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استراتژی مورد نیاز رسانه ملی

چکیده
مدیریت استراتژیک، اساسی ترین مسئله کالن و دل مشغولی رسانه هایی است که برای 
خود رسالتی فرهنگی-اجتماعی قائل اند یا دست کم تأثیر بر فرهنگ و افکار عمومی، از 
دغدغه های اساسی آن ها شمرده می شود. تحقق اثربخشی مدیریت پیام بنا بر اقتضائات 
خود، سازوکارها و نیز فرایندهای ویژه ای را می طلبد. از مهم ترین مراحل مدیریت پیام، 
پس از تعیین اهداف و چشم اندازها، ابداع و تدوین استراتژی های نیل به آن ها است. 
چه این که استراتژی ها، عملیات و تالش گسترده رسانه را با یکدیگر هماهنگ و همسو 
می سازد و مدیران را از سردرگمی ها حفظ می کند و آنان را به اثربخشی و بهینه سازی 
فعالیت ها و نیز پیشگیری از انحرافات خزنده قادر می سازد. افزون بر این ها آینده نگری 
و آینده سازی، دستیابی به نتایج بلندمدت و اساسی و پیشگیری از انحرافات خزنده، 
تنها با ترسیم استراتژی های روشن و اجرای برنامه های استراتژیک میسر خواهد بود. 
از طرفی قائل بودن به دین به منزله یکی از اصلی ترین مؤلفه های یک فرهنگ اصیل 
برای رسانه بزرگی مانند رسانه ملی، استلزامات خاصی را به بار می آورد و در صورتی که 
در جایگاه حقیقی خود قرار گیرد به منزله روحی در کالبد رسانه، به همه سطوح مدیریت 
و سازوکارهای مدیریت پیام ها -از اهداف، سیاست ها و استراتژی ها گرفته تا اجرایی 
ترین تکنیک ها و قالب های برنامه سازی- رنگی الهی می بخشد. در این مقاله پس 
از یادآوری برخی مفاهیم و مقدمات، به مهم ترین استراتژی های مورد نیاز رسانه ملی 

خواهیم پرداخت.
کلیدی:  استراتژی، رسانه، سیاست رسانه، رسانه ملی  گان  واژ
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مقدمه

فعالیت های  در  استراتژی  اهمیت  و  ضــرورت 
رسانه ای

صاحب�نظران�مدیریت،�اتخاذ�شیوه�استراتژیک�
در�مدیریت�را�از�جهات�زیادی�از�جمله�موارد�زیر�
برای�سازمان�های�پیچیده�و�محیط�های�متغیر�
ضروری�می�دانند.�هماهنگ�سازی�تصمیمات�و�
نگاه� سازمان؛� اهداف� با� گون� گونا فعالیت�های�
و� اصلی� بخش�های� همه� و� ســازمــان� بــه� جامع�
مخاطبان،� وضعیت� و� محیط� به� توجه� فرعی؛�

رقبا� فرهنگی،� و� سیاسی� و� اجتماعی� اوضـــاع�
خرد� تصمیم�گیری�های� در� آن� کــردن� لحاظ� و�
تحوالت� پیش�بینی� و� بلندمدت� نگاه� کــالن؛� و�

آینده�در�برنامه�ای�بلندمدت.
ــژیـــک�و� ــراتـ ــتـ ــوه�ای�اسـ ــ ــی ــاذ�شــ ــــخــ بـــنـــابـــرایـــن�ات
به� را� مــدیــران� روشــن،� استراتژی�هایی� داشتن�
ــون�در� گ ــا ــون گ هــمــاهــنــگ�ســازی�فــعــالــیــت�هــای�
مــی�ســازد� ــادر� قـ اهـــداف� عینی� تحقق� راســتــای�
و� خــزنــده� و� تدریجی� انــحــرافــات� از� را� ســازمــان� و�
خواهد� حفظ� قابلیت�ها� و� امــکــانــات� هـــرزروی�
ــه�مــالحــظــه�مـــی�شـــود�هــمــه�ایــن� کــــرد.�چــنــان�ک
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وضوح� به� رسانه�ای� سازمان� یک� در� ضرورت�ها�
اهداف� در� بخواهد� رسانه� گر� ا و� می�شود� دیــده�
کــامــیــاب�شـــود،�بــایــد�همه� پــیــام�رســانــی�خـــود�
هماهنگ� زمینه� ایــن� در� را� خــود� فعالیت�های�
کند�و�این�امر،�نیازمند�تدوین�استراتژی�است،�
کــل�ســازمــان�و� بــه�بــیــان�دیــگــر،�نــگــاه�جــامــع�بــه�
اوضــاع� و� مخاطبان� شناخت� آن،� بخش�های�

آینده،� تحوالت� پیش�بینی� نیز� و� ــان� آن محیط�
و� دارد� حساسیت� و� اهمیت� رسانه� بــرای� همه�
زمینه�ها� همه� در� را� استراتژیک� مدیریتی� اتخاذ�
فرهنگی� فــعــالــیــت�هــای� ــا� ب ارتــبــاط� در� بــه�ویــژه�
گذشته�و� گر�در� رسانه�ایجاب�می�کند؛�بنابراین�ا
گسترش�رسانه�های�نوین،� هم�زمان�با�تکوین�و�
بعضی�شعارها� و�طرح� تبلیغات� برخی� دلیل� به�
نهادهایی� به�مثابه� رســانــه�هــا� مــی�رفــت� گــمــان�
بی�طرف�عمل�می�کنند،�امروز�فعالیت�بسیاری�از�
رسانه�های�بزرگ�و�حتی�بین�الللی�مانند��BBCو�
�CNNو��BBGدر�آمریکا�با�انگیزه�های�سودآوری�
ــرف�و�جــهــت�گــیــری� اقـــتـــصـــادِی�صــ مــنــفــعــت� و�
سرمایه�داری� نظام� نفع� به� سیاسی-اقتصادی�
این� و�عمودی� افقی� پیوستن� است.�هم�چنین�
بــزرگ� سامانه�های� تشکیل� و� هــم� بــه� رسانه�ها�
رسانه�ای،�مبتنی�بر�استراتژی�ها�و�اهداف�خاص�
به�خوبی� فرهنگی� امپریالیسم� شکل�گیری� و�
کنترل� کــه�ِاعــمــال�مــدیــریــت،� نــشــان�مــی�دهــد�
رسانه�ها،� پــیــام�هــای� بــر� اســتــراتــژیــک� نــظــارت� و�
اصلی� ویژگی�های� از� و� اجتناب� غیرقابل� امــری�

رسانه�های�مدرن�است.

مدیریت� کلی� الــگــوی� به�کارگیری� کلی� بــه�طــور�
استراتژیک�در�فرایند�مدیریت�پیام،�مراحل�زیر�

را�ایجاب�می�کند:
1.�شناخت�و�تعیین�مأموریت�ها�و�چشم�انداز�و�

اهداف�رسانه؛
2.�شناخت�وضعیت�موجود�)وضعیت�فرهنگی�
و�اجتماعی�مخاطبان�و�نیز�توان�و�استعدادهای�

رسانه(؛
3.�تعیین�شیوه�های�نیل�به�اهداف�و�مطلوب�ها�

)استراتژی�های�اصلی(؛
مؤلفه�های� رعایت� )با� پیام�ها� مناسب� تولید� �.4

فنی،�هنری�و�محتوایی(؛
ــتــخــاب�زمـــان،� 5.�پــخــش�مــنــاســب�پــیــام�هــا�)ان

چینش�حجم،�تکرار�مناسب�و...(؛
و� نــظــرســنــجــی� طــریــق� )از� بـــازخـــوردگـــیـــری� �.6

اثرسنجی(.
طبعًا�طی�مراحل�یادشده�نیازمند�سازوکارهای�
الزم،� ــژوهــش�هــای� پ ــجــام� ان مــانــنــد� مشخصی�
که� پرورش�و�تأمین�نیروهای�مناسب�و...�است�
به�برخی�از�آن�ها�مانند�تدوین�اسناد�باالدستی�
در� و�سیاست�ها� اهــداف� و� دربــاره�چشم�اندازها�
رسانه�ملی�)صدا�و�سیما(�پرداخته�شده�است.

استراتژی های رسانه
1.�استراتژی�میل�گرایی�)لذت�گرایی(

راه� از� مخاطبان� جــذب� به� رسانه� کلی� رویــکــرد�
هر� از� آنــان� به� لذت�بخشی� و� امیال� پاسخگویی�
با�شعار� که�غالبًا� طریق�ممکن،�رویکردی�است�
مخاطب�محوری�)مشتری�مداری(�و�در�حقیقت�
و� صاحبان� منافع� و� اهــداف� تأمین� راستای� در�
گردانندگان�به�دست�بسیاری�از�رسانه�ها�اعمال�
گرایانه� می�شود�و�ریشه�در�بینشی�سکوالر�و�دنیا
که�در�این�بینش�)سکوالر(�ارزش�اصلی� دارد؛�چرا�
چنان�چه� و� است� لذت� یا� بهره�مندی� یگانه،� و�
ارزشـــی�حذف� نــظــام� از� را� و�خــداپــرســتــی� دیــن�
کنیم،�چیزی�برتر�از�لذت�باقی�نمی�ماند.�در�این�
از� مخاطبان� بردن� لذت� عام،� بسیار� استراتژی�
دیدنی�ها�و�شنیدنی�ها،�مقصود�اصلی�مخاطبان�
فرض�می�شود�و�رسانه�در�پی�ایجاد�جذابیت�ها،�
پاسخگویی�به�امیال�یا�تحریک�آن�ها�است.�به�
انــواع� از� بیشتر� هرچه� بهره�گیری� جهت� همین�
جذابیت�های�مادی�آشکار�و�پنهان،�خشونت،�

که  �  باید به خاطر داشت 
تمایالت و سالیقی رسمیت و 
که با نیازهای  توسعه می یابند 

فطری و حقیقی همسو و در 
راستای رشد و تعالی انسان ها 

باشند یا دست کم در ضدیت 
با نیازهای حقیقی و در نتیجه 

در جهت سقوط ارزش های 
اخالقی نباشند
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گونه�ای�روزافزون�اعمال�می�شود�و� ترس�و...�به�
که�این�رسانه�ها� این�حقیقت�را�آشکار�می�سازد�
بر�اصل،�تنها�مسئولیت�و�رسالتی�در�قبال�تعالی�
نیستند� قــائــل� خــود� بـــرای� مخاطبان� کــمــال� و�
و� اخالقی� ناهنجاری�های� گسترش� دربـــاره� که�

اجتماعی�نیز�دغدغه�ای�ندارند.
زمینه� ایـــن� در� ــی� غــرب نــویــســنــدگــان� از� ــرخــی� ب
ــرای�ما� ــ ــه�ب ک ــه�هــا� ــه�رســان ــون ــن�گ مــی�گــویــنــد:�»ای
می�کنند� اطالع�رسانی� یا� و� کرده� تولید� سرگرمی�
لطیف� انسان�هایی� کــه� اســت� آن�جهت� بــه� نــه�
که� است� آن�جهت� به� بلکه� مهربان�هستند،� و�

مبالغ�هنگفتی�پول�را�دنبال�می�کنند«.

گی های جدول مقایسه ای ویژ
 استراتژی فرهنگی رسانه

میل�گرایی
ساختارگراییکمال�گرایی�)روشنگری(�)جذابیت�محوری(

تمرکز�بر�تمایالت�و�
سالیق�مقطعی

تمرکز�بر�هماهنگی�
نیازهای�حقیقی�و�تمایالت

تمرکز�بر�نیازهای�
کلی حقیقی�

تمرکز�بر�قالب�ها�و�
روش�ها

تمرکز�بر�هماهنگی
�قالب�و�محتوا

تمرکز�بر�ساختارها�
و�محدودیت�ها

مخاطب�محوری�
ساختارمحوریمخاطب�محوری)جهت�تأمین�منافع(

نگاه�ابزاری�به�
کنترلی�و�نگاه�انسانی�و�اخالقیانسان�ها نگاه�

آمرانه

کنترل�بیرونی�و�تعالی�بخشیلذت�بخشی
محدودیت

محوریت�
تهیه�کنندگان

محوریت�صاحبان�اندیشه�
و�عالمان�متعهد

از�هر� که�به�طور�طبیعی�تکرار�استفاده� از�آن�جا� �
را�عادی� از�مدتی�آن� نوع�جذابیت�مادی،�پس�
برای� ناچارند� رسانه�ها� این�گونه� کــرد.� خواهد�
بیشتر�جذابیت�های� یا�جذب�مخاطبان� حفظ�
جدیدی� مــرزهــای� و� کنند� طــرح� را� غلیظ�تری�
ساختارهای� و� هنجارها� برخی� و� ــوردنــد� درن را�
این� طبیعی� نتیجه� گــذارنــد.� پــا� زیــر� را� پیشین�
مرزشکنی�های�مداوم،�ابتذال�اخالقی،�فساد�و�

گسترش�جرائم�و�در�نتیجه�تخریب�اصالت�های�
فرهنگی�است.�این�پیامدها�به�آن�جهت�است�
کنار�تحریکات�عمومی�روزافزون�رسانه�ای،� که�در�
حتی� امیال،� همگانِی� ارضــای� و� اشباع� امکان�
برای�عده�ای�خاص�نیز�وجود�ندارد.�از�همین�رو�
تمایل�مخاطبان�به�فراتر�رفتن�از�مرزها�و�حقوق�
یــا�فسادهای� گــون� گــونــا بــه�شکل�جــرایــم� خــود�
است.� فرایند� همین� طبیعی� نتیجه� اخــالقــی،�
دیداری-شنیداری� رسانه�های� ــاره� درب به�ویژه�
که�نگاهی� گفت� مانند�سینما�و�تلویزیون،�باید�
اجمالی�به�تاریخ�رسانه�ها�سیر�فزاینده�و�تدریجی�
و� از�جــذابــیــت�هــای�منفی� ــزون� ــ روزافـ اســتــفــاده�
نامیده� حساسیت�زدایی� و� ناسالم�
قرار� که� را� رسانه�هایی� اســت.� شده�
بود�در�خدمت�بشر�و�جامعه�بشری�
در� چشمگیری� به�طور� عماًل� باشند�
ــای�اخــالقــی�و� جهت�افـــول�ارزش�هــ
انسانی�و�سوق�دادن�مخاطبان�به�
اخالقی� انحطاط� و� القیدی� ورطــه�
ــوع�عــمــلــکــرد،� ــ ــن�ن ــ ــا�ای ــیــد.�بـ کــشــان
تهیه�کننده� غالبًا� مزبور� رسانه�های�
به�� اصلی� مــیــدان� و� مــی�شــود� محور�
افتاد� خواهد� برنامه�سازانی� دست�
که�بتوانند�برنامه�های�جذاب�تری�را�
تولید�و�مخاطبان�بیشتری�را�جذب�
سیاست� کـــه� ــا� آن�جــ از� امـــا� کــنــنــد؛�
و� مخاطب�محوری� مــزبــور� ــران� ــارب ک
توفیق� اســـت،� بـــوده� ســودانــگــاری�

چندانی�به�دست�نیاورده�اند.
استراتژی ساختارگرایی

ــه�جـــای� ــ ــه�مـــی�تـــوانـــد�ب ــ ــان ــــک�رســ ی
و� تمایالت� مطلق� به� دادن� اصالت�
از� الــهــام� بــا� مخاطبان،� کشش�های�
احکام�و�دستورهای�دینی�بین�نیازهای�حقیقی�
گمراه�کننده� و� فسادانگیز� کـــاذب،� تــمــایــالت� و�
و� تمایالت� ایــن�جهت� به� و� شــود� قائل� تفکیک�
جذابیت�های�غیرحقیقی�را�در�همه�زمینه�ها،�با�
وضع�قوانین�و�چارچوب�هایی�در�ساختار�رسانه�
کند�و�جز�رعایت�مرزهای�یادشده�فعالیت� ممنوع�

کاماًل�آزاد�بگذارد. در�سایر�زمینه�ها�را�
ــراتـــژی�ای�در�قــبــال� ــتـ طــبــعــًا�اتـــخـــاذ�چــنــیــن�اسـ

ی
 مل

نه
سا

از ر
د نی

مور
ی 

اتژ
ستر

ا



شماره 11
تیر  94

10

به� حداقلی� نگرشی� با� می�تواند� تنها� فرهنگ،�
یک� بــه� تنها� را� دیــن� کــه� نگرشی� -یعنی� دیــن�
خشک،� احکام� و� قوانین� از� محدود� مجموعه�
از� باشد.� تنزل�می�دهد-�سازگار� منفک� و� ایستا�
استراتژی،� این� اساس� بر� مدیریت� در� همین�رو�
کرد�و�برای� نمی�توان�موضعی�فعال�و�پویا�اتخاذ�
الگوهای� و� بینش�ها� ارزش�هــا،� تعالی� و� توسعه�
و� تنظیم� حساب�شده�ای� برنامه�های� رفتاری،�
رسانه�شکل�دیوان�ساالرانه� و�ساختار� کرد� اجرا�
گرفت�و�ناظران�و� و�بوروکراتیک�به�خود�خواهد�
ارزیابان�نقش�خاصی�را�در�سازمان�پیدا�خواهند�
بر� تأثیرگذاری� و� جهت�بخشی� هم� بــاز� امــا� کــرد؛�
فرهنگ�جامعه،�عماًل�درون�همین�ساختارهای�
از� -غیر� جریاناتی� و� عناصر� دســت� به� کارآمد� نا
کارگردانان،� مانند�خوانندگان،� اصلی-� مدیران�
خــواهــد� و...� تــهــیــه�کــنــنــدگــان� ــان،� ــدگ ــســن ــوی ن
و� تشتت� ــروز� ب وضعیتی،� چنین� نتیجه� افــتــاد.�
که�زمینه� عقب�ماندگی�و�آشفتگی�فرهنگی�است�

را�برای�تسلط�فرهنگی�قوی�تر�آماده�می�سازد.
کمال�گرایی�)هدایت�گری( استراتژی�

ــژی�هــای� بــرخــالف�اســتــرات ــن�اســتــراتــژی� در�ایـ
برای� آغاز� همان� از� ساختارگرایی،� و� میل�گرایی�
ــا،�اهــــداف�و�مــطــلــوب�هــای� ــان�هـ فــرهــنــگ،�آرمـ
مــعــیــنــی�تــعــریــف�مـــی�شـــود�و�حــرکــت�بـــه�ســوی�
اجتماعی،� گسترده� و� متحول� محیط� در� آن�هــا�
برنامه�ای� و� مشخص� اصولی� بر� جهانی،� بلکه�

استراتژیک�استوار�می�گردد.
رعایت� از� رویکرد،� این� در� که� کرد� یــادآوری� باید�
و� جذابیت� به� دادن� اهمیت� و� سالیق� امیال،�
کردن�پیام�ها�و�برنامه�های�رسانه�ای� لذت�بخش�
بلکه� نمی�شود،� غفلت� نه�تنها� مخاطبان،� برای�
ــان�مهم�و�ضــروری� ارک هــمــواره�یکی�از�شــروط�و�
تبلیغی� و� فرهنگی� فعالیت�های� و� پیام�رسانی�
که� داشــت� خاطر� به� باید� امــا� می�شود؛� شمرده�
می�یابند� توسعه� و� رسمیت� سالیقی� و� تمایالت�
کـــه�بـــا�نـــیـــازهـــای�فــطــری�و�حــقــیــقــی�هــمــســو�و�
یا� باشند� انــســان�هــا� تعالی� و� رشــد� راســتــای� در�
در� و� حقیقی� نیازهای� با� ضدیت� در� دست�کم�
اخالقی� ارزش�هــــای� ســقــوط� جهت� در� نتیجه�
و� نگاهی�جامع� از� استراتژی� این� نباشند.�طبعًا�
نشأت�می�گیرد؛� الهی� و�مکتب� به�دین� نظام�گرا�

ــن،�هــدف� ــ ــگــرش�اصــیــل�بـــه�دی ــرا�در�ایـــن�ن ــ زی
مبدأ�خیرات� به� انسان�ها� تقرب� و� کمال� غایی،�
امکانات� و� زمینه�ها� همه� و� اســت� خوبی�ها� و�
خدمت� به� مهم� ایــن� با� متناسب� فعالیت�ها� و�
که�مبنای� گرفته�می�شوند.�از�همین�رو�رسانه�ای�
کثری�و�جامع�قرار�داده� حرکت�خود�را�دین�حدا
میانه�ای� لجام�گسیخته� لذت�گرایی� با� نه� است،�
و� تحریک� راه� از� هــدف� بــه� رســیــدن� نــه� و� دارد�
مجاز� عمومی� افکار� و� امیال� هــوس�هــا،� تهییج�

ایــن�رســانــه�نمی�تواند� ایــن�کــه� مــی�شــمــارد؛�چــه�
رفتاری� و� فکری� روحـــی،� ابــعــاد� از� هیچ�یک� بــه�
فرهنگی،� ابــعــاد� یــا� بــاشــد� بی�اعتنا� مخاطبان�
در� را� مخاطبان� زنــدگــی� اقــتــصــادی� و� سیاسی�
این� در� نکند.� لحاظ� خویش� پیام�های� کیفیت�
دسته� آن� به� را� تالش�خود� باید� رسانه� دیدگاه،�
معطوف� مخاطبان� خواسته�های� و� تمایالت� از�
که�در�جهت�رشد�و�تعالی�آن�ها�و�همسو�و� کند�
منطبق�با�نیازهای�حقیقی�و�فطری�آن�هاست.

 

)شکل�1)
برنامه�ریزی� بــا� مــی�تــوانــد� رســانــه� آن،� بــر� افـــزون�
ــرور�زمــــان،�بـــاورهـــا،�تــمــایــالت�و� مــنــاســب،�بــه�مـ
سالیق�مردم�را�به�سمت�نیازهای�حقیقی�سوق�
ایــن�جهت� را�در� آن� امــیــال� و� مــذاق�هــا� و� دهــد�

توسعه فعالیت روابط  �
عمومی های مالی به اندازه ای 

که دسترسی  بوده است 
روزنامه نگاران مالی به 

کاهش  شرکت های بورسی هم 
یافته است.
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ک� اشترا منطقه� دیگر� بیان� به� و� بخشد� توسعه�
گذرا�را�با�نیازهای�حقیقی�و�فطری� بین�تمایالت�
منطقه� بر� تکیه� که� است� گفتنی� دهد.� وسعت�
رســانــه� کــه� نیست� معنا� آن� بــه� فـــوق� ک� ــرا اشــت
تکامل�گرا�می�تواند�همه�تمایالت�و�خواست�های�
گوید،�بلکه�هر� مطرح�در�این�محدوده�را�پاسخ�
استعدادهای� و� مــقــدورات� زمــان� هر� در� رسانه�
کیفیت�نیروی�انسانی،� بالفعل�و�معینی�دارد�و�
ساختارها،� مهارت�ها،� و� گرایش�ها� دانــش�هــا،�
نرم�افزاری� و� تجهیزات�سخت�افزاری� و� امکانات�
این� از� معینی� حــد� بــه� پاسخگویی� اجـــازه� و...�
را� مخاطبان� منطقی� خواسته�های� و� تمایالت�
تکامل�گرا� رسانه� یک� همین�رو� از� داد.� خواهد�
)تمایالت� دایــره� سه� بین� ک� اشترا منطقه� باید�
گذرا،�نیازهای�حقیقی�و�توان�رسانه(� مقطعی�و�
گسترش� را�وجه�اهتمام�خویش�قرار�دهد�و�برای�

کند.� آن�سرمایه�گذاری�

)شکل�2)
اســتــراتــژی،� ایــن� بــا� ــه�ای� گفتنی�اســت�در�رســان
درایت� و� با�محوریت� فرهنگی،� تحوالت� و� تغییر�
عالمان�و�روشن�فکران�حقیقی�جامعه�و�مدیران�
اصیل� فرهنگ� بــا� آشنا� و� متعهد� هنرمندان� و�
ــم�خــواهــد�خـــورد؛�بــنــابــرایــن�ویــژگــی�هــای� آن�رق
استراتژی�های�یادشده�را�می�توان�در�جدول�زیر�

کرد. خالصه�
بــیــانــیــه مــأمــوریــت رســانــه هــا در جــمــهــوری 

اسالمی ایران
اسالمی� جمهوری� سیمای� و� صــدا� ســازمــان� �-
ایران�به�مثابه�دانشگاه�عمومی�و�با�بهره�گیری�از�

کارآمد�آن. هنر�فاخر�و�سمت�دهی�مؤثر�و�
و� تلویزیونی� و� رادیویی� کانال�های� طریق� از� �-
)شبکه�های� مــجــازی� رســانــه�هــای� از� ــرخــوردار� ب

رایانه�ای�و�اینترنتی(�و�مکتوب.
-�با�تولید�و�پخش�برنامه�های�متنوع�آموزشی،�

خبری�و�اطالع�رسانی،�سرگرمی�و�تفریحی�و....
-�در�حوزه�استانی،�ملی،�منطقه�ای�و�جهانی.

داخل� ایرانیان� از� اعم� گسترده� مخاطبان� با� �-
و� میانه� آسیای� فارسی�زبانان� کشور،� از� خارج� و�
شهروندان� دیگر� و� جهان� مسلمانان� شبه�قاره،�

جامعه�جهانی.
افکار� و� فرهنگ� هدایت� و� »مدیریت� مأموریت�
کالن«�زیر� عمومی�جامعه«�را�بر�اساس�»اهداف�

بر�عهده�دارد:
ایـــمـــان� و� ــرفـــت� ــعـ »مـ ارتــــقــــای� و� ــعــمــیــق� ت �.1
دینی� »رفتار� و� فاضله«� »اخــالق� روشن�بینانه«،�
ــاد�جــامــعــه�و�حــفــظ�و�اعــتــالی� خــالــصــانــه«�آحــ

»فرهنگ�و�هویت�ایرانی�ـ�اسالمی«.
به� عمومی� ــاور� ب و� کــردن�شناخت� ریــشــه�دار� �.2
نظام� و� انقالب� فکری� بنیان�های� و� ــا� »ارزش�هـ

اسالمی«�و�»والیت�فقیه«.
عمومی� اذهــــان� بــه� بــخــشــیــدن� مــصــونــیــت� �.3
مخرب� مــوج� از� تــأثــیــرپــذیــری� قــبــال� در� جامعه�
ــکــری«�بــیــگــانــه�بــه�ویــژه� »تــهــاجــم�فــرهــنــگــی�و�ف
»سکوالریزم«،�»گرایش�های�الحادی�و�مادی«�و�

فرهنگ�»لیبرالیزم�غربی«.
و� بــه�»اصــالــت� ــاور�عمومی�نسبت� ب افــزایــش� �.4
جمهوری� نظام� »کــارآمــدی«� و� مردمی«� پایگاه�

کشور. اسالمی�ایران�در�داخل�و�خارج�از�

»دیپلماسی عمومی«  �
چارچوبی برای تصمیم گیرندگان 

کشور فراهم می سازد تا با 
فعالیت های معطوف به هدف 
ج  هوشمندانه در داخل و خار

کشور و استفاده از تمامی  از 
ابزارها و قدرت نرم به بهبود 

قدرت معنوی، افزایش نفوذ، 
ایجاد جذابیت، امتناع و 

هدایت افکار عمومی داخل و 
کشور بپردازد ج از  خار
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ایجاد�»انگیزه�ملی«،�»همگرایی�و�همکاری� �.5
و� وحــدت � »اقــتــدار،� افزایش� در�جهت� عمومی«�

امنیت �ملی«.
6.�ایجاد�»امید«،�»نشاط«�و�»خودباوری�ملی«�
و� علم«� تولید� و� ــرم�افــزاری� ن »نهضت� جهت� در�
و� اجتماعی،�سیاسی� فرهنگی،� توسعه� و� »رشد�

کشور. اقتصادی«�
7.�روشنگری�همه�جانبه�در�خصوص�»استعمار�
فرانو«�و�ایجاد�»همگرایی�و�همبستگی�عمومی«�
حفظ� راســتــای� در� جهان� مسلمانان� میان� در�
تبلیغات� بــا� مقابله� و� اســـالم«� جــهــان� »مــنــافــع�
تضعیف� جهت� در� بیگانه� رســانــه هــای� مخرب�

چهره�اسالم�و�نظام�جمهوری�اسالمی�در�سطح�
برون� مرزی

در�ایفای�مأموریت�فوق�اهّم�»اصول�و�ارزش�های�
کم�بر�رسانه�ملی«�عبارتند�از: حا

کمیت�ارزش�های�ایرانی،�اسالمی�و�انقالبی� 1.�حا
و� برنامه�ریزی�ها� سیاست�گذاری�ها،� تمامی� بر�

تولیدات.
2.�امین�نظام�و�مورد�اعتماد�مردم�و�پل�ارتباطی�
مستحکم�میان�آحاد�جامعه�و�مسئوالن�نظام�و�
تسهیل�کننده�رابطه�همدالنه�و�صمیمانه�مردم�

و�دولت.
در� میل�مخاطب� و� نیاز،�مصلحت� به� توجه� �.3

نوع رسانه 
یا منبع تولید اطالعات

نمونه رسانهساختار )شکل(محتوی

گروه�های�خبری�یا�
گردآورندگان�خبر

ک�خبری�برون�بازاری� خورا
از�طریق�تولیدکنندگان�

اطالعات

محتوای�دارای�شکل�
روزنامه�نگارانه�از�

ارائه�کنندگان�خبر�در�
چارچوب�زمانی�وقوع�خبر

رویتر،�بلومبرگ،�یاهو،�
نت�و�...

جست�وجوگران�دانش،�
عقیده�کاوان�و�پایگاه�های�

بررسی�افکار

موتورهای�جست�وجو،�
تحلیل�افکار،�اطالعات�

کمپانی�ها� داخلی�
)سبد�سهام�و�اطالعات�

اختصاصی(

غالبًا�اطالعات�دارای�
ساختار،�جست�وجوگرها،�

پایگاه�های�داده�های�
داخلی�یا�منابع�اختصاصی�

موتورهای�جست�وجوگر�
اطالعات،�وب�های�

تحلیلگر،�تحلیل�سبد�
سهام�مشتریان�و�تحلیل�

راهبردهای�معامالتی

داده�های�محصول�
گفت�وشنود�یا�مباحثه�

داده�های�تولیدشده�
گ�ها�و� در�فروم،�وبال

گفت�وگوها�در�شبکه�های�
اجتماعی�

متن�های�فاقد�ساختار�از�
منابع�مجازی�و�آنالین

ارائه�دیدگاه�و�نظرات�
همانند�فیس�بوک�یا�توییتر

ک�خبری�حرفه�ای ک�های�خورا داده�ها�و�خورا
خبری�حرفه�ای�برای�

مشترکان

کیفی� کّمی�و� داده�های�
دارای�ساختار�و�بدون�

ساختار�)شکلی(

جریان�اطالعات�قیمت�
سهم�ها

)همانند�جریان�داده�ها(

خدمات�اطالعاتی�آنالین�
)برخط(

گردآورندگان�خبر یا�

مقاالت،�خبرنامه�ها،�
پایگاه�های�خبری�ویژه�
تولید�اطالعات�بورس�و�

راهبرهای�آن

کّمی،�غالبًا� داده�های�
داده�های�غیرساختارمند�
حاوی�اطالعات�دادوستد�

سهام

خبرنامه�ها،�مطالب�
چشم�انداز�بازار،�تحلیل�
هم�زمان�)برخط(�سهام

تغذیه�کنندگان�خبری،�سیاست�گذاران�و�حامیان
سیاست�گذاران�بازار�
همانند�بانک�ها،�

مؤسسات�رتبه�بند�یا�
مؤسسات�و�سازمان�های�

دولتی

کیفی� کّمی�و� داده�های�
دارای�ساختار�یا�فاقد�
ساختار�شکلی�با�تأثیر�
زیاد�بر�عملکرد�بورس�و�

گرایش�بازار

ارائه�اطالعات�از�سوی�
مؤسسات�رتبه�بندی�

همانند�فیچ،�مودیز،�بانک�
مرکزی�اروپا،�شاخص�

داو�جونز

جدول ۱: رسانه های سنتی و نوین در بازار سرمایه )لومباردی و همکاران:2۰۱۱( 
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امر�سیاست�گذاری�و�برنامه�سازی.
فنی،� ارزش�هــای�حرفه�ای،� و� اصــول� رعایت� �.4

کارشناسی�در�تولید�برنامه�ها. هنری�و�
5.�رعایت�بی�طرفی�در�حوزه�رقابت�های�سیاسی�
کمیت�مصالح�نظام� جناح�های�درون�نظام�و�حا

و�مردم�در�این�حوزه.
مختلف� طوایف� و� اقــوام� فرهنگ� به� احترام� �.6
تعریض� هــرگــونــه� از� پرهیز� و� کــشــور� در� مــوجــود�
ــتـــای�حفظ� راسـ در� ــنــی� دی و� مــذهــبــی� قـــومـــی،�

وحدت،�یکپارچگی�و�انسجام�ملی.
ــه�تــمــامــی�آحـــاد�جــامــعــه�بــه�عــنــوان� 7.�تــوجــه�ب
اقـــوام،� اقــشــار،� شــامــل� ملی� رســانــه� مخاطبان�
تحصیلی� گروه�های� و� سنی� طبقات� جنسیت،�

مختلف.
و�میراث� فــارســی� زبـــان� و� از�خــط� ــاســداری� پ �.8
کهن�ایران� کهن�فرهنگ�اسالمی�ـ�ایرانی�و�تاریخ�

زمین.
9.�رعایت�آزادی�بیان�و�نشر�افکار�و�تضارب�آرا�با�

کشور. رعایت�موازین�اسالمی�و�مصالح�
10.�حامی�دیانت�و�معنویت،�صلح�و�نوع�دوستی،�
عدالت�و�برابری�و�حمایت�از�مستضعفان�و�امت�

اسالمی�در�عرصه�جهانی.
استراتژی�پنج�ساله�تولید�در�رسانه�ملی�ایران

بررسی استراتژی رسانه در ایران
ــروزه،�رســانــه�هــا�اعــم�از� بــدون�هیچ�تــردیــدی�امــ
غیرقابل� نقش� الکترونیک� و� شفاهی� مکتوب،�
انکاری�در�پیشبرد�برنامه�های�دولت�ها�بر�عهده�
دارد�و�فضای�رسانه�ای�برای�شکل�دهی�به�افکار�
مطلوب� بستر� در� تصمیمات� هدایت� و� عمومی�
قرار� دولت�ها� استفاده� مــورد� همیشه� و� همواره�
می�گیرد.�این�نگاه�نزم�افزارانه�به�قدرت�و�توجه�
به�امتناع�افکار�عمومی�و�میکرو�فیزیک�قدرت،�
یک�ضرورت�اجتناب�ناپذیر�در�وضعیت�موجود�
که� است.�با�توجه�به�شرایط�تهدیدآمیز�موجود�
ایجاد� ایــران� علیه� خارجی� رسانه�های� توسط�
ایـــران�ضمن� شــده�اســت،�بخش�رســانــه�ای�در�
گاه�سازی�و�فضاسازی�در�داخل�باید�به�بسیج� آ
امکانات�موجود�و�به�کارگیری�حرفه�ای�صاحبان�
در� مخاطبین� امتناع� ضمن� تا� بپردازد� اندیشه�
اقدام�ملی� برای�سناریوی� به�فضاسازی� داخل�

در�خارج�بپردازد.�اساسًا�یکی�از�وجوه�استراتژی�
عمومی� دیــپــلــمــاســی� خــصــوص� در� ــه�ای� ــانـ رسـ
گر� ا راستا� این� در� اســت.� �)public diplomacy)
تبدیل� و� فــرصــت�هــا� افــزایــش� هــنــر� را� ســیــاســت�
انتظار� بــایــد� آن�گـــاه� بــدانــیــم� فــرصــت� بــه� تهدید�
و� لحظات� کوچک�ترین� از� کشور� هر� که� داشــت�
ظریف�ترین�راه�ها�به�افزایش�فرصت�ها�در�سطح�

داخلی�و�بین�المللی�بپردازد.�
ــرای� ــ ــومـــی«�چـــارچـــوبـــی�ب ــمـ »دیـــپـــلـــمـــاســـی�عـ
با� تــا� مــی�ســازد� فــراهــم� کشور� تصمیم�گیرندگان�
هوشمندانه� هــدف� بــه� معطوف� فعالیت�های�
تمامی� از� استفاده� و� کشور� از� و�خارج� در�داخل�
قــدرت�معنوی،� بهبود� به� نــرم� قــدرت� و� ابــزارهــا�
افزایش�نفوذ،�ایجاد�جذابیت،�امتناع�و�هدایت�
که� کشور�بپردازد� افکار�عمومی�داخل�و�خارج�از�
برآیند�آن�افزایش�پرستیز�کشور�و�قدرت�چانه�زنی�
و�خارج� در�داخل� افکار�عمومی� کردن� و�همراه�
با� عمومی� دیپلماسی� بنابراین� اســت؛� کشور� از�
منافع� افکار،� در� نفوذ� و� نرم� قــدرت� از� استفاده�
ملی�را�در�عرصه�داخل�و�خارج�محقق�می�سازد.�
با� باید� عمومی� دیپلماسی� چــارچــوب،� ایــن� در�
برنامه�ای�مدون�و�مشخص�و�مجریان�مسلط�به�
گردد�تا�منافع� مخاطبان�در�داخل�و�خارج�ارائه�

گردد. کشور�محقق�
گاهی� آ بــا� کشور� عمومی� دیپلماسی� مجریان�
گــســتــره� ــدآمــیــز�مـــوجـــود�و� ــهــدی بـــه�وضــعــیــت�ت
کشورهای�مخالف�ایران� فعالیت�های�رسانه�ای�
باید�با�نهایت�دقت،�ظرافت�و�لطافت�با�ارسال�
پیام�های�به�هنگام�و�معطوف�به�هدف،�بر�افکار�
کشورهای� و� گــذارده� تأثیر� بین�المللی� عمومی�
»عنصر� راستا،� این� در� نمایند.� متأثر� را� مخالف�
از� پیام� ارســـال� چگونگی� و� سیاست«� در� ــان� زب
و� بیان«� »نحوه� کــالم� نــوع� و� زبانی� غالب� حیث�
قــرار� کید� تأ ــورد� م باید� پــیــام«� ــه� »ارائـ هم�چنین�
گروه�»تأیید�و� گر�پیام�ها�را�هم�در�چهار� بگیرد.�ا
کنایه«،�»انتقاد�و�تخدیر«،� تحسین«،�»هشدار�و�
که�ابتدای�آن�راه� »تقبیح�و�تهدید«�و�در�محوری�
کارهای� راه� آن� انتهای� و� مسالمت�آمیز� کارهای�
قهر�آمیز�است،�قرار�دهیم�باید�نسبت�به�»زمان�
و�مکان�ارائه�پیام�و�ماهیت�پیام�و�پیامد�پیام«�
از�سوی� کافی�و�وافــی� در�داخــل�و�خــارج�توجه�
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کشور�به�عمل�آید. مجریان�دیپلماسی�عمومی�
توجه� بسیار� بـــدان� بــایــد� آن�چـــه� راســتــا� ایــن� در�
بــه�کــارگــیــری� درشـــت�گـــویـــی،� از� دوری� ــت� داشــ
و� تمسخر� هــجــو،� عــــوام�زده،� سخیف،� ــیــات� ادب
و� خــارجــی� سیاست� متولیان� اســـت.� تحریک�
برنامه�ریزی� با� باید� کشور� عمومی� دیپلماسی�
»مــحــتــوای� ــه� ب تــوجــه� ــا� ب هــدفــمــنــد� و� منسجم�
ارائه� مکان� و� »زمــان� پیام«،� »مخاطب� پیام«،�
با� پیام«� ارائه� »شیوه� پیام«،� ارائه� »ابزار� پیام«،�
را� خــود� پیام�های� شکل� بهینه�ترین� و� بهترین�
در� عمومی� افکار� امتناع� ضمن� تا� کنند� منتشر�
کشورهای� داخل�و�خارج�دیوارهای�بلند�خبری�
و� ــاریــخ� ت ــود.� شـ ــران�شکسته� ــ ای علیه� مــخــالــف�
تمدن�ملی�و�اسالمی،�مبانی�اخالقی�و�باورهای�
کنشگران�عرصه� سنتی�ما،�چارچوبی�فاخر�برای�
دیپلماسی�و�دیپلماسی�عمومی�فراهم�ساخته�
گفتار�و�بیان�به�بهترین� است�تا�همواره�در�عرصه�

کارآمدترین�وجه�عمل�نماییم. و�
برای�رسیدن�به�استراتژی�مناسب�رسانه�ای�در�

کرد: ایران�باید�به�هشت�آیتم�زیر�توجه�
استراتژی� اساسی� اصل� برای� ظرفیت�سازی� �.1

رسانه:�آزادی�بیان�و�آزادی�پس�از�بیان.
استفاده� نیمه�متمرکز� رسانه�ای� مدل� از� باید� �.2

کنیم.
3.�نهادسازی�سیاسی�را�جدی�بگیریم.

و�دخالت� تصدی�گری� قانون�مطبوعات،� در� �.4
دولت�حذف�شود.

خــبــری-تــحــلــیــلــی� روزنـــامـــه�نـــگـــاری� بـــایـــد� �.5
)تخصصی(�را�به�عنوان�یک�پایه�در�نظر�بگیریم.

6.�رسانه�ها�از�نظر�اقتصادی�خودکفا�شوند.
جذابیت� و� موضوعی� بسته�بندی� در� تنوع� �.7

مضامین.
زمـــان�بـــنـــدی� یـــک� ــا� ــن�جـ ایـ در� ــن� مـ گـــفـــت:� او�
پیشنهادی�را�برای�اجرای�این�استراتژی�از�سال�
اساس� بر� که� می�کنم� ــه� ارائ �2020 ســال� تا� �2014

اولویت�زمانی�بدین�شرح�است:
1.�اصالح�قانون�نظام�همگانی�رسانه.

2.�استانداردسازی�رسانه�ها.
محوریت� با� تحلیلی� روزنامه�نگاری� توسعه� �.3
دروس� سرفصل�های� تحول� هم�زمان� و� آموزش�

دانشگاهی.

روزنــامــه�نــگــاری� زمینه� در� آمــوزشــی� مــهــارت� �.4
چندرسانه�ای.

دو� بــا� سیاسی� احـــزاب� الیحه� کامل� اجـــرای� �.5
هدف:�تأمین�آزادی�بیان�و�سوق�دادن�رسانه�ها�
یارکشی� از� دوری� و� شــدن� حــرفــه�ای� سمت� بــه�

سیاسی.
روزنامه�نگاری�تخصصی�در� 6.�توسعه�هدفمند�

هر�دو�فضای�چاپی�و�وب.
و� با�مخاطب� را� رابطه�خود� رسانه�ای� استراتژی�
این� در� می�کند.� تعیین� نظرش� مد� رسانه� مدل�
رابطه�نیز�ما�سه�نوع�رسانه�داریم:�1.�رسانه�های�
بر� را� کــه�خــواســت�مخاطب� پــربــازدیــد� پــرتــیــراژ،�
و� آموزشی� نگاه� یعنی� می�دهد،� ترجیح� او� نیاز�
تأثیرگذار�ندارد.�برای�این�نوع�رسانه�ها�به�دست�
آوردن�مخاطب�وسیله�نیست،�هدف�است.�2. 
رسانه�های� بر� اتکایشان� که� موفق� رسانه�های�
مخاطب� نــیــاز� کــه� اســـت� تحلیلی� و� تخصصی�
رسانه�های� �.3 دارد.� ارجحیت� او� خــواســت� بــر�
که�هم�موفق�و�هم�پرمخاطب�هستند،� ترکیبی�
گذار�و�جریان�ساز�هستند�به� ضمن�این�که�تأثیر�

مخاطب�و�خواست�او�هم�توجه�دارند.
نتیجه گیری

نیمه�متمرکز� رسانه�ای� استراتژی� است� بهتر� ما�
پاسخ� ایــران� در� استراتژی� این� دهیم.� اشاعه� را�
تقویت� باعث� و� تقویت�می�کند� را� می�دهد.�فضا�
کار�حرفه�ای�می�شود.�برای�تحقق�این�مدل�در�
ارتباطات� و� روزنامه�نگاری� باید�خرج� اول� وهله�
از�سیاست�جدا�شود.�این�یارکشی�وضع�را�بدتر�
که�رسانه�ها�به�استانداردسازی� می�کند.�مادامی�
دولتی� تصدی�گری� اســاس� بر� قوانیِن� و� نرسند�
اصـــالح�نــشــود،�اســتــراتــژی�هــای�دمــوکــراتــیــک�و�
نیمه�متمرکز�قابلیت�اجرایی�شدن�ندارند.�موانع�
باز�شدن�استراتژی�نیمه�متمرکز،�دوگونه�است:�
برای� قــدرت.� نهاد� موانع� �.2 فرهنگی� موانع� �.1
موانع�فرهنگی�می�توان�از�شاخص�های�مختلفی�
چون�ضعف�سرانه�مطالعه،�پایین�بودن�اعتماد�
به�رسانه�ها�و�عدم�توسعه�یافتگی�در�زمینه�های�
کرد.� اشاره� پژوهشگری� و� تحقیق� رسانه،� نشر،�
نهاد�قدرت�نیز�در�ایران�حاضر�به�پذیرش�اجرای�
نبوده�است.� احزاب�سیاسی� قانونمندی� کامل�
که�مطبوعات�و�رسانه�ها� این�آسیب�سبب�شده�
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نقش� گــذشــتــه� دهـــه� چــنــد� در� وب� فــضــای� در�
کنند�و�به�جای�احزاب� حرفه�ای�خود�را�فراموش�
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