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راهبرد رسانه استانی در خصوص توسعه اقتصادی استان،
با تأکید بر گردشگری زیارتی در اربعین حسینی )ع(

، علی اسدی* فریبا نوراله زاده

چکیده
اسـتان ایـام در مسـیر عتبـات عالیـات قـرار دارد و سـاالنه - به  ویـژه در ایـام 
اربعیـن حسـینی ـ میلیون هـا زائـر به منظـور زیـارت از ایـن اسـتان گـذر می کننـد. 
پژوهـش حاضـر، بـا هـدف شـناخت و آگاهـی از راهبـرد برنامه هـای صداوسـیمای 
اسـتان ایام در حوزه گردشـگری زیارتی اربعین حسـینی )ع( و تأثیر آن بر توسـعه 
اقتصادی اسـتان در سـال 1397 انجام شـده اسـت. درواقع پژوهش، به دنبال پاسـخ 
بـه ایـن پرسـش بـوده اسـت کـه صداوسـیمای اسـتان ایـام در حـوزه گردشـگری 
زیارتـی اربعیـن حسـینی بـا چـه راهبردهایـی می توانـد بر توسـعه اقتصادی اسـتان 
تأثیـر بگـذارد؟ بـرای پاسـخگویی به پرسـش های پژوهـش، از نظریه کارکرد رسـانه، 
السـول، رایـت، مک کوئیـل و مـدل اقنـاع هاولنـد اسـتفاده شـده اسـت. پارادایـم 
پژوهـش، کیفـی و روش آن، تحلیـل تماتیـک )مضمـون( با رویکرد اسـتقرایی بوده و 
جامعه  آماری، کارشناسـان حوزه رسـانه و کارشناسـان اقتصادی و گردشـگری استان 
را در بر گرفتـه کـه از طریـق نمونه گیـری هدفمنـد و بـا توجـه بـه اصـل بسـندگی 
)اشـباع( نظـری، تعـداد 31 نفـر از آنـان انتخاب شـده اند. طـی فرایند سـه مرحله ای 
کدگـذاری )بـاز، محـوری و گزینشـی اشـتراوس و کوربیـن( از نرم افـزار مکـس کیـو 
دی. ای. اسـتفاده شـده و از نتایـج پژوهـش، سـه کـد محـوری شـامل: »برنامه هـای 
آموزشـی اقتصـاد اربعیـن«، »برنامه های اطاع رسـانی اقتصاد اربعیـن« و »برنامه های 

تبلیغاتـی اقتصـاد اربعیـن« به  دسـت آمده اسـت.
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مقدمه
توسـعه اقتصـادی فرایندی اسـت که طی آن، شـالوده های اقتصـادی و اجتماعی 
جامعـه دگرگـون می شـود، به طوری کـه حاصـل چنیـن دگرگونـی و تحولـی، کاهش 
نابرابری هـای اقتصـادی و تغییراتـی در زمینه هـای تولیـد، توزیـع و الگوهـای مصرف 
از قلمروهایـی کـه تـوان جـذب  )ازکیـا، 1381: 18(. یکـی  بـود  جامعـه خواهـد 
سـرمایه های داخلـی و خارجـی و بـه پیروی از آن، توسـعه اقتصـادی را در خود دارد، 
گردشـگری اسـت )خانـی و همـکاران، 1391: 112(. در حـال حاضـر، گردشـگری 
زیارتـی و دینـی یکـی از اولویت هـا و سیاسـت های مهـم جامعـه ایـران اسـت کـه 
می توانـد نقـش بسـیار بارزی را در گردشـگری حـال و همگرایی فرهنگـی در جهان 
اسـام، با توجه به بررسـی و مطالعه سـازمان جهانی گردشـگری ایفا کند )شـربتیان، 

.)541 :1392
اسـتان ایـام بـا 42۰ کیلومتـر مرز مشـترک با کشـور عـراق، یکـی از مهم ترین 
اسـتان های مـرزی شـناخته می شـود و وجـود مـرز مهـران به عنـوان امن تریـن مـرز 
زمینـی کشـور باعث شـده اسـت که سـاالنه میلیون هـا زائر از سراسـر ایـران، عبور از 
ایـن مـرز را بـرای عزیمـت به کربا انتخـاب کنند. امروزه اسـتان ایام و مـرز مهران، 

دروازه عتبـات عالیات شـناخته می شـوند )خبرگزاری مهـر،1397(.
مزایـای  حسـینی،  اربعیـن  زیارتـی  گردشـگری  اسـت؛  داده  نشـان  مطالعـات 
اقتصـادی متعـددی بـرای اسـتان ایام به همراه داشـته کـه برخی از آنهـا عبارت اند 
از: ایجاد اشـتغال و رفع بیکاری در منطقه؛ افزایش سـرمایه گذاری در اسـتان؛ توسـعه 
زیرسـاخت ها و از جملـه، شـبکه های حمل ونقـل؛ خـارج شـدن اسـتان از بن بسـت 
اقتصـادی؛ توسـعه کافـی در اقتصاد بازار اسـتان؛ افزایـش درآمدهای مالیاتـی؛ ایجاد 
تنـوع در فعالیت هـای اقتصـادی؛ ایجـاد فرصـت دستفروشـی بـرای افـراد کم درآمـد 
بـا سـرمایه پاییـن؛ ایجـاد فعالیت هـای جنبـی درآمـدزا ماننـد: تأسیسـات اقامتـی، 
و  توسـعه شـرکت ها  و  مناسـب صنایع دسـتی  فـروش  و  ...؛ عرضـه  و  رسـتوران ها 

مؤسسـه های حمل ونقـل اسـتان )باونـدی، 1386: 221-234(.
ازآنجاکـه بحـث پیونـد بیـن گردشـگری و رسـانه، به عنـوان یکـی از موضوعـات 
مهـم و اساسـی عصـر کنونـی، رابطـه ای تنگاتنـگ بـا توسـعه اقتصـادی و فرهنگـی 
جوامـع دارد، اهمیـت و ضـرورت مطالعـه در ایـن حـوزه هر چـه بیشـتر مشـخص 
می شـود )رضاقلـی زاده، 1392: 8(. رسـانه های جمعـی و بویـژه تلویزیـون، به واسـطه 
قابلیت هـا و کارکردهایـی چـون اطاع رسـانی، آموزش، سرگرم سـازی، اقنـاع، تبلیغ، 
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بسـیج عمومـی و فرهنگ سـازی می تواننـد نقش بی بدیلـی را در صنعت گردشـگری 
ایفـا کننـد )رضاقلـی زاده، 1392: 3۰(. در ایـن زمینـه، شـبکه اسـتانی ایـام نیز در 
امـر آمـوزش، اطاع رسـانی و فرهنگ سـازی بـرای اتخـاذ بهتریـن و منصفانه تریـن 
شـیوه های درآمدزایـی در ایـام اربعیـن حسـینی، سـهم بسـزایی دارد. در پژوهـش 
حاضـر، هـدف »شناسـایی راهبـرد برنامه هـای صداوسـیمای اسـتان ایـام در حـوزه 
گردشـگری زیارتـی اربعیـن حسـینی و تأثیـر آن در توسـعه اقتصادی اسـتان« بوده 
اسـت. بـا تحلیل نتایج به دسـت آمـده در خصـوص برنامه ریزی و سیاسـتگذاری های 
رسـانه اسـتانی بـرای گردشـگری اربعین حسـینی )ع( می تـوان به توسـعه اقتصادی 
اسـتان و کسـب درآمـد مـردم آن کمک کرد و تـا حدودی فقر را از چهره این اسـتان 
زدود. به این ترتیـب، پرسـش اساسـی پژوهـش حاضـر ایـن اسـت که رسـانه اسـتانی 
)تلویزیـون( بـا چـه راهبردهایـی می توانـد بـا تأکیـد بـر گردشـگری زیارتـی اربعین 

حسـینی )ع( بـر توسـعه اقتصادی اسـتان تأثیرگذار باشـد؟

پیشینه پژوهش

جدول 1. تلخیص نتایج پژوهش ها
Table 1. Summary of research results

نتایجروش پژوهشپژوهشگران
خلیلوند و کرمی 

گردشگری مذهبی  توسعه اقتصادی مهرانپیمایشی)1395(

محمودی و 
توسعه گردشگری مذهبی  رونق اقتصادی پیمایشیهمکاران )1394(

روستاهای دارای بقاع متبرکه
نصراللهی و 

عدم جذابیت بصری رسانه ها  رغبت کمتر پیمایشیهمکاران )1393(
مخاطبان به گردشگری

کانترچی1 و 
جذابیت سریال ها  افزایش گردشگرانپیمایشیهمکاران )2017(

گوگوشویلی2 و 
همکاران )2017(

کیفی )گرندد 
تئوری(

توسعه خدمات گردشگری  توسعه پایدار 
اقتصادی

محمد سلیمان 
فیلم ها  افزایش اطالعات مخاطبان در مورد پیمایشی)2011(

مقصد گردشگری
مـروری بـر سـوابق تجربـی داخلـی و خارجـی نشـان می دهـد کـه پژوهشـگران 
متناسـب بـا موضـوع مـورد مطالعـه خـود، صرفاً بـه نقش گردشـگری یا گردشـگری 

1. Kantarci 2. Gugushvili
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مذهبـی در توسـعه اقتصادی یـا رونق اقتصادی و نیـز تأثیر جذابیت رسـانه بر میزان 
گردشـگران توجـه داشـته اند، امـا هیچ کـدام بـه راهبـرد رسـانه در خصوص توسـعه 
اقتصـادی بـا موضـوع گردشـگری زیارتی اربعیـن حسـینی )ع( مبـادرت نورزیده اند؛ 

امـری کـه پژوهـش حاضـر درصدد دسـتیابی بـه آن بوده اسـت.

چارچوب نظری پژوهش
نقش گردشگری مذهبی در توسعه اقتصادی

گردشـگری به عنـوان یکـی از منابـع درآمـد و ایجـاد اشـتغال در سـطح ملـی 
گردشـگری  باشـد.  ملـی  قلمـرو  در  اقتصـادی  توسـعه  بـرای  رهیافتـی  می توانـد 
به خصـوص در زمانـی کـه سـود فعالیت هـای دیگـر بخش هـای اقتصـادی در حـال 
کاهـش اسـت، جایگزینـی مناسـب و راهبـردی برای توسـعه تلقـی می شـود )پاپلی 
یـزدی و سـقایی، 1386: 82-81(. مهم تریـن اثـرات گردشـگری بر توسـعه اقتصادی 
عبارت انـد از: 1( ورود ارز بـه کشـور؛ 2( اشـتغال در بسـیاری از زمینه هـا؛ 3( خلـق 
درآمدهـای مالیاتـی؛ 4( پویایـی بـازار خرده فروشـی؛ 5( فعـال شـدن فرودگاه هـا و 
سـامانه های حمل ونقـل؛ 6( افزایـش سـرمایه گذاری؛ 7( افزایـش تولیـدات محلـی، 
بومـی و صنعتـی )صنایع دسـتی و محصـوالت فرهنگـی( همـراه بـا بهبـود کیفیـت 
سـایر  و  )هتل سـازی  خصوصـی  بخـش  سـرمایه گذاری  میـزان  افزایـش   )8 آنهـا؛ 
خدمـات مرتبـط(؛ 9( بهبـود تراز پرداخت هـا؛ 1۰( کاهش فقر؛ 11( شـناخت متقابل 
فرهنگـی؛ 12( حفاظـت از محیط زیسـت، حفاظـت از اماکـن باسـتانی و تاریخـی و 
احیـای مجـدد آنهـا، محوطه سـازی و ایجاد امکانـات و خدمـات زیربنایـی و روبنایی 

و... )آقاجانـی و خیـری دوسـت، 1395: 21(.
از سـوی دیگـر، صنعـت گردشـگری اسـامی کـه در واقـع، نوعی سـرمایه گذاری 
اثـرات توسـعه ای  خارجـی و داخلـی در کشـورهای مسـلمان بـه شـمار مـی رود، 
بسـیار دارد به طوری کـه ارتبـاط آن بـا صنایـع دیگـر؛ ماننـد هتلـداری، حمل ونقـل، 
آژانس هـای مسـافرتی، صنایع دسـتی، رسـتوران داری، صنایـع غذایـی و کشـاورزی، 
ارتباطـی تنگاتنـگ اسـت. اصلی ترین کارکـرد این صنعت، کسـب درآمدهـای ارزی، 
توزیـع مجـدد درآمدهـا، ایجـاد زمینـه اشـتغال و فـروش کاالهـا و خدمـات مـورد 
نیـاز گردشـگران، به ویـژه صنایع دسـتی، توسـعه حمل ونقـل و رونـق اقتصـادی در 
کشـورهای اسـامی اسـت. به این ترتیـب، توسـعه صنعـت گردشـگری، تحولی مثبت 
و زمینه سـاز فرصت هایـی تـازه اسـت کـه جوامـع اسـامی در صـورت بهره گیـری 
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از آنهـا خواهنـد توانسـت امـکان رشـد و شـکوفایی بخش هـای اقتصـادی خویـش را 
فراهـم سـازند. تأثیـر این صنعت بـر باال بردن میزان اشـتغال در برخی از کشـورهای 
مسـلمان، افزایـش درآمدهـای ارزی، رونـق صنایـع داخلـی، گسـترش همکاری های 
بین المللـی و بسـیاری دیگـر از عوامـل پیـش برنـده اقتصـادی، موجـب شـده اسـت 
کـه جایگاه مهمی در سیاسـتگذاری سـازمآن همکاری اسـامی و دولت های اسـامی 
بیابـد. میـزان تحوالت این صنعـت و افزایش نقش آن در درآمدزایی برای کشـورهای 
عضـو سـازمآن همکاری اسـامی می تواند تا اندازه ای باشـد کـه از آن به عنوان صنعت 

قـرن بیسـت و یکـم نـام بـرده شـود )جمالی نـژاد، 1391: 12۰-121(.

کارکرد های رسانه 
تعریـف نقش هـا و کارکردهـای فـردی و اجتماعـی پیام هـای ارتباطـی، منبعـث 
)مهـدی زاده، 1389: 45-46(.  اسـت  جامعه شناسـی  در  کارکردگرایـی1  نظریـه  از 
تجزیه و تحلیـل کارکـرد رسـانه های جمعـی، بـر نقـش رسـانه ها در حفـظ نظـم و 
سـاختار اجتماعـی تمرکـز دارد و بـه بررسـی این امر می پـردازد که رسـانه ها چگونه 
بـرای حفـظ تعـادل در جامعـه، نقش هـای معینـی را ایفـا می کننـد )مهـدی زاده، 
1389: 46(. صاحبنظرانـي کـه دربـاره کارکردهـاي رسـانه هاي مـدرن بـه اظهار نظر 
پرداخته انـد، کارکردهـاي متفاوتـي را براي رسـانه ها بیـان کرده اند. از جملـه: کارکرد 

اطاع رسـانی، آموزشـی، همبسـتگی اجتماعـی، سـرگرمی و تبلیغاتـی.
الـف( کارکرد اطالع رسـانی: در نخسـتین کارکرد کـه نظـارت، مراقبت، تهیه 
و رسـاندن اخبـار اسـت، رسـانه ها اغلـب، خطـرات احتمالـی نظیـر شـرایط هوایـی 
خطرنـاک و موقعیت هـای پرخطـر نظامـی را به ما هشـدار می دهند. کارکـرد نظارت، 
شـامل اخباری اسـت که رسـانه ها فراهـم می کنند و بـرای اقتصـاد و جامعه ضرورت 
دارد )ماننـد گـزارش وضعیت سـهام، ترافیک، شـرایط آب و هوایی و غیـره( )دهقان، 
1388: 451-45۰(. کارکـرد نظـارت بـر محیـط از نظـر هارولـد السـول2 )196۰( 
و چارلـز رایـت3 شـامل اخبـار و اطاعاتـی اسـت کـه رسـانه ها دربـاره رویدادهـای 
مربوط به تحوالت اقتصادی و بازار سـهام، تغییرات آب و هوایی، مسـابقات ورزشـی، 
برخوردهـای نظامـی، دگرگونی هـای سیاسـی و ... بـه مخاطبـان منتقـل می کننـد. 
ایـن کارکرد شـامل هشـدار در مـورد وضعیت هـای پرخطـر و بحرانی؛ مانند شـرایط 
می شـود  نیـز  کودتـا  و  جنـگ  نظامـی،  پرخطـر  موقعیت هـای  جـوی،  خطرنـاک 
)مهـدی زاده، 1389: 47(. از نظـر مک کوئیل4 کارکرد اطاع رسـانی رسـانه ها، عبارت 
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از فراهـم کـردن اطاعـات مرتبـط بـا رویدادها و شـرایط جامعه و جهـان، فهم روابط 
قـدرت، تسـهیل نوآوری، اقتباس و پیشـرفت اسـت )مک کوئیـل، 2۰۰6: 98-97، به 

نقـل از مهـدی زاده، 1389: 48(.
ب( کارکرد آموزشـی: رسـانه ها در حکـم انتقال دهنـده فرهنگ، بـرای انتقال 
اطاعـات، ارزش هـا و هنجارهـا از یـک نسـل بـه نسـل دیگـر و از افـراد جامعـه بـه 
تازه واردهـا، کاربـرد دارنـد. آنهـا از ایـن راه، بـا گسـترش بنیـان تجربـه مشـترک، 
انسـجام اجتماعـی را افزایـش می دهنـد. رسـانه ها بـا اسـتمرار اجتماعی شـدن پس 
از اتمـام آمـوزش رسـمی و نیـز بـا شـروع آن در طـول سـالیان پیـش از مدرسـه، به 
جـذب افـراد در جامعـه کمـک می کننـد. گفتـه شـده اسـت کـه رسـانه ها می توانند 
بـا نمایـش و عرضـه جامعـه ای کـه فـرد قـادر اسـت خـود را با آن هـم هویت سـازد، 
احسـاس بیگانگـی )نابهنجـاری( یا بی ریشـه بـودن را کاهش دهند )دهقـان، 1388: 
452(. کارکـرد انتقـال میـراث فرهنگـی از دیـدگاه هارولـد السـول و چارلـز رایـت 
بـه ایـن معناسـت کـه رسـانه ها، ارزش هـا و هنجارهـای اجتماعـی و فرهنگـی را از 
نسـلی بـه نسـل دیگر انتقـال می دهند و با گسـترش بنیان تجربه مشـترک، انسـجام 
اجتماعـی را تقویـت می کننـد. جامعه پذیـری از طریـق رسـانه ها، فرایندی اسـت که 
بـا جـذب و درونی سـازی ارزش هـا و هنجارهـای فرهنگـی از سـوی مـردم صـورت 

می گیـرد )مهـدی زاده، 1389: 47(.
ج( کارکـرد همبسـتگی1 اجتماعـی: انتخـاب و تفسـیر اطاعـات در محیـط 
اسـت. رسـانه در اغلـب موارد، انتقـادات و تجویزهایـی را برای چگونگـی واکنش افراد 
نسـبت بـه حـوادث شـامل می شـوند و بنابرایـن همبسـتگی محتـوای سـر مقاله ها و 
محتـوای تبلیغاتی رسانه هاسـت. کارکرد همبسـتگی، تقویت عـادات اجتماعی و حفظ 
اتفـاق آرا بـا نمایـش انحرافـات و برجسـته کـردن افـراد برگزیـده و نوعـی نظـارت بر 
عملکرد دولت اسـت )دهقان، 1388: 451(. از نظر السـول و رایت، کارکرد همبستگی 
اجتماعـی بـه معنـای انتخـاب و تفسـیر اطاعـات در محیـط از طریـق رسانه هاسـت. 
ایـن کارکـرد باعـث تقویـت عـادات و آداب ورسـوم اجتماعـی و حفـظ اتفـاق آرا در 
جامعـه می شـود. کارکـرد همبسـتگی بـا کنتـرل و مدیریت افـکار عمومـی، از تهدید 
ثبـات اجتماعـی جلوگیـری می کنـد )مهـدی زاده، 1389: 47(. مک کوئیـل، کارکـرد 
همبسـتگی )ارتبـاط( را عبارت از تبیین، تعبیر و تفسـیر معنـای رویدادها و اطاعات، 
حمایـت از نظـم و اقتدار مسـتقر، جامعه پذیـری، هماهنگ کـردن فعالیت های مجزا و 

ایجـاد اجمـاع می دانـد )مک کوئیـل، 2۰۰6، بـه نقـل از مهـدی زاده، 1389(.

1. correlation
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روزنامه هـا،  سـتون های  از  بسـیاری  ماحظـه  بـا  سـرگرمی1:  کارکـرد  د( 
گزارش هـای ویـژه و برنامه هـای پر کننـده وقـت، به احتمـال، مقصـود بخـش اعظـم 
محتـوای رسـانه ها، حتـی روزنامه ها، سـرگرمی اسـت. سـرگرم کننده بودن رسـانه ها 
بـه گریـز از مشـکات زندگـی روزمـره و پـر کـردن اوقـات فراغـت کمـک می کنـد. 
قـرار  موسـیقی  و  هنـر  تـوده ای  فرهنـگ  معـرض  در  را  نفـر  میلیون هـا  رسـانه ها 
می دهنـد و بـر همیـن اسـاس، برخـی اعتقاد دارند کـه ذائقه و سـلیقه عمومـی را از 
نظـر هنـری بـاال می برند )دهقـان، 1388: 454(. رایـت، با افزودن کارکرد سـرگرمی 
بـه رسـانه ها، معتقـد اسـت کـه آنهـا می تواننـد آرامبخـش و شـادی آفرین باشـند. 
سـرگرم کننده بـودن رسـانه ها بـه گریز از مشـکات روزمره و پر کـردن اوقات فراغت 
کمـک می کنـد )مهـدی زاده، 1389: 47(. مک کوئیـل کارکرد سـرگرمی را عبارت از 
فراهـم کـردن تفریـح و سـرگرمی، تغییر توجـه یا ایجـاد آرامـش و همچنین کاهش 
تنش هـای اجتماعـی می دانـد. )مک کوئیـل، 2۰۰6: 98-97، بـه نقـل از مهـدی زاده، 
1389: 48(. از نظـر جـان گیبینـز2 و بوریمـر3 نیـز رسـانه ها بـرای مـردم لذت بخش 

هسـتند )بـه نقـل از مهـدی زاده، 1389: 48-49(.
هــ( کارکـرد تبلیغاتی: یکی دیگر از کارکردهای رسـانه، تبلیغات اسـت. »اقناع4 
امـری ذهنـی اسـت و بـا عقایـد، عقایـد قالبـی و نگرش هـا سـروکار دارد. در دنیای 
ارتباطـات انسـانی و رسـانه ای جایـگاه سـترگ دارد، آن چنان که شـناخت رسـانه ها 
و جهـان ارتباطـات بـدون فرایند اقناع مسـیر نیسـت« )سـاروخانی، 1383، به نقل 
از صفایی نـژاد، 1394: 27(. بـر اسـاس مـدل اقنـاع هاولنـد5، اقنـاع طـی 6 مرحله 
اساسـی صـورت می گیـرد: 1( در معـرض پیـام قرار گرفتـن: چنانکـه مخاطب آماج 
پیـام را نشـنود یـا نبینـد، هرگز تحت تأثیر آن قـرار نخواهد گرفت، بنابراین، شـرط 
نخسـت و اساسـی اقناع آن اسـت که مخاطـب در معرض پیام قرار گیـرد؛ 2( توجه 
بـه پیـام: شـرط دوم تأثیـر پیام بر مخاطب، آن اسـت کـه او به محتـوای پیام توجه 
کنـد؛ 3( درک پیـام: بـرای آنکـه مخاطـب تحـت تأثیـر پیام قـرار گیرد، دسـت کم 
بایـد نتیجه گیـری مربـوط به پیـام را درک کنـد؛ 4( پذیـرش نتیجه گیـری مربوط 
بـه پیـام: بـرای آنکه تغییـر نگرش صـورت گیرد، الزم اسـت مخاطـب نتیجه گیری 
مربـوط بـه پیـام را قبول کند؛ 5( یـادداری نگـرش جدید: چنانکـه مخاطب نگرش 
جدیـد را فرامـوش کنـد، پیـام قـادر بـه تأثیر گذاشـتن بـر او در آینـده نخواهد بود 
و 6( تبدیـل نگـرش بـه رفتـار: چنانکـه پیـام بر رفتـار تأثیر گـذارد، نگـرش جدید 
می توانـد رفتـار را در موقعیـت هدایـت کنـد )زیمبـاردو ولیـپ، 1991، بـه نقـل از 
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صفایی نـژاد، 1394: 27(. در جـدول تلخیصـی از کارکردهای رسـانه از منظر برخی 
صاحبنظران آمده اسـت.

جدول 2. کارکردهای رسانه از منظر صاحبنظران
Table 2. Media functions from the perspective of experts

کارکردصاحبنظر

هارولد السول
- کارکرد نظارت بر محیط )کارکرد اطالع رسانی(

- کارکرد همبستگی اجتماعی
- کارکرد انتقال میراث فرهنگی )کارکرد آموزشی(

چارلز رایت
- کارکرد نظارت بر محیط )کارکرد اطالع رسانی(

- کارکرد همبستگی اجتماعی
- کارکرد انتقال میراث فرهنگی )کارکرد آموزشی(

- کارکرد سرگرمی

دنیس مک کوئیل
- کارکرد اطالعات )کارکرد اطالع رسانی(

- کارکرد همبستگی
- کارکرد سرگرمی

- کارکرد لذت بخشی )کارکرد سرگرمی(جان گیبینز و بوریمر
- مدل اقناع )کارکرد تبلیغاتی(هاولند

صاحبنظـران حـوزه ارتباطـات و رسـانه ها دربـاره کارکردهـاي رسـانه، نظریـات 
متفاوتـي را مطـرح کرده انـد، بـا توجـه بـه اینکـه هـدف پژوهـش حاضر »شناسـایی 
راهبـرد برنامه هـای صداوسـیمای اسـتان ایـام در حوزه گردشـگری زیارتـی اربعین 
حسـینی و تأثیر آن در توسـعه اقتصادی اسـتان« بوده است، به کارکردهای آموزشي، 
اطاع رسـاني و آگاهي بخشـي هارولد السـول، چارلـز رایت و دنیـس مک کوئیل و نیز 
کارکـرد تبلیغاتی رسـانه اسـتانی، برگرفته از مـدل اقناع هاولند در حوزه گردشـگری 

زیارتـی اربعیـن حسـینی و تأثیـر آن بر توسـعه اقتصادی اسـتان توجه می شـود.

روش  پژوهش
روش پژوهـش حاضـر بـه لحـاظ هـدف، کاربـردی و بـر اسـاس ماهیـت داده ها، 
کیفـی اسـت. بـرای پاسـخگویی بـه پرسـش های پژوهـش نیـز از تحلیـل مضمونـی 
)تماتیک( به مثابه تحلیلی مسـتقل اسـتفاده شـده اسـت. تحلیل مضمونـی1 یک رویه 
یـا فـن تحلیلـی برای شناسـایی یا کشـف، تحلیـل و گـزارش مضمون هـا، مفهوم ها و 

1. thematic analysis
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الگوهـای تکرارشـونده در داده هاسـت. تحلیـل مضمونی تاش می کند تـا عقیده های 
آشـکار یـا ضمنـی موجـود در داده هـا را شناسـایی کنـد و از طریـق کدگـذاری و 
طبقه بنـدی آنهـا، بـه مضمون هـای الگویـی دسـت یابـد. به این ترتیـب، کدگـذاری 
پیش نیـازی بـرای شـکل گیری یـا اسـتخراج مضمون هـا در متـن اسـت )کانتـری، 
1396: 1243(. برای این منظور، از رویکرد اسـتقرایی1 اسـتفاده شـده اسـت. جامعه 
آمـاری پژوهـش، کارشناسـان حـوزه رسـانه و کارشناسـان اقتصـادی و گردشـگری 
اسـتان را بـا حجـم نمونـه 31 نفـر شـامل می شـود کـه بـا توجـه بـه نـوع و ماهیت 
پژوهـش به صـورت هدفمنـد انتخـاب شـده اسـت. »هدفمنـد بدیـن معنا کـه بتواند 
حسـب موضـوع و مسـئله و موقعیت پژوهـش، گروه های هدف اطاع رسـان را تعریف 
بکنـد، از آنهـا کـه درگیـر و حامـل انـواع تجربه های زیسـته و اندیشـیده در موقعیت 
بوده انـد و هسـتند« )فراسـتخواه، 1395: 135(. بـر ایـن اسـاس، با اسـتفاده از روش 
مصاحبـه نیمـه سـاختاریافته، بـه کارشناسـان مربـوط، مراجعـه و از آنهـا در زمینـه 
موضوع پژوهش، سـؤاالتی پرسـیده شـد. تعـداد اطاع رسـان ها )مشـارکت کنندگان( 
بـا توجـه بـه اصـل اشـباع نظـری و کفایـت داده هـا به تعـداد 31 نفـر رسـید و برای 
تحلیـل داده هـای حاصـل از مصاحبه هـا، نرم افـزار تحلیـل داده هـای کیفـی مکـس 
کیـو دی. ای.2 مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. همچنیـن در تجزیه و تحلیـل داده های به 
دسـت آمـده، از فراینـد سـه مرحله ای کدگـذاری باز، محـوری و گزینشـی )انتخابی( 
اشـتراوس و کوربیـن اسـتفاده شـد. مصاحبه ها به کمـک ضبط صوت انجـام گرفت و 
پـس از پیـاده کـردن کلمه بـه کلمـه صحبت هـای مصاحبه شـوندگان، داده های خام 
جمـع آوری شـده طـی سـه مرحلـه مذکـور کدگـذاری شـد. روش اصلـی گـردآوری 
داده هـا، مشـاهده، مصاحبـه نیمه سـاختاریافته و یادداشـت برداری به همراه بررسـی 
متـون، اسـناد و مـدارک بوده اسـت. پژوهشـگر بـرای آزمـون پایایـی کدگذاری ها، از 
روش بـاز آزمایـی3 اسـتفاده کـرده اس؛ به این ترتیـب کـه در دو نوبت یـا دو زمان )به 
فاصلـه 2 تـا 3 هفتـه( کدگـذاری 8۰ درصـد مقوله هـا را انجـام داده و توافـق آنهـا را 
محاسـبه کـرده اسـت. بـر اسـاس نتایـج، حـدود 81 درصد توافـق بیـن کدگذاری ها 
وجـود دارد کـه پایایـی خوبـی را نشـان می دهـد. در تأییـد روایـی نیـز از دو کدگذار 
بـرای کدگـذاری کل مصاحبه ها اسـتفاده شـد و میـزان کافی از تطابـق در کدگذاری 

پژوهشـگران به دسـت آمد.

1. inductiver 2. MAXQDA 3. Test-retest method
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یافته های پژوهش
از مجمـوع 31 مصاحبه شـونده 3 نفـر زن )9/7 درصـد( و 28 نفـر مـرد )9۰/3 
درصـد( بوده انـد، بنابرایـن اکثـر مصاحبه شـوندگان را مردان تشـکیل داده انـد )نما(. 
7 نفـر )22/6 درصـد( عضـو هیئت علمـی، 6 نفـر )19/4 درصـد( تهیه کننده سـیما و 
3 نفـر )9/7 درصـد( روزنامه نـگار بوده انـد، سـایر مشـاغل نیـز عبـارت از تصویربردار، 
قائم مقـام، گوینـده، مدیـر پخـش، معـاون برنامه ریـزی، معـاون سـیما، معـاون صدا، 
معـاون فضـای مجـازی و معـاون فنـی صداوسـیما و نیـز کارشـناس گردشـگری و 
و  دانشـگاه  هیئت علمـی  اعضـای  را  تعـداد  بیشـترین  بوده انـد.  دانشـگاه  مـدرس 
تهیه کننـدگان تشـکیل می دهنـد. 8 نفـر تحصیـات لیسـانس )25/8 درصـد( و 13 
نفـر )41/9 درصـد( فوق لیسـانس داشـته اند. 1۰ نفر نیـز دارای مدرک دکتـرا )32/3 
درصـد( بوده انـد، بنابرایـن تعـداد فوق لیسـانس های آنـان بیشـتر از سـایرین بـوده 

است.
پـس از گـردآوری و تجزیه وتحلیـل داده هـا از کدگـذاری باز، محوری و گزینشـی 
)انتخابـی( اشـتراوس و کوربیـن اسـتفاده شـده اسـت. مطابق بـا نتایج جـدول 3 در 
پاسـخ پرسـش های پژوهـش، 13 کد بـاز با 153 ارجـاع از مصاحبه ها به دسـت آمده 
اسـت. عـددی کـه روبـه روی کدهـای بـاز درج شـده، نشـان دهنده تعـداد ارجاعـات 
کدهاسـت. سـه کد محوری به دسـت آمـده، عبـارت از »برنامه های آموزشـی اقتصاد 
تبلیغاتـی  »برنامه هـای  و  اربعیـن«  اقتصـاد  اطاع رسـانی  »برنامه هـای  اربعیـن«، 
اقتصـاد اربعیـن« بـوده اسـت. در ادامـه نیـز مفاهیم و مقـوالت حول پدیـده مرکزی 
»برنامه هـای اقتصـاد اربعیـن رسـانه اسـتانی« حاصل شـده اند. انتخاب ایـن پدیده به 
دلیـل قـدرت جذب سـایر مقوله هـا در خود، یکپارچگی سـایر مقـوالت پیرامون آن و 

برتـری نظـری آن نسـبت بـه سـایر مقوله ها بوده اسـت.
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جدول 3. کدهای باز، محوری و گزینشی استخراج شده از مصاحبه ها
Table 3. Open, axial and selective codes extracted from interviews

کد گزینشیکدهای محوریکدهای باز و تعداد ارجاعات
استفاده از کارشناسان اقتصادی در برنامه های 

برنامه های آموزشی رسانه )5(
آموزشی اقتصاد 

اربعین

نی
ستا

ه ا
سان

ن ر
بعی

 ار
صاد

 اقت
ای

ه ه
نام

بر

تهیه برنامه ها با کارکرد آموزش چگونگی 
اشتغال زایی در ایام اربعین )4(

اطالع رسانی توسعه اماکن اقامتی، تفریحی و تجاری 
)17(

برنامه های 
اطالع رسانی 
اقتصاد اربعین

اطالع رسانی برکات و آثار مصداقی اربعین در 
زندگی مردم )30(

اطالع رسانی و آگاهی بخشی در خصوص ظرفیت های 
مستعد استان )10(

تهیه نماهنگ، متن و تصاویر از طریق فضای مجازی 
رسانه )6(

بیان واقعی شرایط و اقتضائات موجود بدون سانسور 
و بزرگ نمایی )12(

اطالع رسانی در خصوص افزایش میزان گردشگران 
استان )3(

تبلیغات معرفی نمایشگاه اربعین )19(

برنامه های 
تبلیغاتی اقتصاد 

اربعین

تبلیغات قابلیت ها و ظرفیت های استان )26(
پوشش مناسب و تبلیغ گسترده در فضای مجازی )6(
تبلیغات سراسری موضوع در شبکه های محلی، ملی، 

فراملی و ماهواره ای )10(
تبلیغ کلیدواژه استان به عنوان پایتخت خادمان 
سیدالشهدا و نهادینه کردن آن در کشور )5(

بحث و نتیجه گیری
پژوهـش حاضـر، با هدف »شـناخت و آگاهـی از راهبرد برنامه های صداوسـیمای 
اسـتان ایام در حوزه گردشـگری زیارتی اربعین حسـینی )ع( و تأثیر آن در توسـعه 
اقتصادی اسـتان« انجام شـده اسـت. بررسـی دیدگاه های کارشناسـان نشان می دهد 
کـه شـبکه اسـتانی می توانـد با تهیـه و تولیـد برنامه هـای آموزشـی، اطاع رسـانی و 
تبلیغاتـی بـا موضـوع گردشـگری زیارتی اربعین حسـینی )ع( گام های بلنـدی در راه 

توسـعه اقتصادی اسـتان بردارد.
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برنامه هـای آموزشـی رسـانه درواقـع »آگاهـی و دانـش مخاطبـان را نسـبت بـه 
موضـوع افزایـش می دهنـد« )معتمدنـژاد، 1353، بـه نقـل از خبـازی، 1396(. در 
اینجـا، منظـور تولیـد برنامه هایـی اسـت کـه صداوسـیمای اسـتان ایـام بـا هـدف 
آمـوزش و یادگیـری درآمدزایـی از زوار اربعیـن حسـینی بـه مخاطبـان خـود ارائـه 
می دهـد. ایـن آمـوزش در قالب پیام های کارشناسـی، نماهنگ و انـواع فیلم و تصاویر 
بـا محتـوای آموزشـی صـورت می گیـرد. کدهـای بـاز بـه دسـت آمـده عبارت انـد از: 
»اسـتفاده از کارشناسـان اقتصادی در برنامه های آموزشـی رسـانه« و »تهیه برنامه ها 
بـا کارکـرد آموزش چگونگی اشـتغال زایی در ایـام اربعین« بهره گیـری از متخصصان 
و کارشناسـان مجـرب در برنامه هـای اقتصـادی اربعیـن به منظـور آمـوزش مخاطبان 
بـرای کسـب درآمـد از زوار اربعیـن در قالـب برنامـه آموزشـی، امری ضروری اسـت. 
در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه »برنامه های آموزشـی صداوسـیمای اسـتان ایـام در 
حـوزه گردشـگری زیارتـی اربعیـن حسـینی )ع( بـا چـه راهبردهایـی می توانـد در 
توسـعه اقتصـادی اسـتان تأثیر بگـذارد؟« کارشناسـان صداوسـیما بر ایـن باورند که 
الزم اسـت آموزش دهنـده توریسـت در رسـانه اسـتانی، از میـان کارشناسـان مجرب 
انتخـاب شـود. از سـوی دیگـر، گردشـگری یـک صنعـت کاربـر اسـت کـه اشـتغال 
نیـروی انسـانی در آن بسـیار زیـاد اسـت؛ بنابرایـن، برنامه های آموزشـی صداوسـیما 
بـرای کمـک بـه درآمدزایـی مردم اسـتان در ایـام اربعین و توسـعه اقتصادی اسـتان 
می توانـد بسـیار راهگشـا باشـد. کارکـرد انتقـال میراث فرهنگـی )کارکرد آموزشـی( 
رسـانه از نظـر هارولـد السـول و چارلـز رایـت نیـز در همیـن زمینـه اسـت. خلیلوند 
و کرمـی )1395(، محمـودی و همـکاران )1394( و نصراللهـی و همـکاران )1393( 
نیـز بـه ایـن نتیجه رسـیده اند کـه در کل، گردشـگری و رسـانه بر توسـعه اقتصادی 
تأثیرگـذار اسـت. همچنین کانترچـی و همـکاران )2۰17(، گوگوشـویلی و همکاران 

)2۰17( و محمـد سـلیمان )2۰11( بـه نتایـج تقریبـاً مشـابهی دسـت یافته اند.
برنامه هـای اطاع رسـانی بـه برنامه هایـی گفتـه می شـود کـه »مطابق بـا کارکرد 
اطاع رسـانی، بـه افزایـش اطاعـات و اخبـار مخاطبـان دربـاره موضـوع و جوانب آن 
بپـردازد« )دادگـران، 1389: 91، به نقل از خبـازی، 1396: 177(. منظور برنامه هایی 
اسـت که صداوسـیما با هدف اطاع رسـانی بـه مخاطبان در خصـوص موضوع اقتصاد 
اربعیـن ارائـه می دهـد. ایـن برنامه هـا عبارت انـد از: تهیـه و پخـش خبر، پیـام کوتاه، 
کلیـپ، زیرنویـس، ارتبـاط مسـتقیم با بیننـدگان، تهیـه و تولید گزارش هـای علمی، 
میدانـی و اسـتفاده از کارشناسـان مربـوط بـا موضـوع اقتصـاد اربعیـن. برنامه هـای 



53
راهبــرد رســانه استـانی 
ــوص تــوسعـــه  در خصـ
اقتصـادی استـان،با تأکید 
بر گردشگـری زیـارتی در 
اربعیــــن حسینـــی )ع(

اطاع رسـانی اقتصـاد اربعیـن شـامل 6 کد باز: »اطاع رسـانی توسـعه اماکـن اقامتی، 
تفریحـی و تجـاری«، »اطاع رسـانی برکات و آثار مصداقی اربعیـن در زندگی مردم«، 
»اطاع رسـانی و آگاهی بخشـی ظرفیت هـای مسـتعد اسـتان«، »تهیـه کلیـپ، متن، 
تصاویـر از طریـق فضـای مجازی رسـانه«، »بیـان واقعی شـرایط و اقتضائـات موجود 
بـدون سانسـور و بزرگ نمایـی« و »اطاع رسـانی افزایش میزان گردشـگران اسـتان« 
بوده اند. در پاسـخ به این پرسـش که »برنامه های اطاع رسـانی صداوسـیمای اسـتان 
ایـام در حـوزه گردشـگری زیارتـی اربعین حسـینی )ع( با چـه راهبردهایی می تواند 
در توسـعه اقتصـادی اسـتان تأثیـر بگـذارد؟« کارشناسـان اظهـار کرده انـد کـه برای 
توسـعه اقتصـادی اسـتان با محوریت گردشـگری زیارتـی اربعین، زیرسـاخت های آن 
بایـد فراهـم شـود؛ ازجملـه این زیرسـاخت ها، سـاخت هتـل، پمپ بنزین هـای درجه 
یـک و سـایر اماکـن اقامتـی، رفاهی و تفریحی اسـت کـه در این خصوص نیاز اسـت 
صداوسـیما اطاع رسـانی کنـد. همچنیـن از وظایـف خطیر شـبکه اسـتانی، یادآوری 
بـرکات و آثـار مصداقـی اربعیـن در زندگی مردم اسـتان ایـام، ازجملـه ورود و تردد 
تیم هـا و نگاه هـا در سـطح وزرا و تعریـض جـاده ایـامـ  مهـران و ملکشـاهیـ  ایام 
اسـت کـه بـه نظـر می رسـد در آینـده، ضمـن آورده هایـی بـرای این اسـتان، سـبب 
شناسـانده شـدن طبیعـت و مردمـان مهمان نـواز آن به ایران و کشـورهای همسـایه 
شـود و از همـه مهم تـر، اسـتان را از حالـت بن بسـت بیـرون آورد. انتظار مـی رود که 
شـبکه اسـتانی بـا معرفـی ظرفیت هـا و قابلیت هـای ایـام در خصوص منابـع عظیم 
نفـت و گاز، کانسـارهای غنـی غیرمعدنـی و داشـته های کم نظیر گردشـگری طبیعی 
و تاریخـی، بـا ارتباطاتـی کـه بـا مراکـز برقـرار می کنـد، بیش ازپیـش، موضـوع را در 
صـدر برنامه هـای اطاع رسـانی و آگاهی بخشـی ایـام اربعیـن خـود قـرار دهـد، زیـرا 
ایـن ایـام، بهتریـن فرصـت بـرای اطاع رسـانی ظرفیت هـای اسـتان اسـت. از سـوی 
دیگـر، حضـور کاربـران در فضـای مجـازی می توانـد معرفـی ظرفیت های اسـتانی را 
سـهولت بخشـد، زیـرا اسـتان ایام، در حـوزه گردشـگری مذهبی و اکو گردشـگری، 
ظرفیت هـای باالیـی دارد و شـبکه اسـتانی بـا تهیـه نماهنـگ، متـن و تصاویـری از 
ظرفیت هـای گردشـگری مذهبـی و اکـو گردشـگری و نیـز ظرفیت هـای تاریخـی و 
اقتصـادی در فضـای مجـازی می توانـد به منظـور اطاع رسـانی بـه زوار حسـینی از 
آن بهره هـای فراوانـی ببـرد. بیـان واقعیت هـا و مشـکات موجـود در کنـار پرهیـز 
از اغـراق و مبالغـه، امـری ضـروری در اطاع رسـانی رسـانه ای اسـت. بـرای افزایـش 
اعتمـاد و رضایت منـدی مخاطبـان وظیفه صداوسـیمای اسـتانی اسـت کـه تصویری 
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واقعـی از اربعیـن و خدمـات آن ارائـه دهـد، در برخی مواقع با بزرگ نمایی و سانسـور 
برخـی وقایـع، اربعیـن یکپارچـه گل وبلبـل نشـان داده شـده درحالی که برای پسـند 
مخاطبـان، بهتـر آن اسـت کـه در کنـار اقدامـات صـورت گرفتـه و کاسـتی ها نیـز 
منصفانـه نقـد شـود. در پایـان می تـوان گفـت کـه به منظور مشـارکت بیشـتر مردم 
در ایـام اربعیـن و آگاهـی از مزایـای جـذب زائران به سـمت اسـتان، شـبکه اسـتانی 
می توانـد، برنامه هایـی را تهیـه و تولیـد کنـد که هدف آنهـا، افزایش اطاع رسـانی در 
خصـوص میـزان گردشـگران اسـتان در طول با سـال بویژه ایـام نوروز اسـت. یکی از 
دالیـل مهـم این امر، آشـنایی زائران میلیونی اربعین حسـینی )ع( بـا طبیعت زیبای 
اسـتان و معرفی آن به کل کشـور اسـت. در این صورت، مردمان اسـتان، بیش ازپیش 
از زوار اربعیـن اسـتقبال خواهنـد کـرد و مسـائل و مشـکاتی چون ترافیـک، ازدحام 
و ... را بـا جـان و دل خواهنـد پذیرفـت. به این ترتیـب، کارکـرد اطاع رسـانی رسـانه 
بـا نظـر هارولـد السـول و چارلـز رایـت دربـاره نقـش نظارتـی رسـانه ها بـر محیـط 
)نقـش خبـری( همسـو بـه نظـر می رسـد. نظریـه کارکـرد اطاعـات مک کوئیـل نیز 
گـواه بـر نقـش اطاع رسـانی رسـانه اسـت. خلیلونـد و کرمـی )1395(، محمـودی و 
همـکاران )1394( نیـز کـه به »تأثیر گردشـگری بر توسـعه اقتصـادی« پرداخته اند، 
به نتایج تقریباً مشـابهی دسـت یافته انـد. نصراللهی و همـکاران )1393( در خصوص 
»نقـش رسـانه ها در توسـعه گردشـگری ملـی« به این نتیجه رسـیده اند کـه جذابیت 
بصـری رسـانه ها بـر شـمار مخاطبان و تشـویق آنـان به گردشـگری تأثیرگذار اسـت. 
کانترچـی و همـکاران )2۰17( در پژوهـش خود بـر روی »تأثیر مجموعـه تلویزیونی 
بر گردشـگران ورودی« و محمد سـلیمان )2۰11( در »بررسـی نقش فیلم در ترویج 
گردشـگری داخلـی« دریافته انـد کـه سـریال ها و فیلم هـا تأثیر زیادی بر گردشـگری 
می گذارنـد. گوگوشـویلی و همـکاران )2۰17( در کل، گردشـگری را محرک توسـعه 
اقتصـادی کشـورها دانسـته اند و به این ترتیـب، یافته هـای تمامـی پژوهش هـای ذکـر 

شـده، همسـو با نتایج پرسـش پژوهشـی دوم اسـت.
برنامه هـای تبلیغاتـی، برنامه هایـی را شـامل می شـوند کـه بـا هـدف رسـاندن 
مجموعـه اطاعاتـی بـه مخاطب، به منظـور اقناع و برانگیختن احساسـات او به سـود 
یـا علیـه یـک موضـوع تهیـه شـده اند )صلواتـی، 1391: 77(. در اینجـا منظـور از 
چنیـن برنامه هایـی آن اسـت کـه صداوسـیمای اسـتان ایـام در خصـوص موضـوع 
و  تبلیغـی  شـگردهای  از  مخاطبـان،  جلب توجـه  و  اقنـاع  بـرای  اربعیـن  اقتصـاد 
»قابلیت هـا  اربعیـن«،  نمایشـگاه  »معرفـی  ازجملـه:  کنـد.  اسـتفاده  اطاع رسـانی 
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و ظرفیت هـای اسـتان«، »پوشـش مناسـب و تبلیـغ گسـترده در فضـای مجـازی«، 
»تبلیغـات سراسـری موضـوع در شـبکه های محلـی، ملـی، فراملـی و ماهـواره ای« و 
در نهایـت »تبلیـغ کلیدواژه اسـتان به عنوان پایتخـت خادمان سیدالشـهدا و نهادینه 
کـردن آن در کشـور«. صاحبنظـران در پاسـخ بـه پرسـش »برنامه هـای تبلیغاتـی 
صداوسـیمای اسـتان ایـام در حـوزه گردشـگری زیارتـی اربعین حسـینی )ع( با چه 
راهبردهایـی می توانـد در توسـعه اقتصادی اسـتان تأثیـر بگذارد؟« به مواردی اشـاره 
کرده انـد کـه ازجملـه آنهـا، تبلیغـات معرفی نمایشـگاه اربعین اسـت. بهترین شـیوه 
معرفـی ظرفیت هـا و صنایـع اسـتان بـرای نشـان دادن آن بـه کل ایـران، برگـزاری 
نمایشـگاه هایی در شـهرهای مختلف اسـتان اسـت که بـا برگزاری آنها، هم بسـیاری 
از جوانـان و بیـکاران ولـو به صـورت موقـت، درآمـدی بـرای خـود کسـب می کنند و 
هـم داشـته های اسـتان، ازجملـه صنایع دسـتی بـه تماشـای زوار درمی آیـد. در ایـام 
اربعیـن، رسـانه اسـتانی بـا پخـش تصاویـر نمایشـگاه ها و اطاع رسـانی در خصـوص 
برگـزاری آنهـا در قالـب برنامه های تبلیغاتی، کمک شـایانی به اقتصاد اسـتان خواهد 
کـرد. همچنیـن اسـتان ایـام بـا برخـورداری از ظرفیت هـای اقتصـادی و زمینه های 
سـرمایه گذاری در بخش هـای صنعـت، معـدن، انـرژی، گردشـگری، صنایع دسـتی و 
بازرگانـی خارجـی می توانـد به سـطح باالتری از توسـعه دسـت یابد. رسـانه اسـتانی 
بـا تبلیـغ و معرفـی ظرفیت هـا و قابلیت هـای موجـود می توانـد در قالـب برنامه هـای 
تبلیغاتـی و بـا اسـتفاده از فضـای مجازی، اسـتان را در رسـیدن به قله توسـعه یاری 
دهـد. فضـای مجـازی ظرفیت هـای بسـیاری دارد کـه رسـانه اسـتانی از طریـق آنها 
می توانـد بـه معرفـی جاذبه هـای اسـتان و جـذب هـر چـه بیشـتر زائـران بپـردازد. 
فضایـی کـه هزینـه آن بسـیار نـازل و امـکان دسترسـی بـه آن بـرای عمـوم بسـیار 
باالتـر از صداوسیماسـت. همان گونـه کـه می دانیـم، در ایـام اربعیـن مـرز مهـران و 
اسـتان ایـام در صـدر خبرهاسـت، کل ایران درگیـر اربعین هسـتند و همه منتظرند 
کـه خبـر وضعیت مـرز را از اسـتان دریافت کننـد، بنابراین، رسـانه اسـتانی باید این 
فرصـت را غنیمـت شـمارد و در البـه الی تبلیغات جذب زوار و شـور و شـوق زیارت، 
بـه معرفـی داشـته ها و ظرفیت هـای اسـتان نیـز به منظور بهبـود وضعیـت اقتصادی 
آنـان بپـردازد. بنـا بـه گفته مسـئوالن، با توجه بـه اینکه بیـش از 65 درصـد زائران، 
مـرز مهـران را بـرای تـردد بـه کربـای معلی انتخـاب می کردنـد، در زمان برگشـت، 
ایـن تعـداد بیشـتر از زمـان رفت بود. تـا اینکه اسـتان ایـام، لقب پایتخـت خادمان 
سیدالشـهدا را بـه خـود گرفـت. نکتـه ای کـه جای تأمـل دارد، این اسـت که رسـانه 
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اسـتانی در تبلیـغ کـردن ایـن کلیـدواژه بـه ایـران و دنیـا چـه میـزان برنامه سـازی 
داشـته اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه پرسـش پژوهشـی سـوم نیـز بـا محوریت رسـانه، 
توسـعه اقتصـادی و گردشـگری بـوده، نتایـج، بـا مـدل اقنـاع هاولنـد مشـابه اسـت. 
همچنیـن نتایـج پژوهش هـای خلیلونـد و کرمـی )1395(؛ محمـودی و همـکاران 
)1394( گوگوشـویلی و همـکاران )2۰17( تقریبـاً مشـابه نتایـج پرسـش پژوهشـی 
سـوم اسـت. پژوهش هـای نصراللهـی و همـکاران )1393(؛ کانترچـی و همـکاران 
)2۰17( و محمـد سـلیمان )2۰11( نیـز در مورد »تأثیر رسـانه بر جذب گردشـگر« 
می باشـد نیـز گویـای ایـن مطلـب اسـت کـه رسـانه ها قابلیـت باالیـی بـرای جـذب 

گردشـگران داخلـی و خارجـی دارند.
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پژوهش این  در  ارائه شده  دیدگاه  ،مدل  مبنای  آمده است.بر  به دست  نشان می  این  های صاحبنظران  که  مدل  دهد 

تبلیغاتی میهای اقتصاد اربعین رسانه استانی« در سه قالب آموزشی، اطالع»برنامه بینندگان شبکه  رسانی و  به  تواند 

 استانی ایالم ارائه شود. 

 پیشنهادها  

  اقتصاد هایبرنامه 
 استانی  رسانه یناربع

  های آموزشی برنامه 
 اربعین  اقتصاد

 هایبرنامه  در اقتصادی کارشناسان  از استفاده 
 رسانه آموزشی

  چگونگی آموزش کارکرد با هابرنامه  تهیه 
 اربعین  ایام در زاییاشتغال

 های برنامه 
  اقتصاد رسانی اطالع

 اربعین

  بدون موجود اقتضائات  و شرایط واقعی بیان 
 نماییبزرگ  و سانسور

  میزان افزایش رسانیاطالع 
 استان  گردشگران

  طریق از تصاویر متن، کلیپ، تهیه 
 رسانه مجازی فضای

  بخشی آگاهی و رسانیاطالع 
 استان  مستعد هایظرفیت 

 اقامتی، اماکن توسعه  رسانیاطالع 
 تجاری  و تفریحی

 مصداقی آثار و برکات  رسانیاطالع 
 مردم زندگی در اربعین

های تبلیغاتی  برنامه 
 اقتصاد اربعین 

های سراسری موضوع در شبکه تبلیغات  
 ی اماهوارهمحلی، ملی، فراملی و 

 

 
 اربعین  نمایشگاه معرفی تبلیغات 

  خادمین پایتخت عنوان به استان دواژهیکل تبلیغ  
 کشور در آن کردن نهادینه و دالشهدایس

 

 
 استان  هایظرفیت  و هاقابلیت تبلیغات 

 
 مجازی فضای در وسیع تبلیغ و مناسب پوشش

مـدل ارائـه شـده در ایـن پژوهـش، بـر مبنـای دیدگاه هـای صاحبنظـران بـه 
دسـت آمـده اسـت. ایـن مدل نشـان می دهد کـه »برنامه هـای اقتصاد اربعین رسـانه 
اسـتانی« در سـه قالـب آموزشـی، اطاع رسـانی و تبلیغاتـی می توانـد بـه بیننـدگان 

شـبکه اسـتانی ایـام ارائه شـود.
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پیشنهادها 
ازآنجاکـه تأثیـر رسـانه بـر گردشـگری، به ویـژه گردشـگری مذهبـی و همچنین 
توسـعه اقتصـادی، قابـل  تردیـد نیسـت و در بسـیاری از پژوهش هـا ایـن موضـوع 
تأییـد شـده اسـت، شـبکه اسـتانی ایـام بـا تولیـد و پخـش برنامه هایی بـا محوریت 
گردشـگری زیارتـی اربعیـن حسـینی )ع( می توانـد بـر پیشـرفت و توسـعه اقتصادی 
اسـتان تأثیرگـذار باشـد. برخـی از راهکارهایـی که پژوهشـگر در حیـن پژوهش های 

میدانـی خـود بـدان رسـیده، در ادامـه آمده اسـت:
اولویـت دادن بـه بعـد معنـوی اربعیـن حسـینی )ع( در خصـوص مهمان نـوازی و 
پذیرایی مردم اسـتان از زوار اربعین، نهادینه کردن پایتخت خادمان سیدالشـهدا، 
ترویـج سـبک زندگـی اربعینی و تأکید بر شـور و عشـق به امام حسـین )ع(. نظر 
بـه اینکـه زیـارت اربعیـن حسـینی )ع(، موضوعـی مذهبـی و اعتقـادی اسـت که 
نیاز و هدف اصلی زائران را شـکل می دهد، رسـانه اسـتانی در وهله نخسـت، باید 
نیـاز اصلـی زوار را مدنظـر قـرار دهد و آنان را در راه رسـیدن به هـدف خود یاری 

کنـد. )در قالـب برنامه های آموزشـی، اطاع رسـانی و تبلیغاتی(
 توجه به بهسـازی و توسـعه زیرسـاخت های اسـتان، اعم از زیرسـاخت های 
حمل ونقـل و عـوارض جـاده ای، اماکـن اقامتـی، تفریحـی، تجـاری و درمانی 
همچـون: تأسـیس هتـل، مسـافرخانه، مهمان سـرا، بیمارسـتان های مجهـز، 
پمپ بنزین هـای درجـه یـک و مراکز تفریحـی و خرید. )در قالـب برنامه های 

تبلیغاتی( و  اطاع رسـانی 
 معرفـی قابلیت هـا و ظرفیت هـای اسـتان اعـم از ظرفیت هـای طبیعـی، 
تاریخـی و گردشـگری، به منظـور جـذب سـرمایه، سـرمایه دار و گردشـگر. 
همچنیـن معرفـی و تبلیـغ امنیـت، کوتاهـی و نزدیک بـودن مرز مهـران به 
عتبـات عالیـات بـا هدف جـذب هر چـه بیشـتر زائـران در قالـب برنامه های 

اطاع رسـانی و تبلیغاتـی
 فراهـم کـردن زمینه هـای درآمـد و اشـتغال زایی بـرای مـردم اسـتان در 
ایـام اربعیـن حسـینی )ع( بـا تأکیـد بر تهیـه مواد اولیـه موکب هـا از اصناف 
اسـتان، تـردد زوار بـه داخل شـهرها، آموزش چگونگـی اشـتغال زایی در این 
ایـام و آمـوزش مشـتری مـداری بـه اصنـاف اسـتان، )در قالـب برنامه هـای 

آموزشـی، اطاع رسـانی و تبلیغاتـی(
 اطاع رسـانی در خصـوص بـرکات و آثـار مصداقـی اربعین حسـینی )ع( در 



59
راهبــرد رســانه استـانی 
ــوص تــوسعـــه  در خصـ
اقتصـادی استـان،با تأکید 
بر گردشگـری زیـارتی در 
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زندگـی مـردم اسـتان ازجملـه: تعریـض جـاده ایـامـ  مهران و ملکشـاهیـ  
ایـام؛ ورود و تـردد تیم هـا و نگاه هـا در سـطح وزرا و کان ملی؛ شناسـاندن 
اسـتان ایـام، طبیعـت و مردمـان مهمان نواز آن بـه ایران و جهـان. در قالب 

برنامه هـای آموزشـی، اطاع رسـانی و تبلیغاتـی
 اسـتفاده از کارشناسـان اقتصادی و گردشـگری، به ویژه کارآفرینان موفق و 
خـاق به منظـور آمـوزش درآمدزایـی در ایـام اربعین حسـینی )ع( )در قالب 

برنامه هـای آموزشـی، اطاع رسـانی و تبلیغاتی(
 طـرح جـدی موضوع اقتصاد اربعین حسـینی )ع( و نقش آن در توسـعه اسـتان 

و از بین بردن قبح آن در کل برنامه های اسـتانی و سراسـری صداوسـیما
 پرداخـت رسـانه ای تهیـه و تنظیـم اسـناد باالدسـتی اربعین حسـینی )ع(. 

به منظـور مدیریـت بهتـر مراسـم در کل برنامه هـای صداوسـیمای اسـتان
 اسـتفاده از ظرفیـت بـاالی فضـای مجـازی در کل برنامه هـای اسـتانی و 

سراسـری صداوسـیما.
و  سانسـور  بـدون  اربعیـن،  اقتضائـات  و  واقعـی  شـرایط  درسـت  بیـان   

صداوسـیما سراسـری  و  اسـتانی  برنامه هـای  کل  در  بزرگ نمایـی 
 اطاع رسـانی در خصـوص اقشـار مختلـف زائـران. اغلـب ایـن تصـور وجود 
دارد کـه بیشـتر زائـران از قشـر متوسـط بـه پاییـن هسـتند، درحالی کـه 
درواقعیـت امـر، این گونـه نیسـت؛ به ویـژه امسـال کـه بـا نوسـان شـدید ارز 
ایـن موضـوع مشـهودتر بود. مخاطبـان اسـتانی باید بداننـد کـه زوار اربعین 
حسـینی، از تمامـی طبقـات اجتماعـی و اقتصـادی هسـتند و برخـی از آنها 
بـرای سـکونت هتـل را ترجیـح می دهنـد، برخـی نیـز بـا توجـه بـه بضاعت 
مالـی، مسـجد یـا اماکـن صلواتـی را انتخـاب می کنـد. رسـانه اسـتانی نباید 
در کل برنامه هـای خـود زوار را فقـط افـراد کم بضاعتـی کـه نیاز بـه خدمات 
رایـگان دارنـد، نشـان دهـد بلکـه بایـد بـا ارائـه واقعیت هـا، بـه بهبـود وضع 

اقتصـادی اسـتان کمـک کند.
 اطاع رسـانی مـداوم و مکـرر در خصـوص موضوعـات مذهبـی، اجتماعـی، 
در  آن  بـا  مرتبـط  و مسـائل  )ع(  اربعیـن حسـینی  اقتصـادی  و  فرهنگـی 

اطاع رسـانی برنامه هـای 
 اسـتفاده از تبلیغات هنرمندانه و خاقانه رسـانه ای با محوریت گردشـگری 

زیارتی اربعینی حسـینی )ع(
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 تأکید بر تصویب بودجه اربعین در برنامه های اطاع رسانی و تبلیغاتی
 تولیـد و پخـش برنامه هایـی بـا قالـب ترکیبـی در مـورد موضـوع اربعین و 

نقـش آن بـه دلیـل جذابیـت و پرمخاطب بـودن آن
 تولیـد و پخـش برنامه هـای اربعینـی در قالـب مسـتند به دلیـل جذابیت و 

پرمخاطـب بـودن آن در ایـن ایام
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Provincial Media Strategy Regarding the Economic 
Development With Emphasis on Pilgrimage Tourism in 

Arbaʽeen

By: Fariba Noorollahzadeh, M.A.  & Ali Assadi, M.A.*

Abstract:

Ilam is on the way to Holy Shrines and every year, especially in Arbaʽeen, 
millions of pilgrims pass through this province for pilgrimage. This study 
was done with the aim of recognizing and being aware of the strategy of 
Ilam broadcasting programs in the field of Arbaʽeen pilgrimage tourism 
and its impact on the economic development of the province in 1397. 
In fact, the research was to answer the question that Ilam broadcasting 
with what strategies in the field of Arbaʽeen pilgrimage tourism can affect 
the economic development of the province? The research was conducted 
based on the theory of media function of Lasswell, Wright, mcquail and 
Howland’s persuasion model to answer the questions. The research was 
qualitative and used theme analysis. The research population was media, 
economic, and tourism experts in Ilam from which selected 31 people 
by porpusful sampling. In three-step coding process (open, axial, and 
selective developed by Strauss and Corbin) MAXQDA software wae used. 
Three central codes were obtained from the research results: “Arbaʽeen 
Economics Educational Programs”, “Arbaʽeen Economics Informing 
Programs” and “Arbaʽeen Economics Advertising Programs”.

Keywords: Media Strategy, Economic Development, Arbaʽeen 
Pilgrimage Tourism, Ilam Broadcasting Programs

 Sociology
Email: faribanorollahzadeh@yahoo.com
* Sociology


