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مقدمه
از آن جایی  که ایران کشوری با تنوع قومی است 
دارای  استان های  در  اکثرا  قومی  تنوع  این  و 
مرز مشترک با کشورهای دچار قومیت زدگی 
افراطی مشاهده می شود. تنوع قومی و فرهنگی 

برای کشوری مانند ایران می تواند فرصت های 
مناسبی برای توسعه کشور فراهم کند، در عین 
 حال با توجه به این که امروزه استکبار جهاني 
در عرصه جنگ نرم و با بهره گیری از رسانه های 
نوین و برنامه های مختلف و متنوع در پي تسخیر 
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راهکارهای مطلوب رسانه در افزايش 
مشاركت قومیت ها برای كمک به 

تحکیم وحدت ملی
مطالعه موردی: صدا و سیمای مركز گلستان

چکید�ه
شاخص  به  ويژه  قوميت ها  اجتماعی  سرمايه  ارتقای  چگونگی  از  آگاهی 
مشارکت، با استفاده از ظرفيت رسانه، منجر به شکل گيری اين پژوهش شد. 
هدف اصلی، يافتن راهکارهای مطلوب رسانه )صدا و سيمای مرکز گلستان( در 
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شرايط افزايش شبکه های ماهواره ای خارجی است. اين پژوهش با استفاده از 
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اندیشه ها و در اصطالح ناتوي فرهنگي است، این 
تنوع قومیتی می تواند یکی از بسترهای مهم 

ناامنی و تهدیدات امنیتی به شمار رود.
از سوی دیگر و با توجه به این که تنوع قومی 
اغلب با اتکا به تفاوت های فرهنگی و مذهبی 
مقابل  در  قومیت ها  واکنش  بودن  متغیر  و 
مدیریت  می گیرد،  شکل  مختلف  رویدادهای 
صحیح تنوع قومی اجتناب ناپذیر است تهدیدات 
برنامه های  پخش  از  ناشي  امنیتي  فرهنگي 
فشار  ایراني  قومیتي  شکاف  بر  که  ماهواره ای 
صحیح  استراتژي  تدوین  ضرورت  می آورند، 
برنامه سازی در شبکه های استاني براي بهبود و 
افزایش مشارکت قومیت ها در عرصه های مختلف 
را  اجتماعی  و  اقتصادي  فرهنگي،  سیاسي، 
دوچندان کرده است. رسانه ملي براي انجام بهتر 
مسئولیت خویش در تحکیم وحدت ملي نیازمند 
بازنگري در سیاست ها و روش های برنامه سازی 

خود به  ویژه در شبکه های استاني است.
 بر اساس سند چشم انداز سازمان صدا و سیمای 
تمایز شبکه،  و  تنوع  ایران  اسالمی  جمهوری 
برنامه، محتوا؛ به  عنوان راهبرد کالن این سازمان 
تعیین  شده است. پیرو این مطلب شاهد تنوع 
شبکه های مختلف در استان های کشور بودیم، 
تقویت  راستای  در  تالششان  که  شبکه هایی 
تمایز  و  تنوع  است.  منطقه  بومی  فرهنگ 
بین این شبکه ها به دلیل تفاوت فرهنگ ها و 
تفاوت در محیط بین استان های کشور باعث 
مدیریت  شیوه  و  سبک  در  تفاوت هایی  بروز 
رسانه ای در هر استانی شده است. بنابراین کشف 
سیاست های صحیح رسانه ای برای تولید و توزیع 
پیام در مناطق دارای تنوع قومی و سلیقه ای 
یکی از وظایف شبکه های استانی است تا با در 
نظر گرفتن کلیه شرایط داخلی و خارجی حاکم 
بر شبکه و عبور از تمرکز محتوا و قاب تصویر 
در پایتخت )تهرانی بودن(، راهکارهای مناسب 
برای رسیدن به اهداف بلند مدت را تدوین و 
اولویت بندی کند. از سوی دیگر تأثیر رادیو و 
آگاهی های  گسترش  و  آموزش  در  تلویزیون 
انکارناپذیر  جامعه،  یک  اجتماعي  و  سیاسي 

است. صدا و سیما افزون بر این  که می تواند بر 
بگذارد،  تأثیر  توده مردم  جهت گیری سیاسي 
نخبگان جامعه را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. 
چنین شیوه ای با در نظر گرفتن مصالح نظام، 
می تواند به استحکام مشارکت مردم کمک کند.

همچنین در بخش اصول و ارزش های حاکم 
بر رسانه ملی بند 6 برگرفته از سند افق رسانه 
مختلف  طوایف  اقوام  فرهنگ  به  احترام  بر 
از هرگونه تعریض  موجود در کشور و پرهیز 
قومی مذهبی و دینی در راستای حفظ وحدت، 

یکپارچگی و انسجام ملی تأکید شده است.
این پژوهش در استان گلستان بسیار می تواند 
حائز اهمیت باشد، زیرا استان گلستان به همان 
در  است  برخوردار  اقلیمی  تنوع  از  که  اندازه 
ترکیب قومیتی نیز تنوع بسیار دارد و محل پیوند 
گروه های مختلف قومیتی است، ارتقای مشارکت 
قومیت ها و تقویت سرمایه اجتماعی اقوام آن 
با  گلستان  استان  می شود.  قابل  توجه  بسیار 
نفر  و 14  هزار  و 777  میلیون  جمعیت یک  
 ،)%3۸( فارس  قومی  تقریبی  ترکیب  دارای 
ترکمن )3۵%(، سیستانی )1۵%(، بلوچ )%۵(، 

ترک )2%(، کرد )3%(، قزاق )2%( است.1
برنامه های  مشارکت،  کمبود  که  آن جــا  از 
توسعه ای استان را با مشکل روبرو می کند، رسانه 
گلستان  مرکز  و سیمای  ملی مخصوصا صدا 
می تواند با توجه به تنوع قومیتی فوق با افزایش 
مشارکت قومیت ها عالوه بر پیشبرد برنامه های 

توسعه ای استان از تهدیدها فرصت بسازد.
بر این اساس سؤال اصلی این مقاله آن است 
که؛ راهکارهای مطلوب صدا و سیمای مرکز 
برای  افزایش مشارکت قومیت ها  گلستان در 

کمک به تحکیم وحدت ملی کدام است؟
به  منظور پاسخ گویی به این سؤال اصلی، الزم 

است به سؤاالت زیر پاسخ داده شود:
 روند مشارکت سیاسي، اجتماعي، اقتصادي . 1

اقوام در استان گلستان به چه صورت است؟
چه . 2 قومیت ها  مشارکت  افزایش  و  بهبود   

1. پایگاه اطالع  رسانی استانداری گلستان
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کمکی به تحکیم وحدت ملی می کند؟

 ظرفیت های مغفول شبکه استانی گلستان . 3
و  چیست  قومیت ها  مشارکت  بهبود  در 
چگونه می تواند از آن ها در افزایش مشارکت 

اقوام بهره برد؟
مبانی نظری پژوهش

قوميت
قبیله،  چون  اصطالحاتی  کنار  در  قوم  واژه 
قدمت  که  کار می رود  به  نژاد  و  تیره  طایفه، 
دهه  از  قومیت  واژه  دارد.  زیادی  کاربردی 
در  انسانی  تفاوت های  برای  تاکنون   1960
حیطه فرهنگ، سنت، زبان، الگوهای اجتماعی 

و تبار به کار می رود.
قوم عبارت است از یک جمعیت انسانی مشخص 
با یک افسانه اجداد مشترک، خاطرات مشترک، 
عناصر فرهنگی، پیوند با یک سرزمین تاریخی یا 
وطن و میزانی از حس منافع و مسئولیت است. 
)اسمیت، منابع قومی ناسیونالیسم، 1377: 1۸6(

در زیر به  صورت تفکیک  شده، عناصر قومیت و 
تعاریف نظریه پردازان را با تأکید بر این عناصر، ابعاد 
شاخص ها می آوریم: اشتراک در ریشه، اشتراک در 
تاریخ، اشتراک در سرنوشت، منافع، سرزمین، 
مسئولیت، نیاکان، خاطرات، مذهب، زبان، عناصر 
نمادی مشترک، آگاهی از تعلق گروهی، خون، 

ابزار هویت جویی، فرهنگ، آداب  و رسوم.

نمودار 1. ويژگی های قوميت1

1. نمودار بر اساس داده های حاصل از مطالعات کتابخانه ای 
منابعی که در مطالب باال ذکرشده است، تهیه گردیده است.

جدول1. تعاريف نظريه پردازان از قوميت

شاخص های عناصر و ابعادنويسنده
گروه قومي

اسمیت
اشتراک در ریشه، تاریخ، 

سرنوشت، سرزمین، 
منافع، مسئولیت

تاریخ، 
سرنوشت، 
سرزمین، 
منافع و 

مسئولیت

اوومن
اشتراک در فرهنگ، 

نیاکان، گروه ذینفع، ابزار 
هویت جویی، خون

فرهنگ، 
نیاکان، 

عوامل ذهني، 
کسب سود، 
هویت جویی، 

خون

بالمر

اشتراک در تبار، 
خاطرات، تأکیدات 
مشترک بر عناصر 

نمادي، آگاهي از تعلق 
گروهشان

تبار، خاطرات 
خویشاوندي، 
مذهب، زبان، 
قلمرو، آگاهي

گیدنز
رفتارها و چشم اندازهاي 

فرهنگي متمایز، 
تفاوت های فرهنگي و 

آموختني

زبان، تاریخ، 
تبار، مذهب، 
سبک لباس 
و نوع زینت 

کردن

اشکرف

اشتراک در تبار واقعي 
یا مفروض، آگاهي از 
هویت قومي، ترکیبي 

پویا از مشخصات 
فرهنگي

تبار، آگاهي، 
حافظه 

مشترک، 
تاریخ و تجارب 

مشترک

شیلیا
اشتراک در پیشینه 

تاریخي، فرم فیزیکي، 
آداب  و رسوم، خاطرات

فرهنگ، 
نیا، زبان، 

خویشاوندي

وبر
اشتراک در پیشینه 

تاریخي، فرم فیزیکي، 
آداب  و رسوم، خاطرات

تاریخ، رسوم و 
سنن، خاطرات

کوپر
عضویت مبتني بر 

اشتراک در ریشه های 
تاریخي، فرهنگ، 

مذهب، زبان

تاریخ، فرهنگ، 
مذهب، زبان

رابرتسون
اشتراک در ترکیب 

پیچیده ای از ویژگی های 
فرهنگي، نژادي و تاریخي

فرهنگ، نژاد، 
تاریخ

شیخاوندي

خودآگاهي قومي، 
ویژگی های رواني، 

فرهنگ، زبان مادري، 
شیوه زیستن، سرزمین 

نیاکان

آگاهي، زبان، 
سرزمین، سازمان 
دولتي، اجتماعي
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داليل اهميت مقوله قوميت در ايران
و  امنیتي  تهدیدات  و  آسیب ها  مهم ترین 
سیاسی ناشي از ناهمگونی قومي در ایران را 
می توان به شرح زیر بیان نمود: )احمدی، قوم و 

قومیت گرایی در ایران، 137۸(
الف( تعارض هويت

ایران از آن حیث که با طیف وسیعي از تنوع 
قومي، مذهبي و به  تبع آن تنوع هویتي مواجه 
است، به  ناچار به  شدت در معرض آسیب های 
ناشي از تعارضات بالقوه هویتي روبرو است. هر 
قدر این هویت ها پراکنده و متکثر تحت تأثیر 
عوامل و شرایط داخلي و خارجی، برجسته و 
فعال گردند، به  نحوی  که هویت ملي و عام 
و  تعارضات  دهند،  قرار  خود  تحت الشعاع  را 
بحران های هویتي شدیدتر و در نتیجه امنیت 
و حاکمیت ملي بیشتر در مخاطره قرار خواهد 

گرفت. 
ب( رشد احساسات ناسيوناليستي قومي 

در ايران و منطقه
در ایران معاصر، از زمانی که دولت ملي شکل 
با  به  نوعی  همواره  مرکزي  حکومت  گرفت، 
ایلی  و  قومي  منشأ  اساسا  واگرایانه  نیروهای 
اما در طول سه  بوده است.  داشته اند، مواجه 
دهه اخیر شورش ها و جنبش های قومي که در 
داخل و اطراف مرزهای سیاسي کشور اتفاق 
امنیت  دیگر  زمان  هر  از  بیش  است،  افتاده 
داخلي و ملی و تمامیت ارضي کشور را تهدید 

نموده است.
و  قومي  بحران های  فعال  کانون های  وجود 
مذهبی در جداره های دوم همسایگان ایران نظیر 
کشورهاي هندوستان، گرجستان، روسیه، لبنان، 
فلسطین اشغالي و دیگر مناطق خاورمیانه، از 
دیگر کانون های بحران محسوب می شود که هر 
لحظه ممکن است کل منطقه را در شعله های 
با  به  سرعت  و  ساخته  غوطه ور  فتنه  آتش 

بحران های قومي، مذهبي مواجه سازد.
و  اقوام  از  بيگانگان  ابزاري  استفاده  ج( 

اقليت های ديني ايران 
زماني  کشور  مذهبی  و  قومي  تکثر  مسئله 

و  بیگانه  استعماري  مطامع  و  اهداف  با  که 
حساسیت  و  اهمیت  گردد،  همراه  دشمنان 
دولت  اساسا  می شود.  برخوردار  فوق العاده ای 
هر  در  جهان  سطح  در  استعماری  و  مقتدر 
دوره به  تناسب امکانات و زمینه های مساعد 
ابزارها و روش های  براي حفظ منافع خود از 
از  بهره گیری  اما  کرده اند.  استفاده  مختلفي 
زمینه ها و بسترهاي داخلي کشورها مانند تنوع 
و ناهمگوني و چند پارچگي متأثر از وجود فرق 
و اقلیت های قومي، مذهبي از مهم ترین ابزارها 
استراتژي  در  سیاست  این  می شود  محسوب 
قدرت های جهاني قدیم و جدید همواره مورد 

تأکید بوده است.
سياست قومی رسانه

حوزه عمل جغرافیایی رسانه ملی در دو سطح 
قابل  بیان است:

 سطح ملی و سراسری. 1
 سطح ناحیه ای و استانی. 2

گرفتن  نظر  در  با  سطح  دو  این  تفکیک 
بدین  است.  میسر  کشور  قومی  کثرت  اصل 
اقناع  الگوسازی،  استانی در  لحاظ شبکه های 
ایدئولوژیک و تبلیغ ارزش ها و رفتارهای مطلوب 
در سطح محلی، می بایست ترجمان آرمان ها 
مناطق  آن  خاص  ویژگی های  با  متناسب  و 
باشند. در واقع شبکه های استانی ادامه دهنده 
سیاست ها و خط  مشی شبکه های سراسری 
هستند.  کثرت  عین  در  وحدت  ایجاد  برای 
کارکرد این شبکه ها به  ویژه در مناطق مرزی 
قوم نشین، اهمیت مضاعفی بر ثبات سیاسی 
این مناطق به دالیل جغرافیایی و  دارد؛ زیرا 
تاریخی و با توجه به ویژگی های جامعه شناختی 
و تنوعات قومی، مذهبی و زبانی کمتر در حوزه 
نفوذ دولت مرکزی قرار دارند. در واقع هدف از 
راه اندازی چنین شبکه هایی، بسط حاکمیت و 
مقابله با بحران نفوذ در مناطق یاد شده و ایفای 

کارکردهای ذیل است:
مناطق . 1 و  نظام  بین  ارتباطی  پل  ایجاد   

حاشیه ای
 تبلیغ سیاست های نظام به  نظام محلی. 2
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 ب
 غلبه بر گرایش های واگرایانه مرکزی. 3
 پوشش دادن به تنوعات قومی، مذهبی و . 4

زبانی در راستای تحکیم و تقویت وحدت 
ملی

 کمک به  نظام در راستای توسعه سیاسی، . ۵
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مناطق مرزی 

)طلوعی، 13۸۵(
وحدت ملی

وحدت ملی به معناي هماهنگی و همبستگی 
میان اجزاي تشکیل دهنده یک نظام سیاسی و 
اجتماعی، یکی از مؤلفه های اقتدار و امنیت ملی 
است. افزایش ضریب وحدت و همبستگی ملی 
باعث کاهش تهدیدات داخلی و خارجی می شود 
و زمینه های مناسبی براي توسعه و پیشرفت 
کشور فراهم می سازد. به همین دلیل، بسیاري 
از کشورها به  ویژه جوامع در حال  توسعه با این 
اختالفات  وجود  با  که  هستند  مواجه  مسئله 
فرهنگی  و  مذهبی  قومی،  عمیق  و  وسیع 
چگونه می توان از بروز بحران های تهدیدکننده 
وحدت ملی جلوگیري یا در صورت بروز، آن را 
مدیریت کرد. ایجاد وحدت و همبستگی ملی 
تنوع قومی هستند،  دارای  در کشورهایی که 
اهمیتی مضاعف دارد. چنانچه پیدا است، تنوع 
گروه های  که  است  وضعیتی  بر  ناظر  قومی 
قومی مختلف هر کدام با هویت خاص خود که 
ریشه در تجربیات، منافع، خودآگاهی ها و تبار 
مشترکشان دارد، در درون یک اجتماع بزرگ تر 
قرار گیرند. در مجموع چنانچه روابط قومی را 
در رابطه با وحدت ملی مدنظر قرار دهیم، آن را 

می توانیم شامل دو نوع رابطه بدانیم:
سیاسی  رویکردی  که  قوم  دولت-  رابطه   .1

است. 
2. رابطه قوم- قوم که رویکردی اجتماعی است.

سرمایه  به  مربوط  پژوهش  نظری  حــوزه 
اجتماعي

سرمايه اجتماعي1
امروزه در کنار سرمایه های انسانی و اقتصادی، 

1.  social capital

نیز  اجتماعی  سرمایه  نام  به  دیگری  سرمایه 
مورد توجه قرارگرفته است. سرمایه اجتماعی، 
تاریخی  میراثی  اجتماع،  یک  معنوی  بعد  یا 
است که از طریق تشویق افراد به »همکاری« 
و »مشارکت« در تعامالت اجتماعی، قادر است 
به حل میزان بیشتری از معضالت موجود در 
آن اجتماع، فائق آید و حرکت به  سوی رشد 
توسعه شتابان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی را 

امکان پذیر سازد. )عالقبند، 1390( 
سرمایه  اشکال  و  جنبه ها  ابعاد  از  برخی 
اجتماعی )که گاه از آن ها به  عنوان ارزش های 
اجتماعی نیز یاد می شود( عبارت هستند از: 
اعتماد، صداقت، حسن تفاهم، سالمتی نفس، 
فداکاری؛  همبستگی،  دوستی،  دردی،  هم 
اطالع  رسانی  جریان های  طریق  از  ابعاد  این 
مثل آموزش مربوط به مشاغل، تبادل عقاید، 
تبادل اطالعات، هنجارهای مربوط به معامالت 
در شبکه های اجتماعی، مشارکت های مردمی، 
روحیه  و  نوع دوستی  و  خودیاری  گروه های 

جمع گرایی در برابر فردگرایی.
در ذیل دو تعریف مسلط از سرمایه اجتماعی 

ارائه می گردد:
1. پیر بوردیو2: کاربرد سرمایه اجتماعی در نزد 
افراد  که  است  استوار  این درک  بر  بوردیو 
گروهی،  روابط  بر  با سرمایه گذاری  چگونه 
فضای  یک  در  را  خود  اقتصادی  وضعیت 

اجتماعی سلسله  مراتبی بهبود می بخشند.
سرمایه  کلمن  نظر  به  کلمن3:  جیمز   .2
می شود.  تعریف  کارکردش  با  اجتماعی 
سرمایه اجتماعی شی واحدی نیست بلکه 
انواع چیز های گوناگونی است که دو ویژگی 

مشترک دارند:
الف( همه آن ها شامل جنبه ای از یک ساخت 
که  پیوند هایی  و  عناصر  هستند.  اجتماعی 

حیات اجتماعی را تداوم می بخشند.
ب( واکنش های معین افرادی را که در درون 
یا  حقیقی  اشخاص  از  اعم  هستند  ساختار 

2.Pierre Bourdieu

3. James Samuel Coleman
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عامالن حقوقی، تسهیل می کند و دست یابی به 
هدف های معین را که در نبود آن دست نیافتنی 

خواهند بود، امکان پذیر می سازند.
مشارکت

یکي از مباحث مهم در حوزه های علوم انساني، 
مسئله مشارکت است. دایره المعارف بین المللی 
علوم اجتماعي1 مشارکت را چنین تعریف می کند؛ 
مشارکت سیاسي، فعالیت داوطلبانه اعضاي جامعه 
غیر  و  مستقیم  شرکت  و  رهبران  انتخاب  در 

مستقیم در سیاست گذاري عمومي است.
واژه  مقابل  در  را  بی تفاوتی  واژه  تعریف  این   
از  دوري  معناي  به  می برد.  کار  به  مشارکت 
چنین فعالیت هایی است. در بررسی این تعریف 

می توان گفت:
 مشارکت یک فعالیت است، نه یک نگرش.. 1
 بین شهروندان عادي و دولتي فرق نگذاشته . 2

است؛ زیرا به نام اعضاي جامعه از آن ها یاد 
می کند.

 اعمال داوطلبانه که معموال در مشارکت های . 3
بسیجي یافت می شود؛ در آن جایی ندارد.

زیرا . 4 نیست؛  اشکال  از  خالي  تعریف  این   
از فعالیت هایی را که اشخاص در  بسیاري 
جامعه انجام می دهند، از گردونه  فعالیت های 

سیاسي و اجتماعي خارج کرده است.
مهم . ۵ عمومي«  »سیاست گذاري  اصطالح 

است. )سالکی، 1369(
حوزه نظری مربوط به رسانه ها

نظریه، . 1 این  اجتماعي:  مسئولیت  نظریه 
جامعه  برابر  در  رسانه ها  که  است  تعهدي 
خود دارند. از هنجارهای این نظریه آن است 
که رسانه ها نباید به جرم، خشونت، بی نظمی 
اجتماعي یا تعرض به اقلیت هاي اجتماعی 

دامن بزنند.
منعکس کننده  و  کثرت گرا  باید  رسانه ها 
امکان  و  باشند  جامعه  گوناگون  گرایش هاي 
دسترسي و مشارکت این گرایش ها را فراهم آورند.

روکیچ: . 2 بال-  مخاطبان  وابستگی  نظریه 

1 . International Ecyclopuedia of Social Sci-
ence

مهم ترین و اصلی ترین ایده نظریه وابستگی 
مخاطبان، وابسته بودن مخاطبان به منابع 
اطالعاتی رسانه های جمعی برای دانستن و 
جهت گیری و مشارکت نسبت به رویدادهای 

اجتماعی است. )مک کوایل، 13۸4(
زیادی  ساختاری  شرایط  به  وابستگی  میزان 
بستگی دارد، که از جمله مهم ترین آن ها می توان 
به میزان ناپایداری جامعه، ناشی از اختالفات 
درونی و همچنین میزان کارکردهای اطالعاتی 

و منحصر به  فرد رسانه های جمعی اشاره کرد.
اقوام گلستان و مشارکت

مشارکت سياسی
اقوام گلستانی مشارکت سیاسی قابل قبولی در 
انتخابات های گذشته داشته اند. میانگین حضور 
اقوام گلستان در انتخابات های گذشته به کمتر از 
۵0 درصد نرسیده است. آمار مشارکت سیاسی 
انتخابات  چند شهر ترکمن  نشین در آخرین 
برگزار شده )ریاست جمهوری 1392( حاکی از 
حضور اقوام در این حماسه سیاسی بوده است. 
نگاهی به درصد آرای ریخته شده به صندوق های 
رأی گیری بیانگر این واقعیت است که برنامه ها و 
وعده های اعتدال گرایانه دکتر روحانی مورد اقبال 
گسترده اکثریت قومیت های ایرانی قرار گرفته 
است و موجب واریز بیشترین نسبت آرا توسط 
اقلیت های قومی به نام این کاندیدای ریاست 

جمهوری گردید. 
انتخابات  در  روحانی  دکتر  آرای  میزان 
 % ریاست جمهوری ۵0.71  یازدهمین دوره 
بوده است؛ این در حالی است که میزان آرای 
این کاندیدا در استان های سیستان و بلوچستان 
7۵ %، کردستان 71 %، یزد 67 %، گلستان 
۵۸.2 %، تهران 46.3 % و سمنان 4۵ % بود. 
از نظر استانی سیستانی ها و بلوچ ها بیشترین 
رأی را به روحانی داده اند ولی نگاهی دقیق تر به 
آرای دکتر روحانی در شهرهای ترکمن نشین، 
نشان از تعلق باالترین میزان رأی به منطقه 

ترکمن  صحرا است.
آرای شهرهای ترکمن نشین استان گلستان به 
دکتر روحانی عبارت هستند از؛ مراوه  تپه ۸۵ %، 
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 ب
گمیشان ۸4 %، بندر ترکمن 79.6 %، آق قال 
70 %، کالله 69.7 % و گنبدکاووس 69.3 %، 

که میانگین آرای یاد شده 76.2 % است.1
مشارکت اقتصادی

y  ،به علت نزدیکی قوم ترکمن به دریای خزر 
این قوم در استفاده از ظرفیت های بندري، 
و  خاویاري  ماهیان  ذخایر  توسعه  و  حفظ 
در  رهاسازي  و  تکثیر  طریق  از  استخواني 

دریا نقش بسزایی ایفا کرده است.
y  صنایع توسعه  در  استان  اقوام  مشارکت   

استان با تأکید بر صنایع تبدیلي و تکمیلي 
و  دام  شیالت،  زراعت،  کشاورزي؛  بخش 
دارویي،  و  طیور و سلولزي، صنایع غذایي 
نساجي و پوشاک، شیمیایي، صنایع ادوات و 
نهادهاي کشاورزي و صنایع قطعات خودرو، 
صنایع الکترونیک و پاک و سازگار با محیط  

زیست با فناوری برتر.
y  کشت های تخصصي و داراي مزیت نسبي 

متناسب با شرایط اقلیمي استان با تأکید بر 
مناطق قومی؛ کشت انار و هندوانه.

y  مشارکت اقوام استان در ایجاد و بهره برداری 
از دامداری های نیمه  صنعتی و صنعتي.

y  استفاده از مشارکت جنگل نشینان و جوامع 
بومی و قومی، در حفاظت، احیا و توسعه و 

بهره برداری اصولي از جنگل ها و مراتع.
y  که این  بازارچه  در  اقتصادی  مشارکت   

برون- بازارچه مرزی استان.
شبکه استانی گلستان

شبکه سبز یکی از شبکه های استانی صدا و 
ایران است که در  سیمای جمهوری اسالمی 
استان گلستان فعالیت دارد. این شبکه روزانه 
20 ساعت برنامه به زبان های فارسی و ترکمنی 
برای مردم استان گلستان پخش می کند. این 
به  عنوان   13۸3 سال  اسفند   27 در  شبکه 
به  کشور  استانی  شبکه  پنجمین  و  بیست 
سیمای  و  صدا  همچنین  رسید.  بهره برداری 
مرکز گلستان دارای دو رادیو به نام های رادیو 

1. پورتال اطالع رسانی ستاد انتخابات کشور

استانی گلستان و رادیو برون مرزی است که به 
زبان ترکمنی برنامه های خود را برای ترکمن 

زبانان خارج از کشور پخش می کند.
روش پژوهش

به  عمیق  مصاحبه  شیوه  به  حاضر،  پژوهش 
دنبال یافتن عمق مشاهده ها و شناخت حاصل 
از تجربیات متخصصان است. در این پژوهش با 
سه گروه از کارشناسان و متخصصان مصاحبه 

شده است:
گلستان  و  تهران  دانشگاه های  اساتید   .1
رسانه،  مدیریت  ارتباطات،  رشته های  در 

جامعه شناسی و علوم سیاسی.
2. مدیران صاحب نظر سازمانی و استانی.

3. خبرگان و اندیشمندان استان گلستان که 
اشراف کامل به بحث قومیت ها دارند.

روش نمونه گيری
به  طور خاص از دو شیوه نمونه گیری هدفمند و 
نمونه گیری گلوله برفی در این پژوهش استفاده 

شده است.
نمونه

با  مجموعا  پژوهش،  انجام  فرایند  در  محقق 
20 نفر مصاحبه داشته است. در پژوهش های 
کیفی از اشباع داده یا اشباع اطالعات سخن به 
میان آمده است. وقتی  که پژوهشگر به حداکثر 
اطالعات دست  یافته و در یک نقطه متوجه 
نشانه  است که؛  تکراری  پاسخ ها  می شود که 
کفایت مصاحبه ها و رسیدن به حالت اشباع 
یا مرحله تکرارتم ها و نکات برجسته در یک 
موضوع معین است. )طالبان، 13۸3: 1۸( در 
این صورت داده جدیدی که به پژوهش وارد 

می شود طبقه بندی موجود را تغییر نمی دهد.
روش گردآوری اطالعات

برای گردآوری اطالعات در این پژوهش دو شیوه 
پیشنهاد می گردد که شامل دو تکنیک است:

1. مطالعات اسنادی و کتابخانه ای
2. روش مصاحبه عمیق

کتابخانه ای  و  اسنادی  تحقیقات  از  استفاده 
زمانی صورت می گیرد که یا تحقیق تاریخی 
با  مرتبط  تحقیق  یا  باشد  انجام  دست  در 
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ولی محقق درصدد  باشد،  پدیده های موجود 
شناسایی تحقیقات قبلی در مورد آن موضوع 
برآمده باشد یا پژوهش نیاز به اسناد و مدارک 

را ایجاب کند. )البرزی، 1391(
کتب،  مطالعه  شامل  کتابخانه ای  مطالعات 
در  موجود  گزارش های  مستندات،  مقاالت، 
سازمان آمار، جستجوی در فضای اینترنت است. 
ابزار دیگر گردآوری داده ها از طریق مصاحبه 
عمیق است که پس از مصاحبه و پیاده سازی 
آن داده ها استخراج  شده و دسته بندی و تجزیه 

تحلیل می شوند.
کارشناسان  صحبت های  مصاحبه،  حین  در 
ضبط شد و نکات کلیدی آن ها یادداشت شد 
تا مجددا در طرح سؤاالت، مد نظر قرار گیرد. 
البته به درخواست برخی پاسخگویان مصاحبه 
آن ها ضبط نشد و در طی مصاحبه صحبت ها 
یادداشت گردید. در مرحله بعد مصاحبه های 
انجام  شده از طریق فیش برداری با ذکر جزئیات 

پیاده سازی شد.
اعتبار و پايايی پژوهش

در  پایایی  مفهوم  جانشین  اعتماد  قابلیت 
اعتماد  قابلیت  برای  است.  شده  کمی  حوزه 
روش  چند  از  استفاده  مثل؛  عامل  چند  از 
کسب  مسیر  بازرسی  داده ها،  گردآوری  برای 
اطالعات، وارسی از سوی افراد تحت بررسی و 
گروه پژوهشی، استفاده می گردد. برای اعتبار و 
پایایی این پژوهش، نتایج پژوهش با استفاده از 
نظرات حاصل از مصاحبه عمیق با کارشناسان، 
متخصصان این حوزه و همچنین نظرات استاد 
راهنما و استاد مشاور سنجیده شد. در مورد 
عامل وارسی باید گفت سعی در ارسال متن 
پیاده شده مصاحبه به افراد مصاحبه شونده بعد 
از انجام آن، پژوهشگر را به اعتمادسازی نزدیک 

کرد. )عباس زاده، 1391: 34 - 19(
تجزيه  و تحليل داده ها

در مرحله تحلیل، مصاحبه ها دسته بندی شد و 
راهکارها استخراج و مرتب گردید. در راستای 
راهکارهای  عناوین  داده ها،  حجم  از  کاستن 
مشابه ادغام یا حذف گردید. راهکارها با توجه 

دو  در  ملی  رسانه  جغرافیایی  عمل  حوزه  به 
دسته استانی و ملی دسته بندی شد. همچنین 
گرفتن  نظر  در  با  و  دیگر  تقسیم بندی  در 
قلمرو سیاست قومی در سه حوزه فرهنگی- 
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، راهکارهای به 
اجتماعی،  فرهنگی  حوزه  سه  در   دست آمده 

اقتصادی، سیاسی دسته بندی شد.
يافته های پژوهش

راهکارهای افزايش مشارکت قوميت ها
»رسانه  سؤال  به  پاسخ  در  مصاحبه شوندگان 
ملی )صدا و سیمای مرکز گلستان(، با اتخاذ 
افزایش  موجب  می تواند  راهکارهایی  چه 
متعددی  موارد  شود؟«  قومیت ها  مشارکت 
را ذکر کرده اند که پس از تجزیه  و تحلیل و 
نهایتا در 13 مقوله شامل؛ توجه  جمع بندی 
به تولیدات رسانه ای برگرفته از فرهنگ اقوام، 
قومی،  برنامه های  در  محلی  زبان  از  استفاده 
و  تنوع  افزایی،  امید  برجسته سازی،  عدالت، 
تکثر قومی، گفتگو و هم اندیشی اقوام، همدلی 
و هم زبانی، معرفی الگوهای قومی، اتاق فکر، 
مسئول،  نهادهای  از  مطالبه گری  و  نظارت 
استانی،  شبکه  در  اقوام  از  مطلوب  بازنمایی 

تعامل برون سازمانی دسته بندی گردید.
1. توجه به توليدات رسانه ای برگرفته از 

فرهنگ اقوام
مصاحبه شوندگان معتقد بودند تولیدات رسانه ای 
برگرفته از متون فرهنگی اقوام بر ایجاد حس 
تعلق در اقوام مؤثر هست. برنامه هایی با در نظر 
گرفتن موسیقی و نوازندگی سنتی ترکمن ها 
در شبکه استانی، تولید مستند از اسب اصیل 
قالی،  ازجمله؛  ترکمن، معرفی صنایع  دستی 
پشتی و زیور آالت ترکمن از شبکه استانی، 
نشان دادن زیبایی ها، توانمندی ها و قابلیت های 
اقوام، نمایش تالش قوم ترکمن در  فرهنگي 
مجزا  خبر  ایجاد  میگو،  پرورش  و  کشاورزی 
از  سنت  اهل  اذان  پخش  ترکمن،  قوم  برای 
شبکه استانی، استفاده از لباس و پوشش بومی 
در برنامه های مرتبط با اقوام، نمایش برگزاری 
جشنواره کشاورزی در مراحل کاشت، داشت، 
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 ب
اقوام در دفاع مقدس  برداشت، نمایش نقش 
و به  طور کلی توجه به تولیدات رسانه ای که 
می کند،  تأکید  مذهبی  قومی-  اشتراکات  بر 
دسته  این  در  راهکارها  مهم ترین  به  عنوان 
قرار گرفت. بر اساس نظر کارشناسان، رابطه 
فرهنگی  متون  از  برگرفته  رسانه ای  تولیدات 
اقوام و جذب سرمایه اجتماعی اقوام به  عنوان 
رابطه ای  قومی  گروه های  سرمایه  اصلی ترین 
مستقیم است. این رابطه بر ایجاد حس تعلق 
در اقوام استوار است و این حس تعلق باعث 
می گردد که قومیت ها رسانه را از خود دانسته 
و نسبت به پیام های مشارکتی مطرح  شده از 

طرف رسانه، نگاه مثبتی داشته باشند.
2. استفاده از زبان محلی در برنامه های قومی

و  گفتگو  زبان  مصاحبه شوندگان  نظر  طبق 
اجرای برنامه های مختلف در هر استانی باید 
زبان بومی رایج همان استان باشد، تا این که 
تأثیرگذاری الزم را داشته باشد و با مخاطب 

ارتباط الزم را برقرار کند.
3. عدالت

 طبق نظر مصاحبه شوندگان تعیین و تعریف 
مسئولیت های  و  نقش  و  جایگاه  از  مشخص 
حکومتی  نهادهای  وظیفه  قومی  گروه های 
دادن  و  نقش  این  کردن  کاربردی  اما  است، 
شبکه  توسط  جایگاه،  این  با  متناسب  سهم 
است.  قومیت ها  مطالبات  از  یکی  استانی 
یکی از مهم ترین سیاست های شبکه استانی، 
رعایت عدالت رسانه ای با توجه به تنوع قومی 
و فرهنگی استان است؛ بهره گیری از تخصص 
مختلف  مشاغل  در  قومی  نخبگان  تجربه  و 
رسانه  پیام های  غنی سازی  در  استانی  شبکه 
مؤثر است. جلوگیری از درونی شدن احساس 
برنامه های  در  از سوگیری  پرهیز  محرومیت، 
تولیدی نسبت به یک قوم خاص از راهکارهای 

افزایش مشارکت قومیت ها است.
4. برجسته سازی

یک  ارزش های  پژوهش،  یافته های  اساس  بر 
جامعه، احساسات ریشه داری هستند، که همگی 
اعضای جامعه در آن سهم دارند. برای این که 

مشارکت در جامعه و به  ویژه در میان قومیت ها 
مشارکت  برای  قومیت ها  باید  شود،  نهادینه 
اهمیت قائل شوند و ذهنیت مثبتی درباره آن 
با  مثبت،  ذهنیت  این  تحقق  و  باشند  داشته 
برجسته سازی دغدغه های قومی برای مسئوالن 

توسط شبکه استانی امکان پذیر خواهد شد.
 از سوی دیگر برجسته سازی مشارکت به  عنوان 
یک ارزش در ایجاد و توسعه هنجاری رفتاری 
نشان  با  استانی  شبکه  است.  مؤثر  قومیت ها 
مشارکت،  مطلوب  کارکردهای  فواید  دادن 
مخاطبان را نسبت به داشتن فعالیت مشارکتی 
متقاعد خواهد کرد. اگر مخاطبان قومی نسبت 
به این امر آگاه شوند که مشارکت آن ها ضامن 
حل مشکالت و پیشرفت آن ها است، افزایش 

مشارکت آن ها را به دنبال خواهد داشت.
5. اميد افزايی

متخصصان،  تأکید  مورد  راهکارهای  از  یکی 
تحقق امیدبخشی رسانه ملی از طریق پیگیری 
بیشتر مطالبات اقوام، توانمندسازی قومیت ها 
برای مشارکت در تصمیم گیری و تصمیم سازی، 
مسئولیت  پذیرش  به  تشویق  و  آگاه سازی 
اجتماعی برای هم افزایی سرمایه اجتماعی، نگاه 
نه  فقط  قومی  گروه های  به  مستمر  رسانه ای 
در ایام انتخابات، افزایش تولیدات بومی با تراز 
مثبت اندیشی و امیدبخشی امکان پذیر خواهد 
بود. طبق نظر کارشناسان اگر رسانه در ایجاد 
زمینه فکری و اقناع مخاطب قومی، نقش مثبت 
باعث  و  اقوام  بیشتر  اعتماد  موجب  کند،  ایفا 
مشارکت بیشتر آن ها می گردد؛ اما اگر رسانه نگاه 
ارتباط مستمر با گروه های قومی نداشته باشد و 
فقط در ایامی مثل انتخابات به سراغ گروه های 
قومی برود، می تواند اختالل نمادی در مخاطبان 
خود ایجاد کند. بر این اساس، رسانه می تواند 
نقش دوگانه مثبت یا منفی پیرامون سرمایه های 
اجتماعی و فرهنگی ایجاد کند و موجب افزایش 

یا کاهش مشارکت شود.
همچنین مصاحبه شوندگان معتقد بودند افزایش 
پیام های  ارسال  طریق  از  قومیت ها  مشارکت 
تقویت کننده فرهنگ مشارکتی توسط شبکه 
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استانی میسر است. این پیام ها باید به  گونه ای 
باشد که باعث تقویت امید در گروه های قومی 
تولیدات رسانه ای مرتبط  شود، یعنی اخبار و 
با اقوام، حاوی عناصری باشد که قومیت ها را 
نسبت به برآورده شدن انتظارات و مطالبات آن ها 
در حال و آینده اطمینان داده و آن ها را به  منظور 
برآورده ساختن نیازهای خود و تسهیل روابط 
اجتماعی با دیگر اقوام، وارد زنجیره مشارکت 
کنند  احساس  قومیت ها  به  طوری  که  کند. 
مشارکت بیشتر آن ها باعث می گردد خودشان، 
خانواده، دوستان و قومی که به آن تعلق دارند، 
با راحتی و آسایش بیشتری زندگی کنند. تداوم 
در ارسال پیام هایی با محتوای باور به کارآمدی 
دستاوردهای  به  پرداختن  و  بررسی  نظام، 
دادن  نشان  می توانیم،  ما  حس  القا  گذشته، 
وظیفه و هدف و برنامه ریزی برای آن، تحلیل 
و ریشه یابی مشکالت قومی و طرح کارشناسانه 
آن، مقابله با منفی گرایی، تقویت کننده فرهنگ 

مشارکت خواهد بود.
6. تنوع و تکثر قومی

از  یکی  بودند  معتقد  مصاحبه شوندگان 
رویکردهای رسانه ای که راهبرد اصلی نظام هم 
مطرح  شده است پذیرش تنوع و تکثر قومی 
است. از سوی دیگر یکی از گام های اساسی و 
زیر بنایی، نگاه و بینش همگرا و یکسان حاکم 
نسبت به تنوع و تکثر گروه های قومی است. 
رسانه ملی می تواند نقش مهمی در اصالح و 
ایجاد این نگاه همگرا به قومیت ها و ارائه تفسیر 

واحد و مشابه در اتفاقات، داشته باشد.
7. گفتگو و هم انديشی اقوام

از  استفاده  بودند  معتقد  مصاحبه شوندگان 
استان،  سنی  و  شیعه  فرهنگی  ظرفیت های 
برنامه شبکه های  در شرایط وجود و دریافت 
کردن  فراهم  و  است  مهم  بسیار  ماهواره ای، 
مختلف  اقــوام  هم اندیشی  و  گفتگو  زمینه 
استان گلستان که نقشی مهم در هم افزایی و 
نقش آفرینی در مسائل ملی و منطقه ای دارند 
توسط رسانه استانی، بر ایجاد و حفظ وحدت 

در استان مؤثر است.

8. همدلی و هم زبانی
استفاده  بودند  معتقد  مصاحبه شوندگان 
از  استفاده  همراه  به  مشترک  نمادهای  از 
و  اخبار  در  انتخابات،  ایام  قومی  کارشناسان 
برنامه های انتخاباتی، شرط اصلی جلب اعتماد 
مخاطب قومی و افزایش کارآیی شبکه استانی 
است.  قومی  گروه های  مشارکت  افزایش  در 
همچنین کارشناسان معتقد بودند مهندسی 
جهت گیری  و  محتوا  دقیق  تنظیم  در  پیام، 
استان  سطح  در  خبری  گزارش های  و  اخبار 
مخاطب  نهایت  در  که  باشد  به  گونه ای  باید 
و  فعال  مشارکت  لزوم  مورد  در  تحلیل  به 
گسترده در انتخابات برسد. از سوی دیگر الزم 
مشترک  غیر  نمادهای  به  پرداختن  از  است 
است  ممکن  که  حاشیه ای  مصاحبه های  و 
مخاطب قومی را دچار ابهام در دریافت پیام 
حضور  بر  بیشتر  تأکید  و  شود  پرهیز  کند، 
دیدگاه های  پخش  و  قومی  مرجع  گروه های 
آن ها صورت پذیرد. همچنین مصاحبه شوندگان 
بر استفاده از ظرفیت رادیو اقوام به  عنوان عامل 
وحدت و همدلی تأکید کردند. رادیو اقوام عالوه 
بر آن که می تواند زبان گویاي گروه های مرجع 
و تأثیرگذار قومی باشد، می تواند آن بخش از 
خرده  فرهنگ های قومی و بومی، که در قالب 
عادات و آداب  و رسوم قرار داشته، انعکاس دهد. 
از سوی دیگر رادیو اقوام می تواند پل رابطی بین 
صداي نخبگان و مفاخر قومی، و نیز اقوام باشد.

9. معرفی الگوهای قومی
مصاحبه شوندگان معتقد بودند استفاده از پتانسیل 
و قابلیت های انسانی گروه های مرجع قومی در 
استان های قوم نشین از طریق شبکه های استانی، 
از  رسانه ای  مختلف  آیتم های  از  بهره گیری  با 
گزارش و خبر گرفته تا مستندسازی به  منظور 
معرفی و بهره وری از آن ها برای تأمین منافع 
و رفاه ملی، وحدت آفرینی و همبستگی ملی 
مناسب خواهد بود. نخستین گروه های مؤثر که 
به  نوعی مرجعیت اقوام مختلف را بر عهده  دارند؛ 
روحانیت و علما، نخبگان قومی، فرهیختگان و 
صاحبان  اندیشه و قلم هستند که با درک الزم 
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از مصالح و منافع ملی و نگاه کالن به مسائل، 
نسبت به مسئله مشارکت و سرنوشت ملی و 
آگاه کردن عموم مردم اهتمام بورزند. دومین 
گروه که قطعا تأثیر بسزایی در شکل گیری رفتار 
مشارکتی قومیت ها به  ویژه در میان نسل های 
جدید دارند؛ هنرمندان، ورزشکاران و مشاهیر 
اجتماعی هستند که از محبوبیت مناسبی نزد 
افکار عمومی بهره مند هستند. رسانه استانی با 
شناسایی مناسب این گروه ها و تقویت آن ها، 
بستری مناسب برای اعتماد اقوام مختلف به  نظام 
و افزایش سرمایه اجتماعی اقوام فراهم می آورد.

10. اتاق فکر
بر اساس نظر کارشناسان رصد دقیق نیازهای 
اقوام استان با تشکیل اتاق فکر در رسانه استانی، 
با استفاده از نهادهای مرتبط با اقوام مانند کمیته 
اقوام و مذاهب استان، سازمان تبلیغات اسالمی، 
میراث فرهنگی و گردشگری، فرهنگ و ارشاد که 
هر ساله منابع مطالعاتی و پژوهشی خود را صرف 
امور فرهنگی مثل تبیین فرهنگ مشارکتی و 
متبوع  سازمان  مأموریت های  و  اهداف  ترویج 
خود می کنند، باعث ارتقای سرمایه اجتماعی 

قومیت ها خواهد شد.
با  ارتباط  در  شده  ذکر  نهادهای  ــداف  اه
اقوام، قرابت و همپوشانی فراوانی با اهداف و 
رویکردهای رسانه ملی دارد و مدیران رسانه 
می توانند با رایزنی با مسئوالن این مجموعه ها، 
منابع  نهادها  این  تا  آورند  فراهم  را  شرایطی 
پیشبرد  برای  را  خود  پژوهشی  و  مطالعاتی 
اهدافشان، در اختیار رسانه قرار دهند. به  عبارت  
دیگر، پیگیری اهداف نظام جمهوری اسالمی، 
وجه مشترک این مجموعه ها با سازمان صدا و 
سیما است؛ لذا این ظرفیت، شرایط مناسبی 
را فراهم می کند تا هم آن نهادها به صورتی 
مؤثرتر به اهداف خود نائل شوند و هم رسانه 
بتواند با تأمین منابع مطالعاتی در راستای تولید 
با  متناسب  و  مشارکتی  فرهنگی  برنامه های 
اهداف و آرمان های خود قدم بردارد. راه اندازی 
کارگروه فرهنگي رسانه ای گلستان شناسی در 
شبکه استانی گلستان، ایجاد و تقویت کارگروه 

رسانه و اقوام به  منظور تأمین نیازها و منابع 
اطالعات اهل سنت، استفاده از ظرفیت علمای 
دینی اهل سنت در رسانه استانی، در پاسخ 
به سؤاالت و افزایش اطالعات اقوام اهل سنت 
)فقه  معارف  نشر  برای  برنامه ریزی  استان، 
اهل  با  مرتبط  قرآنی  فعالیت های  و  حنفی( 
سنت استان بود. از سوی دیگر مسئله شناسی 
دقیق در این اتاق فکر و جهت دهی به تولید 
محتوای متناسب بومی، راهکارهای عملی برای 
مدیران و برنامه سازان رسانه ای فراهم شود، تا 
به کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی ناشی 
از تنوع قومی منجر شود. عالوه بر آن تشکیل 
اتاق فکر وسیله ای برای رصد غنی سازی کیفی 
اقوام، خط  مشی رسانه  به  برنامه های مربوط 
ملی و سیاست های رسانه در مورد اقوام که در 
سند افق رسانه لحاظ شده است، خواهد بود؛ 
و پیشگیری قبل از وقوع بحران قومی می کند.
11. نظارت و مطالبه گری از نهادهای مسئول

رسانه ملی با رصد کردن معضالت و آسیب های 
اجتماعی در قالب نشست های علمی و پژوهشی 
آسیب ها  و  معضالت  از  برون رفت  راه های  به 
دست پیدا می کند و مفاد آن را همراه با روش 
اجرا به بخش اجرایی، ارائه می دهد. همان  طور 
که کارشناسان معتقد بودند اگر در مناطق قومی 
باشیم،  ناامیدی  و  اجتماعی  بی تفاوتی  شاهد 
از عوامل مؤثر بر آن فقر و محرومیت رفاهی و 
بی عدالتی اقتصادی موجود در منطقه است. دلیل 
فعالیت های  فرهنگ  در  دلیل ضعف  به  دیگر 
جمعی و گروهی است که به دلیل نداشتن روحیه 
کار تیمی، گروه ها و تشکل های قومی نتوانسته اند 
کارکرد اصلی خویش را داشته و صد البته بتوانند 
تجربه و انگیزه مناسبی برای فعالیت های جمعی 
قومیت ها باشند و حتی به ورطه افتادن بعضی از 
آن ها در زد و بندهای سیاسی و منافع شخصی 

باعث دل زدگی و سیاست زدگی شده است. 
مورد مهم دیگر عدم  حمایت مناسب حقوقی و 
اجتماعی مسئولین امر است، که نتوانسته انگیزه 
مناسبی برای حضور و مشارکت مردم در این 
و  مشکالت  برجسته سازی  کند.  ایجاد  حوزه 
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مسئوالن  برای  قومی  گروه های  دغدغه های 
استانی و پیگیری آن، جزو ضرورت های مدیریت 
تنوع قومی با استفاده از ظرفیت شبکه استانی 
است. براي رسیدن به مدیریت تنوع قومی و 
تعمیق همدلي و هم زبانی،  نیازمند ایجاد رابطه 
واسطه ای و دوسویه میان اهالی رسانه و مسئوالن 
استانی هستیم. در مرحله بعد، انتقال حس مهم 
بودن مشکالت و دغدغه های اقوام و پاسخگویی 
و پیگیری مسئوالن استانی، به افزایش ضریب 
اعتماد مخاطب قومی کمک می کند. به  طور 
بازتعریف  و  ارزیابي  با  استانی  شبکه  خالصه 
بر  آن ها  تأثیر  میزان  نظر  از  برنامه ها  مداوم 
مخاطب بومی، گنجاندن مشکالت و دغدغه های 
گروه های قومی برای مسئوالن استانی و پیگیری 
آن در کنداکتور و رفتن به سمت ایجاد یک 
کنداکتور پخش منعطف رسانه ای که در مواقع 
بحران قومی به کمک نظام و منطقه بیاید، به 
کمک  قومی  گروه های  اعتماد  و  باور  تحکیم 
می کند بالتبع با افزایش این ضریب اعتماد بر 
ارتقا و استمرار مشارکت اقوام استان مؤثر است.
12. بازنمايی مطلوب از اقوام در شبکه استانی

تعیین   اهداف  جزو  اقوام  از  مطلوب  بازنمایی 
شده برای شبکه های استانی، منطبق بر نظریه 
مسئولیت اجتماعی رسانه ها است. بر اساس نظر 
کارشناسان این انتظار از رسانه ملی مخصوصا 
شبکه استانی وجود دارد که از آن چه ممکن 
است به جنایت، خشونت یا بی نظمی یا هتک 
پرهیز  شود،  منجر  اقلیت  گروه های  حرمت 
کلی  اصول  حفظ  با  استانی  شبکه های  کند. 
سیاست های قومی نظام و لحاظ کردن مصالح 
کنند  به سمتی حرکت  بیشتر  چه  هر  ملی، 
که گروه های مختلف قومی در استان بتوانند 
با مشارکت یکدیگر دو زنجیره تولید و مصرف 
آن  حلقه های  از  یکی  بازنمایی  که  رسانه ای 
است، مشارکت داشته باشند. این امر را باید در 
اعتماد به متخصصان قومی جستجو کرد. ورود 
متخصصان قومی در حیطه تولید رسانه ای، به  
منظور افزایش فرایند ارتباطی با گروه های قومی 
مشارکت  و جذب  مطلوب  بازنمایی  طریق  از 

مخاطب قومی است. بروز اتفاقاتی مثل برنامه 
»فیتیله« و سریال »سرزمین کهن« نشان داد 
حساسیت های قومی در ایران باال است. آن چه 
و  تئوریک  ضعف  است  مشهود  میان  این  در 
نداشتن یک پالن کاربردی از جانب رسانه ملی 
در مدیریت تنوع قومی است، چرا که یک اشتباه 
را چند بار تکرار کرده است. اکنون  که جامعه 
است  رسیده  حساسیت  از  سطحی  به  قومی 
که هر نوع شوخی یا صحنه طنزی را به خود 
می گیرد و منتظر واکنش نشان دادن به چنین 
شرایطی است، باید اقدامات چه از لحاظ دیداری 
چارچوب  یک  در  شنیداری  لحاظ  از  چه  و 
از  کاستن  ضمن  تا  برود؛  پیش  شده  تعریف  
حساسیت های پدید آمده، اعتمادسازی مجدد 
قومی را در دستور کار قرار دهد. در این خصوص، 
رسانه ملی باید با هشدار دادن در مورد عواقب 
رفتارهاي نادرست و خارج از چارچوب، در راه 

مدیریت درست قومی گام بردارد.
13. تعامل برون سازمانی

مصاحبه شوندگان معتقد بودند رسانه استانی با 
کمک نهادهای دیگر استان، ضمن شناسایی 
را  اقوام  همگرایی،  توسعه بخش  ظرفیت های 
در پیام هایی به  طور غیر مستقیم به مشارکت 
پیامدهای  کرده،  ترغیب  اجتماعی  و  سیاسی 
مختلف  سطوح  در  را  آن ها  مشارکت  مثبت 
سیاسی و اجتماعی بازگو کند. آن چه در عصر 
کنونی می تواند مبنای توسعه اجتماعی، فرهنگی 
ترجیح  و  گروهی  حرکت  باشد،  سیاسی  و 
انجام امور به  صورت جمعی است تا انفرادی. 
به  عبارت  دیگر ضروری است شبکه استانی با 
تولید برنامه هایی، موفقیت فعالیت های گروهی را 
نسبت به فعالیت های فردی به نمایش گذاشته و 
به آثار مثبت مشارکت های اجتماعی و سیاسی 
و پیامدهای منفی فردگرایی اشاره کند. از سوی 
دیگر تعامل شبکه استانی با تعامل با سازمان ها 
و نهادهای مرتبط با اقوام، موجب افزایش سطح 
آگاهی های عمومي خواهد شد. از سوی دیگر، 
شناسایی ظرفیت های توسعه بخش همگرایی و 
مشارکت اقوام، از طریق این تعامل امکان پذیر 
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است. در مرحله بعد، پس از شناسایی ظرفیت ها، 
جریان ساز  برنامه های  تولید  با  استانی  شبکه 
افزایش  به  مشارکت،  عملی  الگوی  نمایش  و 
مشارکت اجتماعي،  اقتصادي، فرهنگي و سیاسي 

اقوام، در روند توسعه استان کمک خواهد کرد.
در  استانی  شبکه  مغفول  ظرفيت های 

افزايش مشارکت قوميت ها 
پاسخ های مصاحبه شوندگان در پاسخ به سوال 
»ظرفیت های مغفول شبکه استانی در افزایش 
مشارکت قومیت ها« در 6 محور جشنواره اقوام، 
محیط   اقوام،  فرهنگی  رنگین کمان  نمایش 
پوشش  استان،  زیبای  گردشگری  و  زیست 
تعاملی،  برنامه های  ساخت  مشارکتی،  برنامه 

بازی های بومی و محلی دسته بندی گردید.
1. جشنواره اقوام

کاشت،  مراحل  در  کشاورزی  جشنواره  الف( 
داشت، برداشت

مصاحبه شوندگان معتقد بودند؛ شبکه استانی با 
نمایش برگزاری چنین جشنواره ای عالوه بر آن  
که طبق نظریه بوردیو درباره سرمایه اجتماعی به 
افراد آموزش می دهد، چگونه با سرمایه گذاری بر 
روابط گروهی، وضعیت اقتصادی خود را در یک 
فضای اجتماعی بهبود بخشند، توجه مسئوالن 
برای  اعتبارات  این استان و گرفتن  به  نسبت 
پیشرفت در امور باغات و مزارع کشاورزی که 

محور توسعه استان است، را فراهم می کند.
با  تخصصی  نمایشگاه های  و  جشنواره ها  ب( 

موضوع اقوام
اطالع  از ظرفیت  بهره گیری  با  استانی  رسانه 
 رسانی خود در این زمینه، می تواند در تقویت 
جشنواره ها مؤثر باشد. برگزاری جشنواره هایی 
از قبیل پوشاک اقوام، ازدواج اقوام، گردشگری 
اقوام، موسیقی اقوام، صنایع  دستی اقوام همگی 

در این راستا است.
2. نمايش رنگين کمان فرهنگی

طبق نظر مصاحبه شوندگان انعکاس مسائل و 
مشکالت اقوام مختلف گلستان و ایجاد حوزه 
عمومي گسترده، به تقویت روحیه و فرهنگ 
و  سیاسي  همدلي  زمینه ساز  که  مشارکتي 

همچنین  می کند.  کمک  است،  اجتماعي 
پخش تصاویر و فیلم هایی که مخاطبان قومی 
از فعالیت های مشارکتی خود ارسال می کنند 
توسط سیمای استانی، ظرفیتی است که شبکه 
سرمایه  تقویت  راستای  در  می تواند  استانی 

اجتماعی اقوام از آن بهره ببرد.
3. محيط زيست و گردشگری زيبای استان

استان گلستان با وجود بیش از 2۵00 جاذبه 
طبیعی و تاریخی، که اغلب در مناطق قومی 
جذب  برای  خوبی  پتانسیل  دارنــد1،  وجود 
گردشگر دارد. حضور اقوام در این مناطق یکی 
با  که  است  دیده  شده  کم تر  ظرفیت های  از 
اطالع رسانی مطلوب و مناسب، ضمن معرفی 
فرهنگی،  میراث  توانمندی های  و  ظرفیت ها 
گلستان  استان  گردشگری  و  صنایع  دستی 
قابلیت های  همراه  به  استانی،  شبکه  توسط 
فرهنگی اقوام ساکن در این مناطق، به توسعه 
مناطق که حاصل از رفت  و آمد توریسم است، 

کمک خواهد شد.
از آن جا که محرومیت نسبی  از سوی دیگر، 
بودن  کم  ــل  دالی از  یکی  قومی،  مناطق 
و  است  اقوام  فرهنگی،  اجتماعی،  مشارکت 
باال بودن مشارکت سیاسی اقوام در استان در 
جهت پیگیری مطالبات آن ها است، بی شک، 
شناساندن این زیبایی ها و قابلیت ها، عالوه بر 
این  که ارتقای فرهنگی استان را به دنبال دارد، 
منبع مهمی برای درآمدزایی این مناطق، و رفع 
محرومیت نسبی آن خواهد داشت و نتیجه آن 

افزایش مشارکت قومیت های مختلف است.
4. پوشش برنامه های مشارکتی

الف( نمایش تالش قوم ترکمن در کشاورزی و 
پرورش میگو

ب( اسب اصیل ترکمن
شبکه استانی گلستان با معرفی این ظرفیت 
و  مستند  برنامه های  ساخت  قالب  در  قومی، 
از  که  گردشگری  و  اشتغال زایی  به  داستانی، 
عوامل توسعه استان هستند، کمک خواهد کرد. 

1. پورتال اطالع رسانی اداره کل میراث فرهنگی و 
گردشگری استان گلستان
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هر چه توسعه استان مخصوصا توسعه مناطق 
افزایش سرمایه  بیشتر شود،  قوم نشین  مرزی 
اجتماعی اقوام گلستان را به دنبال خواهد داشت.

5. ساخت برنامه های تعاملی
طبق نظر مصاحبه شوندگان تولید برنامه هایی 
بدون پرداخت کارشناسانه توسط متخصصان 
رسانه ای، محتوای عمیق در پی ندارد و طبعا 
مؤثر نخواهد بود. این برنامه ها نهایتا تبدیل به 
برنامه هایی خنثی، برای پر کردن آنتن خواهد 
بود. شبکه استانی پخش تصاویر و فیلم هایی 
که مخاطبان قومی از فعالیت ها مشارکتی خود 
ارسال می کنند، پرداختن به تمام سلیقه های 
تمام  به  توجه  و  کرد  خواهد  کمک  ملی 
سلیقه ها، اعتماد مخاطب و نهایتا مشارکت را 

در پی خواهد داشت.
6. بازی های بومی و محلی

توسط شبکه  و محلی  بومی  بازی های  ترویج 
استانی، با در نظر گرفتن مفهوم خرده  فرهنگ ها، 
موجب افزایش احساس تعلق می شود. قومیت ها 
با تماشای این بازی ها، ویژگی های گروه شامل 
عضویت در شبکه ها و گروه های غیر رسمی، 
تشریک  مساعی، معاشرت های روزمره، ارتباط با 

همسایگان، اعتماد را خواهند آموخت.
نتيجه گيری

وابستگی  نظریه  ایده  اصلی ترین  و  مهم ترین 
مخاطبان را نیاز و وابسته بودن مخاطبان به 
منابع اطالعاتی رسانه های جمعی برای دانستن 
و جهت گیری نسبت به رویدادهای اجتماعی 
ذکر می کنند. )مک کوایل، 13۸4( در شرایطي 
که با تنوع رسانه های جمعي رو به  رو هستیم، 
نیازهاي  بتواند  که  است  موفق  رسانه ای 

مخاطبان خود را مرتفع کند. 
 وجود قومیت ها و مذاهب متنوع که در استان 
گلستان زندگي می کنند، موجب می شود شبکه 
استاني گلستان با تنوعي از نیازها و خواسته ها رو 
به  رو باشد و همین امر وظیفه دست اندرکاران 
شبکه را در تأمین خواسته های آن ها پیچیده تر 
می کند، از سوی دیگر شبکه های استانی صدا و 
سیما با هدف ارتقای فرهنگ بومی آن منطقه 

و معرفی و شناساندن آداب  و رسوم شهرها و 
روستاهای استان راه اندازی شده است تا بتواند 
باعث  خــرده  فرهنگ ها  داشــت  پاس  ضمن 
انسجام  و  وحدت  افزایش  و  اقوام  همگرایی 
ملی شود. در این  بین بومی سازی شبکه های 
استانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از 
مؤلفه های بومی سازی شبکه های استانی، حرکت 
به سمت تأمین نیازها و شنیده شدن خواسته ها 
و مطالبات قومی توسط شبکه استانی در تحقق 

اولویت های سند توسعه استان است.
مسئولیت  نظریه  اســاس  بر  دیگر  سوی  از 
اجتماعی، رسانه ها باید از آن چه ممکن است 
یا  بی نظمی در کشور  یا  به جنایت، خشونت 
هتک حرمت گروه های اقلیت منجر شود، پرهیز 
کلی،  مجموعه  یک  به  عنوان  رسانه ها  کنند. 
باید کثرت گرا باشند و با ایجاد امکان دسترسی 
جواب،  حق  تأمین  و  مختلف  دیدگاه های  به 
انعکاس دهنده تعدد و تنوع اندیشه ها در جامعه 
خویش باشند و توسعه استانی جز با پذیرش 
این تنوع قومی تحقق نخواهد یافت. هر چند 
یافته های پژوهش نشان داد مشارکت سیاسی 
اقوام استان گلستان در حد مناسبی قرار دارد 
و این نشان از امید و انتظار قومیت های استان 
از برآورده شدن مطالبات قومی است اما شبکه 
استانی با اتخاذ چه راهکارهایی می تواند باعث 
اقتصادی،  مشارکت؛  دیگر  جنبه های  افزایش 
فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، قومیت ها شود تا 
بتواند به توسعه استان و وحدت ملی کمک کند.

راهکارهای به  دست  آمده از این پژوهش در دو 
دسته استانی و ملی و در سه حوزه فرهنگی 

اجتماعی، اقتصادی، سیاسی قرار گرفت.
y  راهکارهای ملی 
از . 1 برگرفته  رسانه ای  تولیدات  افزایش 

فرهنگ اقوام.
تقویت و توسعه جشنواره ها و نمایشگاه های . 2

تخصصی با موضوع اقوام و وحدت.
تأکید بر اشتراکات اقوام به  ویژه اشتراکات . 3

مذهبی بین شیعه و سنی در تولید برنامه ها.
در . 4 ملی  رسانه  در  و همسویی  همگرایی 
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نگاه به قومیت ها.

بهره گیری از ظرفیت های هنری اقوام. . ۵
شناسایی گروه های مرجع قومی و تقویت . 6

گروه ها برای مشارکت.
و . 7 نخبگان  زندگی  نمایش  و  مصاحبه 

اندیشمندان اقوام. 
یک . ۸ به  عنوان  اقوام  کمیته  سیاست های 

شاخص در برنامه سازی ها رسانه قرار گیرد.
ضرورت سوژه یابی مناسب جهت افزایش . 9

مشارکت.
استفاده از رادیو اقوام عامل همدلی اقوام.. 10
نگاه رسانه ای مستمر به گروه های قومی، . 11

نه  فقط ایام انتخابات.
در . 12 قومی  مخاطب  برای  پیام  مهندسی 

منظومه ای  به  صورت  آن  ابعاد  تمامی 
هماهنگ و هم افزا.

 عدم نمایش برنامه های برجسته ساز تلقین . 13
احساس محرومیت در اقوام.

 اطالع  رسانی نسبت به خدمات رفاهی و . 14
سالمت پس از انقالب در مناطق قومی.

پرهیز از سوگیری در برنامه های تولیدی . 1۵
نسبت به یک قوم خاص؛ پرهیز از راهبرد 

قوم مداری در رسانه.
در . 16 مدون  و  الزم  سازوکارهای  تعیین    

مدیریت و بسیج افکار عمومی و تبلیغات.
انواع . 17 در  جذاب  قالب های  از  استفاده   

مختلف برنامه ها.
 پرهیز از استفاده از لهجه ها بومی و قومی . 1۸

به  منظور تمسخر و خنده.
y  راهکارهای استانی 
در . 1 اقوام  متخصص  نیروهای  از  استفاده 

رسانه استانی.
تأمین منابع مطالعاتي در حوزه فرهنگ . 2

مشارکتی استان.
رسانه ای . 3 فرهنگي  کارگروه  ــدازی  راه ان

گلستان شناسی در شبکه استانی گلستان.
طرح مباحث قومی استان با زبان قومی- . 4

زبان مادری.
فراهم کردن زمینه گفتگو و هم اندیشی اقوام . ۵

مختلف استان گلستان توسط رسانه استانی.
پرداختن غیر مستقیم به موضوع قومیت ها . 6

توسط رسانه استانی.
ایجاد و تقویت کارگروه رسانه و اقوام به  منظور . 7

تأمین نیازها و منابع اطالعات اهل سنت.
نمایش پر رنگ نمودن ارتباطاتی که در . ۸

استان در بین اقوام وجود دارد.
سنتی . 9 نوازندگی  و  موسیقی  از  استفاده 

ترکمن ها در شبکه استانی.
اسب اصیل ترکمن، ظرفیت مغفول مانده.. 10
معرفی صنایع  دستی از جمله قالی، پشتی . 11

و زیورآالت ترکمن از شبکه استانی.
ارائه تعریف مشخص و کاربردی از جایگاه، . 12

مسئولیت های  و  اختیارات  سهم،  نقش، 
گروه های قومی استان.

توزیع عادالنه نمایان شدن گروه های قومی . 13
در رسانه استانی.

استفاده از نمادهای مشترک یا استفاده از . 14
کارشناسان قومی در ایام انتخابات.

ایجاد یک واحد مستقل در شبکه استانی . 1۵
مباحث  مورد  در  پژوهش  برای  گلستان 
مرتبط با اقوام و راهکارهای اجرایی شدن 

سیاست های رسانه ملی در زمینه اقوام. 
تولید برنامه مستند در مورد شخصیت ها و . 16

چهره های قومی ماندگار استان. 
ارائه نمایشی از نقش اقوام استان در دفاع . 17

مقدس، شهدای اقوام.
و . 1۸ توانمندی ها  زیبایی ها،  دادن  نشان 

قابلیت های فرهنگي اقوام.
نمایش تالش قوم ترکمن در کشاورزی و . 19

پرورش میگو )الگوهای مشارکت قومی(.
ایجاد خبر مجزا برای قوم ترکمن.. 20
نمایش رنگین کمان فرهنگی با حضور مؤثر . 21

رسانه در شهرهای استان، اتوبوس همدلی.
حضور بیشتر خبرنگاران به نواحی مرزی . 22

برای به تصویر کشیدن خدمات نظام.
دغدغه های . 23 و  مشکالت  برجسته سازی 

گروه های قومی برای مسئوالن استانی و 
پیگیری آن.
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پخش اذان اهل سنت از شبکه استانی.. 24
رصد دقیق نیازهای اقوام استان با تشکیل . 2۵

اتاق فکر در رسانه استانی.
به . 26 را  قومی  مسائل  نباید  استانی  رسانه 

موضوعات عمران شهری تقلیل دهد.
توسعه بخش . 27 ظرفیت های  شناسایی 

همگرایی و مشارکت اقوام و نمایش تأثیر 
آن در زندگی اقوام.

در . 2۸ بومی  پوشش  و  لباس  از  استفاده 
برنامه های مرتبط با اقوام.

ارتقای نظارت و ارزیابی کیفی در تمامی . 29
مأموریت  با  پخش  تولید،  فرایند  مراحل 

برنامه های مرتبط با اقوام استان.
در . 30 کشاورزی  جشنواره  برگزاری  نمایش 

مراحل کاشت، داشت، برداشت.
احساس . 31 شــدن  ــی  درون از  جلوگیری 

محرومیت در میان قوم بلوچ.
و . 32 سازمان ها  با  استانی  شبکه  تعامل 

اقوام  بحث  با  درگیر  که  استان  نهادهای 
و  فرهنگی  هستند، مثل سازمان میراث 

گردشگری، جهاد کشاورزی.
و . 33 زیست  محیط   ظرفیت  از  استفاده 

اقوام گلستان  اکثریت  گردشگری استان؛ 
در مناطق دارای قابلیت گردشگری ساکن 

هستند.
y  راهکارهای فرهنگی و اجتماعی 
از . 1 برگرفته  رسانه ای  تولیدات  افزایش 

فرهنگ اقوام.
رسانه ای . 2 فرهنگي  کارگروه  ــدازی  راه ان

گلستان شناسی در شبکه استانی گلستان.
تأمین منابع مطالعاتي در حوزه فرهنگ . 3

مشارکتی استان.
طرح مباحث قومی استان با زبان قومی، . 4

زبان مادری.
تأکید بر پیشینه فرهنگی مشترک اقوام در . ۵

دستور کار تولید برنامه های قومی قرار گیرد.
و . 6 توانمندی ها  زیبایی ها،  دادن  نشان 

قابلیت های  و  اقوام  فرهنگي  قابلیت های 
گردشگری استان.

در . 7 بومی  پوشش  و  لباس  از  استفاده 
برنامه های مرتبط با اقوام.

پرهیز از استفاده از لهجه ها بومی و قومی . ۸
به  منظور تمسخر و خنده.

پخش اذان اهل سنت از شبکه استانی.. 9
راهکارهای سیاسی. 10
استفاده از نیروها  متخصص اقوام در رسانه . 11

استانی.
در . 12 ملی  رسانه  در  و همسویی  همگرایی 

و  واحد  تفسیر  ارائه  و  قومیت ها  به  نگاه 
مشابه در اتفاقات مربوط به اقوام.

پرهیز از سوگیری در برنامه های تولیدی . 13
نسبت به یک قوم خاص؛ پرهیز از راهبرد 

قوم مداری در رسانه.
اطالع  رسانی نسبت به خدمات رفاهی و . 14

سالمت پس از انقالب در مناطق قومی.
عدم نمایش برنامه های برجسته ساز تلقین . 1۵

احساس محرومیت در اقوام.
دغدغه های . 16 و  مشکالت  برجسته سازی 

گروه های قومی برای مسئوالن استانی و 
پیگیری آن.

نگاه رسانه ای مستمر به گروه های قومی، . 17
نه  فقط ایام انتخابات.

استفاده از نمادهای مشترک یا استفاده از . 1۸
کارشناسان قومی در ایام انتخابات.

حضور بیشتر خبرنگاران در نواحی مرزی . 19
برای به تصویر کشیدن خدمات نظام.

ایجاد خبر مجزا برای قوم ترکمن.. 20
توزیع عادالنه نمایان شدن گروه های قومی . 21

در رسانه استانی.
ارائه تعریف مشخص و کاربردی از جایگاه، . 22

مسئولیت های  و  اختیارات  سهم،  نقش، 
گروه های قومی استان.

در . 23 مدون  و  الزم  سازوکارهای  تعیین 
مدیریت و بسیج افکار عمومی و تبلیغات.

y راهکارهای اقتصادی 
محرومیت زدایی از همه مناطق قومی و توزیع . 1

عادالنه ثروت میان مناطق قومی و غیر قومی.
افزایش فرصت های شغلی در مناطق قوم . 2
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اولویت بخشی به عمران و آبادانی منطقه ای، . 3
به  ویژه در حاشیه های مرزی.

توزیع عادالنه ثروت عمومی و بهره مندی . 4
برابر همه مناطق از مواهب و منافع کشور.

اسب اصیل ترکمن، ظرفیت مغفول مانده.. ۵
معرفی صنایع  دستی از جمله قالی، پشتی . 6

و زیورآالت ترکمن از شبکه استانی.
نمایش تالش قوم ترکمن در کشاورزی و . 7

پرورش میگو.
و . ۸ ایجاد  در  استان  اقوام  نمایش مشارکت 

نیمه  صنعتی  از دامداری های  بهره برداری 
و صنعتي.

و . 9 جنگل نشینان  مشارکت  از  الگویی  ارائه 
جوامع بومی و قومی، در حفاظت، احیا و 
توسعه و بهره برداری اصولي از جنگل ها و 
مراتع، از شبکه استانی با تولید برنامه های 

مرتبط.
معرفی . 10 منظور  به   اقتصادی  برنامه  تولید 

مشارکت اقتصادی در بازارچه این که برون - 
بازارچه مرزی استان.
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مهدی زاده، سید محمد. )13۸9(. نظریه های رسانه، . 22
تهران:  انتقادی،  دیدگاه های  و  رایج  اندیشه های 

انتشارات همشهری.
نشانی . 23 به  گلستان  استانداری  اطالع  رسانی  پایگاه 

www.golestanp.ir
فرهنگی . 24 میراث  کل  اداره  اطالع  رسانی  پایگاه 

www. نشانی  به  گلستان  استان  گردشگری  و 
golestanchto.ir

2۵ .www.amar. پایگاه اطالع  رسانی مرکز  آمار ایران
org.ir

26 .http:// پورتال ستاد انتخابات وزارت کشور به نشانی
moi.ir/Portal/Home


