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Abstract 
Communication policies are a set of principles and norms formulated to guide the 

performance of the information and communication  systems. Today, any policy-

making in media organizations requires that other communication areas be fully 

considered.The present paper mainly concerns the strategies adopted by the 

National Media in modern communication media policies and the study aims to 

identify the most important strengths, weaknesses, opportunities, and threats of 

the National Media in this regard and  to formulate the appropriate operational 

strategies for the policy. In this study, a qualitative-quantitative method based on 

SWOT Analysis Matrix through purposive interviews with 12 media experts and 

policy makers of this Media was adopted to examine the related policies. In total, 

12 strengths and opportunities have been identified as advantages and 11 

weaknesses and threats as constraints. A score of 2.43 of the evaluation matrix of 

the internal factors and a score of 2.49 of the evaluation matrix of the  external 

factors show that weaknesses of the National Media policy-making on modern 

media outnumber its strengths, with the future threats which overshadow the 

opportunities; accordingly, some defensive strategies (WT) for tackling these 

threats have also been presented. 
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 چکیده
ست ستند که به منظور راهنمهای ارتباطی، مجموعهسیا صول و هنجارهایی ه ایی ای از ا

 هرگونااه گیرناادا امروز ،هااای اطاعاااتی و ارتباااطی مورد نظر یرار میعملکرد نظااا 

ست سازمان گذاریسیا سانهدر  ستلز  ایهای ر  ارتباطی هایزمینه دیگر کردن لحاظ م

نوین  هایرسااانه گذاریی ملی در ساایاسااتراهبردهای رسااانه ،این مقاله اسااتا موعااو 

ی هها و تهدیدهای رساننقاط یوت، ععف، فرصت ترینمهمارتباطی و هدف آن شناسایی 

ست سیا صه  سانهملی درعر ست تدوین راهبردهای عملیاتیهای نوین و گذاری ر ا در این ا

یدی ماتریس تحلیلی ک-ی ملی با اسااتداد  از روک کمیهای رسااانهپژوهش، ساایاساات

(SWOTبه با (، از طریق مصااااا  ند  هدفم گان  وز  12ی  نه وندر از خبر  ی رسااااا

ست ستا سیا شد  ا سی  صت به عنوان یی نقطه 12در مجمو  گذاری آن برر وت و فر

شد   ععف و تهدید به عنوان محدودیت 11و تعداد  مزیت سایی   43/2ی ستا نمر اشنا

می ماتریس ارزیابی عوامل خارجی نشاااان 49/2ی و نمر ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 

های نوین، بیشتر از نقاط یوت گذاری رسانهستی ملی در سیادهد که نقاط ععف رسانه

های که متناسااب با آن، راهبرد های آن غلبه داردهای پیش رو نیز بر فرصااتآن و تهدید

 تدافعی ارائه شد  استا
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 ه و بیان مسئلهمقدم

جویوی از حیات اجتماعی  یدتره ،های نعین ارسباطیفناتری یرشددو ت سعهدد  
هت ک  از آن سحت عنعان  صر اطالعات»برای جعامع پویو آترده ا  برنو.نام می« ع

هت.  هی ب  اطالعات ا هتر های شبک »جهان ف لی جهان فراتانی، سنعع ت امکان د
 سعانمی ک انو افکنوه هددای  امرتز بشددر زنوگی فضددای بر چنان ارسباطی، آن نعین
هان  محیطی در هم  گفت جام   در ک  اطالعاسی چعن ت چنو .بریمهر میب  ایر
 عملکرد ت هددااتار، ن   ،هارهددان  پعد ت سار بر شددعد، آنانانمی سعلیو جویو ی
شال ساریخی یگزاره سعانمی ک  گذاردمی سأثیر هاآن هان »لعهان،  مک مار  همان ر
. در (49, ص. 1381)فرقانی,  «کرد اهت، سبویل «رهان  همان پیام» ب  را اهت «پیام

های سرین سعلیو در هددازمانت مهم اطالعات سبویل ب  محصددعلی مشددتر این دتره 
شددنیواری ت اینترنتی شددوه اهددت. این  دیواری، ای اعم از مکتعب،مختلف رهددان 

از هدددعیی هماننو یک کا ی  ؛محصدددعل)اطالعات( ک  ماهیتی چنو تجهی دارد
شوه ت ارزش افزتده هتو  شتر می یسجاری داد ت  شار آن بی هرعت انت آن با میزان 

رشددت تاسی اطالعات با قورت عجین شددوه ت داشددتن هدد از طرف دیگر، شددعد.
چعن  دیگر، یاز جنب  ثیرگذاری بر دیگران اهدددت.أسعانایی س یاطالعات ب  منزل 

در  عجین شوه ت با گفتار ت در  مفاهیم هر ت کار دارد، ،اطالعات با ماهیت زبانی
انی ک  هددازم بنابراین، گیرد.فرهنگ ت رتابط اجتماعی جای می الق م نا، یحعزه

گذاری با یی در ثیرأف ط یک محصدددعل سعلیوی آن از چنین پیایوگی ت قورت س
طبی ی اهددت ک  مویریت متمایزی را طل   های گعناگعن براعردار اهددت،عرصدد 
ها نیازمنو ن شدد  راهی هنددتنو سا ب  کمک آن بتعاننو این بنابراین این هددازمان کنو.
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ضا را مویریت کننو. صمیم ،با سعج  ب  اینک  ف گیری هماهنگ با سغییرات محیطی س
هازمان محنعب میسرین ف الیتاز مهم هطح کالن یک  صمیم شعد،ها در  رتنو س

هیاهت پذیرد.گذاری صعرت میها در چارچعب الگعی هیاهتگیری در هازمان
هازمان هان گذاری در هت.پویوه ،ایهای ر هت» ای چنو ب وی ا گذاری در هیا
گذاری عمعمی اهت ت نیازمنو در  عمیق از فراینوهای هیاهترهان  از یک هع 

ای هماعن هر هددازمان دیگر برای اعد آرمان ت از هددعی دیگر هددازمان رهددان 
هالت ت م هت ت أر هت ک  با ماهیت ت هوف آن مرسبط ا معریت های تیژه قائل ا

هت هیا هازمانی اعد آنها را دنبال کنوبایو در فراینوهای   &)تردی نژاد  «گذاری 
یک رهان   ،گذاری هازمانیهیاهت یدر عرص . (95, ص. 1394بهرامی رشتیانی, 

برای حفظ ت ب ای اعد در جام   ت نیز نیل ب  اهواف ت ارس ای هدددازمانی نیازمنو 
چعن هر هددازمان دیگر ب  منددائلی نمیر منابع آن اهددت ک  در مرحل  نخنددت هم

ریزی نگاهی جامع ت برنام ، دان  هددازمانی ت... تری های رتز،آفن ننددانی،ا مالی،
هت هیا شو ت در عین حال  شت  با هان  برای بلنو موت دا هازمانی در ر گذاری 

 پذیری نیاز دارد.زمان ب  ثبات ت پایواری در عین ان طافب اء ت بالنوگی هم حفظ،
هت ک   اما هیاهترهان  با ععامل متمایزی درگیر ا هازمانی را فراینوهای  گذاری 

های عمعمی ت کلی مشیاین ععامل عبارسنو از: اط» کنو.بنیار دشعار ت پیایوه می
ثر اهت، أنمام هیاهی در یک جام   ک  رهان  بی  از هر هازمان دیگری از آن مت

 دهی ب  اقوامات حاکمیت،س اضددای حاکمیت هددیاهددی از رهددان  برای مشددرتعیت
عامل اتلی  همنددع  با دت مردم ت انتمارات آنان از رهددان  ک  الزاماً ن ،مخاطبان رهددا

گرته های  آداب ت رهددعم ت فرهنگ جام  ، هنجارها، هددااتار اجتماعی، نینددت،
هازمان هایر  هان  از  شار ک  در ر نترده سر ت متنعع سرنو ت الزامات ف نیار گ ها ب

, ص. 1394بهرامی رشدتیانی,  &)تردی نژاد  «.ها ت کار رهدان ای در ف الیتحرف 
معج   ،سعانوایجاد سعازن میان ععامل با  ت نیز حفظ حیات هدددازمانی می (100

 های کالن رهان  شعد.در هیاهت ثباسیثبات یا بی
سغییرات هرعت  یب  تاهط های اایر در هالگذاری حعزه هیاهت هعییاز 

های نعین ارسباطی بر فناتری»ای بعده اهددت. عموه هایشدداهو دگرگعنی تری،آفن
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شون، ثیراسی از جمل :أها سرهان  آنی بعدن  هازی،شخصی س املی بعدن، دیجیتالی 
شت  نت یم بعدن دا هاات (Hemerijck, 2004, p. 67) «.انوت م ضر زیر  صر حا در ع

فناتری  یدر سرکی  با ماهیت رهدددان  معضدددعع جویوی را ب  م اب تری آهای فن
هازمانأعامل س ارسباطی ب  م اب  هت ب  ها ت جام    مطرح کردثیرگذار بر سمامی  ه ا

نمر گرفتن فنبوتن در ی ملی ای از جمل  رهددان ای ک  هیچ هددازمان رهددان گعن 
ا محیط پیرامعنی هر ت هامان سعانو، س امالت اعد را بهای نعین ارسباطی نمیآتری
هخم ال  دهو. ضر ب  دنبال پا هان ی حا هت ک  ر نئل  ا  ی ملی درگعیی ب  این م

ه  میایران چگعن  با اسخات راهبرد هتفاده از ن اط قعت اعد، از های منا سعانو با ا
ض ف اعد ها فراهم کردههایی ک  این فناتریفرصت انو، بهره برده ت با رفع ن اط 

هتای م ابل  با چال در  شعر با سعج  ب  ظهعر این فنرا ها آتریهای پی  رتی ک
 اقوام کنو؟

 پژوهش االتؤس و اهداف .1

 پژوهش. اهداف 1-1

 نعین. هایرهان  گذاریهیاهت در ی ملیرهان  قعت ن اط سرینشناهایی مهم -
 نعین. هایرهان  گذاریهیاهت در ی ملیرهان  ض ف سرین ن اطآگاهی از مهم -
 نعین. هایرهان  گذاریهیاهت در ی ملیرهان  هایسرین فرصتمهم شناات -
 نعین. هایرهان  گذاریهیاهت در ی ملیهای رهان سرین سهویوآگاهی از مهم -

 پژوهش سؤاالت. 2-1

 چینت؟ نعین هایرهان  گذاریهیاهت در ی ملیرهان  قعت ن اط سرینمهم -
 چینت؟ نعین هایرهان  گذاریهیاهت در ی ملیرهان  ض ف ن اط سرینمهم -
 چینت؟ نعین هایرهان  گذاریهیاهت در ی ملیرهان  هایفرصت سرینمهم -
 چینت؟ نعین هایرهان  گذاریهیاهت در ی ملیهای رهان سهویو سرینمهم -

 پژوهشپیشینه . 2

منتلزم سح ی اسی مرسبط با هیاهت اهت ک  هوف  ،گذاری رهان هیاهت یحعزه
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گیری تران  ت ب  کارآهای فنای از معضععات اصلی ت زمین گنترده یمجمعع  آن،
ه  رتیکرد های نمری ی از دیوگاهمتنعع یمجمعع  هت. این سح ی ات در قال   ا
 .بنوی اهتقابل دهت 

هنتی اتل سح ی اسی اهت ک   رتیکرد شت  ت گب  هیاهتنگاه   ذاری رهان  دا
در ها ثیر رهان أها ت سگذاری رهان ثیرگذار دتلت )حاکمیت( در هیاهتأب  ن   س
هت هتهیا هت»در سح یق اعد  (2000)1. گرانهامگذاری عمعمی پرداات  ا هیا

هان  هتای را بگذاری ر هیا شی از  هط دتلت ودانگذاری عمعمی میخ ها ک  سع
هی  )حاکمیت( هیا شنول اربطانی, « .اعردرقم میت بازیگران   .(9, ص. 1395)رت

هت ک  ( 2008)2تارد هی س»م ت و ا هیا هان  ت أنمام  صن ت ر ثیر قابل سعجهی بر 
شان می1396) سح یق طالبی ت همکاران  (Ward, 2008, p. 52)«.عملکرد آن دارد ( ن
 متناه  گذاریهیاهت هازتکارهای»بایو  کشعر فرهنگی گذاراندهو ک  هیاهت

 (79, ص. 1396امجوی,  &)طالبی, کاظمی,  «نماینو. طراحی را جویو فضدددای با
دال »( ه ی شوه 1393العانی ت همکاران) در سح یق دین ح دعمی ت درع دول مفه م

سرهیم ت ارائ   )کشعر(گذاری فضای مجازیرا بدرای اط مشیتاق دی ت قابدل اجد
حاجی مالمیرزایی, سوتین الگعی اط مشدددی گذاری  &)العانی, انیفر,  «.شدددعد

در »( 1397ت دیگران) در پژته  کعثری (75, ص. 1393فضددای مجازی کشددعر, 
ناریع یت پنج هددد ها نگ در ) ن ماهی در آکعاریعم، دلفین در الیج، نه یانعس،  اق

عنعان ک  دارای بیشترین هازگاری بعدنو ب  (پشت در سشت ت قعرباغ  در برک   
مع یی,  &)کعثری, منتمر قائم,  «مشددخش شددونو)ایران(هددناریعهای باترپذیرسر 

هعاد »(، 1396گران )ت دی امیری صالحی سح یق. در (5, ص. 1397 هطح  افزای  
سرین ن ط  ض ف، افزای  سرین ن ط  قعت، داالت منت یم دتلت مهمای مهمرهان 

ای ایران در سرین فرصت ت عوم حضعر جوی رهان مهم های اجتماعیهریع شبک 
در ها گذاری فرهنگی رهددان سرین سهویو هددیاهددتعنعان مهمالمللی ب هددطعح بین

, 1396هلطانی فر,  &)صالحی امیری, امیر انتخابی, رضایی,  «.انوایران مطرح شوه

                                                                                                                                 

1 . Granham 

2 . Ward 
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هتأب  س سح ی ات این (57ص.  هیا هان ثیرگذاری دتلت )حاکمیت( در  گذاری ر
دهو نشدددان می ،(2018همکاران ) ت 1چعن فیاضافرادی  سح ی ات انو تها پرداات 

 هعی از معرد چهار هر ،شوه مطرح سعییتر درسعهط کاربران  ک  ایهعژه چهار» ک 
 «  اهددت. شددوه تاقع معردسعج  محلی ت ملی منددئع ن ت پاکنددتان پارلمان ت دتلت

)208, p. 2018Fiaz & Qureshi, ( فارتق ک  ( نشدددان می2020) 2سح یق  هو  در »د
گذارنو سا مطابق گذاران ت م امات با سر سأثیر میها بر هددیاهددتافغاننددتان، رهددان 

 (Faroog, 2020, p. 5821) «ای عمل کننو.های کارگزاران ت نهادهای رهددان سعصددی 
 انو.گذاری عمعمی پرداات ها در هیاهتاین سح ی ات نیز ب  سأثیر رهان 
ماننو فراینوهای ایوئعلعژیک  ،ر ععامل پنهانثیأب  سرتیکرد دتم این سح ی ات 

اقتصددادی ت  ،نف ان هددیاهددیای پرداات  ت ن   تیگذاری رهددان بر هددیاهددت
دانو. بیشددتر از ععامل دیگر میها گذاری رهددان را در هددیاهددت ی حاکمهنجارها
ک  دهو سعضددیح می« گذاریچهره ناپیوای هددیاهددت»در سح یق  (1020) 3فریومن

هی )ععامل ناپیوا(لف ؤچگعن  م» هیا هت ای قورت  هیا هان بر  ساثیر  هاگذاری ر
 (1396) دیگران ت هرتی اعاج  پژته  (Freedman, 2010, p. 344) «.داشت  اهت
 اهددت. «مواریدین» اهددالم در مطلعب رهددان  تیژگی اتلین»ک   دهونشددان می

شی» ،«مواریااالق» شی آگاهی» ت «امیوبخ ص  دیگر از «بخ صیل هایشاا  در ا
)اعاج  هرتی  «.اهت اهالمی جام   در مطلعب رهان  گذاریهیاهت ت طراحی
رهدددو ( در سح یق اعد ب  این نتیج  می2011) 4ییک .(105, ص. 1396بیات,  &
هت»ک   هان هیا نتری از گذاری ر هنجاری  ععاملای چین هماننو دیگر جعامع ،ب

  (Yik, 2011, p. 193) «اهت. ت سجرب  های گذشت 
 5برامان رتیکرد هددعم ت جویو این حعزه اهددت. گذاری اطالعات،هددیاهددت

اطالعات در مرکز سح ی ات سعهدد    گذاریهددیاهددت» م ت و اهددت ک  (2004)

                                                                                                                                 

1 . Fiaz & et.al. 
2 . Faroog 

3 . Freedman 

4 . Yik 

5 . Braman 
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صعرت گرفت  ت  هتاطالعات  ه  با  گذاریهیا جام   اطالعاسی  ن مفاهیم،آمتنا
  «.ه بعدنو، با یکویگر همبندددت  می کنوجهانی را ک  مح  ان درباره آن بحث کرد

(Braman, 2004, p. 156) ( هکنوری ت دیگران شان می1391پژته  ا با  دهو ک ( ن
 زم اهت » ایران ها دررهان  سعج  ب  سحع ت در حال تقعع )همگرایی( در عرص 

عامالن هددیاهددت ملی در سوتین قعاعوی مناهدد  در چنوین بازار رقابتی ت هددیال 
هکنوری « سجویو نمر کننو. هماعیلی,  &)ا  اکبرزاده یق سح (174, ص. 1391میر ا

های گرایی اینترنت و تلویزیون نه تنها شییهو هم» دهو ک نشددان می ،(1395)جهرمی

های تلویزیونی، نلکه سییااتاص عیینلت تلویزیون صا تولهد، پخش و تماشییای نرنا ه

 (7, ص. 1395)اکبرزاده جهرمی, « دگرگون سااته است.
هان  گذاریهیاهتمعضعع  با شوه انجام سح ی ات هان ای ر ملی نیز  یدر ر

ه  رتیکرد فعق ب  همراه رتیکرد مخاط  هت.سرکیبی از  هان  ا  پژته  م الً شنا
 ن  ک  فکرهایی اساق ک  اهددت بهتر» ک  دهومی نشددان ،(1391) دیگرانمجیوی ت 

 بر ک  یافراد حضعر با بلک  )صوا تهیما( هازمان مویران ت کارشناهان شامل ف ط
 دارنو اطالع هازمان قرمز اطعط ت مخاط  نیازهای از ت دارنو اشراف رتز منائل

پعر ت ااالقیطبق سح یق  (89, ص. 1391قنبری,  &)مجیوی  «.شدددعد سشدددکیل
هان، 1392)دیگران شنا شتر از فنبهره ها،سر کردن برنام غنی»( کار تریآبرداری بی

هان هی آ هتر هازی برای د نتر ضای مجازی را از مهمترین های رتز ت ب سر ب  ف
نت  انو. ضای مجازی دان هان  ملی در ف شتر ر  &)ااالقی پعر  «راهکارهای نفعت بی

بین »(، 1392طبق سح یق بصیریان جهرمی ت همکاران ) (9, ص. 1392گل بخشی, 
شبک هیاهت هیما در بکارگیری  هازمان صوا ت  های اجتماعی ت بیان ااش های 

صیریان جهرمی, اانیکی, « فیس بع ، در معاردی سفاتت تجعد دارد. تکایی,  &)ب
 فراینو ک  بر عموه عامل شد  (1391) لبافی ت اربطانی رتشدنول (52, ص. 1392

 هنتنو سأثیرگذار ایران اهالمی جمهعری هیمای ت صوا هازمان در گذاریهیاهت
شارهای. 1»را  هی ف  هایتیژگی. 4 رقابتی سفکر. 3 نمارسی ت قانعنی ععامل. 2 هیا

تی ی گی ععامددل. 5 گددذاران هددددیدداهددددت شددددخصدددد ن ه  ارزشددددی ت فر
سبیین ععامل معثر بر »لبافی,  &)رتشددنول اربطانی  داننومی «سخصددصددی ععامل. 6
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هالمی  هیمای جمهعری ا صوا ت  هازمان  هان  ای در  هت گذاری ر هیا فرآینو 
( نشددان می1396پژته  پاکزاد ت اعاج  نایینی) .(146-144, ص. 1391«, ایران

هان هیاهت»دهو ک   صوا ت گذاری ر هازمان  هیما با ن صان در طراحی ت ای در 
 سح یق (194, ص. 1396اعاج  نایینی,  &)پاکزاد  «ها رتبرت اهت.اجرای هیاهت

قانعن یا آزاد بازار رتیکرد مؤلف  پنج»دهو ک  نشددان می (1398) باقرزاده اجنددت 
رهدددان ،  بر حاکم هنجار شدددناهدددی، نععمخاط  گری، چگعنگیسنمیم ت گذاری

 از محعرفنی ت محتعا محعر ارسباطات ت ایران بر حاکم ایرهددان  هددرهر تضدد یت
هان  کلیوی ععامل هت در ایر نعب ایران سلعیزیعن -رادیع برای گذاریهیا  مح
  (109, ص. 1398)اجنت  باقرزاده,  «شعنو.می

 یمعضعع راهبردهای رهان  یزمین  در ک  دهونشان میها پژته  بنویجمع
هت هیا هان ملی در  زیادی انجام  هایپژته  ساکنعن ارسباطی های نعینگذاری ر

مخاطبان در  بررهددی جایگاه ب  یافت  یا انجام هایپژته  م وتد در .اهددت نشددوه
یا میزان اهتفاده مخاطبان از هایت ای این هازمان پرداات  شوههای برنام هیاهت

 ب  مبحث اینک  صدددرفاً ملی بررهدددی شدددوه یا یهای اینترنتی رهدددان ها ت برنام 
هت شوهبرنام گذاری هیا شنیواری پرداات   هت. های دیواری ت  در برای از  ا
سح یق  ،بنابراین اهددت. بعده گرانپژته  مونمر هددازمانی لئمنددا ها همپژته 

ضر از لحاظ پر هان حا ضعع راهبردهای ر هتملی در  یدااتن ب  مع  گذاریهیا
 اهت. اهمیت حائز اقوامیارسباطی های نعین رهان 

 ات مفهومی و نظریظمالح. 3

 تعریف مفاهیم. 1-3

ست1-1-3 سها سانه.  هت»ای: گذاصی ص هان  گذاریهیا صعل، ای،ر  ت هاهنجار ا
 اهواف ب  نیل در هارهدددان  کالنهوایت  بر ک  گیردبرمی در کلی را هاییراهبرد

 تصعل ابزار ت رتش هم ایرهان  گذاریهیاهت. حاکم اهت نمام، یک مشخش
 ایآمیزه ایگذاری رهان هیاهت بنابراین شعدمی شامل را راهبرد هم ت را هوف ب 
 (76, ص. 1356)آرلی,  «.اهت نگریآینوه ت جام   مصلحت گذشت ، سجربیات از
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های در هازمان ای:های صسانهآفرینان دص ساز انگذاصان و نقش. سهاست2-1-3
هان  شامل ععامل درتن ای ن  ر هتی در دت عرص  حضعر دارنو ک   هیا آفرینان  

هازمانی انو. هازمانی دربرگیرنوه رده» هازمانی ت ععامل برتن  های ععامل درتن 
مویران میانی،  ت مویریت هدددازمان ت مویریت عالی،س أای ی نی رعالی رهدددان 

یاسی، ی نی هدددردبیران ت درتازه مویران ت رهبران عمل مویران،  نان ت  نان، م ات با
انو ت ععامل برتن هددازمانی را ب  دت دهددت  هددردبیران ت ابرنگاران ت گزارشددگران

صمیم شکار ت پنهان می سعان س نیم کرد. رهبران ت س شعر، هازان رهمی کععامل آ
کننوه، نخبگان ت کارشدددناهدددان درتن حاکمیت ت دتلت ب  م اب  قورت حکعمت

ضعابط ااص حرف  رقبا، اتلعیت المللی،ای بینای، محیط حرف قعانین، م ررات ت 
دهو ت ععامل پنهان شدددامل رهبران را سشدددکیل می های مخاطبان ععامل آشدددکار

ها، انحصددارات جم یت غیررهددمی، صدداحبان انویشدد  ت فکر ت رهبران احزاب ت
های هدددنتی، ملی ت اعت ادی جام   ت های فشدددار، فرهنگ ت ارزشقورت ت گرته

نابع ابری ت منشددداء یت، م یتمحیط ف ال یام، جم  یو پ ف های سعل ای های حر
انو )سعلیوگران، سعزیع کننوگان، صددداحبان آگهی( ت منابع اثرگذار مجمعع  ععاملی

هتک  بر  هت، پایواری، آینوههازمانی، نع گذاریهیا هیا نگری، هوفمنوی، ت ع 
, ص. 1394بهرامی رشددتیانی,  &)تردی نژاد  «ثیرگذارنو.أها سعمعمیت هددیاهددت

124) 
بکار  1اهتراسژی برای اتلین بار سعهط چنولر یتاژه. استراتژی)صاهبرد(: 3-1-3

هت هتراسژی م ت و ا هت. تی در س ریف ا شوه ا هتراسژی ب  م نای س یین »؛ برده  ا
های بلنو موت یک هددازمان ت گزین  مجمعع  اقوامات ت سخصددیش منابع هوف

هتیابی ب  این هوف هت. زم برای د شتیانی,  &)تردی نژاد  «ها , 1394بهرامی ر
 (150ص. 

 چارچوب نظری. 2-3

هت هیا هان در اصعص   اقتوارگرا، یماننو نمری  های مختلفیای نمری گذاری ر
شی، ینمری  هنجاری  ینمری  های بعمی ت فرهنگی جام  ،ارزش ینمری  آزادانوی

                                                                                                                                 

1 . Chendler 
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هان  شی ر ضامنوی بر  یاطالعاسی ت نمری  یجام   ینمری  ها،ت ارز هتفاده ت ر ا
هان  هاس نعع نمام ر شعر ت جام  ا هاس نمری ای هر ک نتنو. برا  یای مطرح ه

های اهاهی مالحمات ت نگرش ها،اقتوارگرا این قورت هیاهی اهت ک  مصلحت
 ،آزادانویشدددی ینمری  یجعهره کنو.رهدددانی سحمیل میاطالع یرا بر حعزه اعد

شکیل میآزادی فرد هاس آن را س هت ت آنا  ا  ل ت آزادی فرد در ن دهو،گرایان  ا
های بعمی ت فرهنگی جام   بر ارزش ینمری باشددو. می کندد  اطالعات ت اابار

سرین این ععامل ت شددرایط ااص کشددعرهای در حال سعهدد   مبتنی اهددت ک  مهم
شرایط فرهنگی.: ععامل عبارسنو از هان  ینمری  ایوئعلعژی ت  هنجاری ت ارزشی ر

ارسباط جم ی یا ب  عبارسی، نمامها ب  سشددریح بایوها ت نبایوهای حاکم بر تهددایل 
ها ها درباره آنا  ک  رهان اینگعن  نمری »پردازد. ها میهای کنترل ت مویریت رهان 

ها بایو باشددنو ت آنگعن  ک  بایو در جام   عمل کننو ت انتماری ک  جام   از رهددان 
)مهرداد,  «کننو.صحبت می ها بایو بر اهاس این سعق ات عمل نماینو،دارد ت رهان 

یل» (108, ص. 1380 مک کعئ طات جم ی، (1981) 1دنیس  با ی  ارس تاب نمر  در ک
نمری  منئعلیت  های آزاد،نمری  رهان  نمری  اقتوارگرا، ش  نمری  هنجاری شامل:

هان  اجتماعی، نتی(،نمری  ر شعرتی)الگعی کمعنی هان  های  ه  نمری  ر های سع
  «کننوه را از هم سفکیک کرده اهت.مشارکت -های دمعکراسیکبخ  ت نمری  رهان 

علعم اهالمی ت  یگران حعزهپژته  (274, ص. 1386م تمونژاد,  &)م تمو نژاد 
با اسکا ب   ،حنین رضی، حنام الوین آشنا، حنن بشیر ت... رهان  ماننو ناصر باهنر،

، حمیو مجیو سهرانیان های افرادی چعن اهدددتاد مطهری،مبانی اهدددالمی ت دیوگاه
ب   یوی را  جو یک الگعی  مام امینی)ره( ت م ام م مم رهبری  نات ا یا نا، ب مع 

الگعی انو ک  عبارت اهت از از هعی مک کعئیل اضاف  کرده ،الگعهای مطرح شوه
هان  هالمی. در این الگع هنجاری ر هان  تلیا هی ر هیا صاد ، نمام  ف ی  محعر، اقت

هان  ت سأمین هزین  هالم موار، ارسباط های آن از بیتر هان  ا المال، نمام فرهنگی ر
شگاه، میزان  هان  ماننو دان هان  با مردم هم عمعدی ت هم اف ی، ن   اجتماعی ر ر

هان  شامل حین ت پکنترل ر هان   س از های داالی ت اارجی کامل ت نمارت بر ر

                                                                                                                                 

1 . Mcquail 
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ای اطالعاسی اهت ک  در جام   ،اطالعاسی یجام   ینمری انتشار اهت. بر اهاس 
نتره دگرگعنی اجتماعی کیفیت زنوگی،» آن صادی ب  گعن  ت گ ه   اقت ای رتز سع

در  (677, ص. 1384)نشدداط,  «تری از آن متکی باشددو.افزتن ب  اطالعات ت بهره
ف الیت ،نمام آمعزشددی الگعهای کار ت فراغت، های زنوگی،ن جام   اهددتانواردای

ای رهدددان های چنوآتریهای اقتصدددادی ت بازرگانی از پیشدددرفت اطالعات، فن
ارسباطات عامل تاق ی  ای،در چنین جام  » پذیرد.ثیر میأالکترتنیکی ت دان  فنی س

هت ت ارزشانت ال برای ایجاد سحعل در افراد ب  منمعر  هتیابی ب  اطالعات ا های د
شعد.اطالعاسی عامل س یین نعب می  ه   جام   مح شاط, « کننوه در سع , 1384)ن

ی اهدددتفاده ت رضدددامنوی نیز ماننو هدددایر رتیکردها در ارزیابی نمری  (677ص. 
این رتیکرد ب  دلیل »ارد. های نعین ارسباطی کاربرد دآتریپیاموهای انندددانی فن

سرین رتیکردهای ارسباطی در فضای مجازی محعر آن، یکی از معفقماهیت مخاط 
نعب می صلی این رتیکرد سح یق در چگعنگی انتخاب، دریافت مح شعد. هوف ا

بعدن هاهددت. بر اهدداس این رتیکرد ف الال مل مخاطبین رهددان ی عکست شددیعه
نتگی ب  ی رتشن ت مصران  آنها در انتخاب محتعا انگیزه مخاط  قبل از هر چیز ب

, 1390احموی مرتیلی,  &)هاشمی, دینوار فرکعش,  «های معرد نمر دارد.ت برنام 
  (203ص. 

شوه ه  نمری  ،با سعج  ب  مطال  گفت   شی  هنجاری یدر این م ال  از  ت ارز
سعزیع  یمعضعع اصلی آن نعع ت حعزه ها بعده تهایر نمری سر از ها ک  جامعرهان 

اهددالمی ک  با شددرایط کشددعر منطبق  یبعیژه الگعی هنجاری رهددان  ؛محتعا اهددت
ثیر آنها أهای جویو ارسباطی ت سترآجام   اطالعاسی ک  ب  بحث فن ینمری  اهددت،

رضامنوی ک   ت فادهاهت یپردازد ت نمری می های ارسباطی جعامعبر دگرگعنی شیعه
هان  ضایت مخاط  ب  اطالعات ت ر هی ت ر هتر صلی آن میزان د ضعع ا های مع

 .اهت شوه اهتفاده ،باشومینعین 

 روش تحقیق. 4

نعین ارسباطی،  هایرهان  گذاریملی در هیاهت یبرای معضعع راهبردهای رهان 
فاده از ابزار -از رتش کمی با اهدددت ماسریس سحلیلی هدددعآت  ب  کیفی  مصددداح
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رتشددی برای  ،تآاهددتفاده شددوه اهددت. سحلیل راهبردی یا هددع ،یافت هددااتنیم 
های هددازمان از طریق شددناات ن اط قعت ت ضدد ف درتنی دهددتیابی ب  راهبرد
ت برحندد  آرتش هددع»های بیرتنی آن اهددت. ها ت سهویوهددازمان ت فرصددت

ردی ت نعع گردآتری اطالعات اکتشددافی سعصددیفی، براهدداس کاربرد ارزیابی راهب
 ،با سعج  ب  نگاه ب  آینوه ت سرهیم تض یت مطلعب در آینوه پژته  سلفی ی اهت.

با  (216, ص. 1398)اجیر, « رتد.پژتهی نیز ب  شمار میهای آینوهاز نعع پژته 
ب  ععامل مؤثر ی رهیون ک  در این سح یق مصاحب  با افراد ابره، زمین سعج  ب  این
ی معرد مطال   از متخصصان، افراد مطلع ت ابرگان این کنو، لذا جام  را فراهم می

های مختلف هال  ت با سحصیالت دکتری بعد ک  بر جنب  10هازمان با هاب   با ی 
هت هیا شتنو ت با  شراف علمی ت سجربی دا ضععِ سح یق، ا شنا مع هازمان آ های 

گذاری ت فندانشدددگاه در حعزه ارسباطات، هدددیاهدددتبعدنو. س وادی از اهددداسیو 
شت آتری هازمان دا هال  با این  انو، نیز از های نعین ارسباطی ک  همکاری چنوین 

گیری برای شددعنوگان در این سح یق بعدنو. در این پژته ، جهت نمعن مصدداحب 
هت. این نمعن ها از رتش نمعن انجام مصاحب  شوه ا هتفاده  گیری، گیری هوفمنو ا

یابو ک  اطالعاسی از افراد یا رت میگیرد ک  ضدددرتزمانی معرد اهدددتفاده قرار می
. (409, ص. 1383آتر,  &)دانایی فرد, العانی, آتریم دهددتهای ااصددی ب  گرته

های یک گرته اتلی  از متخصددصددان، جهت مصدداحب  انتخاب شددوه ت هددرس گرته
یری سا جایی گب وی جهت مصدداحب ، سعهددط همین گرته م رفی شددونو ت نمعن 

ی جویوی ب  تجعد نیاموه ت ب  گیری، هیچ انویشدد ی نمعن سواتم یافت ک  با ادام 
هیو. از آن شباع نمری ت کفایت ر صطالح پژته  ب  ا جایی ک  پژته  کیفی ب  ا

ی معرد مطال   اهددت، بنابراین با نگر از پویوهدنبال سعصددیف غنی، مشددرتح ت کل
 40سا  4ها در پژته  کیفی اغل  بین . نمعن های کعچک هدددرتکار داردنمعن 
شامل میآگاهی صاحب دهنوه را  شعنوه در این سح یق، شعد، بنابراین، س واد افراد م

پژتهشددی، هنگام ک  اعضددای گرته نفر بعدنو. در سح یق حاضددر، عالته بر این 12
ها بر صدددواقت ت دقت یکویگر نمارت داشدددتنو، از برای مصددداحب سفندددیر داده

ها، عنوگان نیز، اعاهت  شو سا فراینو رهیون ب  نتایج را بررهی نماینو ت فرصتش
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ض فقعّتها، سهویو صاحب های اتلعیتها ت  ها شعنوگان در ااتیار آندار برای م
 گذاشت  شو.

 پژوهشهای یافته. 5

قعت داالی  ین ط  7س واد  ،ارزیابی ععامل داالی ت اارجیت  سحلیلدر جوتل 
سهویو بیرتنی  5فرصت بیرتنی در برابر 5ض ف داالی ت س واد  ین ط  6بر برا در

ها ت قعت ت فرصت ب  عنعان مزیت ین ط  12س یین شوه اهت. در مجمعع س واد 
های نعین گذاری رهان های هیاهتض ف ت سهویو ب  عنعان محوتدیت 11س واد 
 .رهان  ملی شناهایی شوه اهتدر 

 نقاط قوت و ضعف )عوامل داخلی( تحلیل و ارزیابی. 1-5

در سکمیل جوتل سحلیل ععامل داالی، در هدددتعن دتم ب  هر عامل یک ضدددری  
صفر سا صاص داده ت برای س یین تزن هریک از ععامل 1تزنی بین  از نمرات  ،اات

هرس تزن ععامل با اهمیت نت  ت  صفر سا ابرگان بهره ج نرمالیزه می 1سر را بین 
 ،3ی های م معلی رسب قعت ،4ی های عالی رسب برای قعتدر هددتعن هددعم  کنیم.

 شعد.ااتصاص داده می 2ی های م معلی رسب ض ف ت 1ی های جوی رسب ض ف
هتعن چهارم امتیاز تزن هازمانی در  ضرب ععامل درتن  دار هر عامل نیز از طریق 

هب  می شوه محا ش یاگر جمع کل نمره ،گردددر تزن نرمالیزه   5/2تر از ماسریس بی
 یهای آن ت اگر جمع کل نمرههای داالی هددازمان بی  از ضدد فباشددو، قعت

 .های آن اهتهای داالی هازمان بی  از قعتباشو، ض ف 5/2ماسریس کمتر از 
 

 . تحلیل و ارزیابی عوامل داخلی1جدول 

 ضریب نهایی رتبه ضریب هاترین قوتمهم

S1 0790/0 گسترده و داشتن انزصار پخش مخاطبان  66/3 289 /0 

S2  0720/0 اعتبار و اعتماد نزد مردم و حاکمی  58/3 257 /0 

S3  0880/0 داشتن تشکیالت سراسری در کشور  83/3 337 /0 

S4 ،0650/0 تجهیزاتی و فنی به روز  تغییرات مزتوایی  41/3 221 /0 

 S50700/0 علمی و پژوهشی قوی کارشناسی، یبدنه  5/3 245 /0 

 S60720/0 ملی و فرهنگی هایی با مزتوای دینی،تولید برنامه  58/3 257 /0 

S7 0650/0 افزایش آگاهی مخاطبان از طریق آموزش مستقیم و غیر مستقیم  41/3 221 /0 

 ضریب نهایی رتبه ضریب هاترین ضعفمهم
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 W10720/0 هااداری وضمان  اجرایی اندک سیاس  یبوروکراسی گسترده  41/1 101 /0 

 W20/ 105 5/1 0700/0 ها به دلیل برخی مالحظاتکاری در سیاس مزافظه 

W3  0880/0 هاعلمی در برخی از سیاس  یگذاران و نبود پشتوانهضعف دانش سیاس  16/1 102 /0 

 W40890/0 ها در نظر نگرفتن سالیق مخاطبان و ابعاد اقتصادی و فرهنگی این تکنولوژی  08/1 096 /0 

 W5 0830/0 های سازمان با تزوالت پیچیده و اقتضائات این حوزه همگام نبودن سیاس  25/1 103 /0 

 W60790/0 هاها با سایر نهادها و سازمانکاری در سیاس داشتن موازی  33/1 105 /0 

 43/2  1 مجموع

 
شان میهمان هدهو گعن  ک  جوتل فعق ن هاس   سرینمهمال اتل سح یق ک  ؤت بر ا
هددااتار  چینددت، نعینهای رهددان  گذاریی ملی در هددیاهددترهددان  قعت ن اط

(، S1) انبعه مخاطبان ت انحصار پخ  ی(، گنترهS3سشکیالسی هراهری در کشعر )
ماد بار ت اعت یت ) بعدن دارای اعت حاکم م  ( تS2نزد مردم ت  نا یو بر با سعل هایی 

یاS6ملی ت فرهنگی ) محتعای دینی، با امت ی   ب  سرس ت  0/ 289،  0/ 337ز تزنی ( 
 ن اط سرینمهمال دتم سح یق ک  ؤت بر اهددداس هدددسرین ن اط قعت مهم 0/ 257

های اسخات هیاهت نعین چینت،های رهان  گذاریی ملی در هیاهترهان  ض ف
هتکاری در (، معازیW2کاران  ب  دلیل برای مالحمات )محافم  ها با گذاریهیا

های هازمان با (، متناه  نبعدن هیاهتW6در این حعزه ) هاهایر نهادها ت هازمان
گذاران ت ( ت ضد ف دان  هدیاهدتW5سحع ت پیایوه ت اقتضدائات این حعزه )
هت هیا شتعان  علمی در برای از  ، 0/ 105( ب  سرسی  با امتیاز تزنی W3ها )نبعد پ

های ن رها گذاریهیاهتملی در  یسرین ن اط ض ف رهان مهم 0/ 102ت  0/ 103
 نعین اهت.

ب  دهددت آموه از  ینمره ،بر اهدداس نتایج مصدداحب  ت اهددتخراا اطالعات
رهان اهت، این عود بیانگر این اهت ک   43/2سریس ارزیابی ععامل داالی برابرما

 (. 43/2<5/2از نمر ععامل درتنی دارای ض ف اهت )ی ملی 

 ی(تحلیل و ارزیابی نقاط فرصت و تهدید )عوامل خارج. 2-5

ماننو ماسریس ععامل داالی  2در سکمیل جوتل سحلیل ععامل اارجی نیز هدددتعن 
های ، فرصددت4 یهای عالی رسب آیو. در هددتعن هددعم برای فرصددتب  دهددت می
ب  ب 3یم معلی رس جوی رس های  یو هو ب  1ی ، س های م معلی رس یو هو  ،2 یت س

عامل نیز از طریق دار هر امتیاز تزن ،شددعد. در هددتعن چهارمااتصدداص داده می
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هازمانی در تزن نرمالیزه شوه هب  می ،ضرب ععامل برتن  اگر جمع کل  شعد.محا
 هایهای محیطی هازمان بی  از سهویوباشو، فرصت 5/2ماسریس بیشتر از  ینمره
های محیطی باشو، سهویو 5/2ماسریس کمتر از  یاعاهو بعد. اگر جمع کل نمره آن

 .ن اهتهای آهازمان بی  از فرصت
 

 . تحلیل و ارزیابی عوامل خارجی2جدول 

 ضریب نهایی رتبه ضریب هاترین فرص مهم

O1355/0 66/3 0970/0 اقتصادی و تعامل با بخش خصوصی یفرص  توسعه 

 2O430/0 91/3 1100/0 ینترن اپسند با توجه به دسترسی مخاطبان به موبایل و تولید مزتوای مخاطب 

O3 355/0 66/3 0970/0 های داخلی و کشورهای اسالمیمجازی سازمان یحوزهفرص  تعامل با 

O4413/0 83/3 1080/0 مدیری  افکار عمومی و ارتقای سواد مخاطبان از طریق این بستر 

O5304/0 5/3 0870/0 دانشگاهی متخصص در این زمینه در کشور یجامعه 

 ضریب نهایی رتبه ضریب هاترین تهدیدمهم
T1125/0 16/1 1080/0 تهدیدات سایبری و جنگ نرم دشمن از طریق این فضا 

T2 129/0 33/1 0970/0 های سازمانگذاریثیرگذاری نهادهای غیر رسمی در سیاس أت 

T3 130/0 5/1 0870/0 همپوشانی سیاس  های سایر نهادها با سیاس  های این سازمان در این حوزه 

T4 1275/0 25/1 1020/0 های خارجیرسانهای مجازی خارجی به دلیل ضعف پیامشبکهاقبال مخاطبان داخلی به 

T5 1275/0 25/1 1020/0 ها و عقب ماندگی سیاس  گذارانسرع  گسترش روز افزون این فناوری 

 49/2  1 مجموع

 
ال هعم سح یق ک  ؤت بر اهاس ه قابل مشاهوه اهتجوتل فعق  دت همان گعن  ک 

صتسرین مهم هان  هایفر هت در ملی یر هان  گذاریهیا نت نعین هایر ، چی
هی هم  ب  معبایل ت اینترنت ) هتر ننو با سعج  ب  د (، O2سعلیو محتعای مخاط  پ

نتر ) هعاد مخاطبان از طریق این ب صت  ،(O4مویریت افکار عمعمی ت ارس ای  فر
هازمان یس امل با حعزه هالمی )مجازی  شعرهای ا ( ب  همراه O3های داالی ت ک

( ب  سرسی  با O1اقتصدادی ت س امل با بخ  اصدعصدی ) یفرصدتی برای سعهد  
ال ؤت بر اهاس هها سرین فرصت، ب  عنعان مهم355/0ت 413/0، 430/0 امتیاز تزنی

 هایرهددان  گذاریهددیاهددت در های رهددان  ملیسهویو سرینچهارم سح یق ک  مهم
های این هازمان در نهادها با هیاهتهای هایر پعشانی هیاهتهم ،چینت نعین

همی در گذاری نهادهای غیرثیرأ(، سT3این حعزه ) هتر هازمان گذاریهیا های 
(T2)،  رهانهای مجازی اارجی ب  دلیل ض ف پیاماقبال مخاطبان داالی ب  شبک
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مانوگی ها ت ع  تریآهددرعت گنددترش رتز افزتن این فن ت( T4های داالی )
از مهم 1275/0ت  129/0، 130/0( ب  سرسی  با امتیاز تزنی T5گذاران )هدددیاهدددت
اهت. همانین با نعین های گذاری رهان ملی در هیاهت یهای رهان سرین سهویو

نتیج  ، 49/2ب  دهدددت آموه  یبررهدددی ماسریس ارزیابی ععامل اارجی ت نمره
  اعاهو های منط   غلببر فرصددت ی این رهددان های پی  رتگیریم ک  سهویومی
 (.49/2<5/2)کرد 

 انتخاب راهبرد مناسب. 3-5

هتخراا اطالعات نمره صاحب  ت ا هاس نتایج م هت آموه از ماسریس  هایبر ا ب  د
مل داالی  یابی ععا اارجی ( ت43/2)ارز مل  یابی ععا طبق (، 49/2)ماسریس ارز

هتراسژیک منط   هتراسژیک، معق یت ا صعل مویریت ا  یمعرد مطال   در ناحی  یا
ه  با آن، راهبردنمعدار س یین می چهارم (، انتخاب WTهای سواف ی )گردد ک  متنا

های این منط   با سرکیبی از ریزی کمی اهتراسژیک، راهبردشوه ت در ماسریس برنام 
 .گیرنو( قرار میWO ،STاحتمالی آن ) یهای دت منط  راهبرد

 

 S W O Tی های اجرایها و اولویت. ماتریس استراتژی3جدول 

 موقعی  تهاجمی
(S O) 

 موقعی  مزافظه کارانه
(WO) 

4 
O 

 موقعی  رقابتی
(ST) 

4 

 موقعی  تدافعی
(WT) 

 

5/2 
T 
1 

S 5/2 W 

 ها. تعیین راهبرد4-5

ال ت فرصدددت گام ن اط قعت دا های اارجی، ن اط ضددد ف داالی ت در این 
ض ف داالی اارجی تن اط  هایهای اارجی، ن اط قعت داالی ت سهویوفرصت
 های مناه  انتخاب گردیو.های اارجی با یکویگر م این  شونو ت راهبردت سهویو

 

 SWOTهای عملیاتی. راهبرد4جدول 
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 خارج خارج طمزی 

 SWOT سازمان

O1 
O2 
O3 
O4 
O5 

T1 
T2 
T3 
T4 
T5 

 داخل

S1 
S2 
S3 
S4 
S5 
S6 
S7 

SO )حداکثر( 
 حداکثر(:-ر )راهبرد حداکث استراتژی تهاجمی

SO1- تشکیالتی ساختار استفاده از نقطه قوت 
کشور برای تولید مزتوای مخاطب در سراسری

پسند با توجه به دسترسی همه به موبایل و 
 اینترن 

SO2- انبوه  یاستفاده از نقطه قوت گستره
مخاطبان و انزصار پخش برای مدیری  افکار 

 ای مخاطبان  عمومی و ارتقای سواد رسانه

SO3- از ظرفی  اعتبار و اعتماد نزد مردم  استفاده
 یو حاکمی  برای فراهم کردن بستر توسعه

اقتصادی و تعامل با بخش خصوصی از طریق این 
 بستر

SO4- های مجازی سازمان یتعامل با حوزه
برنامه داخلی و کشورهای اسالمی از طریق تولید

 فرهنگی در این فضا و ملی دینی، مزتوای با هایی

ST 
 حداقل(: -ر بخشی)راهبرد حداکثی تنوعاستراتژ

ST1- از ظرفی  ساختار  حداکثری یاستفاده
تشکیالتی منسجم و کشوری سازمان به منظور 

ها در اجرای به حداقل رساندن ناهماهنگی
 هاسیاس 

ST2- انبوه  یاستفاده از ظرفی  گستره
انزصار پخش به منظور ترغیب  مخاطبان و

های داخلی و رسانمخاطبان به سم  پیام
 های خارجیرسانتهدیدات پیام گوشزد کردن

ST3- ملی  هایی با مضامین دینی،ولید برنامهت
فرهنگی فاخر در این بستر به منظور اقناع  و

ها به سم  پیام رسانمخاطبان و ترغیب آن
 های داخلی

ST4 -  حفظ اعتبار و اعتماد مخاطبان به
درس  و های رسانه از طریق اتخاذ سیاس 

 ای در این حوزهمستقل رسانه

 داخل

W1 
W2 
W3 
W4 
W5 
W6 

WO 
 حداکثر(:-ل استراتژی بازنگری )راهبرد حداق

WO1-  هایی متناسب با تزوالت اتخاذ سیاس
پیچیده و اقتضائات این حوزه با تولید مزتواهای 

پسند با توجه به دسترسی همگانی به مخاطب
 موبایل و اینترن 

WO2-  مدیری  افکار عمومی و ارتقای سواد
صزیح در این  گذاریسیاس مخاطبان از طریق 

کارانه و های مالحظهبستر با پرهیز از سیاس 
 کارانهمزافظه

WO3- یاستفاده از فرص  تعامل با حوزه 
های داخلی و کشورهای اسالمی مجازی سازمان

اجتناب از موازی، به منظور کسب اطالعات بیشتر
 گذاران ی و ارتقای دانش سیاس کار
WO4-  سیاس گذاران به جلب توجه سیاس
اقتصادی کشور و  یتوسعه یدر زمینه گذاری

 تعامل با بخش خصوصی از طریق این بستر 

WT )حداقل( 
 حداقل(: -ل استراتژی تدافعی )راهبرد حداق

WT1-  بینانه و واقع های علمی،اتخاذ سیاس
ل  دادن مالحظات بهنگام و پرهیز از دخا

سیاس  در ... سازمانی وبرون حزبی، سیاسی،
 هاگذاری

WT2-  های سایر گذاریسیاس توجه به
ها و نهادهای داخلی در این حوزه به سازمان

 کاریمنظور اجتناب از موازی
WT3- ثیرگذاری نهادهای أمقاوم  در برابر ت

 با های سازمانگذاریسیاس غیر رسمی در 
های مناسب و متناسب با اتخاذ سیاس 

 تزوالت پیچیده و اقتضائات این حوزه
WT4-  زمینه گذاران درارتقای دانش سیاس
پسند به منظور های مخاطباتخاذ سیاس  ی

ریزی برای مقابله با اقبال مخاطبان برنامه
 های مجازی خارجی داخلی به سم  شبکه

 

 گیرینتیجهبندی و جمع

گذاری ملی در هددیاهددت یک  ب  راهبردهای رهددان  معضددعع این م ال  با سعج  ب 
 سرینال اتل سح یق ک  مهمؤپردازد ت با سعج  ب  هدددهای نعین ارسباطی میرهدددان 



 585     نوین ارتباطیهای رسانه سیاستگذاریراهبردهای رسانه ملی در

هان  قعت ن اط هت در ملی یر هان  گذاریهیا نت ت هوف اتل  نعین هایر چی
های گذاری رهان ملی در هیاهت یسرین ن اط قعت رهان سح یق ک  شناهایی مهم

، گنترهسعان گفت ک  ععامل هااتار سشکیالسی هراهری در کشعرمی؛ نعین اهت
 انبعه مخاطبان ت انحصدددار پخ ، دارای اعتبار ت اعتماد نزد مردم ت حاکمیت ت ی

سرین ن اط قعت ت ملی ت فرهنگی ب  عنعان مهم هایی با محتعای دینی،سعلیو برنام 
ب  هددد ج   ک  مهمال دتم سحؤبا سع ن  ضددد ف ن اط سرین یق   در ملی یرهدددا

سرین ت هوف دتم سح یق ک  آگاهی از مهم چینت نعین هایرهان  گذاریهیاهت
سعان گفت می ؛های نعین اهتگذاری رهان ملی در هیاهت ین اط ض ف رهان 

کاری در ، معازیکاران  ب  دلیل برای مالحماتهای محافم ک  اسخات هدددیاهدددت
ها در این حعزه، متناه  نبعدن هیاهتها با هایر نهادها ت هازمانگذاریهیاهت

هت هیا ض ف دان   ضائات این حعزه ت  هازمان با  سحع ت پیایوه ت اقت های 
سرین ن اط ها ب  عنعان مهمعلمی در برای از هددیاهددت یگذاران ت نبعد پشددتعان 

هان  هت. این ملی یض ف در ر صان ا ص  سح ی ات نتایج با جنتای از دیوگاه متخ
 ،(1391) اهدددکنوری ت میر اهدددماعیلی (،2004، برامان)(1396)طالبی ت همکاران
 .اهت همنع( 1396) ت اکبرزاده جهرمی (1398) اجنت  باقرزاده

های ها ب  نمری لحاظ مبانی نمری نیز نتایج ب  دهدددت آموه از مصددداحب  از
هان  شی ر هان هنجاری ت ارز هالمی نزدیک یها ت الگعی هنجاری ر هت ت ا سر ا

 شدددعنوگان قرابت دارد.های مصددداحب های مطرح در این الگع با دیوگاهدغوغ 
 ، هدددناریعی( 1396اعاج  هدددرتی ت بیات )  نتایج سح یق همانین این نتایج با

(، مبحث نعع 2010(، فریومن )1397کعثری ت همکاران)«  کرشدددت در سشدددت»
هان  اجنت   شی 1398باقرزاده)هنجار حاکم بر ر ( ت مبحث ععامل فرهنگی ت ارز

اطالعاسی  یجام   یبر اهاس نمری  .( همنع اهت1391رتشنول اربطانی ت لبافی)
شوهض ف نیز، صا  صاحب  یهای اح هازمان از م شوه در این  ها با مباحث مطرح 

 این نمری  همخعانی دارد.
هتر هتای مویریت ا شان دادماسریس ارزیابی ععامل درتنی در را  ؛اسژیک نیز ن

های نعین ارسباطی دارای ض ف اهت ت این گذاری رهان ملی در هیاهت یرهان 
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هت هیا هان  بایو با اسخات راهبردهای سواف ی ماننو اسخات   ،بینان تاقع های علمی،ر
 هازمانی ت...برتن حزبی، بهنگام ت پرهیز از داالت دادن برای مالحمات هیاهی،

ها ت نهادهای های هددایر هددازمانگذاریسعج  ب  هددیاهددت ،هاگذاریدر هددیاهددت
ثیرگذاری أم اتمت در برابر س ،کاریداالی در این حعزه ب  منمعر اجتناب از معازی

های مناه  ت اسخات هیاهت با های هازمانگذاریرهمی در هیاهت نهادهای غیر
ضائات این حعزه ه  با لحاظ سحع ت پیایوه ت اقت هت ارس ای ت متنا هیا دان  

هت یزمین  گذاران در هیا ننو ت جلعگیری از اقبال مخاطبان های مخاط اسخات  پ
پذیری اعد های مجازی اارجی، در جهت کاه  آهددی داالی ب  هددمت شددبک 

 اقوام کنو.
 در ملی یرهددان  هایفرصددت سرینسح یق ک  مهم ال هددعمؤبر اهدداس هدد

 سرینهارم سح یق ک  مهمال چؤت هدد چینددت نعین هایرهددان  گذاریهددیاهددت
ت اهواف هعم  چینت نعین هایرهان  گذاریهیاهت در ملی یهای رهان سهویو

ملی در  یها ت سهویوهای رهدددان سرین فرصدددتت چهارم سح یق ک  آگاهی از مهم
ص  هت یعر هان هیا هت،گذاری ر هت ؛سعان گفتمی های نعین ا  گذاریهیا
 ک  باترنو این بر گرانپژته  برای .اهدددت مهم ت پیایوه فراینوی ،ایرهدددان 

هان  کارکرد» نیار رابط  همعاره هار هی نمام با سنگاسنگی ب  کار آن در ک  دارد هیا
هان  .کننو می هی نمام هایتیژگی کننوهس عیت ت دهنوهان کاس م مع ً هار  ت هیا

 ک  م ت ونو نیز برای (Voltmer, 2014, p. 78) «انو. جام   منلط ایوئعلعژی بیانگر
ص  در هت یعر هان  گذاریهیا نتگی از فراسر ک  دارد تجعد ععاملی ایر  ت تاب

هی هاینمام با آنان سنگاسنگ یرابط  هت هیا هت فراینوهای ت ا  در گذاریهیا
هان  هایهازمان  نعع آنها سرینمهم ک  هازدمی متمایز هاهازمان هایر از را ایر

شار )ملی، منط   یمویا(، گنتره معلتی ت شنیواری دیواری، رهان  )مکتعب،  ایانت
اهت. ععاملی چعن سعلیو  ت... اصعصی( یا رهان  )دتلتی المللی( ت مالکیت بین یا

پنددنو با سعج  ب  دهددترهددی هم  ب  معبایل ت اینترنت، مویریت محتعای مخاط 
هعاد  نتر ت فرصت س امل با حعزهافکار عمعمی ت ارس ای  مخاطبان از طریق این ب

هازمان ی هالمی ب  همراه سعه  مجازی  اقتصادی ت  یهای داالی ت کشعرهای ا
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صی ب  عنعان مهم صع صت ت همس امل با بخ  ا هتسرین فر هیا شانی  های پع
گذاری نهادهای ثیرأهای این هدددازمان در این حعزه، سهدددایر نهادها با هدددیاهدددت

های اقبال مخاطبان داالی ب  شبک  ملی، یهای رهان گذاریدر هیاهتغیررهمی 
های داالی ت هرعت گنترش رتز افزتن رهانمجازی اارجی ب  دلیل ض ف پیام

های رهان سرین سهویوگذاران ب  عنعان مهممانوگی هیاهتها ت ع  تریآاین فن
هت ی هیا هان ملی در  هت. نتایج ب   این یاز جمل  های نعین،گذاری ر ععامل ا

(، 2008تارد) (،2000ها با نتایج سح ی ات گرانهام )دهدددت آموه از این مصددداحب 
هدددندداریعی مدداهی آکعاریعم کعثری ت  (،1396صددددالحی امیری ت همکدداران)

گذاران های شخصیتی هیاهتمبحث فشارهای هیاهی ت تیژگی (،1397همکاران)
 .( همنع اهت1393عانی ت همکاران)ت سح یق ال (1391رتشنول اربطانی ت لبافی)

اهتفاده ت رضامنوی ک  هوف اصلی این رتیکرد سح یق در  ینمری  بر اهاس
شیعه هان عکس یچگعنگی انتخاب، دریافت ت  هتال مل مخاطبین ر سعان می ؛ها

هان  ،گفت نتره یملی از ن ط  یهر چنو ر قعت اعتبار ت اعتماد نزد مخاطبان ت گ
های پی  رتی شددعنوگان فرصددتاما مصدداحب  ،انبعه مخاط  براعردار اهددت ی

هان  همت پیام یر ملی را ب  منمعر مخاط  محعرکردن سعلیوات ت جذب آنها ب  
هان نیار زیاد میر ب  همین دلیل جایگاه مخاطبان  داننو.های داالی از این طریق ب

هتگذاری هیا هت. این نتایج ک  بایو ف ال در ن ها آن چناندر این  شوه ا مر گرفت  ن
شناهی اجنت  (، مبحث چگعنگی مخاط 1391پژته  مجیوی ت قنبری) با نتایج
تایج ریزش مخاطبان پاکزاد ت اعاج  نایینی) (1398) باقرزاده ( همندددع 1396ت ن
 اهت.

شان داد هان  ؛ماسریس ارزیابی ععامل بیرتنی نیز ن هیاهت یر گذاری ملی در 
هان  صت ،سباطیهای نعین ارر نت  از فر ها بهره برده ت از سهویوهای پی  رت نتعان

دتری گزینو ک  در این راهددتا این هددازمان بایو با اهددتفاده از راهبردهای بازنگری 
 سعلیو با حعزه این اقتضائات ت پیایوه سحع ت با متناه  هاییهیاهت ماننو اسخات
 مویریت اینترنت، ت معبایل ب  همگان دهترهی ب  سعج  با پننومخاط  محتعاهای

هان  ای مخاطبان هعاد ارس ای ت عمعمی افکار هت طریق از ر  صحیح گذاریهیا
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 از اهددتفاده کاران ،محافم  ت کاران مالحم  هایهددیاهددت از پرهیز با بنددتر این در
 منمعر ب  اهالمی کشعرهای ت داالی هایهازمان مجازی یحعزه با س امل فرصت
ن  شتر، اطالعات ک هت دان  ارس ای ت کاریمعازی از اجتناب بی ت  گذارانهیا
هت سعج  جل  هت ب  گذارانهیا ه   یزمین  در گذاریهیا صادی یسع  ت اقت
 ن اط رهددانون حواقل ب  جهت در بنددتر، این طریق از اصددعصددی بخ  با س امل

این هدددازمان بهره ببرد. همانین این رهدددان  بایو با اهدددتفاده از  درتنی ضددد ف
 سشددکیالسی هددااتار ظرفیت از حواک ری یراهبردهای سنعع بخشددی ماننو اهددتفاده

 اجرای در هاناهماهنگی رهانون حواقل ب  منمعر ب  این هازمان کشعری ت مننجم
هت هتفاده ها،هیا نتره ظرفیت از ا صار ت مخاطبان انبعه یگ  منمعر ب  پخ  انح
رهانپیام سهویوات کردن گعشزد ت داالی هایرهانپیام همت ب  مخاطبان سرغی 
نتر این در فاار فرهنگی ت ملی دینی، مضامین با هاییبرنام  سعلیو اارجی، های  ب
 اعتبار حفظ ،داالی هایرهانپیام همت ب  هاآن سرغی  ت مخاطبان اقناع منمعر ب 
 ایرهان  منت ل ت درهت هایهیاهت اسخات طریق از رهان  ب  مخاطبان اعتماد ت
هان  در شار سهویوهای بیرتنی ب  ر هتفاده کنو یجهت کاه  ف با سعج  ب   .ملی ا

 مطال  گفت  شوه پیشنهادهای زیر قابل ارائ  هنتنو:
از طریق  ،جام   نیازهای رفع هوف با بعمی اجتماعی هایشدددبک  س عیت-1
 ،االقان  ت جذاب کیفی، محتعای یگنترده سعلیو ت محتعایی هالم جریان ایجاد
گذاری در راهددتای ارسباط دتهددعی  با مخاطبان با فراهم کردن هددیاهددت-2

 ت بنتری برای اهتفاده از سعلیوات مخاطبان در رهان  ملی
 یها از شدددبک برنام  یبرای عرضددد  (IPTVانوازی سلعیزیعن اینترنتی )راه-3

 با فراگیر سصدددعیر ت صدددعت متنعع اومات یارائ  اینترنت یا اینترانت ب  منمعر
 .سلعیزیعنی ت رادیعیی هایشبک  همکاری



 

 

 و مأخذ منابع
(، بررهی میزان مخاطبان ت ظرفیت های 1392ااالقی پعر، منصعر ت گل بخشی، حنن )

پژوهش های  رهدددان  ملی در فضدددای مجازی:مطال   معردی مردم بنور عباس،
 .9-35(، 4)20 اصتباطی،

(، بررهی سأثیر همگرایی رهان 1391اهکنوری، نصراهلل ت میر اهماعیلی، بی بی هادات )
 طاللات  ها از دیوگاه متخصصان مویریت ت سکنعلعژی،ای بر هیاهتگذاری رهان 

 .159-175(، 18)7 صسانه ای،
(، پیامو های هم گرایی اینترنت ت سلعیزیعن بر 1395اکبرزاده جهرمی، هددیو جمال الوین )

 .7-45(, 34)17 اصتباطات،- طاللات فرهنگهیاهتگذاری رهان  ای در ایران، 
(، سوتین الگعی اط 1393العانی، هیو مهوی؛ انیفر، حنین ت حاجی مالمیرزایی، حامو )

 .100-75، 13صاهبرد اجتماعی فرهنگی، مشی گذاری فضای مجازی کشعر، 
 نان ، سهران: هرتش.های ارسباطی تاقع بی(، ب  هعی هیاهت1356آرلی، جان)

(، رهددان  های 1392بصددیریان جهرمی، حنددین؛ اانیکی، هادی ت تکایی، محمو هدد یو )
اجتماعی ت هازمان های رهان  ای: بررهی هیاهتگذاری ت مصرف فیس بع  در 

 .59-80(، 3)20 پژوهش های اصتباطی،معاجه  با رهان  ملی، 
هازمان (، ارزیا1396پاکزاد، احمو ت اعاج  نایینی، علی ) هان  ای در  هتگذاری ر هیا بی 

هان ،  شم انواز افق ر هنو چ هیما:مطال   معردی  -196(، 84)26 صاهبرد،صوا ت 
175. 

نن ) نت  باقرزاده،ح هتگذاری برای 1398اج هیا هان  در  هایی ععامل کلیوی ر شنا  ،)
 .109-137(، 100)26 پژوهش های اصتباطی،رادیع تسلعیزیعن در ایران، 

، علوم ( در ارسباطات ت رهدددان SWOT(، رتش سحلیل راهبردی)1398اجیر، یعهدددف )
 .216- 240 ابری،

(، هددیاهددتگذاری رهددان  مطلعب در 1396اعاج  هددرتی، غالمرضددا ت بیات، مرسضددی )
 .131-105 دوفصلنا ه دین و اصتباطات،جمهعری اهالمی ایران، 

سی پژوهش کهفی صوش شنا(، 1383دانایی فرد، حنن؛ العانی، هیو مهوی ت آتر، عادل )
 سهران: انتشارات صفار. دص  دیریت: صویکردی جا ع،

سانه ای(، 1395رتشدنول اربطانی، طاهر ) ستگذاصی ص ، سهران: انتشدارات دانشدگاه سها
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 سهران.
(، سبیین ععامل معثر بر فرآینو هیاهتگذاری 1391رتشنول اربطانی، طاهر ت لبافی، همی  )

هان  هیمای جمر صوا ت  هازمان  هالمی ایرانای در  سانه،هعری ا صلنا ه ص  ، ف
23(1 ،)148-131. 

هلطانی فر، محمو  ضایی، علی اکبر ت  شهرتد؛ ر ضا؛ امیر انتخابی،  هیور صالحی امیری، 
(، شدناهدایی ن اط قعت ت ضد ف ت فرصدت ت سهویوهای هدیاهدتگذاری 1396)

 .57-76( ، 3) 6صاهبرد اجتماعی فرهنگی، ، «فرهنگی رهان  ها در ایران
(، هیاهتگذاری فرهنگی ت رهان 1396، من عد؛ کاظمی، اردشیر ت امجوی، حعری  )طالبی

پژوهشها ت راهکارها، های اجتماعی جویو در جمهعری اهدددالمی ایران: چال 
 .79-107(، 33)8 های سهاسی و نهن المللی،

های همگانی؛س ابل یا های ارسباطی نعین ت رهدددان (، شدددبک 1381فرقانی، محمو مهوی )
 .48-57(، 14) 13صسانه، س امل؟،

های باتر (، هدددناریع1397کعثری، منددد عد؛ منتمر قائم، مهوی ت مع یی، محمو مهوی )
با افق ایران جازی  نوه محتعا در فضددددای م ماعی ، 1404کردنی آی صاهبرد اجت

 .5-34(، 4)7فرهنگی،
(، جایگاه مخاط  در هدددیاهدددتگذاری ابری، 1391مجیوی، حندددن ت قنبری، راحل  )

 .67-92(، 1) 23صسانه،
باطات،(، 1386م تمو نژاد، کاظم ت م تمونژاد، رتیا ) سهران: دفتر مطال ات ت  حقوق اصت

 سعه   رهان  ها.
 (، م وم  ای بر: نمریات ت مفاهیم ارسباط جم ی، سهران: فاران.1380مهرداد، هرمز )
شاط، نرگس ) هانی، سهران: (، جام   اطالعاسی، دایره الم ارف کتابواری ت اط1384ن الع ر

 کتابخان  ملی ایران.
شهال ) شتیانی،  سانه،(، 1394تردی نژاد، فریوتن ت بهرامی ر ستگذاصی و  دیریت ص  سها

 سهران: دانشگاه سهران.
(، مول مفهعمی 1390هاشدددمی، شدددهناز؛ دینوار فرکعش، فیرتز ت احموی مرتیلی، لیال )

سانه ای، طاللات اهدتفاده از فضدای اینترنت سعهدط مخاطبان،  -215(، 13)6 ص
193. 
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