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مقدمه
پ��س از مدت ها ح��رف و حدیث در عرصه 
عمومی مبنی بر احتمال تغییر رئیس سازمان 
صدا و سیما، این موضوع در 22 اردیبهشت 
م��اه 1395 جامه عمل به خود گرفت و علی 
عس��گری طی حکمی از س��وی مقام معظم 
رهبری جایگزین محمد سرافراز شد. محمد 
سرافراز در حالی پس��ت ریاست سازمان را 
ترک گف��ت که تنه��ا 18 م��اه از مدیریت 
خود بر این بنگاه خب��ری منحصر به فرد در 
کش��ور را برعهده داش��ت و این زمان برای 
چنین س��ازمانی به بس��یار محدود می نماید. 
پیرو این تغیی��ر و تحول مباحث متعددی در 
رسانه های جمعی اعم از دیداری و شنیداری 
منتشر ش��ده است که اش��اره به دردسرهای 
اخالقی مدیران سازمان، درگیری با نهادهای 
امنیت��ی، تغییرات بی س��ابقه و فراگیر مدیران 
باسابقه و اس��تخوان دار سازمان، تالش برای 
ایجاد جراحی ه��ای عمیق و س��اختاری در 

معاونت های مختلف آن، مشکالت کسری قابل  توجه بودجه سازمان 
و درگیری ه��ای لفظی این نهاد با دولت، انتقاد عمومی از جانبدارانه 
ب��ودن برنامه های سیاس��ی و انتخاباتی و حتی مل��ی همچون برجام، 
پخش برنامه ها و انیمیش��ن های انتقادی علیه دولت، اعتراض مردمی 
به برخی برنامه های س��یما به ویژه ناش��ی از رنجش اقوام و گروه های 
اجتماعی بخشی از مسائلی بوده که مورد توجه قرار گرفته است. این 
مباحث در قالب رس��انه ملی که باید در س��طح راهبردی عمل کند، 
موضوعاتی ناآشنا و حتی بی سابقه نبوده است. پرسش مهم این است 
که با س��ابقه بیش از س��ه دهه فعالیت صدا و سیما و برخی مشکالت 
امنیتی که در گذش��ته به واسطه برخی س��هل انگاری ها مثاًل در حوزه 
مس��ائل قومی ایجاد شد، چرا باز ش��اهد چنین موضوعاتی در رسانه 

ملی در دوره های مختلف هستیم.
به س��خن دیگر، مشکله رسانه ملی چیس��ت و برای گذر از این 
مخمصه و دردس��رهای ب��زرگ و کوچک چه باید ک��رد تا تجربه 
گذش��ته به کار آید و س��ازمانی با این اهمیت درگیر سنگالخ هایی 
نشود که از وظیفه و مسئولیت اصلی خود به تعبیر مقام معظم رهبری 
»هدایت و مدیریت فرهنگ و افکار عمومی جامعه« به مثابه دانشگاه 
عمومی، باز ماند. پاس��خ این گزارش به این پرس��ش محوری، نبود 
راهبردی مناسب و یا »تنگنای راهبردی« است. این موضوع در حکم 

در ماه جاری محمد سرافراز رئیس رسانه ملی طی حکمی از سوی مقام معظم رهبری جای خود را به علی 
عسگری داد. این جابجایی در این زمان نسبتًا اندک ۱8 ماهه، توجه وسیعی را در سطح جامعه و رسانه های 
جمعی و ش�بکه های اجتماعی پدید آورده اس�ت. به نظر می رس�د مسائلی که این سازمان در حال حاضر با 
آن مواجه است، بیش از هر چیزی نشان از »تنگنای راهبردی« دارد که دستمایه  نوشتار حاضر قرار گرفته 

است.

اشاره:
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رئیس جدید س��ازمان نیز آمده اس��ت که »مؤکداً سفارش می کنم به 
برنامه ریزی و رعایت راهبردهای کالن«.

مشکله رسانه ملی در فضای پيچيده کنونی
قبل از هر چیزی باید به این نکته اذعان کرد که کارکردن در رس��انه 
ملی از پیچیدگی فراوانی برخوردار اس��ت به گونه ای که بخش��ی از 
مش��کله رس��انه ملی به واقع ناشی از همین نکته اس��ت که رسانه ملی 
با پیچیده تر ش��دن فضای عمومی عرصه رس��انه ای، جایگاه ممتاز و 
در عین حال حساسیت بیش��تری یافته است. این جایگاه و حساسیت 
به واس��طه ویژگی های رس��انه ملی نظیر دیداری و ش��نیداری بودن، 
ام��کان دسترس��ی در تم��ام اوقات ش��بانه روزی، دسترس��ی آس��ان 
به واس��طه پیش��رفت فناوری، تن��وع برنامه ها و اس��تفاده از جنبه های 
هنری و زیبایی شناسانه از موقعیت ممتازی در میان رسانه های جمعی 

برخوردار است.
رس��انه ملی به مثابه رکن چهارم سیس��تم سیاسی به عنوان پیشانی 
نظام در نزد مردم و کشورهای خارجی نقش ایفا می کند؛ از یک سو 
باید به گونه ای رفتار کند که به عنوان س��ازه ای دولتی چهره مناسبی 
از نظام سیاس��ی نش��ان دهد و از س��وی دیگر رس��الت خبررسانی و 
اطالع رس��انی ایجاب می کند نگاه نقادانه ای به مس��ائل مردمی برای 
رفع آنها داشته باشد. یافتن معیار انجام این کار و حد و حدود مناسب 

یا نقطه اعتدال در این زمینه یکی از مشکله های رسانه ملی است.
رس��انه ملی نقش مهمی در ایجاد رویه و انس��جام ملی در کشور  
داراس��ت. کمک به مدیریت اجرایی کش��ور و ت��الش برای تحقق 
سیاس��ت های کالن نظ��ام باع��ث خواهد ش��د که به عن��وان موتور 
محرکه و مش��وق پیش��رفت جامعه عمل کند؛ اما مشکله دیگری که 
رخ می دهد این اس��ت که چگونه نظرات گروه های سیاسی مختلف 
جامعه را منتقل کند که ش��بهه گرایش و وابس��تگی به جناح خاصی 
در آن پدی��دار نگردد و در عین حال صدای ملی برای انتقال نظرات 

نیروهای سیاسی جامعه در سیاست گذاری نیز باشد.
یک��ی از جدی ترین مش��کله های دیگر رس��انه مل��ی برنامه های 
تفریحی در کنار برنامه های جدی و تهذیبی است. از سویی رسانه ملی 
باید نقش هویت بخش��ی داشته باشد و از دگر سوی باید الزامات طنز 
برای س��رگرمی و فراغت مردم و جوانان حفظ گردد. فرهنگ سازی 
در م��ورد تمایز ن��گاه به برنامه تفریحی ب��ا برنامه های جدی از دیگر 
مواردی است که موجب می شود همیشه عده ای بخشی از برنامه های 

طنز را دستاویزی برای انتقاد و اعتراض قرار 
 دهند.

رس��انه ملی در اولین گرانی��گاه مقابله با 
فرهنگ بیگانه قرار دارد. در گذش��ته رسانه 
ملی به واس��طه انحصار ش��بکه های دیداری 
مواج��ه ب��ا رقبای ج��دی نبوده اس��ت ولی 
ام��روزه هرگونه س��هل انگاری در این زمینه 
و بی توجه��ی ب��ه عالی��ق و س��الیق جامعه 
نوعی راندن و س��وق دادن جامعه به س��وی 
رسانه های دیداری فراوانی که قارچ گونه در 
حال سربرآوردن هستند، محسوب می گردد. 
در واقع، رشد رسانه های فارسی زبان دیداری 
خارجی نشانه افزایش تقاضای داخلی است 
که از طریق رسانه ملی اقناع نمی شود. مشکله 
جدی رس��انه ملی این است که چگونه باید 
تمام��ی عالیق و س��الیق جامع��ه را از قم تا 
شمال شهر تهران، از سیس��تان تا خوزستان، 
از گنبد تا آذربایج��ان را مرتفع کرد. طیف 
مخاطبان صدا و سیما به قدری فراگیر، متنوع 
و متضاد هستند که یافتن نقطه تعادل در این 

زمینه کاری بسیار بغرنج می نماید.
مش��کله آخ��ر رس��انه مل��ی در ای��ن 
اجمال این اس��ت که این رس��انه به قدری 
عری��ض و طویل اس��ت ک��ه مدیریت آن 
تنها به ی��ک یا چند تخص��ص جدی نیاز 
ندارد، بلک��ه نوعی پازل جامعه را می توان 
در صداوس��یما یاف��ت؛ تص��ور کنید که 
مدیریت بر شبکه های دیداری، شبکه های 
شنیداری، داشتن شبکه مجازی، مسئولیت 
برخورداری  انتشارات،  مطبوعاتی، داشتن 
پژوهش��ی  و  آموزش��ی  س��ازمان های  از 
گس��ترده و در نهای��ت فعالی��ت بازاریابی 
و اقتصادی نش��ان دهنده آن است که این 
مس��ئولیت کار چن��د وزارتخانه فرهنگی، 
خارجی و اقتصادی را داراس��ت. مدیریت 
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رس��انه ملی در واقع »امپراتوری رسانه ای« 
کش��ور اس��ت که باید تابلوی چهره ملی 
کشور اعم از داخلی و خارجی و روستایی 
و ش��هری، منتق��د و مواف��ق، زن و مرد و 

باسواد و بی سواد باشد.
فضای کار مدیریت رسانه ملی به گونه ای 
اس��ت که نوعی مش��کله1 را نشان می دهد و 
منظ��ور این اس��ت که کارک��ردن در آن به 
غایت س��خت و مشکل است. در این فضای 
سخت و مشکل رسانه ای گذر از سنگالخ ها 
و دردسرهای ریز و درشت نیازمند حل موانع 
و تهدیدات موجود و توجه به راهبردهاست. 
این در حالی اس��ت که رس��انه ملی به جای 
این که به راهبردها توجه داشته باشد، بیشتر به 
مش��کالت و تهدیدات می پردازد که آسیبی 
بس��یار جدی است و باعث ش��ده که رسانه 
مل��ی در تنگنا و مخمصه و دردس��ر راهبرد 
مناس��ب برای رسیدن به هدف مطلوب خود 
رنج  برد به گون��ه ای که به رغم تمام تالش و 
فعالیت هایی که صورت می گیرد، بسیاری از 
بخش های جامع��ه آنچنان که باید و آنچنان 
که هزینه می شود، رضایت نداشته و به دنبال 
جایگزین سازی صداوس��یما هستند. در این 
ش��رایط برای گذر از این تنگنای راهبردی 

چه باید کرد؟

پنج اصل راهنمای مقدماتی در رسانه 
ملی

رس��انه ملی برای گذر از ش��رایط کنونی و 
تالش به عنوان رس��انه ای حرفه ای در جهان 
معاصر باید راهبردهای خود را در محورهای 

زیر متمرکز کند:
نخست این که یکي از مهم ترین مقوله ها 
در عرص��ه فعالیت هاي رس��انه اي تأثیر و تأثر 

1. dilemma

ل
حلی

ت

رسانه ها و مخاطبان بر یکدیگر است. همواره براي رسانه ها مأموریت ها 
و وظایف��ي تعری��ف مي ش��ود که مطابق ب��ا اصولي به پی��ش مي روند 
که براس��اس آن اصول، رس��انه ها تالش مي کنند پیام ه��اي خود را به 
مخاطب��ان انتقال دهند و افکار عموم��ي را در جهت مورد نظر هدایت 
کنند. میل و نیاز و ذائقه مخاطبان، از دیگر مقوالتي اس��ت که رسانه ها 
براي حفظ و افزای��ش مخاطبان خود هم��واره نیازمند توجه جدي به 
آن هس��تند، از ای��ن رهگذر مي توان گفت مخاطب��ان نیز مي توانند در 
سیاست ها و جهت گیري هاي رسانه اي تأثیرگذار باشند. از رهگذر این 

شرایط رسانه ها می توانند دارای »مخاطبانی وفادار« باشند.
دو، از جمل��ه موضوعات مهم دیگر این عرصه، اعتماد اس��ت. 
اعتماد به رس��انه در صحت، س��رعت، دقت و درس��تی پیام ها نهفته 
اس��ت. این عوام��ل، اعتماد و اطمین��ان مخاطبان را به رس��انه جلب 
می کند. در این راس��تا می توان به برخی از ش��اخص های اعتمادساز 
اش��اره ک��رد: تحلیل و تفس��یر درس��ت اخب��ار و رویداده��ا؛ طرح 
مش��کالت مختلف جامعه؛ توجه به نیازها و عالقه مردم به خبرهای 
مختلف؛ بی طرفی در گزارش رویدادها؛ استفاده از تصاویر خبری و 
مستند؛ طرح دیدگاه های مختلف برای درک مناسب تر روال کسب 
اعتمادس��ازی در رس��انه ملی؛ توجه به ویژگی های قومی، مذهبی و 
جغرافیایی ایران؛ توجه به نیازهای نس��ل ج��وان و پیگیری تغییرات 
اجتماعی؛ استفاده از جذابیت های مختلف در ارائه برنامه ها؛ توجه به 
عالقه مندی مردم به پیگیری خبرهای داخلی؛ س��رعت و صحت در 
پخش اخبار؛ عدم پخ��ش اخبار متناقض؛ پرهیز از تحریف از جمله 

این موارد است.
س��ه، پیرو نکته دوم توج��ه به اصول اولیه و ماه��وی کار خبری 
همیش��ه در سرلوحه کار رسانه ملی باشد؛ مباحثی نظیر توجه به اصل 
مخاطب مح��وری بس��یار حائز اهمیت اس��ت؛ دق��ت در انتقال خبر؛ 
اس��تفاده از منابع موثق؛ پرهیز از گمراه کردن مخاطب؛ اس��تفاده از 
زبان ساده و روش��ن؛ رعایت اصل بی طرفی؛ استقالل سردبیر؛ توجه 
به آس��یب های جامعه؛ توجه به عالیق عمومی جامعه؛ توجه به اصل 
خالقی��ت )خالق بودن، حرفه ای عمل کردن، فنی پرداختن، فناورانه 
پخش کردن، رفتاری نگریستن(؛ تبدیل رسانه به یک برند یا قدرت 
نش��انه خاص؛ توجه به اصل عدالت در تهیه برنامه ها؛ احترام به حریم 
خصوصی افراد؛ اصل ش��فافیت؛ اصل پاس��خگویی؛ ارتقای س��طح 
آموزش��ی و آگاهی بخش��ی جامعه؛ اصل بازاریابی در همه زمینه ها؛ 
توج��ه به هدایت س��لیقه عموم��ی؛ تأمین نیازهای مردم؛ اس��تفاده از 
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فناوری ه��ا و زمینه ه��ای تکنولوژی��ک موضوعات پای��ه ای فعالیت 
رسانه ای در دنیای امروز محسوب می گردد.

چه��ار، یکی از محورهای جدی و بس��یار مه��م در ناکارآمدی 
رس��انه ملی، عدم درک پژوهش و آموزش مناس��ب در رس��انه ملی 
است. نه تنها مراکز موجود در رسانه ملی آموزش و پژوهش مناسبی 
در راس��تای تقبل مسئولیت های سازمان انجام نمی دهند، بلکه ارتباط 
سازمان با مراکز دانشگاهی بسیار نامنظم و نامنسجم است. این موضوع 
تنها در مورد برنامه های سیاس��ی و خبری و کارشناسان برنامه نیست؛ 
بلکه در مورد برنامه س��ازی هم نبود پژوهش مح��وری نمایان بوده و 
فراگیری تخصص در این عرصه، در رس��انه ملی بس��یار حاش��یه ای 
است. در برنامه سازی، به ویژه برنامه سازی نمایشی، پژوهش جایگاه 
وی��ژه ای دارد. ام��روزه، مهمترین رس��انه دنیا از حی��ث تأثیرگذاری 
و ق��درت نف��وذ، تلویزی��ون و تأثیرگذارترین برنام��ه در تلویزیون، 
برنامه های نمایش��ی و بویژه سریال اس��ت که الجرم نیازمند پژوهش 
است. تحلیل جامع از وقایع و شخصیت ها به شکلی که بار دراماتیک 
موضوع مورد توجه باشد در سریال ها امری ضروری است. پژوهش، 
اطالع��ات و جزئیات موضوع را در اختیار عوامل تولید قرار می دهد 
تا ش��خصیتی باورپذی��ر و ملموس برای مخاطب خلق ش��ود. در این 
صورت اس��ت که مخاطب، شخصیت و واقعه را دنبال می کند. برای 
دس��تیابی به این مهم، طراحی مدلی جهت انجام پژوهش الزم است. 

ای��ن م��دل، مؤلفه هایی دارد که پژوهش��گر 
می تواند با بهره گیری از آن مدل، پژوهش��ی 
کارآمد را در اختیار عوامل تولید قرار دهد. 
برای نگاه به این زمینه کافی اس��ت به برخی 
از س��ریال های تاریخ��ی س��ازمان که مورد 

توجه عموم بوده است، توجه شود.
پنج، رس��انه ملی به جای توجه به اصول 
مح��وری کار خود و ارتق��ای کارکردهای 
خود از طریق پذیرش نقدهای سالم و ارتباط 
مداوم با مخاطب یا پرهیز از خودسانس��وری 
نامناسب، به رقابت با رسانه های فارسی زبان 
خارج��ی متمرکز اس��ت. این ب��ه این معنی 
نیس��ت که رس��انه ملی به ابعاد جذابیت های 
رس��انه های رقیب توجه نکن��د و راهی برای 
جل��ب مخاطبان آنها به س��وی خ��ود نیابد، 
بلکه منظور این است که رسانه ملی به جای 
ارتقای وضعی��ت خود دو کار نادرس��ت و 
غیرمؤثر در دس��تورکار قرار داش��ته اس��ت: 
نخست ترساندن مردم از خطرات ماهواره ها 
که تنها زمانی جوابگو اس��ت که رسانه ملی 
جایگزین مناس��بی ب��رای آنها بیاب��د و دوم 
تقلید غیرکارشناس��انه در رسانه ملی از نوع 
برنامه ه��ا، لوگوی آنها، برنامه های نمایش��ی 
و حت��ی ن��ام برخ��ی از ش��بکه ها از هم��ان 
رس��انه هایی که قص��د مقابله ب��ا آن وجود 
داش��ته اس��ت. این گونه رفتار مقابله ای و یا 
الگوبرداری خام از رس��انه های فارسی زبان 
خارجی بیش از هر چیزی نش��ان از تنگنای 

راهبردی سازمان دارد.

تنگناهای راهبردی رسانه ملی
در این بخش به برخی از محورهای راهبردی 
مقدماتی به عنوان پیش��نهادی به منظور گذر 
از تنگنای راهبردی کنونی رسانه ملی اشاره 

می شود.

مسئله رسانه ملی: تنگنای 
راهبردی

رسانه ملی به جای توجه به اصول 
محوری کار خود و ارتقای 

کارکردهای خود از طریق پذیرش 
نقدهای سالم و ارتباط مداوم با 

مخاطب یا پرهیز از خودسانسوری 
نامناسب، به رقابت با رسانه های 

فارسی زبان خارجی متمرکز است.
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راهنم�ای  کل�ی  چارچ�وب 
راهبردی رس�انه ملی: رس��انه ملی برای 
تنظی��م راهبرده��ای خ��ود به ط��ور متعارف 
باید محورهای زیر را مدنظر داش��ته باش��د: 
توجه ب��ه فضائل اخالقی و معن��وی؛ ارتقای 
معرفت دینی روش��ن بینانه؛ توجه به پیام های 
روشنگرانه انقالب اسالمی؛ توجه به مصالح 
کش��ور؛ توجه به ساختار مردم ساالری دینی؛ 
توجه به الگوی اس��المی و ایرانی پیش��رفت؛ 
توجه به آزاداندیش��ی دین��ی؛ مدیریت پیام 
مؤث��ر )صداقت، دقت، س��رعت، رس��ایی، 
ن��وآوری و گویای��ی(؛ ایجاد تح��ول مثبت 
در جامع��ه و سالم س��ازی فض��ای عمومی؛ 
بومی گرای��ی و پرهی��ز از فرهن��گ تقلید از 
غرب؛ ایج��اد امید، خودباوری و نش��اط در 
جامعه؛ توجه به امنیت و وحدت ملی؛ توجه 
به هویت اسالمی و ایرانی؛ توجه به عدالت و 
اقشار محروم جامعه؛ مقابله با تبلیغات دشمن.

ابعاد و س�طوح راهبرد رس�انه ملی: 
هر راهبردی برای رسانه ملی قاعدتاً باید به سه 
بُعد سیاسی، اجتماعی � فرهنگی و اقتصادی در 

سطوح داخلی، منطقه ای و جهانی توجه کند.
در بعد سیاس��ی این موارد می تواند مورد 
توج��ه ق��رار گیرد: تبیی��ن اندیش��ه جمهوری 
اس��المی؛ تقوی��ت باور ب��ه کارآم��دی نظام؛ 
تالش برای همبس��تگی سیاسی به جای تعمیق 
ش��کاف های داخلی، پرهیز از تضعیف قوای 
س��ه گانه؛ ارتب��اط مس��تحکم مردم ب��ا نظام و 
مبان��ی اصلی نظام؛ گ��زارش عملکرد مثبت و 
منفی دولت و مردم؛ رشد اطالعات و آگاهی 
سیاس��ی؛ پرهی��ز از مس��ائل اختالف آفرین و 
تفرقه افکن در داخل؛ تشویق مشارکت عمومی 
و نظام انتخاباتی کش��ور؛ توجه به عرصه های 

مختلف پاسخ گویی؛ توجه به اقتدار ملی.

در بعد اجتماعی و فرهنگی موارد کلیدی 
زیر از اولویت در آین��ده برخوردار خواهد 

بود: تالش برای ارتقای اخالق و هنجارهای اخالقی و انسانی؛ توجه 
ب��ه هنر معناگرا؛ ایجاد محیط و فض��ای آرام و به دور از تنش؛ توجه 
به خالقیت، نوآوری و ش��کوفایی؛ توجه به فرهنگ واالی اس��المی 
و ایران��ی مانند جوانمردی، پاکی، صداق��ت  در تعامالت اجتماعی؛ 
احترام به حقوق دیگران؛ تأکید بر ارزش های اجتماعی اسالمی نظیر 
وج��دان کاری، امانت داری، اعتماد به نفس ملی، درس��تکاری، نظم 
و برنامه ریزی، اخالق نیکو؛ تالش برای افزایش عدالت آموزش��ی؛ 
توج��ه به نیازه��ای متنوع و متع��دد مخاطبان؛ توجه ب��ه جایگاه مهم 
تفری��ح، س��رگرمی و طنز در جامعه؛ تش��ویق و تروی��ج ورزش در 
جامعه؛ ترویج علم گرایی و جنبش نرم افزاری؛ ترویج فرهنگ احترام 
ب��ه نخبگان؛ توجه به زبان فارس��ی به عنوان زبان معی��ار پیام انقالب 
اسالمی و حامل معارف و فرهنگ و تمدن اسالمی؛ پرداختن شایسته 
به دیدگاه فرهنگ اسالمی درباره جایگاه رفیع زن و خانواده؛ ارتقای 
سطح آگاهی و حساسیت عمومی به بهداشت روان و جسم؛ توجه به 

محیط زیست سالم.
مهمترین محورهای بعد اقتصادی نیز به این ش��رح اس��ت: توجه 
شایس��ته به محوره��ای اقتص��اد مقاومتی؛ تالش برای معرفی بیش��تر 
فرهنگ اقتصادی اسالمی نظیر قناعت، نفی مصرف زدگی، میانه روی 
در خرج؛ پرهیز از ایجاد فضای ناامنی اقتصادی و سرمایه گذاری در 
دوره پس��ابرجام؛ توجه به رفاه مردم و زندگی آبرومندانه؛ اس��تفاده 
بهین��ه از آب و انرژی؛ توجه ویژه به اش��تغال و کارآفرینی؛ توجه به 
مبارزه با قاچاق کاال؛ توجه به توزیع عادالنه و رفع محرومیت؛ ترویج 

حمایت از تولید داخلی؛ تالش برای افزایش ثروت ملی.

آنچه تاکنون در س��ه بعد مهم سیاس��ی، اجتماع��ی � فرهنگی و 
اقتصادی مطرح ش��د، سطح داخلی این راهبرد را شامل می گردد. در 
سطح منطقه ای محورهای زیر قابل توجه هستند: تهدیدات گروه های 
تکفی��ری و مبارزه با آنها؛ تالش برای هم��کاری منطقه ای؛ توجه به 
فرهنگ و تمدن ایرانی و اس��المی در کشورهای همجوار؛ بررسی و 

تحلیل مسائل منطقه ای برای مردم از طریق کارشناسان دانشگاهی.
در س��طح بین المللی نیز می توان به محورهای اساس��ی زیر توجه 
کرد: تعمیق محتوای برنامه های برون مرزی؛ انعکاس پیام های صلح، 
دوس��تی و اقتدار انقالب اس��المی به جهانیان؛ مهرفی اس��الم ناب و 
تأکی��د بر تفاوت های آن با تبلیغات تکفیری ه��ا، برنامه های مبتنی بر 
اتحاد و وحدت مذاهب و ادیان و نشان دادن دستاوردهای کشور در 

محیط داخلی، منطقه ای و بین المللی.
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نتيجه گيری
مهمتری��ن محور بحث نوش��تار حاضر این اس��ت که رس��انه ملی در 
شناخت راهبرد مناسب برای فعالیت خود دچار مشکل جدی است و 
همین امر با توجه به گس��ترش و افزایش اهمیت و حساسیت این نهاد 
مهم و همچنین افزایش رشد رقبای جدی رسانه ای اعم از دیداری یا 
شبکه های اجتماعی دردسرهای زیادی برای این رسانه ایجاد کرده و 
فشارهای چند س��ال اخیر و تغییر و تحوالت مختلف درون سازمانی 
و افزای��ش نارضایتی بیرونی و رش��د قارچ گونه رس��انه های دیداری 

نشانگر و توصیف گر این تنگنای راهبردی است.
رس��انه ملی ب��رای پرهیز از ای��ن تنگنای راهبردی نی��از دارد که 
نخس��ت مطالعه ای انتقادی از تجربه گذشته خود داشته باشد و نقاط 
مثب��ت و منف��ی فعالیت خود را احصاء کند. درک دالیل رش��د و یا 
فعالیت خود در گذشته و همچنین شناسایی نقاط ضعف و قوت خود 

می تواند الگوی مناسبی برای فرایندهای آینده باشد.
دو، رس��انه ملی باید نوعی نگاه آینده پژوهانه به جایگاه رسانه و 
فناوری های آینده داشته باش��د. تأخر در فضای فناوری باعث نوعی 
عقب ماندگ��ی و حتی غافل گیری و در ش��رایط ح��اد بی مصرف و 

انگیزه شدن سازمان خواهد شد.

س��ه، داشتن راهبرد چهار س��اله سازمان 
در ه��ر دوره مدیریت��ی ن��ه تنها چ��راغ راه 
مورد اجم��اع برای فعالیت خواهد بود، بلکه 
ام��کان ارزیاب��ی آن نیز بهتر مقدور اس��ت. 
ب��رای این امر عالوه بر ن��کات باال، توجه به 
اسناد باالدس��تی در نظام جمهوری اسالمی 

ضروری است.
چهار، رس��انه مل��ی باید نوع��ی مطالعه 
مقایس��ه ای و تطبیق��ی با رس��انه های مطرح 
جه��ان داش��ته باش��د ک��ه آنه��ا بخش��ی از 
مش��کله های جدی خود را چگونه برطرف 
می کنند. این ام��ر نوعی تجربه اندوزی برای 

آینده خواهد بود.
در نهای��ت ایج��اد ارتب��اط رس��انه ملی 
ب��ا مراکز فک��ری و دانش��گاهی و راهبردی 
کشور دس��تورکاری س��ازمانی و منسجم و 

تعریف شده باشد.
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