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 چکيده :

 

به اين بستگي داردکهه ههه ندادههايي در     آن افرادرفاه و پیشرفت جوامع و  ، توسعهی فرصت ها امروزه

 دم و تاثیرگذار، رسانه ها هستند.جامعه وجود دارند و هگونه عمل مي کنند. يکي از اين ندادهای م

 اطالعهات از طريه    آزاد ايفا کنند. جريان همه جانبه جوامع در توسعهاساسي  رسانه ها مي توانند نقشي

مشارکت  برای  مردم راو ناخودآگاه  مردم تاثیر مي گذاردو در ندايت زندگي انديشه فکر،  رسانه ها بر

و خودبهاور مهي   توانمنهد   عرصه های علمي ، فرهنگي ، اقتصهادی و سیاسهي  فعالیت در توسعه ملي و  در

 .کند

عناصهر  بهر   مي شود کهه بتوانهد در کنهار شاخصهه ههای اقتصهادی       خواندهتوسعه يافته  امروزه جامعه ای

راديهو و تلويييهون بهه عنهوان     ا، مه عنصر دانايي اجتماعي تاکید کند. در جامعه يک کالم  و درفرهنگي 

و  آگهاهي هها  سهح   ، نقش زيهادی در بهاب بهردن    پخش برنامه های آگاهي بخش با تولید و  رسانه ملي

 کند. جامعه را در نیل به تعالي و ترقي همه جانبه ياری مي و داردبه عدده  ي جامعهفرهنگ

،  جدهاني  از روند توسهعه  منبعثمختلف جداني، توسعه فناوری ها و بروز دگرگوني های  کنوني فضای

در ايهن تققیه     لهذا  سهو  داده اسهت.  وسعه ملهي  طرح های تسمت تسريع اجرای کشور را به  مسئولین

در پشتیباني از توسعه ملي و بسترسازی فرهنگي بهرای ارتقهای ثهروت     مختصر برآنیم تا نقش رسانه ملي

  ملي را مورد محالعه قرار دهیم .

 

 کليد واژه ها :

 رسانه ، رسانه ملي ، پشتیباني ، توسعه ملي ، فرهنگ ، ثروت ملي
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 تعاريف عملياتي :

و در تعريفي جامع ،  افراد يا جامعه، ايده ها و افکار  وسیله ای است برای انتقال اطالعات 1رسانهرسانه : 

 . پیام وگیرنده پیام استبین مولدرسانه يک واسحه عیني و عملي در فرآيند برقراری ارتباط 

يعني رسانه ای برای تمام مردم يک کشور و ملت خها  کهه در ايهران من هور      2رسانه مليرسانه ملي : 

شهناخته   رسهاني کشهور   ترين مرجع اطهال   يه عنوان اصلصدا و سیمای جمدوری اسالمي ايران است و ب

 ( 1831 / 2/  11،  روزنامه جام جم،  رضايیانشده است. )

و بهه تعريهف    از ن ر لغوی به معني بسط يافتن، درک کهردن، تکامهل و پیشهرفت اسهت     8توسعهتوسعه : 

سهاخت  توسعه را بايد جريهاني هنهد بعهدی دانسهت کهه مسهتليم تغییهرات اساسهي در          )) 4مايکل تودارو

کهن   اجتماعي، طرز تلقي عامه مردم و ندادهای ملي و نیي تسريع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ريشه

بايد نشان دهد که مجموعهه ن هام اجتمهاعي، هماهنهگ بها نیازههای        کردن فقر محل  مردم است. توسعه

امحلوب زنهدگي  ، از حالهت نه   های اجتمهاعي در داخهل ن هام    های افراد و گروه متنو  اساسي و خواسته

)تودارو ،  .((يابد ، سو  گذشته خارج شده و به سوی وضع يا حالتي که از ن ر مادی و معنوی بدتر است

1833  ،48 ) 

 (1341،  4، ج  1811)دهخدا ،  کمک . ،م اهرت  ، مدد ،حمايت  ،يارمندی  ،ياری :  1پشتیباني

است که در آداب و رسوم، زبان، ادبیات، مجموعه ای از باورها و پندارهای ارزشي  3رهنگفرهنگ : ف

مذهب، و ساير میراث های فرهنگي تجلي مي يابد و بر خل  و خوی مردم اثهر مهي گهذارد. بهه عبهارت      

ديگر فرهنگ، حقیقت و هويت معنوی ملت ها است که ساختار کیفي زندگي يهک ملهت را مشهخ     

 ( 288، 1813. )استلي برس،رار مي دهدنموده به گونه ای که زندگي کمي و مادری او را تقت تأثیر ق

                                                 
1 - Media 
2 - national media 
3 - development 
4 - Michel Toudaro 
5 - Support 
6 - Culture 
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هر هیيی که ارزش بازاری داشته و قابل مبادله با پول يا کهاب باشهد. ثهروت مهي توانهد شهامل       :  1ثروت

)سايت داينامیک  مد باشد .آهای مالي و هر گونه مدارت موجد در دارايي، های مادی  کابها و دارايي

 ( 1831اکونومي ، 

 

 طرح مسئله :

عهالوه بهر عامهل اطالعهات و     شاخصه ههای توسهعه کشهورها     در سده اخیر از جملهتقوبت  تغییر و در

 فناوری های نوين اطال  رساني، پارامترهای ديگری هون اقتصاد، سیاست بین الملهل، تبهادل فرهنگهي،   

و امکانات حمل و نقل، مداجرت، تجارت جداني، حقو  بشر، مقیط زيست، منافع مشترک بین المللي 

 .نام برد توان منحقه ای را مي

مبین اين حقیقت است که رسانه ههای ارتبهاطي    ی جداناخیر کشورها تاريخ صد سالهبررسي و محالعه 

، معرفي   . در روند توسعه هر علم و صنعتيو دارند  مستقیم در افيايش آگاهي عمومي نقش داشته طور به

 آشهنايي و  و ترغیب مهردم بهرای   حوزهوترويج آن و آماده کردن ذهن متخصصان برای فعالیت در اين 

از اهمیت خاصي برخوردار بوده است. در صورت معرفي و انتشار درست يک جديد خريد مقصوبت 

ر ههای علمهي و صهنعتي د    خهورد و همهه گهروه    مهي فناوری است که آن فنهاوری بها اقتصهاد ملهي گهره      

گیری درسهت و حتهي ايجهاد     شکوفايي صنايع مختلف و بدره جراکهد.ونش مي گیری از آن شريک بدره

رشد و فناوری جديدتر بستگي بهه معرفهي و تهرويج آن دارد. من هور از تهرويج در رسهانه هها ، تقويهت         

 های منسهجم اسهت تها ههرک  از     فرهنگي مورد نیاز برای فعالیت ارتقای سح  های فکری و زيرساخت

 ملي آگاه شود. مسیر توسعهنقش سازنده خود در 

                                                 
1 - Fortune 
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سازی و آماده کردن افکار عمومي برای بدره برداری از امکانات مادی و  آگاه ،به آموزش  ملي توسعه

 ملهي و ارتقهای   معنوی نیاز دارد. در اين میان نقش رسانه ها به عنهوان يکهي از پارامترههای مدهم توسهعه     

آموزشهي خهود، بهه توسهعه همهه       و ا کارکردهای اطال  رسانينند بکه مي تواشود  فرهنگي آشکار مي

به زندگي عادی خهود   حتي توانند ها نمي بدون استفاده از رسانهعصر ارتباطات دم مر ند.نجانبه کمک ک

و  ن ری رسهانه  عامل. در تستا  رخنه کرده آنداها در زندگي فردی و اجتماعي  رسانه هراکهادامه دهند 

ها اعهم از اقتصهادی ، سیاسهي ،    بازارتمام ها خود به عنوان بستر برخورد تولید و تقاضا در  ، رسانه توسعه

توسعه ملي  بخش مدم و بديدي امروزهرسانه ها  بدين سان است که .فرهنگي و اجتماعي ثابت کرده اند

 .مقسوب مي شوند

، مراحل مختلفي از جمله گهذر   در کشور ما که برای حفظ استقالل سیاسي و اقتصادی و فرهنگي خود

از رژيم وابسته طاغوت ، سالدای دفا  مقدس و شدادت هياران نفر از هم وطنان ، سالدای سهازندگي و  

تقريم های جداني را تجربه کرده است يک ضرورت بالشک است کهه بايهد بها تمهام تهوان بهه سهوی        

به  آن عضوی از اين جامعه که همه تکاپویعنوان ه ما بدر اين بین توسعه ملي در همه ابعاد پیش برويم. 

رسانه ملي به عنوان تريبون ن هام  که  ، لق ه ای فرض کنیم سمت توسعه وتوسعه يافتگي معحوف است

ههه  اسالمي همراه مناسبي برای مسیر توسعه ملي نبود يا خط و مشي آن در تضاد بها توسهعه ملهي بهود ،     

 ! . اتفاقي مي افتاد

مدم در همايشي تقت عنوان توسعه ملي امری بزم و ضروری است و نشهان از  پرداختن به اين موضو  

انديشه و شناخت عمی  کهارگياران ن هام اسهالمي و مجريهان همهايش مهذکور از تهاثیر رسهانه ملهي در          

 حرکت به سوی توسعه ملي دارد.
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 اهميت موضوع توسعه ملي از نگاه مقام معظم رهبري :

اصحالح و فرآيند اجرايي توسعه ملي برای کشور ما آن هنان ضروری است که مقام مع هم رهبهری در   

اکثر ديدارهای خود با مردم و مسئولین کشور بر آن تاکید داشته و دارند و آنرا عامل مدمي در استقالل 

اخیر نامگذاری شده  کشور مي دانند. هه بسا که در هند سال گذشته با نگاه به امر توسعه ملي ، سالدای

 نامیدند.حمايت از کار و سرمايه ايراني ، تولید ملي را سال  1831است و ايشان در ابتدای امسال ، سال 

شهدني باشهد. مجاههدت اقتصهادی،       داد اقتصادی هیيی نیست کهه تمهام  ج ))

های اقتصادی، برای ملت ايران يهک ضهرورت     حضور جدادگونه در عرصه

تولید ملي است. اگر ملت ايران  جداد اقتصادی، مسئله بخش مدمي از . است

با همت خود، با عيم خود، با آگاهي و هوشمندی خود، با همراهي و کمک 

درست بتواند مشکل تولید داخلي را حل کنهد و در   رييی  مسئوبن، با برنامه

اين میدان پیش برود، بدون ترديد بر هالش ههايي کهه دشهمن آن را فهراهم     

تولیهد ملهي،    کامل و جدی پیدا خواهد کرد. بنابراين مسئله   غلبه کرده است،

اگر ما توانستیم تولید داخلي را رون  ببخشیم، مسئله تورم  .مسئله مدمي است

اقتصهاد داخلهي بهه معنهای      ، مسئله اشتغال حل خواهد شهد  ، حل خواهد شد

ايهن   حقیقي کلمه استقکام پیدا خواهد کرد. اينجاست که دشمن با مشاهده 

وضعیت، مهأيوس و ناامیهد خواههد شهد. وقتهي دشهمن مهأيوس شهد، تهالش          

 .دشمن، توطئه دشمن، کید دشمن هم تمام خواهد شد

  اقتصهادی و همهه    انهدرکاران عرصهه   مسئولین کشور، همه دست  بنابراين همه

کنم به اين که امسال را سال رون  تولید داخلي  مردم عيييمان را دعوت مي

قرار بدهند. سدم دولت در اين کار، پشتیباني از تولیهدات داخلهي صهنعتي و    
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تولید و اتقان   داران و کارگران، تقويت هرخه کشاورزی است. سدم سرمايه 

در کار تولید است و سدم مردم مصرف تولیدات داخلي است. ما بايد عادت 

ودمان فرهنگ کنیم، بهرای خودمهان يهک فريضهه بهدانیم کهه       کنیم، برای خ

هرکابيي که مشهابه داخلهي آن وجهود دارد و تولیهد داخلهي متوجهه بهه آن        

از مصههرف تولیههدات اسههت، آن کههاب را از تولیههد داخلههي مصههرف کنههیم و  

بیانات مقام مع م رهبری هنگهام تقويهل سهال    از ) .((کنیمخارجي بجد پرهیي

1831) 

 

 تحقيق : چارچوب نظريه

مسهیر توسهعه يهافتگي قهرار     در جامعه ای است که  1414کشور ما با اجرای گام به گام سند هشم انداز 

 "در ن ر گرفته مي شهود. ايهن ن ريهه نسهبتا    های توسعه بخش  رسانه ن ريهدارد . لذا برای تققی  حاضر 

اسهاس گهيارش مهک برايهد     جديد توسط مختار امبو دبیرکل يونسکو در اواخر دهه هفتاد میالدی و بر 

 ارايه شد.

ن هم نهوين ارتبهاطي بها عنهوان يهک       ش با مقتوای تالش برای دستیابي بهه  انبرايد و همکار گيارش مک

 اقتصادی و سیاسهي  اوضا .شد محرح به کنفران  عمومي يونسکو 1313 سال در 1جدان و هندين صدا

های تازه سلحه  مبارزه با شیوهمقاومت و تمايل به  ، ها آگاهي ملتسح  افيايش ،  کشورهای جدان سوم

های توسهعه بخهش    پیدايش تئوری رسانهاز عوامل مدم  ، استعماری و نیل به استقالل فرهنگي و ارتباطي

ايهن فرصهت را يافتنهد کهه      1311، از دههه   کشورهای جدان سوم يا در حال توسعهبود که بر اساس آن 

 داشته باشند .ا ه به جايگاه خود در عرصه رسانه ینگاه جديد

                                                 
1 - Many Voice, one world 
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شهود و   ، سلحه خارجي و اقتدار مستبدانه داخلهي دنبهال مهي    مقابله با وابستگيمقاومت و ، ن ريه در اين 

هويهت فرهنگهي و   حفهظ  ، حاکمیهت ملهي و    ها به من ور توسعه ملي تالش برای استفاده مثبت از رسانه

 ديده مي شود. مشارکت دموکراتیک عمومي ی ازطرفدار

، قبول اين نکته است کهه توسهعه اقتصهادی و در قبهال آن      توسعه بخش  های ئوری رسانهمدم تويژگي "

  ايهن اصهل را ايجهاب مهي کنهد کهه آزادی       ، همهراه اسهت   1تغییر اجتماعي که معموبً با سازندگي ملي

پهذيری آنهان در راسهتای کمهک بهه اههداف توسهعه بخهش          با میيان مسئولیت اصقاب رسانهها و  رسانه

ههای شخصهي مهورد تاکیهد قهرار       شود و هميمان با اين امر، اهداف جمعهي بهه جهای آزادی    تعريف مي

های توسهعه بخهش    يک عنصرجديد در تئوری رسانهبه عنوان  2تاکید بر ح  برقراری ارتباطو  گیرد مي

 در ن ر گرفته مي شود . 

 را به شرح ذيل تقسیم کرده اند . های توسعه بخش رسانه کارکردهای اجرايي ن ريه

 ملي و تولید ثروتکمک به اهداف توسعه  - 1

 هويت فرهنگي و ارتقای ی حفظ اربها  از رسانه گیری هبدر – 2

 در حوزه اقتصاد و توسعه پیام تولید مقتوا واستفاده از مشارکت عمومي در  - 8

 سازان  درهم آمیختن آزادی با مسئولیت از سوی پیام - 4

 جای اهداف فردی  تاکید بر اهداف عمومي به - 1

 های اقتصادی و نیازهای توسعه  آزادی براساس اولويت - 3

 اولويت برای زبان و فرهنگ ملي - 1

 کشورهای در حال توسعه ديگر اطالعات و مبادله تجارب و اولويت برای انتشار - 3

                                                 
1 - Nation-building 
2 - Right to communicate 
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ها از سوی دولت به نفع اهداف توسعه از طري  کنترل مستقیم  مداخله يا مقدود کردن رسانهاجازه  – 3

 يا سانسور 

 استبداد داخلي فتنپذيرن - 11

 ( 41،  1838) آشنا و رضي ، " سلحه خارجي فتنپذيرن - 11

اعي و اجتمه ويژگهي ههای   بهه  نگهاه  بها  رسانه ملي ايران  برایبخش در راستای تئوری رسانه های توسعه 

 . در ن رگرفترا توان هند نقش  مي مسئوبن ن ام صدا و سیما با ارتباط نيديکفرهنگي کشور و 

رسهانه  سیسهتم   يهک  که مدمي وظیفه وهای همگاني در امر توسعه است  ، نقش بازخوردی رسانهنخست

فراگهرد  اجتمهاعي در   - سیسهتم اقتصهادی   کمک به اجهرای نقهش بهازخوردی    ه باشدداشتای مي تواند 

 اشهتن يهک مکانیسهم بهازخورد راه خهود را     دتوانهد بهدون    ، هراکه هیچ سیستمي نمهي  توسعه ملي است

 .جدت ادامه روند تکامل خويش باز يابددر

عبهارت ديگهر تقهول     ايجاد انگیيه بین مردم برای توسعه اسهت بهه  ملي ، در توسعه  ملي  رسانه دومنقش 

و زندگي بدتر به يک مقرک قوی روحهي در  ، رفاه ملي  وتثرافيايش  ،ندادها و ساختارهای تولیدی 

از میيان عالقهه و تمايهل    وجود اين مقرک در اقتصاد . توان آن را انگیيه نامید ها نیاز دارد که مي انسان

بهرای زنهدگي خهود     یگهاه تهالش جديهد    ههیچ عامهه مهردم    شود. مردم برای بدبود زندگي مشخ  مي

 تند و زندگي بدتری را آرزو کنند.شان راضي نیس از زندگي فعلي نخواهند کرد مگر اينکه ح  کنند

تر اين است که نخسهت هنهین آرزويهي     عبارت ديگر بزمه دست يافتن به سح  زندگاني بدتر و عالي به

ها قوت گیرد که بهرای رسهیدن بهه آن     در روح و دل مردم ايجاد شود و سپ  اين عقیده و ايمان در آن

 مي تواند کاتالیيور قدرتمندی برای اين انگیيش باشد.ي مل رسانه .کار کنندتر و بدتر  بايد بیش

کارشناسهان اقتصهادی   است. ملهي  بسهیج و مشهارکت عمهومي در توسهعه    ملهي   رسهانه مدم سومین نقش 

رسهاند کهه    فعهل مهي  بالتندا زماني حداکثر امکانات بالقوه خهود را بهه    ملي های توسعه برنامهمعتقدندکه 
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 در توسهعه  دست آوردن موفقیهت  برای به مردمآگاهي و دانش فني به نقو مؤثری در آن سدیم باشند و 

هیچگونهه  ملهي  جدی مهردم در توسهعه    نیافتن دارای انگیيه و تعدد کافي باشند. طبعاً در صورت حضور

دولت و  و مياست به عنوان پلي میان اعتماد عموقادر ملي  . رسانهو پیشرفتي حاصل شود گذاری سرمايه

به اين  نکردن توجه . هه بسا مؤثر واقع شود توسعه ملي مشارکت بیشتر، در امر بهترغیب و تشوي  مردم 

را به دستگاهي ارتباطي فاقد کارايي و نامناسهب بها جامعهه در حهال توسهعه تبهديل        ملي ، رسانه واقعیت

 کند. مي

اگهر  .  اسهت توسعه  تبار اجتماعي به موضو اعحای اعرسانه ملي در توسعه ملي ، هدارمین نقش اساسي 

آن را نيد مهردم بهاب    اجتماعيو پذيرش اعتبار  ،را در مباحث خود وارد کند توسعه  موضو  ملي رسانه

که موضو  انتخاب شده از طرف رسانه، يک پديده معمهولي و   است افراد جامعه هنینمي برد. ديدگاه 

موجهود   مسهايل  اندازه کهافي اهمیهت داشهته تها از میهان تهوده      ای است که به   روزمره نیست، بلکه پديده

به آندا ناخودآگاه ،  ای های توسعه با تأکید بر موضوعات و سوژه لذا صدا و سیما .ه استديانتخاب گرد

 انگیيد. کنند و حساسیت عمومي را نسبت به موضو  برمي اعتبار اجتماعي اعحا مي
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 :  نقش رسانه ملي در توسعه ملي

، قبل از هر امری مردم بايد توسعه و پیشهرفت را بشناسهند و    برای ايجاد انگیيه در توسعه ملي و پیشرفت

به دست آوردند. آندا بايد ليوم تغییرات را درک کنند و  ی در اين حوزههای جديد اطالعات و انديشه

در ايهن تقهول و     در مورد راهدای مختلف ايجاد تغییر، اطالعهات بزم را داشهته باشهند. اهمیهت رسهانه     

دگرگوني به حدی است که اين وسايل، پشتوانه و زيربنای تغییرات اجتماعي در توسهعه ملهي بهه شهمار     

 روند. مي

با ايفای نقش آموزشي و خبری  ی جمدوری اسالمي ايرانها به خصو  صدا و سیما رسانهدر کشور ما 

ههای   تواند با استفاده از شهیوه  ملي مي  ها موثرند. رسانه خود، در ايجاد تقول و مدارتدا، ارزشدا و انگیيه

 هماهنگ کند. عمومي را با امکانات ملي مناسب، نیازهای

تمهاعي و  ههای سیاسهي، اج   تواند برنامهه  مي و استهنگي و اجتماعي ابيار انتقال هنجارهای فرملي رسانه 

به صهورت خوشهايندی بهه مهردم ابهال  کنهد و مشهروعیت         خود را دارند اقتصادی را که اهداف خا 

 بخشد. ب

قهانون اداره سهازمان صهدا و    و  1414صدا و سیمای جمدوری اسالمي ايران بر اساس سهند هشهم انهداز    

های سهازمان   کلي و اصولي برنامه مشي قانون خط ، 3/11/1813مصوب  ايرانمدوری اسالمي سیمای ج

رابحهه   21/2/1832مصهوب   اساسنامه سازمان صدا و سهیما و همچنین   11/4/1831مصوب  صدا و سیما

 مناسبي شاخ مي تواند يک دانشگاه عمومي دارد به عنوان  داشته و های توسعه مليا برنامه مستقیمي ب

 .بخش باشد های توسعه تئوری رسانه نیيلیت اجتماعي و مسئو  از تئوری

 قها  بخشهي افکهار عمهومي و رونه      گاه سازی و ارتآتوسعه بخش که در  ای به عنوان رسانه رسانه ملي

نقهش بسهیار    هعمال در توسعه پايهدار جامعه   دارد، ای فضای کسب و کار سازنده و رقابتي نقش برجسته

نقهش   .عمهل مهي کنهد    وی مقرکه در رشد و توسعه فرهنگهي جامعهه  مدمي برعدده دارد و به عنوان نیر
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فرهنگي رسانه ملي به اين دلیل پر رنگ تر مي شود که از دير باز، انديشه کدنه و باور قديمي بسیاری از 

مردم جامعه ما در تناقض با تفکر سرمايه داری و ثروت اندوزی بود ههرا کهه در تجربهه تهاريخي خهود      

و اعمال قدرت و فشار بر اقشهار   کساني بودند که برای محامع شخصي و دنیوی خودافراد سرمايه اندوز 

ضعیف تر استفاده مي کردند اما ابيار ثروت و سرمايه به خودی خود بد نیست بلکه بايد فراگرفهت کهه   

هگونه از آن بايد استفاده صقی  و انساني و اخالقي کرد. اين تغییر و اصالح انديشهه يکهي از وظهايف    

 .رسانه ملي در حوزه ارتقای فرهنگي توسعه ملي است

ههای   صهرف وجهود وسهايل ارتبهاطي ليومهًا موجهب مشهارکت مهردم در برنامهه          ))بايد توجه داشت که 

لذا اگهر برنامهه   . ی وسايل ارتباطي داردبستگي به هگونگي استفاده و مقتواشود. اين امر  ای نمي توسعه

اعهث توسهعه   بهه خهودی خهود ب   آن رسهانه نهه تندها    تعیین و تدوين نشده باشد،  ای ای برای رسانه توسعه

احمهديان،   ) .((سهازد   نهد  آهسهته و ک  روند توسهعه را نیهي   از شرايط در خیلي ممکن است شود بلکه نمي

1818 ،31 ) 

ي ای کشهور بها مهديريت    رسهانه سیستم به عنوان بيرگترين ی جمدوری اسالمي ايران سازمان صدا و سیما

بودجهه  . کنهد  فعالیهت مهي  هماهنگ با مسهايل روز کشهور   های  ها و رويه متمرکي، سالداست که با روش

ابعهاد بهین المللهي،     تولید و پخهش در  برای زيادهای نیروی انساني متخص ، ظرفیت فراواني  مناسب ،

حضور موف  در عرصه ديجیتال و بسهیاری از   ملي و استاني، وجود هندين کانال تلويييوني و راديويي ،

ظرفیهت  تها  به عنوان دانشگاه عمهومي بوجهود آورده    رسانه مليبرای  شرايحي را توانمندی های ديگر...

ههای   پیشهرفت  همسهو بها نیازههای روز جامعهه و    ملهي  برای هدايت کالن طرح های توسعه  را های بزم

 داشته باشد.جداني 

سهدم  د توانه  با توجه به نام سال مبني بر سال تولید ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني ، رسانه ملي مي

را بهه  ملهي  های مدم تولیدی اعم از صنعت، کشاورزی و خدمات و تاثیر هرکدام بر روند توسهعه   بخش
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ها توزيع شود و بدترين استفاده ممکهن   جامعه نشان دهد تا عوامل تولید به نسبت صقیقي در اين بخش

 سهايي ه توسهعه، شنا و پیشبرد جامعه و رسهیدن به   يانساننیروی از آندا به عمل آيد. همچنین برای تربیت 

ها تندا نیازهای مهادی بهرای زنهدگي      ناپذير است. اين نیازمندی ضرورتي اجتناب عموميهای   نیازمندی

 گیهرد  شود نیي در برمي نیست، بلکه ساير نیازها را که به ارتقای سح  زندگي و فرهنگ افراد مربوط مي

ملي در اين میان پر رنهگ تهر مهي     رسانهرساني لذا نقش اطال   مردم با اين نیازها آشنا نیستند "که بعضا

 .شود

در واقع هنان که بخواهیم درکشور توسعه ملي يا پیشرفتي صورت پهذيرد، بايهد نسهبت بهه نقهاط قهوت       

هها و اشهکابت و نشهان دادن     های فرهنگي خود آگاهي داشته باشهیم. نمهايش ضهعف    فرهنگي و ضعف

تواند در بقث اقتصادی انجهام دههد.    است که رسانه ملي ميها از جمله اقداماتي  قوت و توانمندی نقاط

هايي را که ممکن است در کشور به وجهود   ، پیشرفت خودباوری استدر به عنوان نمونه اگر ضعف ما 

آيد برای ارتقای خودباوری روی آندا تبلیغ کنیم يا تصورات نادرستي را که در مورد توسهعه درکشهور   

های سیاسي موجود درکشور را هم بهه    گیری تواند حتي جدت ميملي   هوجود دارد، اصالح کنیم. رسان

 د.ملي اصالح کننفع توسعه 

در راستای ارتقای فرهنگي و معرفي ابعاد مختلف فرهنگ توسعه و سرمايه گذاری ملهي بهرای   همچنین 

حمايهت  ، تولید ملي  به مناسبت سالحفظ استقالل و اصول بنیادی ن ام مقدس جمدوری اسالمي ايران 

همگهام و هماهنهگ بها     1831در هشت مهاه گذشهته سهال    ، سازمان صدا و سیما  از کار و سرمايه ايراني

بخش های ديگر در مسیر توسعه همه جانبه کشور عالوه بر ساخت برنامه های راديهويي و تلويييهوني و   

 بهه برخي از آندها   انتشار جيوات و مقابت تققیقي ، کتاب هايي نیي در اين حوزه منتشر کرده است که

 :استترتیب ذيل 

 سرمايه ايراني و اهبردها و سیاست های رسانه ملي در سال تولید ملي حمايت از کارر - 1
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 زيرنوي  ها و پیام های کوتاه ويژه تولید ملي حمايت از کار و سرمايه ايراني - 2

 نقش رسانه در ارتقای تولید ملي و توسعه يافتگي - 8

 سازی ويژه تولید ملي حمايت از کار و سرمايه ايراني راهنمای برنامه - 4

رهیافت )ايده هايي برای طرح موضو  سال تولید ملي حمايت از کار و سرمايه ايرانهي در مناسهبت    - 1

 (های مذهبي و ملي

 تولید ملي حمايت از کار و سرمايه ايراني مجموعه مقابت ويژه سال - 3

 ملي حمايت از کار و سرمايه ايراني با رويکرد جوان و رسانهتولید  مجموعه مقابت ويژه سال - 1

 تولید ملي حمايت از کار و سرمايه ايراني از من ر آموزه های ديني - 3

 راهکارهای رسانه ای،  ؛ بررسي مفدومي حمايت از تولید ملي کار و سرمايه ايراني - 3

  سانهراهکارهای رسانه ای پرداختن به موضو  تولید ملي در ر - 11

 ي حمايت از کار و سرمايه ايرانيرسانه و نقش خانواده در تولید مل - 11

 و هندين کتاب ديگر که در مرحله تقرير و تکثیر قرار دارند.

در يک نگاه وسیع تر و فراتر از مرزهای جغرافیايي و با توجه به بیداری اسالمي برخي کشورهای منحقه 

با بدره گیری از فرهنگ غني اسهالمي و نشهر و گسهترش آن از طريه       کشورهای اسالمي، انديشمندان 

ههای   برای جلوگیری از بقران هويهت و سرگشهتگي در بهین فرهنهگ    خويش ، بايد رسانه های جمعي 

 وارداتي مخرب، به ملت خويش کمک کنند.

ر کمهک  اف  ها را گسترش دهند و به انتقهال فکه   اسالمي ،رسانه های گروهي مي توانند در کشورهای 

فکر فردی و ملي را باب ببرند. رسانه های اطالعاتي و خبری واسهحه اصهلي بهین سیاسهت     تکنند و سح  

رسانه ها توده ها را بسیج مي کنند تا انديشه ههای جديهد و تکنیهک ههای      گذاران و توده مردم هستند،

 .ي دست يابندو بومي کنند تا به توسعه ملي مناسبي در شان کشورهای اسالم مدرن را بپذيرند
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درکل رسانه ملي در تعامل با بخش های مختلف توسعه ملي و ارتقای سح  فرهنگهي جامعهه نسهبت بهه     

 موضو  توسعه مي تواند نقشي اثرگذار داشته باشد که به صورت اجمال در ذيل به آندا اشاره مي شود.

 ملهي  سهعه وحرکهت ت تسهريع  بهرای افهيايش و   و ارتقای سح  دانش عمومي فرهنگي بسترسازی  - الف

 شامل : 

 در زمینه وجدان کاری و ضرورت اتقان دستورات دين مبین تبیین برنامه هايي برای تعريف و ساخت

 و استقکام در کارها

 در برنامه های گفتگومقور ملي سعههای توتبیین موانع و هالشتعريف و 

  مستندتعريف و تبیین ميايا و نقاط قوت توسعه يافتگي در برنامه های 

  مجريه، مقننه و قضايیه در تقق  موضو  سالسه گانه تبیین نقش قوای ساخت برنامه های ويژه برای  

 هها و عمهوم   نداد، خانواده های مردمداران، کارفرمايان، کارگران، سازماننقش سرمايه رسانه ای تبیین

 مليمسیر توسعه مردم در 

  و مشکالت قوانین و مقررات حوزه کار و کارآفرينيبررسي و تبیین مسايل برنامه سازی برای 

  مقايسه با ديگر کشورها ودر ايران توسعه يافتگي بررسي شرايط ساخت برنامه هايي برای 

 ملي توسعه برای ی و سیاسياقتصادامور فرهنگي ، ضرورت اصالح ساختار رسانه ای  تبیین 

  اقتصادیعلمي ، فرهنگي و باب بردن جايگاه مولّدان تبیین رسانه ای برای 

  مليتوسعه آمدهای  پيبه تصويرکشیدن 

  احیای مشاغل خانگي سعه ملي حتي باها در توسازی برای باب بردن نقش خانوادهبرنامه 

  مليتوسعه  های علمي و تجربه شده دردادتأکید بر ضرورت رويبرنامه سازی و 

 الگوسازی برای فعالیت تولیدی موف ساخت برنامه های راديويي و تلويييوني با تفکر - ب

  معرفي کارآفرينان و تولیدکنندگان موف 
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  و اجتماعي و سیاسهي در   اقتصادی فرهنگي ، های کاذبهای فعالیتمعايب و آسیبرسانه ای کردن

 راه نیل به اهداف توسعه ملي

 های نمايشي برای نشان دادن الگوهای موف  کار و تولیدهگیری از ظرفیت برنامبدره 

 اصالح بینش، نگرش و رفتار مردم در حوزه مصرفبرنامه سازی برای  - ج

  آثار و فوايد مصرف کابی داخلي و افيايش تولید مليمعرفي 

  آمدهای مصرف کابی خارجي تبیین پيساخت برنامه برای 

  بودن برخي کابهای خارجيبررسي و تبیین دبيل ارزان 

  افيايش تعصب ملي در زمینه مصرف کابی داخليبرنامه سازی برای 

 دينيظیفه تبیین ضرورت مصرف کابی داخلي به عنوان و 

  ويژه کودکان و نوجوانان در زمینه اصالح فرهنگ مصرفبرنامه سازی 

  يرانياصالح ذهنیت منفي مردم درباره کابهای اساخت برنامه برای 

 مناسب برای کابی ايراني و جلوگیری از تبلیغ و ترويج مصرف کابی خارجي رسانه ای تبلیغ - د

  صدا و سیمای جمدوری اسالمي ايهران  ها و ضوابط مصوب سازمانبه سیاست بیشتر توجهبازنگری و 

 در زمینه تبلیغات بازرگاني

 ن ارت بیشتر بر روند تولید و پخش تبلیغهات  ی بازنگری در مقررات و استانداردهای برنامه سازی برا

 بازرگاني

 تبلیغ و ترويج کابی خارجي کاهشمن رازهای ايراني ن ارت فعال بر روند تولید و پخش سريال 

  در نيذ برنامه سازان بیني تخفیف ويژه برای تبلیغ کابی ايراني باکیفیتپیشتبیین و 

 کار فرهنگساخت برنامه های راديويي و تلويييوني برای ارتقای  -ه

 در حوزه های فرهنگ و اقتصاد تالش سازندهکار وديدگاه اسالم در زمینه فضیلت  رسانه ای تبیین 
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 اقتصادیفرهنگي وکار و تالش  حوزهسیره پیشوايان دين در  ساخت برنامه برای معرفي 

 ار در زندگي فردی و اجتماعينشان دادن اهمیت و جايگاه ک 

  هدفداربا کار و تالش  توسعه ناپذير رفاه وبررسي و تبیین ارتباط جداييبرنامه سازی برای 

 ملي برای عموموری بدرهتوسعه و ضرورت باب رفتن سح   رسانه ای تبیین 

گذاری مهردم  مايهسر جدتفرهنگي  و ارتقای سازیساخت برنامه های راديو و تلويييوني برای بستر -و

 در اقتصاد

 گذاریداری و سرمايهديدگاه اسالم در زمینه سرمايه، سرمايه رسانه ای تبیین 

 داریسرمايه و سرمايه حوزه های افراطي و تفريحي درنقد و بررسي ديدگاه برنامه سازی برای 

 گذاری و تولید راهدای مشارکت مردم در سرمايه رسانه ای تبیین 

 کشور اقتصادفرهنگ ، صنعت وگذاری مردم در موانع و مشکالت سرمايه رسانه ای تببین 

 گذاری مليسرمايهتوسعه و  ای تجربه کشورها در زمینهبررسي مقايسه 

تقت عنوان تولید ملي و حمايت از کهاب و سهرمايه    برای تقق  هرهه بدترموضو  سالبرنامه سازی  -ز

 ايراني

  های اجرايي کشور در زمینه موضو  سالهای دستگاهفعالیت مناسبرسانه ای بازتاب 

 در برنامهه ههای    های مختلف اجرايي و فرهنگي در زمینه موضو  سهال نقد و بررسي عملکرد دستگاه

 راديو و تلويييون

  گهذاران بهه   انتقال خواست و محالبهات تولیدکننهدگان، کارآفرينهان و سهرمايه    ساخت برنامه ای برای

 شوریک مسئوبن

 و پرداختن هنرمندانه به موضو  سال در رسانه ملي نگریپرهیي از شعارزدگي و سحقي 
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 های گوناگون  برای بررسي جنبهمتخص  در موضو  توسعه ملي گیری ازکارشناسان و مشاوران بدره

 موضو  سال

 های نمايشي برای پرداختن مناسب به موضو  سالگیری از ظرفیت برنامهبدره 

 های شبکه بازار برای اصالح فرهنگ تولید، توزيع و مصرفگیری از قابلیتبدره 

  های رسانه ملي با موضو  سال و پرهیي از طرح مفاهیم ناهماهنگ با اين موضو دن برنامهشهمسو 

 توجه به تنو  مخاطبان و تولید برنامه بر اساس رسالت و مأموريت هر شبکه 

 کهار، تولیهد و    حهوزه ههای اسهالمي در   های دينهي بهرای تهرويج آمهوزه    سبتگیری از ظرفیت منابدره

 مصرف

 تقويت روحیه امید به آيندهبرنامه سازی راديويي و تلويييوني برای  - ح

 در برنامهه ههای صهدا و    تبیین شايسته دستاوردهای فرهنگي، سیاسي و اقتصادی ن ام جمدوری اسالمی

 سیما

  ههای در دسهت اجهرای ندادهها و     هها و برنامهه   طهرح  ،ههای عمرانهي   یهت شايسهته فعال رسانه ای بازتاب

 و خصوصي سازماندای دولتي

 فرهنگهي ، اقتصهادی ،   جايگاه و نقش راهبردی ن ام جمدوری اسهالمي در معهادبت    رسانه ای تبیین

 منحقه و جدان سیاسي و ن امي

  ههای  آوری ي ههون فهن  يهها حوزه های جمدوری اسالمي ايران در توانايي معرفي ساخت برنامه برای

های علمي، فنهي و صهنعتي، معهادن و ذخهاير زيرزمینهي، موقعیهت ژيوپولیتیهک، گسهتره         نوين، پیشرفت

 غیره... های آزاد وسرزمیني، جمعیت، دسترسي به آب

 ايران دبيل دشمني غرب و استکبار جداني با ن ام جمدوری اسالمي رسانه ای تبیین 
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اصالح الگوی  ات اقتصادی سالدای گذشته از جملهموضوعپرداختن به استمرار  برنامه سازی برای - ط

 و ... مصرف و جداد اقتصادی

 ملي  مفدوم جداد در حوزه مصرف و تولید رسانه ای بررسي و تبیین 

  ارتباط جداد اقتصادی با جداد ن اميرسانه ای تبیین 

  بها   تولیهد ملهي   ،، جدهاد اقتصهادی    الگهوی مصهرف  بررسي و تبیین ارتباط اصالح ساخت برنامه برای

 به نقو محلوب و در جدت پیشرفت جامعه استفاده کرد ملياز رسانه کوتاه سخن اينکه بايد توسعه ملي 

زيرا عقب مانهدن از عصهر اطالعهات و آگهاهي نداشهتن از       همه جانبه دور نشد. راهبردهای توسعهتا از 

 .در پي داشته باشد ه مادی را برای جامعدنیای پیرامون مي تواند نتايج نامساع
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 ات :پيشنهاد

توسهعه  پ  از دوران دفا  مقدس تا کنون ، ايران مدوری اسالمي ن ام ج مدماستراتژی سیاست کلي و 

بخش های سیاست گذار و اجرايي . مسئوبن و مديران بوده و هست اقتصادیکالن  های در قالب برنامه

طرح ها و ايده ههای خهود   بايد برای حرکت اصولي و آينده نگرانه با انديشه جداني  ي و خصوصيدولت

 .و هماهنگ کنندرا با استانداردهای قابل طرح در دنیا توسعه 

ست که بنا به ماهیهت  ، سازمان صدا و سیماهای ملي  ها و سرمايه بيرگترين ثروتجمله از در کشور ما 

اقتصادی، اطال  رساني، تبلیغاتي، آموزشهي و فرهنگهي اسهت.    کارکردهای مختلف  خا  خود دارای

مدمهي در   تواند نقش برای پوشش عملي هر يک از اين کارکردها ميرسانه ملي مديران  اولويت بندی

به اين ترتیب پیشندادهايي برای ايجاد تعامل  توسعه مباحث مختلف و در ندايت توسعه کشور بازی کند.

 ای مختلف برای سرعت بخشیدن به امر توسعه ملي ارايه مي شود.بیشتر میان رسانه و بخش ه

مجهدد آن   اصهالح و بهازخواني  افه  رسهانه و    تقت عنهوان های کالن رسانه ملي  بازنگری در برنامه -1

 بخش. های توسعه براساس تئوری رسانه

میيان اثربخشي برنامه های رسانه ملي در جريان توسعه ملي و ارتقای سح  فرهنهگ عمهومي    تعیین – 2

 در اين حوزه

 .هگونگي مشارکت مردم در برنامه توسعه ملي صدا و سیما به برنامه های مشخ  از سدمتعیین  - 8

هها در   رفهع کاسهتي  شناسهايي و  بهرای   ملهي  رويکهرد تققیقهي و تفقصهي رسهانه    بازنگری و تقويت  – 4

 . خصوصي و دولتيی بخشدا

  تأسی  دانشکده علوم ارتباطات و توسعهضرورت  – 1
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جمله کشاورزی،  ازمرتبط با موضو  توسعه ملي های  تشکیل شورای هماهنگي توسعه در وزارتخانه - 3

 برای تسهريع  و همچنین در رسانه ملي و غیرهمسکن و شدرسازی  ،و صنايع  اقتصاد ،آموزش و پرورش 

 جانبه در جامعه. توسعه همه و ترويج فرهنگ

 ها و ندادهای دولتي سازمانتشکیل ن ام پیشندادات و تقويت رويکرد عمومي بخش روابط عمومي  – 1

بها   بیشترمن ور تعامل  ي بهمردمانتقادات و پیشندادها و شکايات ن رات بکر و برای دريافت  و خصوصي

 .در مسیر توسعه ملي و مشارکت کشور اجرايي و علمي مسئوبن

 تقويت ساخت شکلي و مقتوايي برنامهه ههای راديهو و تلويييهون و برنامهه سهازی مفیهد در       ارتقا و  - 3

 .اقتصادی  موضوعات توسعه فرهنگي و

رسانه ملي درکشور، منحقه و جدان از طري  اطال  رساني شفاف فرصهت  برنامه های گسترش نفوذ  - 3

 .هدف ايجاد بازارهای جديدهای تجاری و سرمايه گذاری با 

نوآوری در فرآيند تولید پیام در عرصه های مختلف کسب وکاربا هدف و  افيايش نقش خالقیت - 11

 .بقا ، توسعه و سودآوری بنگاه های اقتصادی کشور 

سدم دهي بیشتر به تولید و پخش برنامه های برخوردار از جذابیت های سرمايه گذاری و التفات و  - 11

 و توسعه. سرمايهثروت ،  يني نيد مخاطبان و بدبود هنجارهای اجتماعي نسبت به مقولهکارآفر

 .کشور و توسعه ای تأثیرپذيری پیام در برنامه های راديو و تلويييوني از بخش های اقتصادی - 12

، سرمايه دستیابي به سح  رضايت و اعتماد افيون تر مخاطبان از طري  ترويج انديشه های تجاری  - 18

 . و اقتصادیای 

 در جدان امروزاينترنتي اقتصاد آشنايي و ترويج عمومي فرآيند  - 14

طلبهي و   اسهتقالل بهه  نگهاه ملهي   احیهای   مها  اسهالمي ن ام های موفقیت يکي از در پايان يادآور مي شود 

ر سهال  سي و هدااست. اين روحیه و ديدگاه در  علميو  یاقتصادفرهنگي و های  خودباوری در عرصه
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گهذاری   ههدف  وبر همان صراط مسهتقیم اسهتوار مانهده     به مدد الدي فراز و فرودهايي داشته، اماگذشته 

و توسهعه  تولیهد   ندايهت در سرمايه و نیروی کار داخلهي و  ثروت ، مغتنم برای تقويت  فرصتي همامسال 

هنهده قهوت علمهي و    د اقتصاد کشهور و نشهان  فرهنگ و که سفیر هويت و توان  سعه ایتو. ايراني است

 .استقالل و عيت سیاسي ملت ماست
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