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در پشتيباني از ) انه مليبويژه رس(هاي جمعي  نقش رسانه

  انداز جمهوري اسالمي ايران راهبردهاي سند چشم

  *عليرضا پويا

  چكيده

هاي جمعـي در توسـعه و بـه طـور       نقش ارتباطات و رسانههاي اسنادي دربار    مطالعه  حاضر، مقاله
 تـأثير قابـل    ،اهميت زيـاد  نظر به   .  جمهوري اسالمي ايران است    هانداز بيست سال    خاص سند چشم  

 وظايف راديو و تلويزيون در اين       ،ها از راهبردهاي توسعه     مدهاي نقش حمايتي رسانه   احظه و پي  مال
هـا و   هـا، ارزش    هاي تـأثير رسـانه      سازوكار توجه به    وميان، برجسته و منحصر به فرد معرفي شده         

  و انداز   محتواي سند چشم   از آگاهي    و نيز  هاي حاكم بر افكار عمومي، دين و نهادهاي ديني          نگرش
 نويسنده  در اين مقاله،  . مورد تأكيد قرار گرفته است    ضرورت جلب مشاركت عموم و صاحبنظران،       

 عملي نزديك كنـد  ه نظري بحث را به حوز  هاين مباحث، حوز  پرداختن به   تالش كرده است ضمن     
 پايـدار و تحقـق سـند        ه كاربردي براي همكـاري رسـانه در توسـع         نتايجيتا از مجموع مطالب،     

  . كشور به دست آيدهسال  بيستانداز  چشم
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  مقدمه

ند و بر اين    كن  مي جوامع بسيار مهم تلقي      هبر توسع را   تأثير ارتباطات انساني     ،صاحبنظران
ه بـه   عوامل داخلي كـ   .  متأثر از دو عامل اساسي است      ،نكته تأكيد دارند كه توسعه پايدار     

 و عوامـل    اسـت هـا و رفتـار        هـا، نگـرش      و شامل هنجارها، ارزش    شود  ميانسان مربوط   
 امـروزه بـه   اين عوامل ؛گردد بيروني كه خارج از انسان است و به ارتباطات انساني برمي    

  ).2006، 1جي تي زد(هاي جمعي است  هاي رسانه و پيام شامل محتوا ،طور عمده
هاي حاكم بر جامعه،      ها، هنجارها و ارزش     گرفتن نگرش توانند با در نظر       ها مي   رسانه

هـا پخـش كننـد و بـستر الزم را بـراي                اهداف توسعه را از رسـانه      هبرند  محتواهاي پيش 
  .  فراهم آورندزمينهمشاركت عمومي در اين 

متخصـصان  « نيازمنـد    ، كـه جوامـع در حـال توسـعه         شـود   مـي  گفتـه    اين منظور، براي  
 كـه بـراي اثـربخش شـدن ارتباطـات در توسـعه و               تخصصانيم ؛هستند» ارتباطات توسعه 

هـاي    آشنايي با نظريه بهاي در اين خصوص نياز  هاي رسانه   طراحي، اجرا و ارزيابي فعاليت    
بايـد از طريـق آمـوزش    را ها   و اين آگاهي دارندهاي آن      ارتباطات توسعه و مدل    مطرح در 

 شرايط جامعه و نگـرش دقيـق در         ادانش كافي در قبال اين مسائل و آشنايي ب        . كسب كنند 
قبال مردم است كه باعث گفتگو و تعامل با آنان و جلب مشاركت و همكاري عمـومي در                  

  ).2008، 2مفالوپولوس (قبال اقدامات عملي براي پيشرفت همه جانبه خواهد شد
 هكننـد   پايدار كـه تـأمين     ه اقدامات حمايتي از اجراي راهبردهاي توسع      ،به اين ترتيب  

اقـدامات و وظـايف   از  ئي جامعه است، جزهها و اقدامات اساسي حال و آيند    تزيرساخ
هاي جمعي بويژه راديو و تلويزيـون در كـشور اسـت، كـه امـروزه بـدون            اساسي رسانه 

در . نمايـد  ممكن مي  تحقق اهداف توسعه و دستيابي به نتايج آن دشوار يا غير   ،وجود آن 
 حمايـت   ، و از ايـن رو     رسد  به نظر مي  روري  كشور ما نيز توجه بيشتر به اين موضوع ض        

هاي راهبـردي كـشور، نيازمنـد طـرح مباحـث نظـري و          ملي از راهبردها و برنامه     هرسان
  . عملي در اين باره است

  ارتباطات راهبردي براي توسعه

هـاي آن   مدت و پايدار دارد و شاخص عدي، درازب  مفهومي چند  ،توسعه در جهان امروز   
هايي متنوع و مرتبط       به شاخص  ،عد اقتصادي بيشتر مورد توجه بود      ب  كه در گذشته از    نيز

                                                      
1. GTZ       2. Mefalopulos 



  145 ����  ...زاندا  سند چشم راهبردهايدر پشتيباني از) بويژه رسانه ملي(هاي جمعي  نقش رسانه

 

محققـان  . اقتـصادي تغييـر يافتـه اسـت         اعم از اقتصادي و غيـر      ،با ابعاد پيشرفت جامعه   
هـاي    شود كـه بتوانـد در كنـار شـاخص           اي توسعه يافته تلقي مي      امروزه جامعه  «معتقدند

» ايي و اموري از اين دست تأكيـد كنـد   عنصر دان،اقتصادي، بر معيار آموزش و اطالعات     
  ).56، ص 1387برادران شركا، (

انـد و تحقيقـات نـشان داده      توسعه اقتصادي برشـمرده   ه فرهنگي را پيش زمين    هتوسع
  . است كه تداوم توسعه در گرو توجه به متغيرهاي فرهنگي و اجتماعي است

  :كند يفا ميارتباطات راهبردي در اجراي تحقق پايدار در پنج زمينه نقش ا
بنـدي و بـراي       به اين ترتيـب كـه اطالعـات بـه نحـوي دسـته             :  ارتباطات محيطي  .1

  .شود كه براي همه قابل درك باشد و موجب وفاق عمومي شود مخاطبان ارسال مي
هـا،    رسـاني درخـصوص فعاليـت       كه به تبليغـات و اطـالع      :  ارتباطات در بازاريابي   .2

  .شود مي توليدات و معرفي آنها به مردم مربوط
 ابعـاد  يهـا، ارتقـا    آگـاهي هكـه شـامل توسـع   : رسـمي   ارتباطات در آموزش غيـر    .3

ها و رفتـار مـردم بـراي جلـب همكـاري عمـومي در              شناختي، نگرشي، ارزشي، مهارت   
  .هاست سازي تصميم
هـاي    كه طي آن تعامالت و واكنش     :  ارتباطات در خدمت سازماندهي جامعه مدني      .4

شـود و بـه سـوي هـدف           دهـي مـي     شنود، جهـت   و نظر و گفت  اجتماعي از طريق تبادل     
  .كند مشترك ميل مي

 اخـتالف و    شامل ميانجيگري و اقدام براي رفع     كه  :  ارتباطات براي حل اختالفات    .5
  ).2006جي تي زد، (هاست  بست خروج از بن

دهـد و تحقـق        پايدار قرار مي   ههايي، ارتباطات را در خدمت توسع       ايفاي چنين نقش  
هاي جمعـي بـويژه راديـو و      رسانه ،به اين ترتيب  . كند  ختلف توسعه را تسهيل مي    ابعاد م 

  .گيرند  به نمايندگي از ارتباطات راهبردي در خدمت توسعه قرار مي،تلويزيون
هاي جمعي در خدمت توسعه، خـالي از مناقـشه نيـست و      حضور رسانه ،با اين همه  

ر گـرو مـديريت انديـشمندانه و         د ، بـومي و پايـدار     هايفاي نقش مؤثر در تحقـق توسـع       
 ماننـد هاشـمي      برخـي محققـان    ،از ايـن رو   . هاي كالن جامعـه اسـت       هماهنگ با هدف  

  .اند وجهي دانسته دودر اين زمينه هاي جمعي را   فعاليت رسانه،)1387(
جويند، آن را عاملي بـراي        ها سود مي    برخي جوامع كه به صورت آگاهانه از رسانه       «

در برخي ديگر از كـشورها      . دهند   توسعه جامعه خود قرار مي     بهبود وضعيت فرهنگي و   
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ها در جامعه، منشأ      شود، ممكن است رسانه     هاي جمعي استفاده مي     كه ناآگاهانه از رسانه   
د؛ اخالقي از قبيل كار فردي به جاي كار گروهـي،           نايجاد يا ترويج اخالق نامناسب شو     

نجارهاي بيگانه كه ايـن عوامـل       واردات به جاي صادرات و ورود نامناسب فرهنگ و ه         
  .)779ص ( »شود ماندگي جوامع مي سبب ضعف و عقب

  انداز و ترسيم آينده سند چشم

چنـد   هـر . نگري و نگاه رو به جلـو اسـت           اساساً مبتني بر آينده    ،مدت تنظيم برنامه دراز  
يـن  از ا . ريـزي نيـست     گرفتن گذشته در برنامه      ديدها به معني ن   ،گيري نگاه به آينده     جهت

انـداز بـراي آينـده سـه      هاي كلي رويكـردي بـه چـشم     كه در جهتاست   گفته شده    ،رو
و رضـايي   ( وجـود دارد     3 و برگشت بـه عقـب      2نگري  ، آينده 1بيني  رويكرد مبتني بر پيش   

  .)59، ص 1385، دهكردي
ها، شرايط محيطـي،      ها، مطلوبيت   آرمانكه  همچنين در تنظيم اين سند ضرورت دارد        

 در سـند  . به طور دقيق و شفاف در نظر گرفته شـود         ...   تهديدها و  ،تها، مشكال   ظرفيت
ايـران كـشوري    «: انداز جمهوري اسالمي ايران براي بيست سال آينده آمـده اسـت            چشم

است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقـه، بـا هويـت                  
 تعامـل سـازنده و مـؤثر در روابـط     بخش در جهـان اسـالم و بـا    اسالمي و انقالبي، الهام 

  .)642 همان، ص(» الملل بين
 ه دربردارنـد  اي اسـت كـه      انـداز، گـزاره      سند چشم  عبارتترين    ي  اولين و شايد كليد   
جايگـاه  :  نه چندان دور اسـت     ه كشور در آيند   تي وضعيت آ  ه دربار ،نكاتي مهم و اساسي   

با هويت اسالمي و انقالبي     اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه كه الزم است            
بخـش    المللـي، الهـام      بـين  ه براي جهان اسالم با تعامل سـازند       ،توأم باشد و در عين حال     

ريـزي در سـطح        برنامـه  ، با تكيه بر مديريت قـوي      تنها ،رسيدن به چنين جايگاهي   . شود
ها و نهادهاي كشور و همراهي عمومي مـردم در چـارچوب حركتـي ملـي                  همه سازمان 

 مشكالت و موانعي در راه تحقق اين هدف وجود دارد           ،به طور طبيعي  . ر است پذي  امكان
.  تدريجي اما پرشتاب به پيش بـرود       ،كه بايد مرتفع شود و عمليات اجرايي مربوط به آن         

 پشتيبان و مجري اقدامات مؤثر در اجـراي ايـن سـند    ، بستر و از سويي   ،جامعه از سويي  
در «:  كـه  اسـت انداز بر اين امـر تأكيـد شـده      شرايط اجراي سند چشم    هدربار. ملي است 

                                                      
1. forecasting       2. foresight       3. backward 
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بيني، خلق آينـده      هايي مانند بصيرت عمومي، روشن      انداز، ويژگي   طراحي و اجراي چشم   
همچنـين افـراد    . ندشـو   انديشي در جامعه ترويج و به قابليت عمومي تبديل مـي            و مثبت 

عمومي را داشته    كه توانايي خلق ايده و تبديل آن به بينش           يانديش  خالق، مبتكر و مثبت   
مند، وظايف تاريخي و اجتماعي       شوند تا بتوانند در تشكيل جامعه بينش        باشند تربيت مي  

اي اميدوار، خودباور و داراي اعتماد    خويش را به زيبايي ايفا كنند و از اين طريق، جامعه          
 بگيـرد؛   انداز پرورش يابد؛ باورهاي مشترك اجتمـاعي شـكل        به نفس براي اجراي چشم    

ر مشترك آينده خلق شود و جامعـه داراي بيـنش مـشترك شـود و سـرانجام حركـت                    تصوي
رضـايي و  (» انديـشي شـكل گيـرد    بينـي، اميـد بـه آينـده و مثبـت           اجتماعي مبتني بر خـوش    

  .)51 ص ،1385 ،دهكردي
مند بودن جامعه است تا مردم با          نيز سخن از بصيرت عمومي و بينش       عباراتدر اين   

يعنـي جامعـه پـشتيبان      . ه اجتماعي و تاريخي خود را ايفا كننـد         وظيف ،اميدواري و نشاط  
انداز، الزم است از آگاهي عميق نسبت به شرايط و لوازم اجـراي ايـن سـند ملـي                     چشم

.  خود را به منصه ظهـور برسـاند  ه حمايت همه جانب  ،ها   عرصه هبرخوردار باشد تا در هم    
عادي، هر كس در موقعيـت خـود و   آحاد جامعه از نخبگان و انديشمندان گرفته تا افراد  

 بـر .  و عامـل باشـد    واقف به وظايف خود     ، بايد فراخور نقشي كه در اين اقدام ملي دارد       
 تا آگاهي عمـومي حاصـل       ه شود  ابزار و امكانات به كار گرفت      هاين اساس الزم است هم    

 و اقدامات هماهنگ جمعي شكل بگيرد تا مديريت عملي اقـدامات سـند در جامعـه      آيد
بيـشتر   همگاني و دستيابي به وفاق جمعي،      ه پوشش دادن به اين عرص     هوظيف.  شود ميسر
  .هاي جمعي است متوجه رسانه ديگر،  سازمان و نهاداز هر

ترين راهبرد رشـد و توسـعه و           مهم ساله جمهوري اسالمي ايران،    20انداز    سند چشم 
ايگـاهي ممتـاز در     هاي كشور براي رسيدن به ج       گيري  ها و جهت    ريزي  محور كليه برنامه  

هــا و اهــداف ايــن ســند عــالوه بــر  تحقــق آرمــان. رود منطقـه و جهــان بــه شــمار مــي 
 ملـي و اهتمـام جـدي        هريزي و وضع قوانين هدفمند، مـستلزم اراد         سياستگذاري، برنامه 

هـاي   هـا و سياسـت   شواهد علمي حاكي از آن اسـت كـه برنامـه         . مسئوالن و مردم است   
هاي اجتماعي و فرهنگي الزم، اثربخـشي و كارآمـدي      زمينه بدون فراهم بودن     ،اي  توسعه

به ايـن  . خواهد ساختممكن  غيررا  نيل به اهداف نخواهند داشت و اين امرمطلوب را  
هـا و   نگـري، چـالش    هاي آينـده    انداز، ضرورت    آگاهي مردم از اهداف سند چشم      ،ترتيب
اي اميـدبخش و    به آينـده هاي نظام براي رسيدن ها و برنامه  رو و سياست   هاي فرا   فرصت
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سـاز تعهـد    ها و قـوانين و زمينـه    پذيرش سياست درروشن، موجب همدلي و هماهنگي      
هـاي    اين در حالي است كه برخي يافته      . ملي و سرانجام رشد و تعالي كشور خواهد شد        

انـداز و اهـداف آن در حـد       ميزان آگـاهي مـردم از سـند چـشم          ،دهد  پژوهشي نشان مي  
اصل سند و محورها و اهـداف آن، درك و  نشدن ين به دليل تبيين    همچن. مطلوب نيست 

مركـز  (هاي مختلف جامعـه وجـود نـدارد           برداشت يكساني از آن در ميان مردم و گروه        
  .)1388تحقيقات صداوسيما، 

  انداز  و سند چشمها رسانه

تواننـد نقـش بـسيار مهمـي در       نفوذ و پوشش خود مي  ههاي جمعي به دليل گستر      رسانه
رساني مؤثر و فراگير و مـديريت         اطالع. انداز ايفا كنند    يغ و ترويج محتواي سند چشم     تبل

 نـسبت بـه سـند       ،هـاي مثبـت     گيري نگرش    به شكل  1پيام در چارچوب ارتباطات اقناعي    
بـر ايـن مبنـا،      . )1(شـود   انداز و فراهم شدن بستر مناسب براي تحقق آن منتهي مـي             چشم
 به عنوان فراگيرتـرين رسـانه در كـشور؛ همـسو بـا               ملي ههاي جمعي، بويژه رسان     رسانه

هـاي كـالن اجتمـاعي، فرهنگـي و اقتـصادي كـشور، بـا                 ريـزي   ها و برنامه    سياستگذاري
دار پـشتيباني از تحقـق سـند          سـازي، عهـده     گيري از اصول و سازوكارهاي فرهنـگ        بهره
  2 . ساله هستند20انداز  چشم

  انداز مها در تحقق سند چش ابعاد تأثيرگذاري رسانه

، اجـراي سـند   براي تحقـق و  نها در جذب مردم و جلب همكاري آنا        ايفاي نقش رسانه  
ريـزي و اقـدامات       شود و ايـن امـر، نيازمنـد برنامـه            كشور مي  ه همه جانب  هموجب توسع 

  :شود اي است، كه به سه بعد مهم آن اشاره مي ويژه
انداز    محتواي سند چشم    آگاهي مردم از   .آشنا كردن مردم با محتوا و اهداف سند        )الف

 و  و اهميت آن در رشد و اعتالي كشور، احساس مسئوليت آنان را نسبت به سرنوشـت               
آينده كشور برخواهد انگيخت و زمينه را براي همكاري مردم با مسئوالن اجـراي سـند،                

تـوجهي بـه ايـن امـر موجـب             كـم   در مقابل،  تر فراهم خواهد كرد     هر چه بهتر و سريع    
  .انداز در جامعه فراهم نشود ر عمومي براي پياده كردن چشمشود كه بست مي

                                                      
1. persuasive communication 
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 ، مــشاركت فعــال نخبگــان از ســويي.جلــب مــشاركت كارشناســان و صــاحبنظران )ب
 اعتبـار سـند و   ،كنـد و از سـوي ديگـر    انداز را تسهيل مـي    راهكارهاي عملي و اجرايي چشم    

 نگـرش مثبـت و      ،عبارت ديگر به  . دهد  هاي اجرايي آن را نزد افكار عمومي افزايش مي          برنامه
ساز همكاري متخصصان و انديشمندان در اجراي سند و تـشويق             همراهي صاحبنظران، زمينه  

  .اندركاران خواهد شد بيشتر مردم براي همكاري با دست
اين وظيفـه   امروزه .انداز نظارت عمومي و كمك به مسئوالن براي تحقق سند چشم       ) ج

 كـار  ، حكـومتي  به نيابـت از مـردم و حتـي دسـتگاه    هاست كه   از كاركردهاي مهم رسانه   
ـ             بـه ايـن ترتيـب      .  عهـده بگيرنـد    رنظارت بر اجراي سند در چارچوب منـافع ملـي را ب

 و از  را بـر عهـده دارنـد     ها از سويي نقش حمايت از بسترسازي براي اجراي سند           رسانه
  .ند پرداز  ميهاي مختلف ديگر  نظارت بر اجراي صحيح آن در بخش، بهسوي ديگر

  ها و تأثير پيام رسانه

 از  ،هـاي جديـد     هاي نوظهور از راديو گرفته تا ساير رسانه         شد كه رسانه    زماني تصور مي  
ايـن تلقـي كـه بـه        . روي مخاطبـان برخوردارنـد    بر   اثرگذاري   براي بسيار زيادي     قدرت
هايي با تأثيرات عميـق    موجب طرح نظريه   ،گردد  هاي پس از جنگ جهاني اول برمي        سال
 با پيـدايش  ،بعدها رفته رفته. ها بر مخاطبان تأكيد داشت د كه بر تأثير تام و تمام رسانه       ش

رنـگ    هـا كـم     گونه نظريه   اين ،اي  گيري رقابت رسانه    شكلبا  هاي متنوع و متكثر و        رسانه
در ايـن   . انـد    گرفتـه   ها بر محوريت مخاطب شـكل       شد، تا جايي كه امروزه برخي نظريه      

كنند، بلكه    ها نيستند كه بايد بدانند با مخاطب چه مي          شود، فقط رسانه    ها تأكيد مي    ديدگاه
يعنـي انتخـاب و تمايـل    . كننـد  هـا چـه مـي    تر اين است كه بدانيم مخاطبان با رسانه     مهم

  .كند مخاطبان، ميزان و چگونگي تأثير پيام را تعيين مي
ي البتـه بـا     ها بر توسعه و پيشرفت كشورها نيز چنـين سـير            خصوص تأثير رسانه   در

 بـا انتـشار     ،1958 در سـال     1هنگامي كه دانيل لرنر   . فراز و نشيب كمتر مطرح بوده است      
 كـشورهاي  ههـا را در پيـشرفت و توسـع    نقـش رسـانه  ، »گـذار از جامعـه سـنتي      «كتاب  

هـا در توسـعه       اي از نقـش رسـانه       خاورميانه مطالعه و تبيين كرد، باز هم نگاه خوشبينانه        
 تـر  هـاي تعـديل شـده     طـرح نظريـه  بـه  ،اين حال مطالعات بعدي   با  . كشورها مطرح شد  

ـ   هـا،  انتشار نوآوريدر كتاب   ) 1963 (2 راجرز ،فقط چند سال بعد   . انجاميد  ه بـه ايـن نكت
                                                      
1. Lerner        2. Rogers 
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مهم اشاره كرد كه وسايل ارتباط جمعـي بـه تنهـايي بـراي ايجـاد تغييـرات مـستقيم در            
ري خود تحت تأثير ديگران و      گي  نگرش و رفتار مردم كافي نيستند، بلكه مردم در تصميم         

او تأكيـد كـرد كـه پيـدايش         .  كه با آنها تمـاس مـستقيم دارنـد         گيرند  قرار مي هايي    گروه
 به واكـنش افـراد   هعمدبه طور  ،هاي جديد  پذيرش روش،هاي مثبت و در نهايت      نگرش

ها همچنان مورد تجديـد نظـر    بعدها اين نظريه . با نفوذ و برداشت مخاطبان مربوط است      
حقيقـت، ايـن     درد كـه    شـ  اواخر قرن بيستم بر اين امر تأكيد          تا سرانجام در   ر گرفت قرا

هـا چـه تـأثيري        كند آنان از رسانه     بافت اجتماعي و فرهنگي مخاطبان است كه تعيين مي        
هاي جمعي نه تنها بـه         كه رسانه  ندها بر اين عقيده استوار شد       حتي برخي نظريه  . بپذيرند

 دسترسـي بيـشتر افـراد    كنند، بلكه به دليل   معه كمك نمي  در جا گسترش توسعه همگاني    
بـرداري، گـسترش       از دانش الزم بـراي بهـره       اين قشر، ا و برخورداري بيشتر     آنهمرفه به   
 توسعه همگـاني     شدن   گسترش فاصله طبقاتي و كند     ،امل تشديد فقر  وعاز  ها خود     رسانه
  ).14، ص 1379، 1 بورنبه نقل از (است

 افـراد  ،  در هـر جامعـه  معتقد است كـه » شكاف آگاهي«موسوم به   نظريه   ،براي نمونه 
تـري     دسترسي و آگاهي بيشتر در جامعه، ظرفيـت و آمـادگي افـزون             برخوردار از امكان  

رسـاني    كاركردهايي مانند اطـالع ،از اين رو. هاي جمعي دارند   برداري از رسانه    براي بهره 
صله بـين طبقـات پـايين و بـاالي           بيش از آنكه موجب كاهش فا      ، رسانه ت خدما ارائهو  

  . دهد جامعه شود، اين فاصله را افزايش مي
هـا در هـدايت        اهميت زياد رسـانه    با وجود  امروزه روشن شده است كه       ،با اين همه  

 سياسـي و فرهنگـي، آثـار فـردي و اجتمـاعي         هافكار عمومي، در مسائل مهـم و پيچيـد        
 مطالعه نيست و الزم است همه ابعـاد          از يك زاويه قابل    تنهاها    حاصل از عملكرد رسانه   

مكـان بايـد بـه صـورت     تـا حـد ا  ها نيـز    و از نظريه   مد نظر قرار گيرد   موضوع به خوبي    
 آمـده   »شناسي فرهنگـي ايـران      جامعه«در كتاب   . ه شود تجميعي و در كنار هم بهره جست      

كـي  تـوان در ابعـاد فيزي        مي ،مجموعه شرايطي را كه بر امر ارتباطات حاكم است        «: است
سـبك زنـدگي، اعتقادهـا،      (، فرهنگـي    ...) محيط برقراري ارتباط مانند سالن، كـالس و       (

هاي اجتماعي افراد، قواعـد فرهنگـي حـاكم بـر      پايگاه(ـ اجتماعي  ، رواني...) ها و   ارزش
» خالصـه كـرد  ) زمـان ارتبـاط  (و زمـاني  ...) رسمي بودن شـرايط     جامعه، رسمي يا غير   

  ). 147، ص 1386 محسني،(
                                                      
1. Boeren 
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شود كه بدون توجه به عوامل مختلف مرتبط با مخاطبان و              اين ترتيب مالحظه مي    به
ها بر مخاطبان دشـوار       اي، سخن گفتن از اثرات رسانه       رسانه تأثيرات ناشي از عوامل غير    

هـا در همـراه كـردن     چند اين امر چيزي از اهميت و نقـش بـه سـزاي رسـانه        هر ؛است
هـا در   دهـد كـه رسـانه    كاهد و فقط نـشان مـي      نمي جامعه   ه توسعه همه جانب   مخاطبان با 
ـ       جهان پر  ) 1380ترجمـه شـفقتي،      (1پـالتز .  عهـده دارنـد    ررقابت امروز نقشي دشـوار ب

  :نويسد مي
نـه تنهـا عمـوم      . دسترسي به اذهان عمومي، الزاماً به مفهوم استيال بر آن اذهان نيست           «

 دارند، بلكه ممكن است مطـابق بـا    اي، آزادي نسبي    هاي رسانه   برداري از پيام    مردم در بهره  
  بـاور   حتي ممكن اسـت امتنـاع،     . ندهند» تغيير نظر «تر    هاي قدرتمند    يا اهداف گروه    سليقه

 ضـد «هـايي از اعمـال    واقع نـشانه  هاي مقاومت يا مبارزه، و در نياوردن، انتقاد و ساير شيوه  
ر اينجا به عنـوان يكـي       كه د » نفوذ«به عبارت ديگر،    . ، از جانب مخاطبان بروز كند     »قدرت

همـين  . از انواع تسلط بر اذهان تعريف شده است، هميشه بـدون مـشكل و مـانع نيـست                 
هـا بـه      كوشند از طريـق رسـانه       اي كه مي    هاي نخبه   ها و گروه    پديده در مورد قدرت رسانه    

  ).13ص ( »افكار عمومي دسترسي پيدا كنند، نيز صحت دارد
  :كم چند وجه دارد ها دست نهشرايط تأثيرگذاري پيام از سوي رسا

  . پيام بايد بتواند جلب توجه كند.1
  .گير هماهنگ باشد  مشترك پيام فرست و پيامهبا تجرببايد  پيام .2
  .به نياز مخاطبان و ارضاي آنها توجه شودبايد در ارسال پيام . 3
  .هاي حاكم بر مخاطبان توجه شود ها و نگرش  به ارزش.4
  .هاي همسو توجه شود اي و ساير پيام سانه به اقدامات رقباي ر.5
  .)109، ص 1370اسدي، ( به ساير ارتباطات بين فردي و گروهي مخاطبان توجه شود .6

  ها انداز و نقش رسانه هاي چشم مطلوبيت

انداز مطلوب، ضروري اسـت عـالوه         اند كه در طراحي و اجراي يك چشم         محققان دريافته 
نـد  نك  سائل پيراموني نيز كه بستر تحقـق آن را فـراهم مـي            نقص آن، به م     بر مفاد كامل و بي    

نگـري   انداز و آينده  طوالني در مباحث مرتبط با چشمه كه تجرب 2كلمنت بيزولد . توجه شود 
  : است انداز مطلوب پنج اقدام را ضروري دانسته دارد، براي طراحي يك چشم

                                                      
1. Paletz       2. Clement Bezold 
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  1 شناسايي مسائل و مشكالت.1

  2هاي گذشته  موفقيت شناسايي.2

  3هاي آينده  شناسايي مطلوبيت.3
  4گيري  شناسايي اهداف قابل اندازه.4
  ).75، ص 2004، 6كورنيش( 5 شناسايي منابع مورد نياز براي دستيابي به اهداف.5

هـا و   انداز مطلوب بايد مبتني بـر واقعيـت   دهد كه چشم اقدامات پنجگانه فوق نشان مي   
گيـري    هاي عيني، نظارت و اندازه      ا با شاخص   آن ر   ها باشد و بتوان اهداف شفاف       توانمندي

 مـورد  آنمعمـول در طراحـي   به طـور   انداز است كه      اين امور، معطوف به مفاد چشم     . كرد
ارتباط با طراحي آن و اقدامات يـاد شـده          بي ،انداز   چشم يمسئله اجرا . شود  توجه واقع مي  

ي درسـت آن قابـل      انـداز بـا اجـرا       نيست، اما موضوع مهم اين است كه اهداف سند چشم         
انـداز چـه تعـاملي بـا      اينكه اقشار مختلف مردم و نهادهاي مرتبط بـا چـشم  . دباشدستيابي  

كنند و نسبت به آن چه گرايـشي دارنـد و تـا چـه انـدازه                   اقدامات مربوط به آن برقرار مي     
هـاي    ند، از مسائل مهمي است كه رسـانه       كن تحقق آن همراهي و همكاري       در راه حاضرند  

تواننـد در آگـاهي بخـشي و تبيـين اهميـت       آنها مي. كنند ايفا ميدر آن   مهمي   جمعي نقش 
هـا، تأكيـد و تمركـز بـر           انداز، جلب همكاري عمومي، ايجـاد وفـاق در هـدف            سند چشم 

 هاينكـه اهـداف سـند بـا همـ         خـصوص   هاي عملي تحقق آن و ايجاد باور همگاني در            راه
 يانـداز   صاحبنظران بـراي چـشم     .باشند داشته   ي مؤثر ها قابل دسترسي است، نقش      دشواري
توجـه بـه    . انـد   هايي برشمرده   تواند حمايت و همكاري عمومي را جلب كند ويژگي          كه مي 

  : سه ويژگي مهم عبارتند از. ها در كاركرد مطلوب رسانه نيز مؤثر است اين ويژگي
لكـه  شـود، ب    انداز مربوط نمي     لزوماً به محتواي چشم    7جذابيت .انداز  جذابيت چشم  .1

هـاي    در اينجـا نقـش رسـانه      . گـردد   برمـي انداز     معرفي و تبليغ چشم    هبيش از آن به نحو    
. كننـد   ها بـه جهـان نگـاه مـي           رسانه هجمعي بسيار مهم است، زيرا امروزه مردم از دريچ        

انـداز و اهـداف آن بـراي جامعـه ترسـيم       ها چه تصويري از چـشم       بنابراين، اينكه رسانه  
  . كاهد دهد يا از جاذبه آن مي ذابيت ميانداز ج كنند، به چشم مي

                                                      
1. Identification of problems               2. Identification of past successes 

3. Identification of desires for the future        4. Identification of measurable goals 

5. Identification of resources to achieve the goals  6. Cornish 

7. attractive 
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 بـه   ،انـداز در جامعـه       چـشم  1منديدر اينجا نيز ميـزان ارزشـ       .انداز   ارزشمندي چشم  .2
باز هم بـا  در اين زمينه،    شود كه نقش اساسي       چگونگي تبيين اهداف و نتايج آن مربوط مي       

خواهنـد،    مـي كـه خـود      انداز را چنـان      همگان چشم  ،به طور كلي  . هاي جمعي است    رسانه
انداز و اهـداف آن    چشم هشود كه وفاق جمعي دربار      چنين وضعيتي موجب مي   . پسندند  مي

توانند با مطرح ساختن نتايج اساسي و اهداف كـالن   ها مي در حالي كه رسانه . حاصل نشود 
هاي كالن و اساسي معطوف       نگري به هدف    يئو محوري، قضاوت افراد را از بخشي و جز        

  . بگيردراهاي فردي  ، خواست و ارزيابي جمعي، جاي منافع و خواستسازند، تا منافع
هـا و    به طرح،انداز از سويي  چشم2 قابل دسترس بودن.انداز  قابليت دسترسي چشم .3

تلقي عمومي از اجرايـي  « به ، اجرا مربوط است و از سوي ديگرهامكانات و منابع و نحو    
گـردد    شت افكار عمومي از موضوع برمـي      بعد دوم به بردا   . آن» بودن و قابليت دسترسي   

 ،بـه عبـارت ديگـر     . هاي جمعي است    كه مديريت و هدايت آن تا حدود زيادي با رسانه         
انداز و امكان تحقـق عملـي    برداشت عمومي از قابل دسترس بودن چشمبه ويژگي سوم   
  .  عهده دارندرها نقشي بسيار مهم ب  كه در اينجا نيز رسانهشود ميآن مربوط 
مـردم بـه    » 3متعهـد بـودن   « كـه    انـد   نيـز افـزوده    به سه ويژگي ياد شده اين را         برخي

توجـه بـه سـه ويژگـي     كـه  رسـد     به نظر مي  .  است آنهاي تحقق     انداز از ضرورت    چشم
انـداز در انظـار عمـومي،     شود چـشم    جذابيت، ارزشمندي و قابليت دسترسي موجب مي      

اگـر  . بت به اجراي آن متعهد شـود      رود جامعه نس    مطلوب جلوه كند، در نتيجه انتظار مي      
 استحكام بخشيدن به تعهـد مـردم بـراي همكـاري در اجـراي سـند          ،چه در هر صورت   

  . ها در تحقق آن نقش دارند انداز، باز هم از اموري است كه رسانه چشم

  ها انداز و نقش ارزش تبليغ چشم

فرهنگي برخوردار  هاي جمعي از ماهيت        عملكرد و تأثير رسانه    ،طور كه اشاره شد      همان
است و تا حدود زيـادي، تـابع شـرايط اجتمـاعي و فرهنگـي جامعـه از سـويي و نـوع                 

هـا بـر     رسـانه ،در نتيجـه . ها از سوي ديگر است گذاري، مديريت و عملكرد رسانه  هدف
كه به ايـن    پردازند    كنند و به رقابت با رقبا مي        بستر باورها و اعتقادات مردم نقش ايفا مي       

تـر باشـد، تأثيرگـذاري        ه در كنار ساير شرايط، اعتماد مردم به رسانه قـوي           هر چ  ترتيب،
  خـصوص اي كه به طـور خـاص و انحـصاري در       نكته  اما تر خواهد بود    بيشتر و مطمئن  

                                                      
1. worthwhile       2. achievable       3. commitment 
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هـاي حـاكم بـر        به ارزش افراد   ملي در كشور ما وجود دارد، اين است كه هر چه             هرسان
هاسـت    اعتقاد به اين ارزش   . كنند  همدلي مي  ملي بيشتر    ه با رسان  ،نظام بيشتر معتقد باشند   

اي از مخاطبان ايراني كه در حفظ حريم اعتقادي           شود درصد قابل مالحظه     كه موجب مي  
هايي كه حريم اخالقـي را رعايـت          و اخالقي خود پايبندي زيادي دارند، اساساً به رسانه        

عـدد و مختلفـي كـه    هاي مت  نظريه، با وجود  در نتيجه . كنند تمايل كمتري نشان دهند      نمي
 ه ملي در بخشي از حـوز هها بر مخاطبان مطرح شده است، رسان   خصوص تأثير رسانه   در

البته اين موضوع بـه     . كند  ها عمل مي    عملكرد خود تا حدي فارغ از چارچوب اين نظريه        
توجهي بـه مباحـث علمـي مطـرح شـده در حـوزه                 ملي و كم   همعناي سهولت كار رسان   

ـ       . جمعي نيست هاي    ارتباطات و رسانه    متقنـي بـراي تبيـين       هضمن اينكه مـا هنـوز نظري
  . ديني در اختيار نداريمهعملكرد و تأثيرات رسانه در كشورمان، در طراز رسان

هاي حاكم بر جامعـه بـا         اند كه هماهنگي ارزش     صاحبنظران تأكيد كرده  ديگر،  از سوي   
كنند، موجب تقويـت      يفعاليت م آن  هايي كه نهادهاي فرهنگي و اجتماعي بر اساس           ارزش

هـاي حـاكم بـر         ارزش ،به عبارت ديگـر   . شود  جايگاه اين نهادها و كسب موفقيت آنها مي       
انديشه و رفتار مردم، پشتوانه اين نهادها براي ترويج اموري است كه به نحـوي در ارتبـاط         

 شـمار   به افكار عمومي    ه افراد جامعه كه نمايند    به اين ترتيب،  . دارندها فعاليت     با آن ارزش  
هـاي اقتـصادي، فرهنگـي و      رد برنامـه  يـا هاي مورد قبول خود، به تأييد         ، با ارزش  روند  مي

ها به دليل اهميتي كه بـه آنهـا           ارزش«. پردازند  سياسي ارائه شده از سوي مديران جامعه مي       
يا چـه كـسي و بـه          اينكه راجع به چه موضوعي،     هگيري فرد دربار     بر تصميم  ،شود  داده مي 

  ).110، ص 1379بورن، (» دنايد ارتباط برقرار كرد، تأثير زيادي دارچه نحوي ب
هاي ارزشـي انقـالب    با مالحظه ديدگاهكه   كشور   هانداز توسع    سند چشم  ،به اين ترتيب  

در  فرهنگـي الزم را بـراي پـذيرش عمـومي            هاسالمي طراحي و تدوين شده است، پشتوان      
هاي ديني، فرهنگـي و تـاريخي    امل ارزش ش، فرهنگي به معناي عام  هاين پشتوان . داردخود  

درك و فهم فرهنگ بـه  «. هاي فردي و اجتماعي خواهد بود ساز كنش جامعه است كه زمينه 
كننـد، مـا را       هاي متمايزي كه در تعامل با يكديگرند و همديگر را تقويت مـي              عنوان حوزه 

ـ             قادر مي  هـاي عملـي      تسازد تا مقدماتي چون مقدس و نامقدس، تبلورهاي نظري و فعالي
بـه  شناختي و كنش اجتماعي را به عنوان ابعادي كه مكمل و مبين يكديگرند               روش زيبايي 

  ).63، ص 1385نيا،  ، ترجمه آريايي2، الندباي1هوور(» شمار آوريم، نه امور متضاد
                                                      
1. Hoover       2. Landby 
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 پايـدار،   هانـداز ماننـد توجـه بـه توسـع           هاي اساسي سند چشم     گيري  به عالوه، جهت  
يان بودن، تمايل به همكاري و همراهي با كشورهاي مـسلمان و           بن  عدالت محوري، دانش  

بـه لحـاظ    هاي عمومي حاكم بـر جامعـه، خـود            مانند اينها، عالوه بر هماهنگي با ارزش      
 ،ايـن اسـاس    بـر . نـد هاي الزم براي گرايش و همكاري مردم برخوردار         ماهيت از جاذبه  
مـشي  «و » انـداز  سـند چـشم  مفـاد  «، »افكار و عقايد مردم«هاي حاكم بر  همسويي ارزش 

يت راهبـردي سـند     رونده در مـدير     ، موجب تسريع و استحكام جريان پيش      »مدير رسانه 
  ).1نمودار (شود  انداز مي چشم

  انداز ـ مديريت راهبردي سند چشم1نمودار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ضروري است بـه   انداز،  چشم يند مديريت راهبردي سند   ا در اجراي فر   ،به اين ترتيب  
 بـا  ،ينـد مـديريت و اجـراي سـند    او همسويي سه مقوله فوق توجه شود تا فرهماهنگي  

  .ها و با سرعت الزم پيش برود  ظرفيتهاستفاده مطلوب از هم

   ديني در حال توسعههها و جامع رسانه

دين و نهادهاي ديني نقش مهمي در پذيرش و نهادينه شدن مسائل فرهنگي و اجتمـاعي   
مبلغان ديني كه بر مبناي باورها و اعتقـادات مـردم بـا آنهـا               . كنند   ديني ايفا مي   هدر جامع 
هاي خود    ها به عنوان ابزار فراگير براي ارسال پيام         گويند، ممكن است از رسانه      سخن مي 

  . ها و جامعه است ترين ارتباط بين دين، رسانه استفاده كنند و اين ساده

 افكار و عقايد مردم

مديريت راهبردي سند 

 انداز چشم

مفاد سند 

 انداز چشم

 مديريتي مشي

 رسانه
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كنـد، تربيـت      هاي ديني مي    زشهاي مطابق با ار     آنچه آحاد مردم را پذيراي دريافت پيام      
 بـويژه از سـوي برخـي        اغلـب  ،ديني و رواج فرهنگ مذهبي است كـه در جوامـع غربـي            

 2برگـر . مهري مواجه شـده اسـت     با بي1زدايي انديشمندان و نهادهاي رسمي معتقد به دين    
هـاي     بخـش  ،يندي اسـت كـه طـي آن       امنظور از سكوالريزاسيون، فر   «: گفته است ) 1969(

زدايـي    ديـن . شـود    نمادها و نهادهاي ديني خـارج مـي        هه و فرهنگ از سيطر    مختلف جامع 
معنـاي  . دهـد  پيوندد، در ذهن هـم رخ مـي      در جامعه و فرهنگ به وقوع مي      همان گونه كه    

 اغلب، افراد را چنان تربيـت كـرده كـه فـارغ از              ،ديگر اين سخن آن است كه غرب مدرن       
هـوور و النـدباي،   بـه نقـل از   (» نگرنـد   ميتعابير و تفاسير مذهبي به جهان و زندگي خود   

  ).28، ص 1385
 مدرنيتـه، ديـن را كنـار گذاشـته و           ه اينكه گفته شده غرب در دور      با وجود با اين حال    

جامعه از تربيت ديني فاصله گرفته است، موضوع رابطه دين و رسـانه كـم و بـيش مـورد                    
  : توجه بوده است

 نقـش  ه آغاز شد، انديشه دربار1920 ه در دههاي راديو و تلويزيون هنگامي كه برنامه  «
ها در توسعه ملي موجب طرح و تدوين چارچوبي براي وارد كردن ديـن بـه       دين و رسانه  

هـا بـه    هاي جديد بـه ورود رسـانه   حضور دين در رسانه  . ها شد   معناي اعم كلمه در برنامه    
 بخـشيد و    ها كـه قـبالً تنهـا در اختيـار ديـن بـود، مـشروعيت                 ساحت خصوصي خانواده  

راهبـران دينـي بـا    . هاي راديو و تلويزيون را به تأييـد نـوعي ديـن عرفـي واداشـت         برنامه
سياستمداران و گويندگان و مجريان راديو و تلويزيون باب دوستي را گشودند و تـضمين               

اي داشته باشد و با هدف پيشرفت و اعتالي           فرقه زباني غير » شان  هاي ديني   پيام«كردند كه   
  ).58همان، ص  (»سازي ابداع شود ورزي ابزاري و ملت عقلهمگاني و 

هـاي جديـد،      صاحبنظران و متوليان امور ديني در غرب با احتياط زيـادي بـا پديـده              
 مواجـه  انـد،   پيـشرفته و در حـال تغييـري داشـته    انـه وراگـاه فن  هايي كه تكيه    پديده ويژهب

 از قبيـل مـديران   ،گيـر   ان تـصميم   تضمين الزم، مـدير    ارائهاند با     آنها تالش كرده  . اند  شده
ــانه ــن   رس ــسيرشان از دي ــر و تف ــه تعبي ــد ك ــد كنن ــي را متقاع ــاي جمع ــا ،ه ــاتي ب  مناف
  .گيرد هاي اساسي آنها ندارد و در چارچوب قواعد و ضوابط قرار مي گيري جهت

نكته قابل توجه اين است كه در تـأثيرات ديـن بـر جامعـه و نقـش پـشتيباني آن از                      
 اسالمي ايران هنـوز هـم از سـاير كـشورها متفـاوت اسـت و                 ه جامع هاي توسعه،   برنامه

                                                      
1. secularization       2. Berger 
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اي از  هاي توسـعه  چه برنامه   هر ،رسد در جامعه ما     به نظر مي  . شرايط خاص خود را دارد    
. خواهد شـد   از حمايت مبلغان ديني بيشتر برخوردار        ،ابتدا با مباني ديني سازگارتر باشد     

 اول  ، گـام  انـداز، بـا مبـاني دينـي         د سند چـشم   هاي توسعه مانن     انطباق برنامه  ،با اين حال  
 دوم اين است كه انطباق و هماهنگي محتوايي سند با اصول و مباني ديني بـه                 گام. است

هـاي    مـدت، بـا واژه     زيرا مفاد يك سند راهبردي دراز     . رساني شود   خوبي تبيين و اطالع   
د نـدارد،   معمول برداشت واحدي از آن وجـو      به طور   شود و     تخصصي و كلي نوشته مي    

 متخصصان بـه روشـني تبيـين و تفـسير شـود و بـه اطـالع مـردم و                     از سوي مگر آنكه   
  .هاي مختلف مانند صاحبنظران ديني جامعه برسد كارشناسان حوزه

 اهداف و ابعـاد سـند را        ،توانند از طريق جلسات توجيهي      متوليان امر اجراي سند مي    
نـد، تـا راهبردهـاي      كننـي تـشريح     ها و نهادهاي برجسته و تأثيرگـذار دي         براي شخصيت 

در اين بين رسانه، نقشي دوگانه دارد،       . مديريتي سند از اين حمايت مؤثر برخوردار شود       
خـصوص سـند، ايفـاي       رساني به نهادها و صاحبنظران ديني در         در اطالع  ، از سويي  زيرا

ا هـاي دينـي ر    نهادها و شخصيتهكنند هاي حمايت  كند و از سوي ديگر ديدگاه       نقش مي 
، اين است كه صاحبنظران     تي مقابل چنين وضعي   پيداست كه نقطه  . دهد  دم انتقال مي  به مر 

ديني جامعه احساس كنند، راهبردهايي در جامعه مطـرح اسـت كـه بـرخالف مبـاني و                  
باور نيز ارتباط مثبتي با راهبردها برقـرار          مردم دين  در چنين شرايطي،  . مصالح ديني است  

  .كنند نمي
 در  انـداز،  چـشم  هـاي سـند   ايت نهادها و صاحبنظران ديني از برنامـه   نتيجه اينكه حم  

 بـا همكـاري و      ضـروري اسـت    كـه    داردكننده    برنده و تقويت    جامعه ديني ظرفيتي پيش   
  . گيري شود هماهنگي رسانه از آن بهره

  انداز تعامل با افكار عمومي در مسير تحقق سند چشم

 بـه چنـد     ، در كـالم كوتـاهي     ،ا افكار عمومي   تعامل ب  ، درباره رهبر معظم انقالب اسالمي   
هايي را كه بايد بـه ذهـن مـردم منتقـل      توانستيم پيام اگر مي«: اند  اقدام اساسي اشاره كرده   

شود، درست بشناسيم، بعد آنها را توليد كنـيم و سـپس بـا مـديريت صـحيح، توزيـع و            
معي است كه اين    پخش كنيم، آن وقت افكار عمومي در اختيار ما، يعني در اختيار آن ج             

  .)1385، رساني دفتر مقام معظم رهبري پايگاه اطالع(» دهند كار بزرگ را انجام مي
  :در اينجا براي تأثير بر افكار عمومي به سه اقدام مهم اشاره شده است
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 يعنـي درك دقيـق و صـحيح ابعـاد           ، قدم اول  .به درستي درك شود    انتقالي   پيام) الف
 بسا بدون درك درست و عميق پيام،        چه مهم است، زيرا      اقدامي مختلف و محتواي پيام،   

 انتقال يابد كـه      قرار دارد،  محتوايي غير از آنچه مورد نظر است يا حتي در تعارض با آن            
  . نتيجه، دور شدن از هدف است،در هر حال

ـ  ه استفاد، در اينجا.پيام مورد نظر به نحو صحيح توليد شود  ) ب هـا و   وريا مناسـب از فن
ساختار فني و هنري پيام بايـد بـا محتـواي           .  دارند اهميت باهنري توليد پيام نقشي     هاي    شيوه

پيام هماهنگي داشته باشد و پيام در ساختار و قالبي توليـد شـود كـه از حـداكثر جـذابيت و                      
  .ارزش هنري برخوردار باشد و بتواند مخاطب را جذب كند

در  . صـورت گيـرد    ،شـده مديريت صحيح در توزيع، پخش و مبادله پيـام توليـد            ) ج
ـ  يعني اقدام سـوم پيونـد نخور       ، به اين مرحله   ،دو مرحله قبل  صورتي كه    د، هـدف كـه     ن

. شـود    محقـق نمـي    ،دادن افكـار عمـومي اسـت       رساندن پيام به مردم و تحت تأثير قرار       
هـاي نـوين صـورت     مديريت در توزيع پيام كه بـه كمـك تـدبير و اسـتفاده از فنـاوري                

  . اي است يند سه مرحلهايند ارسال پيام در اين فرا فرهكنند تكميل حلقه سوم و ،گيرد مي
 كارشناسـان خبـره   از سـوي انـداز،    در گام اول ضرورت دارد سـند چـشم      ،به اين ترتيب  

هاي مهـم و       بخش ، دوم گامدر  . تحليل و تبيين، و زواياي با اهميت آن به خوبي تشريح شود           
كننـدگان و هنرمنـدان رسـانه بـه        شوند و تهيـه     يمحوري سند براي توليد پيام در نظر گرفته م        

هـاي    برنامـه نيز  سرانجام  . پردازند مي به توليد برنامه      انداز،  كمك كارشناسان آشنا به سند چشم     
در ايـن   . به نحو مناسب انتشار يابند تا پيام مورد نظر به افكار عمـومي برسـد              بايد  توليد شده   

  .هاي توليد شده نقش دارد مناسب برنامه مديريت رسانه در توزيع به موقع و ،مرحله
هـاي توليـد      يابد، بلكه ضرورت دارد پس از آنكه پيام         كار رسانه در اينجا خاتمه نمي     

ها مطالعه شود تا در       د، بازخورد برنامه  ونها به افكار عمومي منتقل ش       شده از طريق برنامه   
ها به طور      و برنامه  هاي انجام شده مرتفع شود      اساس نظرسنجي  مراحل بعد، اشكاالت بر   

اين كار عـالوه    . دن انعكاس پيام در افكار عمومي و اقناع مردم ادامه ياب          ه با مالحظ  ،مرتب
انـداز    بر اينكه موجب تقويت و تضمين رسيدن به هدف در تبيين و ترويج سـند چـشم                

خـصوص سـند     از جنبه دانـش و نگـرش در      را نيز  شود، امكان ارزيابي ديدگاه مردم      مي
عمـوم  « توجه به دريافت نظـر       ،البته دربازخوردگيري از جامعه   . كند  ز فراهم مي  اندا چشم
 ،نمـودار زيـر   . داردبه طور جداگانـه نيـز، اهميـت         » متخصصان و انديشمندان  «و  » مردم
  :اندركاران هر مرحله است اي رسانه و دست  اقدامات چند مرحلههدهند نشان
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  اندركاران در مراحل مختلف اي رسانه و دست ـ اقدامات چند مرحله2نمودار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  گيري بندي و نتيجه جمع

 بويژه راديو   ،هاي جمعي    بازنمايي اهميت و چگونگي تأثير رسانه      ،هدف اصلي اين مقاله   
اسـاس   بـر . انداز توسعه جمهوري اسالمي بـوده اسـت   و تلويزيون در اجراي سند چشم     

 جلـب مـشاركت عمـومي و        ،ايـدار  پ ههاي جمعي در توسـع       نقش رسانه  ،آنچه گفته شد  
 بـه ابعـاد و     نـسبت متقاعدسـازي افكـار عمـومي       نيـز    همكـاري و     برايخبرگان جامعه   

  . بديل است مدت كشور، نقشي بي  درازهپيامدهاي تحقق راهبردهاي توسع
هـاي حـاكم بـر        ها و نگـرش      ارزش ،دهد  توجه به مباحث ارتباطات توسعه نشان مي      

هـا شـكل       رسـانه  از طريـق   امـروزه    ، از آن  اي  عمـده  بخش   مردم و ارتباطات بين آنها كه     
 ؛ به هر اقـدام مهمـي  ،اساس آن اي است كه مديران رسانه بر      گيرد، بستر قابل مالحظه     مي
  .زنند دست ميجمله جلب توجه مردم به راهبردهاي اساسي توسعه در جامعه  از

در كـشور مـا تـا    هـاي توسـعه     ملـي از برنامـه    هها بويژه رسان    اهميت پشتيباني رسانه  
 نيازمنـد آشـنايي و آمـوزش الزم در ايـن زمينـه              ،آنجاست كه فعاالن اين امر در رسـانه       

 دو  ،انـداز   هاي ارتباطات توسعه و محتواي سند چـشم         خصوص نظريه  آگاهي در . هستند
  .محور اصلي مورد نظر در دريافت آموزش مورد نياز است

توليد پيام بر مبناي 

محورهاي اساسي 

 انداز سند چشم

هاي  انتشار برنامه

 توليد شده

تبيين و تحليل سند 

 انداز چشم

دريافت بازخورد 

هاي منتشر  برنامه

 شده در افكار عمومي

كارشناسان سند 

 انداز چشم
 سازان برنامه

كارشناسان سند 
 انداز چشم

 ا بمتخصصان آشنا
جامعه و افكار عمومي 

  متخصصان
 نظرسنجي

مديران و كاركنان 
 رسانه
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تـر از كـشور       زيـون بـه مراتـب، پـايين       در ساير كشورها كه جايگاه و نقش راديـو و تلوي          
جمعي تا آنجا پررنگ شده است كه در تبيـين ارتباطـات توسـعه،              نقش وسايل ارتباط   ،ماست
 هاسـتفاد نيز  ها و     بست  دهي به تعامالت اجتماعي و حتي حل اختالفات و خروج از بن             جهت

در كـشور مـا     ايـن در حـالي اسـت كـه          . انـد   ها نسبت داده    تعديل شده از قدرت را به رسانه      
 نه دولتي است و نه خصوصي، بلكه زيـر نظـر رهبـري حكومـت                ، ملي هتوان گفت رسان    مي

  . گانه و نهادهاي كشور دارد  جايگاهي باالتر از قواي سه، قانون اساسيبه استناداست كه 
دهـد كـه در ايـن         رب موجود در كشور ما و ساير كشورها نشان مي         او سرانجام اينكه تج   

ها و نهادهاي كـشوري بـا يكـديگر هماهنـگ شـوند و بـا تـشريك               سازمان زمينه الزم است  
انـداز،   خصوص سـند چـشم      را در  الزممساعي، نگاه سازمان يافته و وحدت عمل، همكاري         

انـداز، اعـم    اي مرتبط با سند چـشم  هاي رسانه خصوص فعاليت درهمچنين . به انجام برسانند 
 جانـب  كار مـشتركي از      هت؛ ضروري است كميت   سازي و نظار    رساني، تبليغ، فرهنگ    از اطالع 
زمينـه   ملـي تـشكيل شـود تـا ضـمن تبـادل نظـر،        هاندركاران رسان  دستو   سند   اينمجريان  

  .انداز فراهم آيد از اجراي ابعاد مختلف سند چشمبراي حمايت اقدامات مقتضي رسانه 

  نوشت پي

ـ    در مباحث ارتباطات، بر   . 1 هـاي تبليغـي بـويژه از سـوي      ا شـيوه اساس تجربه تاريخي اقناع مخاطبان ب
با اين وجود آنچـه در  . ها وجود ندارد  سياستمداران، نگرش چندان مثبتي راجع به اقدامات اقناعي رسانه      

انداز براي جامعـه      چشم خصوص اهميت و پيامدهاي مهم سند      اينجا مورد نظر است، اقناع مخاطبان در      
 .تبه دور از شائبه هر گونه تبليغ غير واقعي اس
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