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مطبوعات و توسعه
تقی تفرشی 

چکیده:
رسیدن به توسعه و گریز از گردونه فقر در ابعاد مختلف یکی از مهم 
ترین آرزوها و آمال هر ملتی محسوب می شود، تجارب کشورهاي توسعه یافته 
نشان می دهد سرانجام بیشتر آنها از طریق توسعه سیاسی، فرهنگی، اقتصادي، 

عه پایدار دست یافتند. در این راستا مراکز آموزش عالی در صنعتی، و ... به توس
سطح آجا تالش دارد به منظور ارتقاء سطح علمی و بینش کارکنان و با توجه به 
شناخت محیط ملی گامهاي موثري را نظیر انتشار فصلنامه علوم و فنون نظامی 

بردارد. 

مومیکلید واژه: توسعه، رسانه هاي گروهی، مطبوعات، افکار ع

مقدمه:
بی شک حرکت به سوي هر تحول سازنده اي به خصوص توسعه، 
یک سري پیش زمینه هاي اخالقی، ذهنی و فرهنگی را می طلبد تا افکار 
عمومی جامعه پشتیبان هر راهبرد به ویژه در مراحل اجرایی نباشد روند 
کار با دشواري مواجه خواهد شد.  یکی از موارد بسیار مهمی که الزم 

و صنعتی بیشتر به آن ، فرهنگیاقتصادياست در راهبرد توسعه سیاسی،
توجه شود نقش افکار عمومی و روند آماده سازي ذهنیت ها و شکل 



فصلنامه 
پژوهشی 
آموزشی

وم عل
و فنون 
نظامي

سال دوم 
3شماره

27

گیري برخورد عقالیی با مسایل است، بدون شناخت و تفکر عمیق، جدي 
غیرممکن است. در همه زمینه ها اشاره شدهو هدفمند، توسعه

که بدون آگاهی و آمادگی افکار عمومی و همچنین بدیهی است
فراهم شدن شرایط ذهنی براي تغییر و بهتر زیستن، موفقیت طرح هاي 

در فرایند توسعه متولی و تشکیالتی را ملی امکان پذیر نخواهد بود،
دیگر، نیازمندیم که با عنوان پیشگامان یا بستر سازان توسعه یا با هر نام

و هدایت روند توسعه و هماهنگی سازندافکار عمومی را آماده می
ر حمایت نهادهاي مختلف دولتی، خصوصی و هماهنگی هاي مختلف را د

. به هر حال کلید اصلی توسعه در هر جامعه از راهبرد به عهده می گیرند
اي در دست مدیریت آن جامعه است. مدیریت باید خود را توانمند کند و 

افکار عمومی و حولی فراهم آورد. جامعه،راي هر تزمینه ها و الزامات را ب
اذهان را آماده کند و با انتخاب راه هاي صحیح و با تفکر، تعمل و اصالح 

جامعه را به سوي توسعه حرکت دهد. انهمداوم و هوشمند
کانات مادي و رفاه جامعه : عبارت از رشد کمی و کیفی امتعریف توسعه

که در ابعاد مختلف زندگی اعم . توسعه واقعیتی مادي و ذهنی استاست
از اقتصادي ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی اثرات مشخصی بر جاي 

می گذارد .

شاخص هاي توسعه 
این واقعیت که غالب محققین و نویسندگان پیرامون بحث توسعه 
از اقتصاددانان بوده اند ، شاخصهاي توسعه یافتگی نیز بیشتر مادي و 

الق ، خلقیات ، روحیات و ارزشهاي انسانی بوده کمی و بدون توجه به اخ
است . 

اهداف اساسی توسعه که غالبا به عنوان اصول پذیرفته شده و 
مورد قبول از آنها یاد می شود عبارتند از : 
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افزایش امکانات و مواد مصرفی در زمینه هاي غذا ، مسکن –الف 
بهداشت و اشتغال ،

به موضوعات و نیازهاي روحی و دسترسی بیشتر و باالتر –ب 
تامین حقوق اجتماعی ،–روانی مانند آموزش ، آزادي هاي سیاسی 

فردي و اجتماعی . 

کسب موقعیت ها و برتري سیاسی و بین المللی و جلب –ج 
احترام ملیتهاي دیگر و همچنین برخورداري از امنیت اجتماعی و 

اقتصادي در حد باالي خود . 

ر توسعه و تبدیل امور کیفی و معنوي به امور کمی براي فهم بهت
و محسوس و ملموس و تبیین وضعیت کشورهاي مختلف و مقایسۀ آنها با 

مواردي به عنوان (( شاخص هاي توسعه )) معرفی شده اند . یکدیگر ،
ولی براي هرچند این بحث از جهات متعددي مورد مناقشه قرار گرفته ،

توحیدي اسالم ، به –قایسه با دیدگاه هاي الهی اطالع از نظرات رایج و م
طور اختصار به آنها اشاره می شود . 

درآمد سرانه - 1
ساختار توزیع درآمد - 2
Life expectencyامید به زندگی (عمر متوسط) - 3

(از نظر کیفی)ساختار جمعیتی - 4
ساختار نیروي کار - 5
مصرف سرانه انرژي ! - 6
موزش درصد باسوادي و میزان بودجه آ- 7
نرخ رشد تولید ناخالص ملی - 8
تعداد پزشک ، تخت بیمارستانی، افراد متخصص- 9

نرخ زاد و ولد و مرگ و میر -10
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میزان مراکز علمی، تحقیقاتی و پژوهشی-11
کارخانجات صنعتی و تولیدي -12

همانگونه که مالحظه می شود نه تنها این شاخص ها و نظائر آن 
بلکه هریک واقعی باشد ،و توسعۀنمی تواند گویاي واقعی توسعه یافتگی 

از آنها نیز داراي ابهامات متعددي است که به سادگی نمی توان روشن 
کرد و پاسخ گفت . 

مهم ترین اشکال این شاخص ها روشن نبودن مبنا و زمان 
سنجش است . به عبارت دیگر مرز توسعه و عدم توسعه مشخص 

نمی باشد . 

همیت فوق العاده اي که در سطح به هر حال علی رغم توجه و ا
همچنان ابهامات زیادي وجود بین المللی به این موضوع داده شده است ،

دارد که غالبا مورد بهره برداري و سوء استفاده استکبار جهانی قرار 
)152-154: 1374می گیرد . (منصوري ، 

توسعۀ سیاسی
وم در توسعۀ سیاسی از مفاهیمی است که پس از جنگ جهانی د

ادبیات توسعه مطرح شده است و حوزة بحث مهمی را در علوم سیاسی و 
جامعه شناسی سیاسی تشکیل می دهد . در ارتباط با فضاي مفهومی این 
واژه ، دیدگاه هاي مختلفی وجود دارد . توسعۀ سیاسی به نظر برخی از 
افراد ، شرایط سیاسی الزم و اساسی اي براي توسعۀ اقتصادي و صنعتی 

حکومتی الزم توسعۀ سیاسی، ایجاد شرایط سیاسی واست . بدین ترتیب 
براي تحقق کارآیی اقتصادي بیشتر است . مفهوم دیگري از توسعۀ 

می گذارد و از همین تاثیر تاکیدي است که بر کارایی حکومت ،سیاسی
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رو توسعه با افزایش در کارایی اجرایی و ظرفیت بیشتر در انجام سیاست 
همراه می شود . همین مفهوم از توسعه بیشترین همراهی را هاي عمومی

با ادارة حکومت توسط استعمار داشته و توجه آن به توسعۀ معقول و 
دیوانساالر معطوف بوده است . سومین تعریف دیگر توسعۀ سیاسی به 
تبعیت از نظریه پردازان بزرگ اجتماعی مطرح شده و با درجۀ توسعه بر 

سنتی پیشی “وهاي رفتاري نوین بر الگوهاي رفتاري حسب میزانی که الگ
ارتباط پیدا می کند . بدین ترتیب توسعه هنگامی محقق می می گیرند ،

جاي استانداردهاي معمول را بگیرد ، شود که مالحظات به دست آمده ، 
تمرکز کارکردي به جاي از هم گسیختگی کارکردي در روابط اجتماعی 

جاي هنجارهاي ویژه را اشغال کند . مفهوم بنشیند و هنجارهاي کلی 
چهارم توسعۀ سیاسی با آزمون کارایی کلی همۀ نظام و ظرفیت ادارة 
حکومت و جامعه به عنوان یک کل همراه است و در دیدگاه پنجم ، 

با 1استیت)–توسعۀ سیاسی را به ایجاد یک دولت ـ ملت ( نیشین 
د (لوسین پاي ، ترجمۀ کارایی مؤثر در دنیاي نوین تعریف می کنن

) . 41: 1370مجیدي ، 
که از صاحب نظران بنام توسعۀ سیاسی است 2به نظر لوسین پاي

، توسعۀ سیاسی حداقل در ده معناي مختلف زیر به کار برده شده است ، 
آنها به ترتیب عبارتند از : 

استلزامات سیاسی توسعه اقتصادي 

سیاست نمونه جامع سنتی

سینوگرایی سیا

کشور - عملکرد ملت 

1- Nation state
2- Lucianpye
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توسعۀ اقتصادي ـ اداري 
همگانیبسیج عمومی و مشارکت 

استقرار دموکراسی 
تغییر و تحول منظم و با ثبات 

)  68: 1360بسیج و قدرت (سیف زاده ، 
همچنین لوسین پاي از توسعۀ سیاسی به عنوان تقویت کننده 

می کند و مشارکت هاي دموکراسی نظام سرمایه داري غرب یاد ارزش
اي ، وجود نظام هاي چند حزبی ، رقابت هاي انتخاباتی ، ثبات توده

سیاسی و پرهیز از تنش در ساختار سیاسی را به عنوان شاخص هاي 
توسعه اقتصادي و مشروعیت 1شناسد . مارتین لیپستتوسعه سیاسی می

ی سیاسی را به عنوان شرایط الزم براي تحقق توسعه سیاسی در نظر م
گیرد و تحقق این شرایط را ناشی از نظام طبقاتی باز ، سطح باالي 

داند . گابریل ش عمومی میصنعتی شدن و فراگیر بودن آموزش و پرور
نیز تبدیل دموکراسی به یک نهاد ساخت یافته ، بسیج عمومی و 2آلموند

گسترش جامعۀ مدنی را از شرایط تحقق توسعه سیاسی می داند . 

سعه سیاسی فرآیندي است که زمینۀ الزم را براي نهادینه در مجموع تو
کردن تشکل و مشارکت سیاسی فراهم می کند که حاصل آن افزایش 

)20- 21: 1377از کیا ، ( توانمندي یک نظام سیاسی است . 

نقش مطبوعات در توسعۀ ملی ایران 
هم رسانه ها ، و به معناي خاص آن مطبوعات ، و هم توسعه در 

دبیات علوم اجتماعی کنونی جامعه جایگاه ویژه اي دارند . اگر یک ا
تقسیم بندي ابتدایی را در مورد این دو مقوله بپذیریم ، اولی نقش ابزاري 

1- Martin lispet
2- Gabriel Almond
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توان دارد و دومی یکی از اهداف عمدة اجتماعی تلقی می شود . طبعا می
رد . حول این دو مقوله و چگونگی ارتباط میان آنها پرسشهایی را مطرح ک

پرسشهایی از قبیل توسعۀ ملی چیست ؟ موانع آن در ایران کدام است ؟ 
تحقق آن از چه مسیرهایی ممکن است ؟ توسعه چه تحولی را در رسانه 

نقش رسانه ها به ویژه مطبوعات به عنوان یک ها ایجاد می کتد ؟
و الی آخر . ابزار در تحقق توسعۀ ملی چگونه است ؟

توسعۀ ملی -1
نه تنها یک هدف و » توسعه«هرا به نظر می رسد که محقق کردن ظا

مطلوب براي کشورهاي در حال توسعه تلقی می شود ، بلکه به عنوان 
ضرورتی انکار ناپذیر نیز جلوه گر است ، که در صورت عدم تحقق آن ، 

می شود . مواجه مخاطرة جدي باجوامعبقاي 
معنا و مفهوم واقعی » ملی«از سوي دیگر توسعه جز در قالب 

زیرا که واحدهاي شناخته شدة بین المللی که در تعامل و داد و ندارد ،
هستند ، و اگر برنامه هایی براي » ملی«ستد با یکدیگرند ، واحدهاي 

نیز به » ) توسعۀ ملی«(کوچکتر یا بزرگتر از توسعه » منطقه اي«توسعۀ 
قابل اجراست ، » ملی«احد اجرا درآید ، صرفا پس از تایید یا موافقت و

هستند . » واحدهاي ملی«زیرا واحدهاي تصمیم گیري مشروع و قانونی 
سود » توسعه«در عنوان » ملی«به همین دلیل ضرورتا می بایست از قید 

جست ، تا بدین وسیله بر شرایط و زمینه هاي متفاوت و مرتبط 
نی نیز تصریح با مقوله توسعه تاکید گردد  و به طور ضم» واحدهاي ملی«

در عین آنکه می تواند تعریف و معناي واحدي » توسعه«می شود که 
الزاما یک » واحدهاي ملی«داشته باشد ، ولی به لحاظ گوناگونی هاي 

سیاست گزاري عام که تمام کشورها را شامل شود ندارد ، بلکه هر نوع 



فصلنامه 
پژوهشی 
آموزشی

وم عل
و فنون 
نظامي

سال دوم 
3شماره

33

رایط قضاوت نسبت به یک عمل یا فرآیند توسعه اي صرفا در ارتباط با ش
امکان پذیر و داراي معناست . » واحد ملی«محیطی 

به همین دلیل در مورد ایران نیز می باید ابتدا معنا و مفهوم 
در این مرحلۀ تاریخی را روشن کرد و توضیح داد که » توسعه ملی«اصلی 

تنگناهاي اصلی آن کدام است ، سپس به نقش مطبوعات در رفع این 
تنگناها و کمک به معضل توسعه پرداخت . 

دي ، سیاسی ، داراي وجوه گوناگون اقتصا» توسعه ملی«
» توسعه«اجتماعی و فرهنگی است و طبعا هر نوع تعریف کالنی که از 

یابد براي آن شود ، ساختار و رفتار متناظري را در وجوه چهارگانۀ فوق می
تعریف کرد . و اگر یکی از وجوه مذکور بنا به دالیلی خود را با شرایط 

یا نامتوازن به وقوع پیشرفتۀ وجوه دیگر انطباق ندهد ، توسعه نا همگون 
می پیوندد که به عدم تعادل اجتماعی منجر و جامعه دچار مشکل 

می شود . 
تنگناهاي توسعۀ ملی ایران - 2

توسعۀ ملی روندي هماهنگ و نسبتا مشخص است که اجزاي 
گوناگون جامعه طی می کنند ، مثال تحول در گسترة شهرنشینی 

گر مثل افزایش در صورتی که همراه با تحوالت اجتماعی دی
تحصیالت یا تامین اجتماعی نباشد ، بی ثباتی و عدم تعادل را در 

جامعه ایجاد خواهد کرد . 
شاخصهاي توسعۀ ملی ایران در وجوه فرهنگی ، اقتصادي و 
اجتماعی طی یک قرن اخیر تحوالت چشمگیري را نشان می دهد . 

ا قابل مقایسه نیست جامعۀ ایران در ابتداي قرن با جامعۀ پایان قرن تقریب
درصد افزایش یافته 80. میزان سواد از حدود صفر علی القاعده به حدود 

درصد رسیده 60درصد باالي 10-15است . شهرنشینی از حول و حوش 
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است . مشارکت اجتماعی و تقاضا براي آن از جمله از طرف زنان بسیار 
تولید قابل زیادتر شده است . در آمد ملی و صنعتی و ماشینی شدن 

مقایسه با گذشته نیست . ساختار خانواده ، ساختار اجتماعی روستا ، 
تغییرات به وجود آمده در تامین اجتماعی و بهداشت عمومی و ارتباطات ، 
ایران پایان قرن را از ایران ابتداي قرن کامال متمایز می کند . این سیاهه 

نه اي که اگر تصویر از تحوالت را می توان همچنان تکمیل کرد ، به گو
ابتداي قرن ایران را با تصویر پایان قرن آن مقایسه کنیم ظاهرا هیچ 
تشابهی وجود ندارد . از نحوة لباس پوشیدن و غذا خوردن گرفته تا 
سیماي ظاهري شهر و روستا و حتی اندیشۀ مذهبی نیز دچار تحول و 

تغییر اساسی گردیده است . 
چنین احساس می شود که از نظر علی رغم این واقعیت آشکار ،

نخبگان و صاحبنظران ، گره و تنگناي توسعۀ ملی ایران همچنان باز نشده 
در ابتداي است . علت چنین تصوري در یک وجه اشتراك اساسی ایران

، پس برهههر دو در ایان قرن است . مساله اصلی مشترك پا قرن ت
اسی ایران طی یک افتادگی ساخت سیاسی است . در حقیقت ساختار سی

. نشده استتحولمهاي جامعه ارقرن اخیر متناسب با دیگر ساخت
در توسعه ملی ایران موثر باشد. می توانندبنابر این رسانه (مطبوعات)

نظریه نوسازي انسان لرنر : 
یکی از معروفترین مطالعات اولیه در مورد نوسازي ، توسط دانیل 

ام شد . او در کتاب (( گذر از جامعه انج(Daniel Lerner,1958)لرنر 
سنتی)) فرآیند نوسازي را در چندین کشور خاورمیانه بررسـی کـرد ، بـه 
طوري که یک تحقیق نمونه اي را در کشورهاي غیر پیشرفته انجام داد و 

نهایتا کلیه مشاهدات خود را از جامعه روستا مطرح نمود . 
مشـارکت ،  سه متغیر در این مطالعه ، لرنر بیشتر متوجه رابطه

اسـت . او در واقـع مشـارکت را علـت پیـدایی تحرك روانی و توسـعه 
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ویروس ذهنی و تحرك روانی در جامعه مـی دانـد . بـه نظـر او بـا ایجـاد 
تحرك روانی می توان به ساخت شخصیت پویا و فعال با قـدرت انطبـاق ، 

ابتکار و نوآوري نایل آمد . 
مشارکت در جامعـه کـه منجـر بـه لرنر بدوا به مکانیسم افزایش

تحرك روانی می گردد اشاره دارد . او در مطالعه اي کـه در شـش کشـور 
بین متغیرهاي شهرنشینی، سـواد،  خاورمیانه از جمله ایران انجام داد 

مشارکت و دسترسی به رسانه ها ارتباط معنی دار و نزدیکی یافت 
مرتبط ارتبـاط اسـت . بـه . به نظر او نوسازي با این چهار متغیر وابسته و

گسترش سواد و دسترسی بـه رسـانه هـا نظر لرنر سه متغیر شهرنشینی ،
قابل اندازه گیري است در حالی که متغیر مشارکت تا حدي ذهنی است و 
اندازه گیري آن مشـکل اسـت . بـه عقیـده لرنـر جامعـه جدیـد، جامعـه 

. به عقیـده مشارکتی تا حدي ذهنی است و اندازه گیري آن مشکل است 
لرنر جامعه جدید جامعه مشارکتی یا جامعه مشارکت جو اسـت و فراگـرد 
نوسازي حرکت از جامعه سنتی به جامعه مشـارکتی اسـت . مشـارکت در 

در زمینه اقتصادي به صورت زمینه سیاسی به صورت شرکت در انتخابات ،
ده از فعالیت در بازار و افزایش درآمد و مشارکت فرهنگی به صورت اسـتفا

کند رسانه ها و مشارکت روانی به صورت همدلی و تحرك روانی جلوه می
. به عقیده لرنر تحول جامعه غیر مشارکتی بـه جامعـه مشـارکتی ، داراي 

پیام منظم تغییر در سه جنبه است : 
شهر نشینی افزایش می یابد . - 1
این امر خود منجر به توسعه سواد می گردد . - 2
رسانه ها را گسترش می دهد . و متعاقبا دسترسی به- 3

از نظر لرنر بـین دو متغیـر سـواد و دسترسـی بـه رسـانه رابطـه 
متقابلی است . به طوري که سواد، رسانه ها را گسترش می دهـد 
و رسانه ها به نوبه خود به توسعه و عمومی شدن آن کمـک مـی 
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کنند . با توسعه صنعتی و تکنولوژیکی جامعـه شـروع بـه تولیـد 
، ایجاد شبکه هاي رادیویی و تلویزیونی و ایجاد سینما در روزنامه 

مقیاس انبوه و وسیع می نماید کـه ایـن امـر خـود سـواد را نیـز 
گونه نمایش می دهد:توسعه می دهد . لرنر این چند متغیر را این

در نظریه لرنر چهار متغیـر کـه شـاخص هـاي مدرنیتـه 
انـد ، بـه اهنـگ و متعادلهستند ، داراي رابطـه و کـارکردي هم

طوري که هرگونه عدم تعادل بین آنها منجر به ایجاد بی سازمانی 
و بی ثباتی در جامعه می گردد . او با مقایسه میزان شهرنشینی و 
سواد در ترکیه و مصر نتیجه می گیرد ، بـا آنکـه شهرنشـینی در 
مصر بیش از ترکیه است ، ولی به دلیل اینکه میزان سواد پـائین 
است ، این کشور مبانی الزم براي مدرن شدن را ندارد . در ترکیه 

هاي چندگانه مدرنیسم به صـورت هماهنـگ توسـعه هم شاخص
یافته و افزایش مشارکت در انتخابـات بـا افـزایش سـواد و رشـد 

سوادان مهاجر مقیم شهرها شهرنشینی متعادل است . در مصر بی
هاي سیاسـی ثباتیو بیها که اغلب روستایی هستند منبع بحران

و اقتصادي و مخاطبـان مسـتعدي بـراي جنـبش هـاي افراطـی 
هستند . 

افزایش میزان 
سواد

دسترسی به رسانه 
ها

افزایش مشارکتافزایش شهرنشینی
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لرنر همچنین رابطه سه نوع انسان سنتی ، در حال گـذر 
و مدرن را با چهار متغیر نوسازي بررسی کرده و نتیجه می گیرد 
که هرچه از نوع شخصیت سنتی به طرف متجدد و مدرن حرکت 

عامل (متغیر) سـواد ، شهرنشـینی، 4ا با می کنیم همبستگی آنه
استفاده از رسانه ها و مشارکت زیاد می شود : 

نتیجه:
ر یک جامعه، ایجاد و تقویت نهادهاي براي تحقق توسعه د

پانزده گانه زیر ضروري قلمداد شده است که به اختصار در جدول 
اند.زیر نمایش داده شده 

اي الزمهاي اصلی توسعهویژگینام نهادردیف
مشروعیت علم در امور علمی، مشروعیت آراي نهاد حکومتی متکی بر دموکراسی1

محدودیت دخالتهاي عمومی در امور غیر علمی،
دولت، عدم تمرکز در تصمیم گیریها، مشارکت 

خالق، واقعی و شکوفاي مردم
مستقل از دولت، مقتدر، قانونمند، کارآ، سریع، نهاد قضایی پاسدار حریم آزادیهاي مردم2

ارزان، در دسترس عموم
مستقل از دولت، معتبر، متنوع ، فراگیر، آزادهاي جمعیرسانه3
مستقل از دولت، معتبر، در اختیار صاحبان استعدادگاهها و مؤسسات آموزش عالیدانش4
مستقل از دولت، متنوع، فراگیراحزاب سیاسی5

دسترسی به رسانه شهرنشینیسوادنوع شخصیت
مشارکتها

++++متجدد

+++-درحال گذار الف
++--درحال گذار ب
+---در حال گذار ج

----سنتی
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مؤسسات نظریه پردازي مجامع علمی و 6
مؤسسات تحقیقاتی

محل پرورش نوآوران سیاسی (سیاستمداران خبره)، 
مستقل از دولت، متنوع، آزاد و فقط محدود به 

دود علم، محل پرورش دانشمندانح
مستقل از دولت، متنوع، فراگیر، محل پرورش (D.R)مؤسسات پژوهشهاي کاربردي 7

نوآوران فنی(مخترعین)
مجامع و تشکیالت صنعتی، تولید شرکتهاي 8

سرمایه گذاري
محل پرورش داراي قدرت،مستقل از دولت، متنوع،

نوآوران اقتصادي
متکی بر تولید اقتصادي جامعه، متکی بر کار مردم، ساختار بودجه دولت9

قانونمند، متکی بر نگرش آینده نگري و مدیریت 
فنی–علمی 

فراگیر، متکی بر هدف اصلی پرورش انسانهاي نو و نظام آموزشی عمومی10
اجتماعی کردن انسانها، رایگان براي عموم، متکی بر 

نیروي انسانی ویژه و فضاهاي آموزشی مناسب
فراگیر، در ارتباط مستقیم با بافت اقتصادي جامعه، نظام آموزش فنی حرفه اي11

محل عرضه نیروي انسانی ماهر
شبکه بانکی گسترده، بازار سرمایه، مهار منابع آب و زیرساختهاي اقتصادي12

خاك، شبکه تامین انرژي، تجهیزات وسیع تولیدي، 
دي،...پذیرفته بودن پیگیري سود در امور اقتصا

نظام حمایتهاي اجتماعی معقول و فراگیر، نظام زیرساختهاي اجتماعی13
بیمه هاي اجتماعی فراگیر، نظام بیمه هاي فردي 

فراگیر
سیاست خارجی معقول، نیروهاي دفاعی کافی، نظام تشنج زدایی از روابط خارجی14

ها و پیوندهاي منطقه اي اقتصادي قوي، اتحادیه
ی گسترده پیوندهاي فرهنگ

عضویت موثر در سازمانهاي بین المللی، نظام نظام پیوستگی اقتصاد  در جهان15
گمرکی نسبتاً باز، نظام حمایتهاي اقتصادي مناسب
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مهدي زاده، سید محمد، مطبوعات و توسعه سیاسی، دومین سمینار بررسی مسایل -1
1377و تحقیقات رسانه، مطبوعات ایران، تهران، انتشارات مرکز مطالعات

1377ازکیا، مصطفی، جامعه شناسی توسعه، موسسه نشر کلمه تهران، -2

موسسه نشر علوم، علوي، پرویز، ارتباطات سیاسی، ارتباطات توسعه و مشارکت سیاسی،-3
1375تهران، 

1383عظیمی، محمد حسین، سلسله مقاالت، الزامات توسعه، -4
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