  ــا  روش ه ــه ها،  ريش ــاد،  ابع ــت،  ماهي
ــا، راهکارها، رويکردها و همچنين  فراينده
ــارب و راهکارهاي مقابله با  ديدگاه ها، تج
ــاد اقتصادي به جامعه است. مجموعه  فس
ــار جامعه منتقل  ــوق به اقش محورهاي ف
مي شود و از اين طريق جامعه به همه ابعاد 
پديده فساد اقتصادي اشراف پيدا مي کند. 
ــر و عميق تر  ــناخت دقيق ت هر چه اين ش
ــراد و نهادها  ــد، مصونيت جامعه و اف باش
در برابر فساد افزايش و آسيب پذيري آنها 
ــا اطالع رساني فراگير و  کاهش مي يابد. ب
ــت و نهادهاي  ــاي دول ــد، هزينه ه هدفمن
ــته در امر مقابله با فساد اقتصادي به  وابس
ــي  طور قابل مالحظه اي کاهش و اثربخش

آن افزايش مي يابد. (همان منبع) 
روش پژوهش

ــات اوليه  ــس از مطالع ــش پ ــن پژوه اي
ــوان پژوهش  ــه عن ــي را در زمين مجهوالت
ــه فرضيه سازي  ــرده و سپس ب ــرح ک مط
ــي  ــه نوع ــت؛ ب ــه اس ــاره آن پرداخت درب
ــا که با بررسي  ــاس دست  زده و از آنج قي
واقعيت ها و اسناد موجود توانسته است به 
مجهوالت پاسخ داده و يک مدل مفهومي 
ــت استقرايي را  ــراج کند، يک حرک استخ

ــن رو، اين پژوهش  ــال کرده است. ازاي دنب
ــي- استقرايي به نتايج خود  با روش قياس

دست يافته است.
روش ها و ابزار گردآوري اطالعات

ــش حاضر به روش کتابخانه اي و با  پژوه
ــاد و مطالعات موجود در زمينه عنوان  اسن
پژوهش، داده هاي مورد نياز را جمع آوري 
ــا و مقاالت، و  ــه اين منظور به کتاب ه و ب
ــوط مراجعه  ــا و مطالعات مرب وب سايت ه
ــرداري، اطالعات اسناد را  و توسط فيش ب

تلخيص، ثبت و دسته بندي کرده است.
روش تحليل داده ها

ــت وجو در داده ها  ــا جس ــن مطالعه ب اي
ــه  ــه توسع ــود در زمين ــات موج و اطالع
ــي دارد با استفاده از تحليل  اقتصادي سع
ــردي  ــي، رويک ــق منطق ــي و از طري کيف
ــده در  جامع از مجموعه مطالعات انجام ش
زمينه رسانه و ارتباط و تأثيرگذاري آن بر 
توسعه اقتصادي ايجاد کند و در اين راه از 
ــي و استقرايي بهره گرفته  استدالل قياس

است. 
الگوي مفهومي

 بحث و نتيجه گيري 

ــاي پژوهش، مي توان  از مجموع يافته ه
ــترده تأثير و نفوذ رسانه ها در  به ابعاد گس

عرصه هاي گوناگون پي برد. 
ــان  ــه ادبيات پژوهش نش ــور ک همان ط
ــه اقتصادي  ــد، پديده کيفي توسع مي ده
به عنوان يک پديده چندبعدي قابل بررسي 
ــر مجموعه اي  ــت تأثي ــت که خود تح اس
ــادي و غيراقتصادي است.  از عوامل اقتص
بسياري از اين متغيرها جايگاهي تأثيرگذار 

ــترش رسانه ها به ويژه  ــوذ رو به گس در نف
ــد  در عصر حاضر دارند. رسانه ها براي رش
ــاه ملت ها به عنوان  اقتصادي و افزايش رف
ابزاري کامًال کاربردي به حساب مي آيند. 
ــده، به عنوان  به اين ترتيب در مدل ارائه ش
ــن مطالعه، رسانه به عنوان يک  خروجي اي
متغير فراگير که داراي قدرت تأثيرگذاري 
ــاي ميانگر از  ــه اي از متغيره ــر مجموع ب
ــگ، باورها و افکار  ــوزش و فرهن جمله آم
ــرف و تقاضاي کل،  ــوي مص ــي، الگ عموم
ــه پايدار و  ــي و توسع ــظ منابع طبيع حف
ــاي مالي و اقتصادي  مانعي براي بحران ه
ــود  ــر گرفته مي ش ــت، درنظ ــاد اس و فس
ــر خود را بر  ــق اين متغيرها اث که از طري
ــي مي گذارد.  ــاد گوناگون توسعه يافتگ ابع
ــات پژوهش گوياست،  همان طور که ادبي
عواملي که مي توانند پديده توسعه يافتگي 
ــت تأثير قرار دهند، خود تحت تأثير  را تح
ــا تضعيف  ــدرت  مي يابند و ي ــا ق رسانه ه
ــوند. بنابراين رسانه ها بستر و منشأ  مي ش
بسياري از تغييرات در حوزه هاي يادشده 
هستند و توسعه يافتگي از متغيرهايي که 
ــا قرار دارند،  ــرو اثرگذاري رسانه ه در قلم

تأثير مي پذيرند.
رشد و نفوذ روزافزون رسانه ها بايد براي 
ــور  ــاد کالن کش ــدگان اقتص تصميم گيرن
به عنوان يک ابزار مهم و يک فرصت جهت 
ــکل دهي و پيشبرد اقتصاد و رفاه کشور  ش
مورد توجه ويژه قرار گيرد. الگوي مفهومي 
ــم مي کند که  ــتري را فراه ــده بس ارائه ش
ــه بررسي اهميت  ــگران در آينده ب پژوهش
ــده در اثرگذاري بر  هر يک از عوامل يادش
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روند توسعه در ايران بپردازند.
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