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چکیده

هــدف ایــن پژوهــش، شناســایی الزامــات، موانــع و راهکارهــای بومــی جهــش تولیــد در اســتان اردبیــل و نقــش 

رســانۀ اســتانی در مقولــۀ مهــم جهــش تولیــد اســت. ایــن تحقیــق به صــورت کیفــی اجــرا شــده اســت؛ در بخــش 

ــده،  ــای کدگذاری ش ــل از داده ه ــای حاص ــد از یافته ه ــدل نظام من ــک م ــاختن ي ــرای س ــی ب ــی، از روش دلف کیف

ــری  ــا اســتفاده از روش نمونه گی ــه ب ــد ک ــرگان بودن ــن از خب ــن پژوهــش، 15 ت ــاری ای اســتفاده شــد. جامعــۀ آم

هدفمنــد و گلولــه برفــی انتخــاب شــدند. براســاس یافته هــا،  موانــع، راهــکار و نقــش رســانۀ اســتانی در تحقــق 

اهــداف جهــش تولیــد از شــش عامــل اســتراتژی، محیطــی، قوانیــن و مقــررات، زیرســاختی و آمــوزش و یادگیــری 

ــی از  ــدم آگاه ــرمایه گذاری، ع ــای س ــودن هزینه ه ــاال ب ــانات ارزی، ب ــرخ نوس ــش ن ــت. افزای ــده اس ــکیل ش تش

ــۀ موانــع مهــم جهــش تولیــد  فرایندهــای توســعۀ صنایــع، مســائل و مشــکالت حــوزۀ مدیریتــی و... نیــز ازجمل

ــورآفرینی و  ــیت زایی، ش ــی، حساس ــازی، آموزش ده ــا فرهنگ س ــانه ها ب ــت رس ــاط، الزم اس ــن ارتب ــتند؛ در ای هس

انگیزه زایــی، بــه کاهــش مشــکالت در ایــن زمینــه کمــک کننــد. عــالوه بــر ایــن، یافته هــای پژوهــش، الزامــات و 

راهکارهــای رســانه ای در پیشــبرد اهــداف درراســتای جهــش تولیــد را معرفــی کرده انــد کــه  نیازمنــد ایجــاد ارتبــاط 

ــان و مجریــان بخش هــای مختلــف اســت. ــا متصدی ــادل اطالعــات ب ــا دســتگاه های اجرایــی، تب ب

واژه های کلیدی

جهش تولید، رسانه، تولید ملی، موانع تولید.
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