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 مقدمه

هن گذاری ی ارزینب  سینسپ، ساینسپ1«ساینساپ پهیه »هن پیرامون فرایند رسانه 
برای توساااما  ما  ااز ایادا تان اارار هنرهرچهنی  خون اتینر رییترچ اهبهنچی ب  

ر ی از چیرگذاران سانزی هننگرران ی تریی  سینسپبرای فمنل «یضامیپ مواوچ»
برای  «یضمیپ مطاو »  ِخروهرساو تییی  ی خنرخو  سنزی خیتب ، خرای  ی 

پذیرتر از هانی امم  ها  مادیریپییها رسااانها اقنان  افتانر وموم  چارهاد، با 
نن چهندا گفبمتر ااراهنندا ی بنزتن مننس ای گوه بوچا ی ب  2«هنی اابمنو رسنه »

وینرت اسپ از « گذاریسینسپ»تمریف ای هتبند. هنی رسانه متاا  ی ساینساپ
 هدگیرم آن  هننر گذاشااب هنگاا  ه  متمراهنن تیاامی  ب  اهدند چاچن ین  هرگوه 

 .رDye, 6102, P 60ا
تئا  ای  م چربنراموزا هنهوه  مطنلم  ی پهیهش « ارتینطنت ی توسم »بننبرای  

هظری ه  ب  چلیل تیاامی  سنزی برای توسم  ی  ایزمین  ؛چر واود ارتینطنت اساپ
 4«ایرشاااب مینن»آن، بن چاهش    3«اارای »انس تافیه  فضااانی تئوریار هظری ی 

هرنری ریزهنم » ساانپتنیدا اسااپ. امری ه  چر ساایر ی چره « گذاریسااینسااپ»
مبیاور  هنی توسم  ما ای پیرامون پیگایرچ سینسپبرای تولید پیند رسانه « توسام 

هنی هنهوه  ای مبوازن ی پنیدار، از چیدی گوه ب « توساام  ما ». متاائا  شااوچم 
 رییترچهنی چر مب ا هموارا اقبینچسپ ی ا گذاران ی متمراهنن هگورهنساینسپ
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 چراسپ.  مطرح ما  توسام  اسانسا  هنیورصا  از یت  ونوانب ر توسام  مبمنیز
 گذاریسااینسااپ چر اسااانم  اههان  اقبضاان   ی هندنری هنیریگاا  از مبأثر ایران

 طییم  ی تممدی خنرا  ی چاخا  اقبینچی هنیتتنه  ب  پنسا  چر ی ما  توسام 
ذاری گونوان سااند اقداد بنلنچسااب  سااینسااپمهنیمب  ب  اقبیاانچ مبأخر، چر ساانلینن

چر سطح اهنه  گگاپ. از چیرر سو  ارا   ی توسام  اقبیانچ ما  چر ایران، طرام 
هن ب  تدیی  رییترچهنی هظری ی ، هررش6112سااانل  (1)«بحران مانل »هیز پس از 

 شدا اسپ. اقبینچ ما  تهویپ (2)«آیریتن »برای افزایش  1«هنی سینسب هظری »

نپ مطیوونت ه  مبننساا  بن ساان » :  اسااپایمهنل  منضاار  اصااا پرسااش 
اهد، هنی توسم  ما  پرچاخب هرنری توسام ، هموارا ب  ههد ی بررسا  برهنم ریزهنم 

گذاری مبأخر توسام  اقبینچ ما  چر ایران را خروه  برای مینطینن خوچ ینساپسا
 تواهند رییداچهنچرگذشب  ای  اوبهنچ یاوچ چاشپ ه  اخینر م  «اهد؟چاهربرسانخپ 

ای مبمدچ ریی محبوای هنی رسااانه یل  پهیهش ؛را وینان  با  مینطینن منبهل هنند
پذیر هیتپ تن انی  نر ومان  امتنناخینر هگانن چاچ ه  وینیپ مح  چر هرنرش اخی

. رGiles, 6112, P 612ا چاهندم « اهمتنس ساانی  منلتنن رساانه »ه  برخ  اخینر را 
 گذاریای سینسپبرای مطنلم  ی تحایل انمع هحوا برساانخپ رساانه چر ای  مهنل  

ی ایران از ساا   توساام  اقبیاانچ ما  چر مطیوونت ایران، ساا  ریزهنم  شاار ، هیهنن
ی  گرا، اهبین طا ، اصولررا ی اوبدالاقبیانچی اصانح -ن متاا  ساینسا گفبمن

 .مطنلم  شدا اسپ
رویکرد پیشییی    -0 :قنبل تهتاای  هتابند گوه  چی ب هنی رسانه هنی پهیهش

 نساس مطاو  برای رسنه  گذاریساینساپ هدف بنر ایرسانه  تولید پیند از پیشا
 ی تولید از پسای رساانه  پیند تحایلا رویکرد پَسییی   -6 ؛مواوچ یضاامیپ تحایل
ای سنه ر مبون گفبمنن تحایل ی بنزهمنی  هحوا تحایل بنهن پهیهش هو  ای  ؛رپیش

هن پهیهش ایل هو  برای را زمین  ی پرچاخب  مواوچ یضاامیپ تحایل ب  تولیدشاادا
 تولید پیند، فراه ای رساانه  گذاریسااینسااپ منهیپ بن ین یگااپهنی پهیهش یمن 
 دهتبن یتدیرر متمل زهدیریار صورتب  هانن پهیهش چر گوه  چی هر .سانزهدم 

                                                                                                                                 

1. Policy theory 
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 برای ار زمین  ای،رسنه  بنزهمنی  هحوا تحایل بن پَتاین هنی پهیهش ییها طورب  ی
 .سنزهدم  ای آمنچامحبوای رسنه  تولید تدویزهنی پهیهش

 برسنخپ هحوا تحایل ی بررسا  ب  یمن  اساپ، چید هو  از منضار پهیهش
پ ی تحایل یضمی وموم  افتنر برای ما  اقبینچ توسم  گذاریساینسپای رسانه 

 شاایوا ه  اسااپ من ز اهمیپ منظر ای  از متاائا  ای . اسااپ مواوچ پرچاخب 
 ی افتنر وموم  سنزیهمراا چر مؤثر ههگ  اقبینچیهنی ساینسپ سانزیایرسانه 
 .انمم  چارچچر هن سینسپ ای  پیگیرچ شیوا تتهیل ی هییرنن

گذاری توسم  ای ساینسپهدف اصاا  ای  پهیهش تحایل برسانخپ رسانه 
هن ی تمنیزات رییترچ مهنیتا  شینهپآن  اقبیانچ ما  چر ایران بوچا ی هدف فرو 

اقبینچی ه  ریزهنم  آن را همنیندگ   -اساپ امبننسا  بن ارینن سینس  مطیوونت
 هندر.م 

ای هحوا برسنخپ رسنه »ساپ ه  ا ای اصاا  پهیهش  پرساش ی  ترتی   اب
ی سؤال فرو   «گذاری توسام  اقبیانچ ما  چر ایران خروه  بوچا اسپ؟ساینساپ
هن ی تمنیزات  بن ای مطیوونت خ  شااینهپهنی رساانه برساانخپ»: اینت  پهیهش

 «اهد؟یتدیرر چاشب 

 مفاهیم اساسی پژوهش .0

 توسعه ملی. 0-0

 و ،اابمن توسم  گوهنگون ابمنچ ه  ساپا یاانهی هم توسام   توسام  ما  فرایند
 بر چر راهن آن مبهنبل ارتینطنت یر چفنو ا امنیب  فرهنر ، اقبیاانچی، سااینساا ،

 یررچ ابمنچ بن متاابمر ارتینط چر فرایند ای  ابمنچ از هرهداد ه  ایگوه ب  گیرچ؛م 
 ی هنندم  هنمل را یتدیرر مبهنبل، تأثر ی تأثیر ی یاهنش ی هنش چر ،چاشااب  قرار
 ر.44، ص 0222، هظرپورآیرهد ام  پدید را «ما  توسم » هند ب  یامدی پیترا

اهداز گذاری توسم  ما ، متئا  ترسی  خگ چ راهیرچی چر سینسپنمیت  از اب
خا   بن «اهداز توسام  ما  خیتپ؟هنرهرچ خگا »امن  ؛مطاو  توسام  ما  اساپ

. رچه  یای...  ی یدیهنام س،یأ هینفبر ،توسم  بر توانم  ع ]ما [یبد یاهدازهنخگ 
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 را  گتچل ی ینیز اذا ، ریش ، ینداآ تواهدم  کمگبر اهدازج خگ یتری ی  یتدی
 اتاهبظنر ممرف ی نهرریهمن  ه اسپ  یا اهداز اثربیشخگ  مه  هگ یی. نده خا 
 یاوچ ب  کمگاابر مس الرو یهن آن ننیم یاسااپ  بیش آن هفمننیر یهنآرمنن ی
 یاوضاان  یب چر اهداف بر یفن  الرو ی چهندابنزتن  اثربیش اهدازخگاا . آیرچم 

 ر.Munroe, 6112اسپ ا آن انمم 

 اقتصادی توسعه .0-0

هنی گوهنگوه  خون توسام  فرهنر ، توساام  سااینس ، توسام  ما  چارای ورصا 
هنی ورصاا ونوان یت  از ب  اقبیاانچی توساام  ی توساام  وا  ی فننیری ی... اسااپ

 اابمنو  ی اقبینچی هنیشنلوچا آن ط  چر ه  اسپ فرایندی ،اسانس  توسم  ما 
 چرا  چر تحول  ی چگرگوه  خنی  منصاال ه یطورب  ؛شااوچم  چگرگون انمم 

 ی عتوزی تولید، هنیزمین  چر تغییرات  ی اقبیاانچی هنیهنبرابری هنهش ،هیتااپ
 خنرخو  چر تنهن اقبیاانچی توساام  امریزا. بوچ خواهد انمم  میاارف الروهنی
 ی رشااد ،1«میرچال» گفب بنن ب   بات  هیتااپ؛ توا  مورچ اقبیاانچی خنلص تئوری
، ص 0221 ازهین،اسپ ا فرهنر  ی سینس  -اابمنو  متئا  یر اقبینچی توسام 

 پسا بیتب  قرن ایاس  از اقبینچ، وا  از ایشنخ  صورتب  اقبینچی ر. توسم 02
 وا ت مورچ ریبیگب شدت بنتوسم  چرمنل هگورهنی چر پیگرفپ موضاو  ت آه از

 ری ب  امن شااد؛ مطرح اقبیاانچی ی اابمنو  واود پهیهگاارران مینن ،رگرفپ قرار
 اهثر اشااابین  ی وانق  یاساااط ب  گذرچ،هم  آن ومر از چه  سااا  از بیش اینت 

 هنیرشب  رسنی از بیش هگورشنن، ترق  ی توسم  ب  چسبینب  اهپ چر فرهییبرنن
 شاادا  هوشااب آن چربنرا هیز مبمدچی آثنر ی هگاایدا خنلش ب  اقبیاانچ، وا  بن مرتی 
 ر.022، ص 022۱ ،2توچاریاسپ ا

 ندیفرا  ه اسااپ اقبیاانچ وا  از ایشاانخ  توساام ، چر همی  راساابن اقبیاانچِ
رشد ه   مننطین  ینفب توسم  مبره یگورهنه چر یاقبینچ تحول ی مننبع صیتییا

 یگب می م یمنچ رفنا ی گارفپیپ ب  لیه یبرا  یطر  یا از چا،وهم یتحایلی تدز را
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  اهنه انگ از بمد میحث  یا چر مدین مطنلمنت. هندم  ارا    وما هنیی توصاا
 ی وسم ت مرامل حیتگر ب   ه شوچ،م  شاری  «سیلو  آرتور»  هنتیتحه نره بن چید
 ،توسم  ب  مربوط متن ل ب  توا  چیربنزاز  ر.Lewis, 0۱94پرچازچ ام  اقبینچ تحول
 بنید ی اسپ بوچا آن وند ممننی چر پیریری اقبینچ هن برایاهریزا ی ترژرف از یت 
 قبیاانچا ها  شاانلوچا توسام ، ای  مفهود ب  مربوط چربنرة از ینت تحهی  هنرند ب 

 .ر022، ص 0222، 1س  آمنرتینسپرچ ا ره  ب  را توسم 

 مبانی نظری پژوهش .0

ای بوچن آن، ترهیی  از مینمث مطنلمنت رشااب چر تدارک هظری تحهی  ب  چلیل مینن
  باببدا چر بیش اصا  اسپ؛ خهنر رسانه  ی توسم  اقبینچی آیرچا شدا ه  شنمل 

 رمبأخهنی سینسپ ی ریهدهن مطنلم »سپس  ی« هرنری توسم ریزهنم »شرح الروی 
 ریگذاسینسپ»سپ. چر بیش سود پرچاخب  شادا ا« ایران چر ما  اقبیانچ توسام 
ونوان الروی مطاو  متمراهنن ب « مهنیمب  اقبینچ اسانس بر ما  اقبیانچ توسام 

 نقگاا من برای تحایل« گرابرساانخپای رساانه  بنزهمنی »تگااریح ی چر پنینن هظری  
 ب  هنر گرفب  شدا اسپ. اقبینچیهنی سینسپای رسنه  ممننی ِ هحوا بنزهمنی 

 های توسعه اقتصاد ملینگاری توسعه و پیشبرد سیاستروزنامه .0-0

 خبرِ توسعه .0-0-0

 بررس : سود اهنن چر خیر ارینن» هبن  چر ،ر0۱20ا 2«اتویچ اریی  ی شراد ییایر»
 ی رشااد ب  مربوط مطنل : »هویتااندم  «توساام  خیرهنی» تمریف چر 3«آسااین

 ی هوشااش طری  از ه  صااورت  ب  اسااپ، اابمنو  ی اقبیاانچیهنی پیگاارفپ
 هنوششه بوچنِ اراچی هایدی چر ایندن، مفهود. بنشد گرفب  اهدند اهتنه  یزیربرهنم 

 پ،چیل هوشش ه  اسپ مطنلی  شنمل اابمنو  ی اقبینچی توسم  خیرهنیساپ. ا
 .«چهد هگنن مواوچ یضع بهیوچ چر را افراچ یهن گریا خیوص ،هنی سنزمنن
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 ومپمت ی متبهل خیریهنی رسنه  آمیزمننقگ  رابط  ب  توسم  هرنریریزهنم 
 اارای یهن طرح از اهبهنچی تفتاایر ی ارزینب  گزارشااررهن آن چر ه  هندم  اشاانرا
 ی هگدم  خنلش ب  را سانب  خیریهنی ارزش توسام  هرنریریزهنم . چارهدهن آن
. چاهدم  اساااطورا یر را وینیپ ی چهدم  ایلویپ وانچی مرچد هیانزهانی با 

 ،یشهنسنزمنن ی متومپ از سنخبنری اهبهنچ زمین  چر اخینری توسم  هرنریریزهنم 
 را محا  خوچینریهنی طرح ی توساام  فرایند چر تأثیرگذار یگرااصااانح رهیران
اوبهنچ چارچ ه  چر  «آگنریالن» ر.Aggarwala 0۱2۱; Golding 0۱24ا چهدم  پوشااش
هنی تنزا ی آهچ  چر یر زمنن هرنری برای توسااام ، تمند توا  ب  رییداچریزهانم 

بات  آهچ  چر طول  ؛گرچچ هماساااپ، ممطوف  افبنچاممی  ی یر ریز خنص اتفن  
 شوچ.یاقع م  مدهظرطولنه  پدید آمدا اسپ،  هتیبن یر چیرا 

 دیدگاه مک كوئیلبخش؛  توسعههای رسانه نظریه .0-0-0

« 2هنی ارتینطنتچرآمدی بر هظری »ر چر اثر ممریف خوچ 0۱22ا 1«چهیس مر هو یل»
هنی مرتی  بن اچارا ی هنبرل مطیوونت چر هگورهنی میباف ی هظری بندصاورتب  

اهانن ی چر طول تانری  مطیووانت پرچاخبا  ی هظند خنص اهبگااانر مطیوونت چر 
 یبندفرمول «بیشتوسم هنی هظری  رسانه » ونوان را بن توسام چرمنلهگاورهنی 

 اهنگ ی گرفب ، شتلتوسم  چرمنل هگورهنی چر بیگبر ه  هظری  هرچا اساپ؛ ای 
 21چه   مینمث چر. اسااپ اطانونت تمنچل ودد ی ارتینطنت هنبرابری ب  هتاایپ
 زا گیریبهرا بر آن اساانس ه  اسااپ شاادا زینچی تأهید هظرینت ای  بر یوهتااتو
 ریهد هرچن ه  فرهنر ، هویپ ی اساابهانل تحتی  توساام ، اهپ چرهن رساانه 
 هرچن چیسوی  یهن رسنه  چر ااینر ی زیر از اسابفنچا ودد ارتینطنت، شادن تدنری
 هگااورهنی خون ه  ممبهدهد هظری  ای  مدافمنن. اسااپ اخینر الماا بی  ارینن
 چارهد را خوچ خنص اابمنو  ی سینس  اقبینچی،هنی الزاد ی هینزهن ،توسم چرمنل

 لرویا از هینید طیمن  هنند، ایفن را مثیب   بیگااتوساام  یظنیف بنیدهن رساانه  ی
 ه  ممننسپ آن ب  توسام  هرنریریزهنم  اصاطانح. هنند پیریی گراینه  یرب آزاچی
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 ی اابمنو  ی اقبیاانچی توساام  برای ما  مننفع از ممنیپ بنیدهن رساانه  ههش
 ی یابتاابر  بن هظری  ای  .بنشااد فرهنر  یمدت ی ثینت ما ، هویپ خون اهداف 

 از ممنیپ ضااام  ی اساااپ مینلف چاخا  اقبدارگرای  هیز ی سااااط  خنرا 
 را  هظری ای  اسنس  اصول هو یل مر .هندم  چفن  فرچی اسابهانلِ از چموهراسا ،

 :هندم  خانص  0بر طی  ادیل 

 (٦٣91 ,McQuail)بخشتوسعههای اساسی نظریه رسانه . اصول٦ جدول

 .سانندبر انجام به ملی سیاسی هایمشیخط با انطباق در و بپذیرند را مثبت توسعه به مربوط وظایف بایدها رسانه
 .باشد پذیرمحدودیت جامعه، بخشیتوسعه نیازهای و اقتصادیهای اولویت به توجه با بایدها رسانه آزادی

 .شوند قائل اولویت ملی زبان و فرهنگ برای خود، محتواهای در بایدها رسانه
 یاسیس یا فرهنگی و جغرافیایی لحاظ از که توسعهدرحال کشورهای سایر به مربوط اطلاعات و اخبار برای بایدها رسانه

 .شوند قائل اولویت اند،نزدیکها آن به
 هم اطلاعات، انتشار و انتقال و آوریجمع و جستجو برای خود وظایف انجام در ها،رسانه همکاران سایر و نگارانروزنامه

 .دارند آزادی هم و مسئولیت
 خارجی. سلطه و داخلی استبداد پذیرش عدم

 دستور. سازد محدود راها آن یا کند مداخلهها رسانههای فعالیت در دارد حق دولت بخش،توسعههای هدف پیشبرد برای
 است. توجیه قابل نیزها آن مستقیم کنترل وها رسانه به کمک اعطای سانسور،

 های متأخر توسعه اقتصاد ملی در ایرانمطالعه روندها و سیاست .0-0

 بحران وابستگی به نفت و بیماری هلندی در اقتصاد ایران .0-0-0

نری بیم»اقبیااانچ میبن  بر هفپ چر ایران ه  اهدیگااامندان توسااام  از آن بن ونوان 
سی  تضمیف تولیدات چاخا  ی سنخبنرهنی اقبینچی  ،هننداقبینچ ینچ م  1«هاندی
نچ هنی طییم  ی تممدی اقبیپذیری اقبینچ ما  از تتنه آسی  چر هبید  ی شاوچم 

  تأمی   اهپفرصاااب هفپ ی مننبع طییم  برای ایرانچهاد. اهانه  را افزایش م 
 ورچم اگرخداچاچ  هممپ ای  چاشااب  اخبینر چر امن ؛هنی ما  ی توساام  اسااپچرآمد

 نچاید ،هنخنلش از یت . شااد خواهد خنلش ب  تیدیل هریرچ، قرار مننساا  اساابفنچا
 ای ر. Auty,0۱۱1چرآمدهنساااپ ا ای  ب  هگاااور وموم  یچرآمدهن یابتااابر 
 فضم ای  ی چاشپ هیواهد پ  چر هگاور اقبیانچ ضامف ازای هبید  یابتابر 

 ی سانخبنر اقبینچب   چیرر بنزیرران مبینصا  فگانرهنی برای مننسا  محا  خوچ

                                                                                                                                 

1. Dutch disease 



 361     ایران در ملی اقتصاد توسعه گذاریسیاستای رسانه تحلیل برساخت

 .هرچ خواهد تحمیل را بتینری ممنرضنت ی بوچ خواهد سینسپ
 اسبیراج از هنش  چرآمدهنی مینن ارتینط بررس  خیوص چر زینچی مطنلمنت

 توانم  مینن ای  از. اسپ گرفب  صورت چرآمد توزیع ی هفپ همچون طییم  مننبع
ر 6110ا 3«ایت » یر 6112ا 2«ژیگن ی گیایفتااون» ،ر6112ا 1«اساابیوهز» مطنلمنت ب 

 عمننب یفورب  ساای  چرآمدی هنی هنبرابری افزایش بینهرر همر  ه  چهر اشاانرا
 .هتبند

 و تاب آور زادرونهای اقتصادی بومی، حركت جهانی به سمت سیاست .0-0-0

 از آن ههط  آینز ه  چهین اقبینچ چر میانچی 6112 بحران از چر ورص  اهنه  هیز پس
نی ههظند هنرای  برای آزمنی  راسااب  هوو « یآیرتن »بوچ،  مبحدا آمریتناینلنت 

 هناقبینچ هدادین  هگور هداد ه  بوچ ای  آزمنی  راساب  .شاد محتاو  اقبیانچی
 چر ی گرچهد بنزم پیگاای  ثینت سااطح ی آرامش ب  یهمبرهنی هزین  بن ی تریعساار
 اننن صاافپ،هنند ام  مهنیمپ ،آیرچا تن  شاادا پدیدارهنی منچث  توفنن برابر
 یرییداچ ی ههنچ اهنون ه « اقبینچ اهنه  مدمع» 6102 سانل چر. ر012، ص 02۱9
 قرار «یآیرتن » را خوچ اصا  موضو  اسپ، شادا اهنن ساطح چر اهتنر ییرقنبل

 آموخب  ی آموزش برای بررساا  ینچشاادا، ساانل چر یآیرتن  اهبین  واپ. چاچ
 ثرگذارا رییداچهنی سیل برابر چر هیتپ ببواهند تن بوچ اقبینچهن هرچن مهنید چربنرا
 ی تن  چاچن چسپ از صاورت چر ه  بنشاند منمطفقدر آن ساپس ی هنند مهنیمپ
 .بنزگرچهد خویش ایلی  موقمیپ ب  چقپ یسروپ ب  ،اببدای  مهنیمپ
قرار  شتنندا ین 4«پذیرآسی  اقبیانچ» ،زاچرینمهنید ی  اقبیانچ ههط  مهنبل چر
 اچبینت چر آن تولد از چه  یر مدیچ ه  اسااپ مفهوم  ریپذ یآساااقبیاانچ  ،چارچ

 چر آسااین شاار  منل  از تدرب  بحران پس ساانل خند یاقع گذرچ ی چرم  اقبیاانچی
 مولوچ ه  بحراه  ،ر02۱6 خنهدیزی،ا اسااپ قرارگرفب  توا  مورچ 0۱۱2 ساانل
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 ب  ی بوچ خنرا  گذارانساارمنی  ب  منل  بنزارهنی هرچن یابتااب  راهیرچی خطنی
ممدزة » ونوانن ب اهنن چر ه  1«ساانرنپور»خون  خند ساانل  اقبیاانچهنی  سااهوط
 .گگپ مندر ،شدهدم  شننخب  «آسینی 

 ما  ینچاقب ساطح چر تنهنه  بوچن، مهنیمب  ین پذیریآسای  متائا  ب  البفنت
 لهنم»مهنل  . شد گرفب  ادی هیز اقبینچی هنیبنرنا ساطح چر زمنن همنن چر بات 
 «بوچن مهنید ب  هینز» هند بن «هنریارچ چاهگاارنا»هگااری   چرر 6112ا 2«یالیتنهرنس ی

بهنه   هیز 6119 سنل چر یزا میار آینز. بوچ هوشاینری ای  آمدن پدید از ایهموه 
 ونوانب  میاار، شاارای  چر اقبیاانچ شااتنندگ  از متاائا  پرهیز ه  بوچ چیرری
نل  مه اما  از شد؛ هرنشب  بنراای  چر مبمدچی مهنلنت ی مطرح تأملقنبل  موضاوو

 چر ه  یزا اقبیاانچ ساانزیمهنید مدل پیرامونر 6100ا «آینمحمد رمضاانن صااانح»
 .ر02۱6 خنهدیزی،ا گرچید ارا   منلی  اسانم  ی اقبینچ الماا بی  هنفراهس هگبمی 

ری پذیتوسم  ما  هیز فنرغ از آسی  هنی هظریهن ی زمین همچنی  چر رهینفپ
چر خند  «ما  توسم برای  زاچرین  ی شننخببودهنی رهینفپ»اقبینچ ما ، اسبهینل 

سیر ی ان، بن توا  ب  هنهنم  هظرینت هریهد ری ب  گتابرش  چاشب  اسپ چه  اخیر
مدرن توسام  چر برآیرچن هینزهنی راسابی  بگاری، ایدا ی مفهود خط  توسم  چر 

ت ی متنت  متاا  توسام  ب  خنلش هگیدا شدا ی ممنه  ی تفنسیر ادیدی هظرین
، «فرهنگ ی اهتنن ی اهمیپ تهدد هنرگزاری ماپ بر چیلپ» از توسام  بن محوریپ
 ، ص02۱4اسمیم  ی مییی ،  3«پتنتوسم »  هظرینت ب حانورضا  شاد ه  چر اصط

 .  اسپگبمگهور گر 90
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 روندها

 نهاد دولت در ایران پنهان و آشکارهای هزینه افزاینده روند. 1

 درآمد بر مالیات اخذ در ناتوانی. 2

 (ایران اقتصاد سندرم) نفتی درآمدهای به دولتی بودجه وابستگی. 3

 ی(اواسطه و مصرفی ای،یهسرما از )اعمها زمینه اغلب در نفتی دلارهای به متکی واردات افزاینده روند. 5

 صنعت و دانشگاه بین شکاف وجود. 4

 کشور در یانبنوکار دانشکسب زمینه فقدان دلیل به نخبگان مهاجرت روند. ۶

 یانبندانش یوکارهاکسب به جامعه نیازهای تبدیل در میانجی نهادهای ناتوانی. ۷

 عوارض اخذ در ناتوانی ها وشهرداری درآمدهای وها هزینه بین توازن نبود. 8

 آب ُشرب و نان ویژهبه غذایی مواد ضایعات و انرژی اتلاف میزان افزایش. ۹

 هایندهآلا چشمگیر افزایش و محیطییستز منابع تخریب. 10

 جامعه در سرگردان نقدینگی رشد از متأثر تورم. 11

 ملی برندهای ناپذیری رقابت. 12

 داخلی توانمند پیمانکاران فقدان و گازی و نفتی یهاپروژه یماندگ. عقب13

 هزینه پذیرش بدون دولت از مردم اجتماعی و اقتصادی انتظارات افزاینده روند. 15

 داخلی محصولات کم نسبتا   کیفیت و کار نیروی یوربهره کم نرخ. 14

 22، ص 02۱0 پیگرفپ، ایراه  اسانم  الروی مرهز راهیرچی گزارش اسبیراج از

 گذاری توسعه اقتصاد ملی بر اساس اقتصاد مقاومتیسیاست .0-3

گاذاران را بر آن چاشاااپ تن رهینفب  از برآیناد ریهادهانی ماذهور، سااایانساااپ
گرا ی مبننس  بن اقبضن نت توسم  ما  پتن زا ی برینگذاری اقبینچی چرینسینسپ

 چرک ای  الرو چر ایران ی بن .ایران ارا   همنیندامهوری اسانم  اههان  اساانم  چر 
صحیح از شرای  مواوچ اهنه  چر ای  هنی ساند  یهنی مذهور مدموو  یاقمیپ

برای اسااانم  ایران  اههان  از سااوی رهیر 1«مهنیمب  اقبیاانچ» بن ونوانورصاا ، 
 .طرح گرچید ،ت هنوه ناز ممضا ما رفپ اقبینچ برین

، 02۱9 اننن صاافپ،هظران اصاانم چر ای  رابط  بنید توا  چاشااپ برخ  
 تن  اقبیاانچ» ای ازبرگرچان ی ترامنن گوه  ونوانرا ب « مهنیمب  اقبیاانچ» ر012
 چاقبیاان اچبینت ب  گتاابرچا ی رساام  شااتل اهد ه  ب خواهش هموچا ایران چر 2«آیر

 ر022، ص 02۱2 چاییچی ی امفری ،شدا اسپ ی برخ  چیرر ا یارچ ایران ساینس 
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چر  ممبهدهد ه ی  چاهند مهنی رایج توساام  آن را یاهنش ب  هنهنرآمدی سااینسااپ
 یتوسم  چرمنل اوامع یراهیر اهپ چر جیرا هنیتئوری پیهفن اهنن امریز ودد

 رب  میبن توساام  یالرو برههنچن ضااریرت چشاام ،انهی  هم  یاقبیاانچ یفگانرهن
 .اسپ رچاه دن یا هگور یبرا را  مهنیمب اقبینچ یراهتنرهن

، اهدچاشب  یدتأههن بیگابر بر سوی  اثینت  ای  سینسپ ه  هظرانصانم برخ  
ینچ اقبتییی  هموچا اسپ ه   گوه ی ار اقبینچ مهنیمب  را 02۱0چرخگانن اخننهچ  

مهنیمب ، یر اقبینچ فمنل ی پوینسپ ه  یر اقبینچ منفمل ی بتب ، خننهت  مهنیمپ 
 امنشوچ؛ تیر مرهپ ی پیگرفپ تمریف م چر مبرای چفع مواهع پیگرفپ ی هوشش 

ر ی  من   اسپ هیش ایممنن  اقبینچ مهنیمب»هن، گفبنر طرامنن ای  سینسپ بر طی 
چر هگور محفوظ بمنهد، ه   یرشد اقبینچ ب    ه  ه  ریهد رییاقبیانچ چاشب  بنش

 یورط یهگور ی هظند اقبینچ ییضاع اقبینچ  منینبد؛ یاش هنهش پذیریآسای 
هنی گوهنگون خواهد ی ب  شتل  گریچشامننن ه  هم ید ه  چر برابر ترفندهنبنشا
 .ر6/2/۱0ای خنمن  الا []آیپ« ادا هندیل پانند ی اخبیبی ی آس همبر ،بوچ

 نبلمه چر مهنیمپ ی چاخا  توان از اسبفنچا مهنیمب  اقبیانچ چر بننبرای  هدف
 ی  برامهنیمب اقبیاانچ ،طرامنن آن تمییر ب . اسااپ بحران همبری  بن ایدنچ هنی تحر

  ه ممنن ای  ؛ ب اسپ یضاریر ییرتحری  ین تحری  از او  شارایط  هر چر هگاور،
هنی اهنه  چر آن تتنه  تن شااوچ چه ساانمنن یاگوه ب  بنید هگااور یاقبیاانچ بنینن

 ر. همچنی  چر ای  بنرا اقبیااانچ6۱/00/02۱2ای،خنمن  [الا آیپ]اثرگذار هینشاااد ا
 رچ مهنیمپ یهن تنش اذ  منظورب  راهیرچهن ی نرهنتراه  ییتی مفهود ب   مهنیمب
 ر.092، ص 02۱2 ،ی امفری  شوچ اچاییچیهن خواهش م برابر آن

بوم   از شااارای ونوان الروی وام  برآمادا چر یاقع اقبیااانچ مهانیمب ، باا 
توان   ای  ترتی  م ب   تمریف شاادا اسااپ.انمی اساافرهنر  اههانب  اقبیاانچی از 

 ای ی اقداد صرفن  تدافم  هیتپمدت یها هوتنا یگفپ ه  اقبینچ مهنیمب  رییترچ
 شیی افزا سنزیمهنید حیصح مفهود چر  مهنیمباقبینچ  .ر020، ص 02۱4 امولنی ،

 ریتداب  ب ی اسپ یاقبینچ باندمدت هنیی تحری   گیفرسن یهیرچهن چر گوره  یبن
 مبمنلا رچا،ه گبریب را گوره یاقبینچ ینتومر ث  ه چارچ اشنرا  خنصا یاقبیانچ
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 ر.91، ص 02۱6،زاچاخواا چهد ام  نهشه راگرچ وه 
هنی   همنهنگ بن سینسپهاسپ  یهظند اقبینچ یر  اقبیانچ مهنیمب بننبرای 

ل تش  ییمهنیمپ چر برابر اقدامنت تیر یی برا  هظند اسانم  بیی امن  نسیانن ساه
ن گوهنگو یهنی توطئ  هنی تحر یضاااربانت اقبیااانچرچ تان ببواهاد چر برابر یگم 

گرفپ خوچ را اچام  چهد ی ریهد یی توسم  ی پ ندهینر مهنیمپ تهظند اسب یاقبیانچ
 آایا ،ند اهمفظ   ی اهنه یا، منطه  انهی  خوچ را چر ابمنچ ماری ب  رشاااد هم 

 نآچارچ. منظور از   بن اهتاادند ما یت رابط  هزچ  اقبیاانچ مهنیمب .ر۱6، ص 02۱6
 ه یورطاقبیاانچ منفمل ی بتااب  ب  یرنسااپ ه  یفمنل ی پو  اقبیاانچ مهنیمب یر
دار یگرفپ پنیر خوچ، ریهد پیمنت متیگور ضم  مهنیمپ چر مهنبل مواهع ی هنمانه

  یامن ا ؛ساااپا فن ی خوچاتتنهاقبیااانچ خوچ یر  اقبیااانچ یند. اهخوچ را مفظ 
 .تپیبوچن ه یمنزی  ب  ممن ی فنهخوچ

 تحری   شرای چر هنی فگنرموزا تگییص یمن  مهنیمب  ب  بینن چیرر اقبینچ
 ی خن تیدیل آرمنه  شاارای  چر ی هرچن اثرب  ی برای هنبرل تانش آن پ  چر ی

 هنیمدیریپ اومنل ی همرنه  ی مگنرهپ بنیر قطع طورب  ؛فرصاپ ب  فگانرهنی 
 فگاانری ی پوریفنر،ا اسااپ موضااوو  خنی  الزاد ی شاارطپیش مدبراه  ی وهانی 
 لیدتو هنیمزیپ ریی هن ی تأهیدیابتبر  هنهش مهنیمب  اقبیانچ ر.20، ص 02۱2

 .اسپ خوچاتتنی  برای چاخل ی تانش
اری گذرییترچ سینسپ توانم  خانص  طورب  را«  مهنیمب اقبینچ»چر مدمو  

 زا اساابفنچا ی خنرج ینیچه بن نیتمنمل پو بر وانیا آن چر  ه رچه ای ونوانتوساام 
  یمح ی هوساانهنت شاادا مفظ گااوره یاقبیاانچ پیامن آزاچ، تدنرت نهنتتام
 باندمدت ریهد چر را سااو  ریتأث  یمبره آن، یدهنیتهد ی یاقبیاانچ الماا ی ب

نشد ب چاشب   اابمنو ی  نسیس ، فرهنر یهنورص  هم  چر اقبینچ اننه یرهنیمبغ
  تمنم از دیابان متاااامان  یاقبیااانچ  یخن .ر22، ص02۱2 ماتانن ی اواچیا ،ا

 تن نده ی تانش اساابفنچا هنیپظرف از یثرهمدا اساابفنچة یبرا خوچ هنییتواهمند
ز هتمر دیهین ، مهنیمب اقبیاانچ چر. نده پهمر دیتول نهنتتام  منحن یری بر ببواهد

 دیبن  تاب ؛بنشد گوره یاقبینچ پیظرف نی بیش خند نی یر یری بر اهدازا از شیب
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سند بر خوچ توان از یبرچاربهرا ثرهمدا ب  اقبیانچ هنییپظرف هم  شاوچ تن تانش
 ر.22، ص02۱2 اماتنن ی اواچی ،

 های اقتصاد مقاومتی در اندیشه حکمرانانچرخه سیاست .٩ جدول

 یامدهاپنتایج و  شرایط و اقتضائات های کشورظرفیت
  محوریت تفکر دینی

و امید به توفیق الهی 
در دستیابی به 
 پیشرفت انسانی

 ویژه جوانان()ملت، به
 موجود مالی منابع 

ثروت  و )امکانات
 داخلی(

 و غنی طبیعی منابع 
های زیرساخت
 گسترده

 غنی انسانی منابع 
 )مردم(

 رشد، برای ملی عزم 
 توسعه و پیشرفت

 بدهکاری عدم 
 جهانی

 و دلسوز مسئولان 
 معتقد

 

 منظوربه اساسی قانون 55 اصل اجرای 
 اقتصادی تحول ایجاد

 هایارانه هدفمندی اجرای 
 و های دولتیظرفیت تمام از گیریبهره 

 ملی های توسعهآرمان تحقق در مردمی
 اقتصاد کردن مردمی 
 ویژه بخشبه کار نیروی توانمندسازی 

 خصوصی
 بنیاندانش اقتصاد به توجه 
 اجایگزینی ب و نفت به وابستگی کاهش 

 غیرنفتی درآمدهای

 ایکالاه و جایگزینی ملی تولید از حمایت 
 داخلی خارجی با تولیدات

 ملی کالای صادرات از حمایت 
 سازیفعال داخلی و تولید به توجه 

 متوسط کوچک و تولیدی واحدهای
 اقتصادی مفاسد با مبارزه 
 جهت در طبیعی منابع بهینه مدیریت 

 کشور نیازهای
 مالی و ارزی منابع مدیریت 
 سازیکمک فرهنگ به مصرف مدیریت 

 اسراف از جلوگیری برای
 منظور تحققبه اجرا در برنامه محوری 

 برنامه اهداف حداکثری
 و امکانات مکان زمان، از بهینه استفاده 
 دولت نقش بازتعریف 
 مردم مسئولیت و نقش بازتعریف 

 حبر مصال اقتصادی رشد و استقلال تقدم 
 فردی

 ادی ع شرایط در ملی اقتصاد استحکام
 بحران و
 فشارهای برابر در اقتصاد سازیمقاوم 

 اقتصادی
 در  حتی اقتصادی رشد تضمین

 وضعیت بحران
 وکارکسب فضای رونق 
 اشتغال شرایط ایجاد 
 تولید عوامل بیکاری از جلوگیری 
 رفاه  در اختلال ایجاد از جلوگیری

 عمومی
 مردم مشکلات حل 
 نظام به مردم دلگرمی 
 تورم مشکل بهبود یا حل 
 ت انداز بیسچشم سند حداکثری تحقق

 ساله
 ضعیف طبقات زندگی بهبود 
 قشرهای  میان ثروت عادلانه توزیع

 توسعه و رشد نتیجه در مردم مختلف
 اقتصادی

 عدالت  آرمان تحقق سویبه حرکت
 اجتماعی

 وریبهره رشد 
 راسر س در اقتصاد پذیریرقابت تقویت

 کشور

 یمل انسجام و همبستگی وحدت، حفظ 

 .ر02۱4 اصفهنه ، ی مییی  از ههل ب  ،Khamenei.ir, 02۱6/00/21ا پنیرنامنیع: 

 های اقتصادی و تحلیل مناقشه معناییای سیاستبازنمایی رسانه .0-1
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چر ای  بیش برای تحایل مننقگاا  ممننی ِ مطیوونت برای تثییپ ممننی مراح خوچ 
ب  را گرفبه «اسبوارت هنل»هنی مطاو  توسم  اقبینچ ما ، از اهدیگ  از ساینساپ

زهد ی بنن ب  ییهگ  سااینل بوچن ممنن شااوچ. هنل بنزهمنی  را ب  ورف وند گرا م م 
هنی اابمنو  ب  هبید  چرخور هنی مواوچ چر بی  ساااوژاچر هگااامتش تفانیت

شوچ ه  تانش برای تثییپ ممنن چر هبید  ومل بنزهمنی  محه  م »: رسدتواه  م 
ب  یر مب  هگاایدا شااوچ ی ب  یت  از ممنه  ساام  چارچ پنی ممنه  بنلهوا مبفنیت  

. هنل ای  ممننی منصاال از بنزهمنی  را (Hall, 0۱۱2, p 662) «اراحیپ چاچا شااوچ
 هنمد.م « ممننی منرَاَح»

ون یزیتاو»بن  ه  چر هپرچازان ارتینطنت اسپ از هظری  1«بر چالررنیپ»همچنی  
چاچا اساااپ. ای ممبهد اساااپ: را مورچ مطنلم  قرار  «ی بنزهمن» 2« ی گتاابرا وموم

 یهنن ی  بمد شاانمل زمیند. اه اا  م یادات رساانه ی، توا  من را ب  تولی بنزهمن
نس موضوونت، اهوا  تنند، هحوا اهمه هن ورضا  م  رسانه ه  مطنلی :گرچچ ل میر

ب  ابمنچ  ی بنزهمن .شاااداپ میانماث ی مننظرات ارا  یامطرح ی مانه یهانگفبمانن
 ع آن آثنری  ی بدی، ازاما  ابمنچ همنچیادات رسااانه یتول  اطانونت ی فرا  اطاانونت

د یبن « خ  مطنلی»  تنیر ایهظ  اسنس یهنب  پرسش  چر گتبرا ومومی  اشانرا چارچ
 هندم ب  مینطینن ورضاا  گرچهد اشاانرا « خروه »نس اهبین  شااوهد ی تاهم یبرا

 ؛الیب  بنزهمنی  وما  خنث  چر ممنن چه  ب  اهنن هیتااپ ر.21، ص 0221 اچالررن،
وهد، شااتولید ی توزیع م ر مثل وهل سااای ا خراه  هرخند بنزهمنی  چر بنفپ ممنه 

ای  یضاامیپ تحپ اچارا ی هنبرل یر هظند قدرت اسااپ ه  ب  بمضاا  از ممنه  
 ، ههن ی ممنبننبرای  بمضاا  از ایدا بیگااد ی ب  بمضاا  چیرر خیر؛مگااریویپ م 

 ر.Casey, 6116, pp 049-042ا شوهدمتا  ی بهی  هننر زچا م 

 گراای برساختبازنمایی رسانه. 0-1-0

هنی هظری « خروهر  ارتیانط مینن بنزهمنی ، ممنن، زبنن ی فرهنگ»هانل برای بیانن 

                                                                                                                                 

1. Peter Dahlgren 

2. Television and the public sphere: citizenship, democracy and the Media 
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 -6؛ 1«بنزتنب »هنی هظری  -0هرچا اساااپ:  یبندطیه بنزهمنی  را چر سااا  چساااب  
  ,p0۱۱2(Hall ,09( 3«گرابرسنخپ»هنی هظری  -2؛ 2«تممدی»هنی هظری 

 هند ییف م تمر« سینسپ ممنن سنزی»هن را بیگ  از چر ای  ممن  هنل رسنه 
پیوهدهد، ممنن هنی  ه  چر اهنن ب  یقو  م ب  رییداچ هنممبهاد اساااپ ه  رسااانه 

ی آهت  فه  انب هنند ی هان یاقمیپ را تمریف م گویاد رسااانها د. ای م ناچهم 
از خانل گزینش ی ورضااا  ی ساااپس بنزتولید ی  ،ندچهل نهبهاممنانهنی مواوچ را 

، ص 0222اییاینمز، آفرینند هن ممنن م ی مدادچ آن رییاداچ برای آنبنادصاااورت
ب  ای  ترتی  اگر بنزهمنی  ممننچه  ب  اهنن چاهتاااب  شاااوچ، امریزا بیش  ر.022

ه  یر ممن   گیرچصااورت م ای ی رساانه هناوظم  از ای  ممننچه  از طری  هظند
 ند.نهرا متا  ی ممنه  چیرر را طرچ م 

 گفبمنه  هرنا ی 4«سوسور» آرای از منبج  شننسهگنه  چیدگنا از اسبفنچا بن هنل
 هنیییهگ  چارای بنزهمنی  ه  چهدم  هگنن 5«فوهو میگال»هنی چیدگنا از برگرفب 

 زبنن ب  هرنا خانل از هنل اسبوارت برای بنزهمنی  بوچن برسنخب . اسپ «برسنخب »
 رچ آن ب  یسیا  ممنه  ه  گیرچم  شاتل فرهنگ خرخ  چر محوری رسانه مثنب  ب 

طی  ای  رییترچ، چسبرس  من ب  یاقمیپ  .ینبندم  خرخش ی تولید فرهنگ، خرخ 
  الیبهموارا از طری  زبنن اسااپ؛ چر مهیهپ زبنن چر ساانخب  یاقمیپ ههش چارچ. 

نند هاز طری  گفبمنن ممنن پیدا م  فیزیت  هیز یاوچ چارهد، امن صااارفن هنی پادیادا
 ر.6۱، ص 022۱ ،7ی فیایپس 6یورگنت ا

ای اسااابوارت هنل ی ی رسااانه بر سااانخبرراچر ای  مهنل  از هظری  بنزهمنی  
 شوچ.رییترچ مطنلمنت گفبمنه  بهرا گرفب  م 

 
                                                                                                                                 

1. The Reflective 

2. The Intentional 

3. The Constructive 

5. Ferdinand de Saussure 
4. Michel Foucault 

۶. Jorgensen, marianne 

۷. Phillips, louise 
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 (٦٣٣1) های تحلیل در اندیشه استوارت هالبازنمایی و رویکرد بندیگونه .٦نمودار 

 

 چارچوب نظری .3

هنی مذهور چر مینه  پس از مریر اچبیانت هظری پهیهش، بن تحدید مفنهی  ی هظری 
چه  چر خهنر زمین  هظری، اهنون چر ای  بیش خانرخو  هظری مهنل  بن سااانزمنن

ی هانرهرچ ی وااپ هنربتاااپ آن چر ای   پرچازموزا هظری، ونوان هظریا ، هظریا 
 چ.شوارا   م  4پهیهش، چر ادیل 

 چارچوب نظری مقاله .4جدول 

 کارکرد و علت کاربست در این پژوهش پردازنظریه الگو-عنوان نظریه حوزه نظری ردیف

1 

 ارتباطات و توسعه

نگاری روزنامه
 توسعه

Schramm & 
Atwood 

(1۹81) 

 طبوعاتم تفاسیر و خبر برساخت و تولید فرایند تحلیل
 ملی اقتصاد گذاری توسعهسیاست پیرامون

2 
های رسانه نظریه

 بخشتوسعه
McQuail 

(1۹8۷) 

ها با تمرکز بر بخش رسانهتحلیل کارکرد توسعه
گذاری اقتصاد ملی و رویکرد هنجاری متناسب سیاست

 با آن

3 
مطالعات فرهنگی 

و بازنمایی 
 ایرسانه

بازنمایی 
 گرابرساخت

Stuart Hall 
(1۹۹۷) 

یت ها برای برساخت و تثبتحلیل مناقشه معنایی رسانه
های مطلوب توسعه خوانش ُمرجح خود از سیاست
 اقتصاد ملی

5 
 گذاریسیاست

توسعه اقتصاد 
 ملی

 اقتصاد مقاومتی

ورزان و اندیشه
گذاران سیاست

جمهوری 
 اسلامی ایران

مضمون مورد مطالعه پژوهش که مقاله درصدد تحلیل 
ای آن است )سیاست مطلوب برساخت رسانه

حکمرانان و نقطه اجماع ُکنشگران جمهوری اسلامی 
 گذاری اقتصادی طی سالیان متأخر(ایران در سیاست
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 شناسی پژوهشروش .1

ا  چر چ مهنی مبأخر توسم  اقبینای ساینسپبرای مطنلم  ی تحایل برسانخپ رسانه 
بهرا  «تافیه ِ منبجِ از تحایل گفبمنن»مطیووانت ایران، چر پهیهش منضااار از ریش 

 :هنندم  تمریف گوه ی ا را گفبمنن تحایل 2«اسبنبز» ی 1«شیفری »گرفب  شادا اساپ. 
 طنلم م مورچ را زبنه  وننصاار ایاما  فرا آرایش ی هظند تن هوشاادم  گفبمنن تحایل»

 را هوشاابنری مبون ین ایمتنلم  تینچلنت هظیر زبنه ، یامدهنی ای بنن بر  ی چهد قرار
 هنیزمین  چر زبنن هنربرچ بن گفبمنن تحایل اساانس ای  چهد، بر قرار بررساا  مورچ

فرهانف، ا «چارچساااریهنر  گویندگنن مینن متنلمنت ین تمنمانت بن یهایب  اابمنو 
 :هند م بینن گفبمنن تحایل توصیف برای ییهگ  س  هیز ر. اسبنبز۱، ص 022۱
 .اسپ اما  یر ننیب مدیچ از فراتر زبنن نربرچه چربنرة  ه یامر ونوانب . 0
 .اسپ انمم  ی زبنن  یب  چریه ریاب  چربنرة ی ه امر. 6
اسااپ  ریزمرا ارتینطنت یگفبنر یهن هگیی نی مؤثر ونمل چربنرة  ه یامر. 2

 رStubbs, 0۱22, p0ا
  ،سینس هنیین زم خروه  چهد هگنن ه  اسپ آن گفبمنن یاهبهنچ تحایل هدف
 منه ،م محبوا، بر ارتینطنت، ی زبنن هنربرچ شااننخب  ی اابمنو  ی تنریی  فرهنر ،
 یریگشااتل بر گفبمنن خروه  ی گذارهدم  تأثیر مب  هنییاساابراته ین ساانخبنرهن
 چرر. 20-9۱ ص، ص0226 فرقنه ،گذارچ ام  تأثیر مزبور یبتاابرهن ی ساانخبنرهن

 فنول ی متاااا  فنول هنندایی تم ی قدرت ریاب  ظهور ورصااا  زبنن ممنن، ای 
 ر.24، ص 0226 فرقنه ،ا اسپ زیرساط 

 مدل تلفیقی پژوهش حاضر .1-0

 بنی ارساانه  مبون اهبین  از پس اطانونت، یتحایلی تدز منظورب  پهیهش ای  چر
فبمنه  گ تحایل الروی ترهیی  ب  توا  بن هدفمند، ییرامبمنل  یریگهموه  ریش

 فرد اسااپ، «فرهانف» ی «3چایر ین» از الروهنی نفب یارتهن تافیه   ای  پهیهش ه 
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چر ای  فرد  طرام  شدا اسپ. اطانونت اسابیراج ی ثیپ برای ر9ادیل ا یایهای
د  هنرها  تییایهنرییها تحایل  سا سایز رهگر ی ا  ومومیها تحایل هنری 06

تحایل هنی هنرییها ی مهولنت اسااابیراج از پس ههنیپ ه  چررهگر ارا   شااادا 
بنفپ  بن توا  ب  فرامبن  تفتاایر ی تحایل هظر، مورچ مبون از وموم  ی تییاایاا 

 ایلتح ای  ه  گیرچم  اابمنو  ی فرهنر  انمم  ایراه  ی هننگارران مؤثر صورت
 .اهدنمید خواهد تحهی  فرو  ی اصا  یهنسؤال ب  پنسیروی  ی هبنیج اخذ ب 

 های گفتمانی در الگوی ترکیبی پژوهشاستخراج مقوله .5جدول 
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 اقبینچی -ریزهنم  از سا  گفبمنن متاا  ساینس  سا برای تحه  هدف پهیهش، 
ای اانمع بیانهرر هحوا بانزهمانی  مطیوونت از گوها د با تان ببواها اهبیان  شاااد

 ر، ریزهنم  طااصانحشر  اد؛ ریزهنم  توسام  اقبیانچ ما  بنشا گذاریینساپسا
 گرا ی همنیندا چیلپ متااابهرر. انمم اوبدالا یرانااصاااولررار ی ریزهنم  ا یهننه

 از وینرت اسااپای  پهیهش ر مطنلم  مورچ انمم  هیف ؛هنی پهیهش چرا آمنری
پیرامون  ه  مذهورهنی رسااانه  مبون ااو  از خیر، گزارش، تحایل ی میااانمی ر

 ینفب  بنشند.اهبگنرهرنرش ی  ایران،هنی توسم  اقبینچ ما  چر سینسپ
شتل  ب  ه  مبوه  اسپ چر اتبدوی هیف  پهیهش یر ونوانب  پهیهش ای 
 نشندگذاری توسم  اقبینچی بسینسپ ب  هتیپ رسنه  آن گفبمنن همنینهرر مننسا 

 . چرهرچا اساااپ اسااابفنچا برای ای  مهیاااوچ هادفمند یریگهموها  ریش از ی
 یرین  فرمول یر طری  از هموه  مد   همّهنی ریش منهند هیف هنی پهیهش
 یریگهموه  مطنلم  مورچ انمم  از یقدرب  بات  شااوچ، هم محنساای  آمنری رابط 
 هبن  چر «2میر» ی 1«یچاک ثیر»برسااد. « شاادااشااین  هموه » مد ب  تن شااوچم 
  هیف ی گفبمنه  تحایل چر ه  ممبهدهد «اهبهانچی گفبمانن تحایال یهانریش»
 بر گفبمنه هنی تحایل. شااوچم  بتااندا ه  بتااینرهنی هموه  ب  ایا   طورهاب 

 ربزمنن ی ژرفِِ  تمرهز ای  ی اسااپ مبمرهزهن مب  از پهیهگاارر تفتاایر ی قرا پ
هن مب  از هوخت  ی محدیچهنی هموه  هن،یلتحا هو  ای  چر ه  هندم  ایدان 
چاهد  م منبف  گفبمنن تحایل چر را زینچ هموه  اهبین  هیز چایر ین. شااوهد اهبین 

مدمو  چر مب  ی  هفپاز هر مطیوو   ب  ای  ترتی . ر0222 زاچا،مهدیب  ههل از ا
 مب  مورچ تحایل گفبمنه  قرار گرفب  اسپ. 60

 های پژوهشیافته .5

ساا  ریزهنم   ای ازمب  رساانه  60هنی گفبمنه  پس از بررساا  ی اساابیراج مهول 
هنرییها وموم  ی س  هنرییها تحایل  06هنی متاا  ی شننسنی  ننهزچیر ب  گفبم

شننس  تحهی  رهر شدر، از هن چر بیش ریشهنی آنتییایا  اه  شرح ییهگ 
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هن،   آنهنی گفبمنهساااطح تییی  مب  ی فرامب  ای  مبون ی مهنیتااا  تطییه  مهول 
آمد ه  شرح  ب  چسپ 2هن بن یتدیرر ادیل ای آنبرای مهنیت  رییترچهنی رسنه 

 آن چر اچام  آمدا اسپ.

 ایمطالعه تطبیقی برساخت رسانه .5-0

هنی سینسپ از ریزهنم  هر گفبمنه  ای ی تحایلبرسانخپ رسنه  ساینساپ مطنلم 
 چی چر ی اداگنه  طورب  مهنیمب ر مبأخر توساام  اقبیاانچ ما  ابن تمرهز بر اقبیاانچ

محور اسنس  چر برسنخپ  02تییایا ، بن شاننسنی   ی وموم هنی مهول  بیش
ری  هنی پهیهش از طینفب  گذاری توسم  اقبینچ ما  شننخب  شد.ای سینسپرسنه 
محورهن ی  چر ای مطیوونتهن ی تمنیزات برساانخپ رساانه شااینهپ تطییه  مطنلم 

 شوچ.مضنمی  اسنس  توسم  ما ، چر ریل مطرح م 
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 ای مطبوعات در محورها و مضامین اساسیمقایسه برساخت رسانه .١ جدول

 

 چیستی و ماهیت تبیین .5-0-0

 طیوونتچر بی  م «تییی  خیتااب  اقبیاانچ مهنیمب »تیااویر ی خواهش مگاابره  از 
ههط  اشااابراک اهبفن  »تر آن را ینه گراوملریزهنم  شااار  بن هرنه   یاوچ هادارچ.

  متئا  تر باسپ. ریزهنم  هیهنن رییترچی اید ولوژیرچاهتب  « یاقبیانچ یررانبنز
«  الهند گرفب  از اقبیاانچ اسااانم توساام  بوم  ی هندنری یالرو»چاشااب  ی آن را 

ینن راگاوبدالبرسنخپ هموچا اسپ. ریزهنم  ایران هزچیر ب  چیلپ ی گفبمنن متا  
گتااابرش   همراا بن هنی خنراتتنه  پذیری چر برابرهانهش آسااایا »هیز آن را 
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 ی هرچا اسپ.پرچازمفهود «تمنمانت اهنه 

 (اهمیت و ضرورت) اجرا چراییِ .5-0-0

 ی هنمل بحران یبرا یپمنهم ی اوخنرا»ریزهنم  شر   ،چر برسانخپ مطیوونت
 قدرت چریه  سنخپ اسابحتند»، ریزهنم  هیهنن «هرچ یدنچا یننه  چیلپِ اصاولررا

 یگرچ اقبینچضمف ی وه »ی ریزهنم  ایران  «پذیری از هظند ساط هنهش آسی ی 
 چلنیلبوچن را « یهنی اقبیاانچیفگذاران طیفن  سااینسااپ محور»ی « چیلپ قیل

 .اهدچاهتب اارای اقبینچ مهنیمب  

 مطبوعات گیریجهت و نگرش .5-0-3

ای اقبینچ مهنیمب ، فنرغ از تییی  خیتب  چر سانخبنرهنی ریایب  ی برسنخپ رسنه 
هنی یری ی هررش مبون مطیوو  هتیپ ب  سینسپگاهپنچ مهنیمب ، ی خرای  اقبی

هریر از س  ریزهنم  چر  .ای اسپاقبینچ مهنیمب  هیز من ز ارزشِ تحایا  اداگنه 
. ریزهنم  شااار  بن هرنا اهدچاشاااب  ایای خنص تمرهز ییها، بر ههط هنچلنلپتولید 

ی  اسپهرچا ههد گنا ی   هن را بررس  ی ارزینبتر اصال ای  ساینساپپرساگارراه 
چاهتب  اسپ. ریزهنم  هیهنن هیز بن  «ی اقبینچ ما آیرتن »اقبینچ مهنیمب  را همنن 

ید ولوژیر ا متن ل بنای  الرو  یوهدپی سنزبراتب ممنیب  ی بن  -مثیپیری گاهپ
ب   هنریزهنم  ایران ضام  ترییج ای  سااینسپ ی اهموچتییی   را اههان  اساانم  آن

 پرچاخب  اسپ.« هنهمررای  وماترچ چیلپ بن ای  سینسپ»سنزی خنرخو 

 ایتوسعه در برساخت رسانه یگریِدقطب  .5-0-1

ی مطیوونت هموارا قط  چیرری برای سااینسااپِ توساام  برساانخپ بندقط چر 
شااوچ، ای  قط  چیرری ییر از چیرریِ وموم  مواوچ چر مبون اسااپ. ریزهنم  م 

یرآزاچ ی بدین توسااام  ی ی یررقنبب ی یرزمین ،، زگراچرین  ،اقبیااانچ راهبشااار  
 ی« ییرال ل ی ی اقبینچاقبینچ ینضپر» ساینسا  ی سرمنی  اابمنو ، ریزهنم  هیهنن

ی ندبقط را چیرری اقبینچ مهنیمب  « یگرا ی اهحینرچریناقبیانچ »ریزهنم  ایران 
 .اهدچاهر
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 توسعه اقتصادیگذاری سیاست رایجهای الگو بهها رسانه گرایش .5-0-5

تحایل گفبمنه  مبون بینهرر آن اسپ ه  مطیوونت مورچ مطنلم  افنرغ از گرایگگنن 
قبینچی ا -یر مبننسا  بن گفبمنن متاا  سینس  هتایپ ب  اقبیانچ مهنیمب ر هر

گذاری اقبینچی گرایش بیگبری چارهد هزچیر ب  خوچ ب  یر الروی رایج ساینسپ
هن از اقبینچ مهنیمب  بتینر مؤثر اسپ. ریزهنم  نه  ای  امر بر خواهش ی بنزهمنی  آ

شار  ب  اقبینچ آزاچ ی بنزارگرا، ریزهنم  هیهنن چر چفن  از طیهنت فریچسپ انمم  
هند، ی م پرچازمفهود« متااابضااامفی »خوچ هان را چر اهتاااداند یاژگنه  ها  آن

پ همنید ه  چر آن چیلی م ساانزبراتاب را  1«اچیلپ رفن»هنی هزچیر ب  ساینسااپ
موظف ب  ارا   خدمنت رایرنن ب  طیهنت فریچسااپ اابمنو  اسااپ. ای  ریزهنم  

  براتاابرا برای توساام  ما  پیگاانهنچ ی  گرامبمرهز ی چیلپ هنیینسااپساا ومدتن 
گذاری میبن  بر بنزار آزاچ ی رقنبب  را بن . ریزهانم  ایران هیز ساااینساااپچسااانزم 

 هند.مطاوبیپ بنزهمنی  م 

 ایرسانه برساخت( مقابل قطب) ومیعم دیگریِ. 5-0-6

سااینساا ، اابمنو ، فرهنر ،...ر مبون یر رساانه  را چر ا  ومومهنرییها چیرریِ 
م  توساا شاار  ریزهنم   هنهوهچیدی  ندد. سااپیوهد ممننی  بن اقبیاانچ مهنیمب  م 
ینلفپ ی م یپتفتر ضدهتنه  ه  چارای  اسپ؛ارتینطنت خنرا  ی توسم  سینس  

ینچ نش اهزیاطاینه  از اقبهنخواهش ی » ی پیریر بن اهنن اقبینچی نت سینس  یتمنما
گرای  چیلبمرچان ی برخ  وانیا بر ههد برینریزهانما  هیهنن  .هتااابناد«  مهانیمب

 ی ریزهنم  ایران منبهدان« خوارانهنی بنزار ی راهپهنرتل»گذاران اارای ، سااینسااپ
سااانزی هموچا ییریپی موازی چیلپ را چیرری خوچهنقدرتچیلاپ ی  راچیتانل
 اسپ.

 فناوری و علم سیاسی، اجتماعی، -فرهنگی توسعه سنجی با نسبت .5-0-7

وو  هنی موضامن بن سنیر موزا ؛اقبینچ مهنیمب  یر رهینفپ توسم  اقبینچی اسپ
تداخل ی »توسااام  ما  منهند توسااام  فرهنر ، ساااینسااا ، اابمنو  ی وام  چر 

                                                                                                                                 

1. Welfare state 
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 ویپتواهد بنوث تهم  «مثنب  یر مبغیر»ای ه  هریر ب  گوه ب  .اساااپ «برهَمتننش
 ینس ،بن توسم  س ینزهه »تضمیف چیرری شوچ. ریزهنم  شر  اقبینچ مهنیمب  را ین 
ریایپ هرچا اسااپ. چر ههط  مهنبل ریزهنم  «  اابمنو ی ساارمن یشههد ی افزا یآزاچ

 ین  بر چر ه  تنیدگ هیهنن ضام  چاشب  خ  مضموه  مگبرک بن ریزهنم  شر  م
د. چهارا   م   هنی توسم  ما ، خواهش مبفنیتتوسم  اقبینچی ی اهوا  چیرر موزا

ب  ممننی تمرهز بیگابر بر مننبع چرین هگور ی  «پیگارفپ ساینسا »آهنن سای  از 
یری پذرقنبپب  ممننی  «توساام  سااینساا »ی اههانب  چارهد ه  بن هنآرمننپنییندی بر 

 راتب بهمبر  را مبفنیت اسپ. ریزهنم  ایران توسم  سینس فضانی ساینس  هگور 
 اسپ. سنخب 

 «گراییبرون-ییگرادرون» و «ییزابرون -زاییدرون» متغیر؛ چهار به یبخشتیاولو .5-0-8

 تینطنتارتوسم  »ی « میزان اتتن بر مننبع ی توان تولیدی چاخا  ین خنرا » مؤلف چی 
ا  گذاری توسم  مچر سینسپ «بن اهنن محوری توسم  یتمنمانت اقبینچسینس  ی 

ای چارهد ه  چر مدمو  خهنر مبغیر ی چی ییها اقبیااانچ مهانیمب  اهمیپ ییهای با 
همنید ه  ی م بندخنرخو گوه  ی اچهناد. ریزهنم  شااار  طیف را تگاااتیال م 

 ؛اسپ  توسم  اقبینچ ما «ی زاچرین یلنزد برا یضاریرت طرچشادا  ی گرابرین»
چه  بیگابری قرار گیرچ. ریزهنم  هیهنن هیز چر ترسی  یپایلوی  اهنون بنید چر بننبرا

« ی راگچر برابر برین ی زاب  چرین چه یپایلو»گذاری خوچ فضنی مطاو  سینسپ
هینز گرای  را ه زای  ی برینهمنید. ریزهنم  ایران هیز چرینی م سااانزبراتاااب را 
دا شگرای  اقبینچ یفاپ بریناز چه ر ا یگای پچر چیلپ  اساپ امن ممبهد چاهد،م 

 ،طا  ی اوبدالهانی هزچیار با  گفبمانن اصااااانحاساااپ. چر مدمو  ریزهانما 
 گرای  هتیپ ب  گفبمنن اصولررا چارچ.بیگ  بیگبری برای برینایلویپ

 در توسعه اقتصاد ملی مستقر دولت عملکرد ارزیابی .5-0-9

چ گذار ی اارای  برای پیگیرهنی ساینسپترچ چسابرنامننقگا  پیرامون ارزینب  وما
هن هنی اقبینچ مهنیمب  یت  از مضنمی  ی محورهنی براتب  گفبمنن رسنه سینسپ

هن پس از تییی  چهد. چر یاقع ای  رسااانه را چربنرا اقبیااانچ مهنیمب  تگاااتیل م 
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ا   بنرچر ایرا خیتااب ، خرای  ی خروهر  اارای اقبیاانچ مهنیمب  وماترچ ههنچهن 
اش ییها انیرنا لیب  چلطور طییم  قوا مدری  اهد ه  ب اهرچههد، بررس  ی ارزینب  

چر اقبیانچ ی توسام  هگور بیش از سنیری  مورچ مننقگ  قرار گرفب  اسپ. ریزهنم  
ی   اهبمینرزا بن اقبینچ ر چلیلشار  بر اسنس هانن گفبمنن خوچ هتیپ ب  چیلپ ب  

 .چا اسااپرییترچی ممنیب  اتینر هر  ی گتاابرش ارتینطنت خنرا  اهحیاانرطای
طور مگابرک یاژگنن را چر خدمپ ترسی  چی گزارا ریزهنم  هیهنن چر ای  محور ب 

چیلبمرچان از اقبیااانچ  چاری خواهش زای یلب  چل یاهبهانچ یترچری» :گرفبا  اساااپ
. هیهاانن «ی گرای  ی تمرهز ییر ضاااریر بر برینزایفاااپ از چرین»ی  « مهاانیمب
ا اسپ. چ  هنموف  بنزهمنی  هراقبیانچ مهنیمب یگایرچچر پ چیلپ متابهر را همچنی 
را چر  ینزچه چیلپ ونوان رساانه  قوا مدری ، اهدیگاا  ی سااینسااپ ایران ب ریزهنم  
 ی هموچا اسپ.بندخنرخو   اقبینچ مهنیمب راسبنی

 برجام توافق وای هسته مقاومتی، مناقشه اقتصاد .5-0-02

ه  ب   ایهنی ها  اقبینچ مهنیمب  بن مذاهرات فگرچا هتب   ابانغ ساینسپزمنهه 
سو ی متئا  مبغیرهنی د از یرشابرهنم  انمع اقداد مگبرکر مندر  1«تواف  براند»
هاا  براااند چر تهویااپ ی  «زای برین -ی زاچرین»ی  «گرای برین -گرای چرین»

 گنه  سهرچ، از سااوی  چیرر بنوث شد م ای ایفن هن ههش ومداتضامیف ای  مبغیر
ینچی ن اقبشوچ. منبهداهن متئا  مننقگ  چر رسنه  «اقبیانچ مهنیمب  -براند-چیلپ»

هنی برااند مانهند ریزهنم  هیهنن، ای  تواف  را ب  چلیل افزایش مضاااور شااارهپ
د ای  اهد ی ممبهدهچاهریدهنندا چاخا  بنزهمنی  تولتضمیف  بنوثخنرا  چر ایران 
ای هزچیر ب  گفبمنن زای  اقبیاانچ چر تضاانچ اسااپ. رییترچ رساانه تواف  بن چرین

 یهوشااش برا»طای  منهند ریزهنم  شاار  ای  تواف  را ب  ترتی  متااا  اصااانح
 حه تی  ی گرابرین یچر راسبن»ی « ی صانچرات یتوسام  اقبیانچ یبرا ی زچاتنش

رهدا بیشپ»را براند ایران هیز ریزهنم   ی اهدهموچای بندخنرخو «  اقبیاانچ مهنیمب
ساای  تر« ب  چاخل یصاانچرات ی اهبهنل تتنولوژ یلتتااه یلب  چل  اقبیاانچ مهنیمب

   اسپ.سنخب
                                                                                                                                 

1. Joint Comprehensive Plan of Action 
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 دولت مداخله مطلوب و میزان خصوصی بخش .5-0-00

ینفب  اقبیاانچی چر ساانزمننانیرنا ی هتاایپ بیش خیااوصاا  ی فمنلنن مهیه  
مداخا  قوا مدری  چر تنظی  ریاب  هنی اقبینچ مهنیمب  ی میزان مطاو  ساینساپ

هنی مطیوونت اقبیاانچی ی بنزار یت  از محورهنی پرمد  ی پرمننقگاا  چر گفبمنن
ینچی اقب ی فمنلنن مگنرهپ هییرنن»پیرامون اقبیانچ مهنیمب  اسپ. ریزهنم  شر  

چر  .را مطنلی  هرچا اسااپ« یگاا اهدچیر از ازد  ب ی  بن چیلپیگوگفپچر فرایند 
ن  یآفرههشطا  ضااریرت افزایش ای گفبمنن متااا  اصااانحرچ رساانه یاقع رییت

سپ.   اسنخب یبندخنرخو گذاری اقبینچی هگور را بیش خیوص  چر سینسپ
ای اصاااولرراینن هرنه  اهبهنچی ب  افزایش یاگذاری امور ب  بیش رییترچ رسااانه 

ب  مرچد متبضمف   رسانهضاریرت خدمپ»ریزهنم  هیهنن  ی خیاوصا  چاشاب 
 یبندخنرخو را  «ب  بنزار یگننا  ی رفنه  توسا  چیلپ ی هتاپرچن امور خدمنت

  چر ب  بیش خیاوصا چه یپایلو»برسانخپ ریزهنم  ایران هیز ب  هموچا اساپ. 
 پرچاخب  اسپ.« اارای اقبینچ مهنیمب 

 در توسعه اقتصاد ملی مردمیهای تشکل و مردم جایگاه .5-0-00

یدیاژا بن آمنر فرایاه  بنلن چر های چ« اقبیااانچ مرچم »ی « اقبیااانچ مرچم  سااانزی»
ینییر ت . چر ای  میننای مطیوونت پیرامون اقبینچ مهنیمب  هتبندبرسانخپ رسانه 

ای گوه ب  ؛دا اسپشبتاینر پرمننقگ  ی یاگرای  از ای  مفهود چر مطیوونت ترسی  
ا ممنچل همنن بیش خیوص  ر هنی شر  ی ایران آنهنی  خون ریزهنم ه  رسانه 
ب ر هنی ییرچیلهنی بنزرگنه  ی شرهپاتن اینفب  بیش خیوص  سنزمننن ی فمنلن
ی  «یخوارراهپ»اهد ی ریزهنم  هیهنن مرچم  ساانزی را ممنچل مینرزا بن چاهرترساای  
منچ اوب یشافزا». ریزهنم  شر  اسپ هموچای اقبینچ از خپنیلرران بنزهمنی  رهنسنز
 ضااریرت» یهننه، « اقبیاانچ مهنیمب هینزیشپونوان ب   اابمنو ی ی ساارمن  وموم

ایران ه  ممبهد ب  همررای   ی «خوارهنچر برابر راهپ یاقبیاانچ  هنی مرچمتگااتل
چر خنرخو   یپاز فمنل یپممن»ساانزی آن اسااپ ساانزی اقبیاانچ بن رقنبب مرچم 

رایاه  بنلن برای ممنن هنی اساانساا  ی بن آمنر فونوان گزارارا ب «  بیش خیااوصاا
 .اهدچاهربیگ  ب  اقبینچ مرچم  اهبین  ی برسنخپ 



 ٦٩٣١تابستان  ♦ ویکمبیستشماره  ♦م ششسال  ♦ راهبرد اقتصادی     311

 پیشبرد توسعه اقتصاد ملی برای مطبوعات شدهارائه كانونی سیاست .5-0-03

 -سانز، اید ولوژی ی گفبمنن متااا  سینس مطیوونت مبننسا  بن منیع مگاریویپ
برای تحه  ی توسم  هنی اارای  ی راهتنرهنی  اقبیانچی هزچیر ب  خوچ، سینسپ

ضاام  توصاای  آن ب  مینطیی  ی متاائولی ، اهدند آن را  ی اقبیاانچ مهنیمب  ارا  
ای از ند. ریزهنم  شر  ممبهد اسپ پیگیرچ هر برهنم  توسم هنپیریری ی ارزینب  م 

صورت  یچسبور ی ه  ری ی  توساام  مگنرهب یمینن اما  اقبیانچ مهنیمب  بنید بر
 زمننه  فتری ی سینس  سنخبنرهنی توسام  ی چنی  تحولهم ای  ریزهنم  ؛پذیرچ

م  هیهنن ریزهن اقبیانچی را راهتنر پیگیرچ اقبینچ مهنیمب  چاهتب  اسپ. توسام  بن
ار خوهنی راهپاز هنرتل ی زچا اهحینر»ی « چاخا چار  یپهنی مزیپتمرهز بر فمنل»

 شیافزا» ه  ایران اهد. ریزهنم چاهربندی را سینسپ هنهوه  خوچ صورت« یاقبینچ
برای گتاابرش صاانچرات ی چر هبید  تهویپ تولید را « الماا بی  یِتمنمانت تدنر
تییی  اقبیااانچ مهنیمب  برای رهنی  از خطر تحریف توسااا  »چر هنانر چاخا  را 

 سینسپ هنهوه  خوچ قرار چاچا اسپ.« زچا چیلپمنبهدان سینسپ

 گیریبندی و نتیجهجمع

هنی مبأخر توسم  ما  چر هر ای ساینسپبرسانخپ رسانه پس از تحایل اداگنه  
محور توسم  ما ،  02هن چر تمنیزات آن هن ییر از سا  ریزهنم  ی مهنیت  شینهپ

 شوچ.گیری از هر رسنه  پرچاخب  م بندی ی هبید چر ای  بیش ب  امع
هنی اقبیاانچ ح از سااینسااپفبمنه  برای بَرساانخپ ممننی منرَاَّچر مننزو  گ

گذاری توسااام  ما  چر افتنر وموم ، ینساااپسااایر رهینفپ  مثنب با ب  مهانیم
هنی مورچ بررسا  مبننسا  بن اقبیانچ ساینسا  ارتینطنت ی گفبمنن متا  ریزهنم 

شاادا توساا  منهمیپ را گفبمنن ههمونهنی ی چالساانزچگرگونخوچ، تتااییر ی 
ر  ه  از یزهنم  ش. راهدهرچاهنی قدرت رسام  اهبین  ی تهنبل بن ساینساپانب 

طاینن ایراه  بوچا، هنی ارینن اصا  اصانحیت  از رسانه  متا شا 21اببدای چه  
رییترچی ارزینبنه  همراا بن طرح چیدگنا اهبهنچی ب  اقبیاانچ مهنیمب  چاشااب  ی همبر 

 اسپ. گذاری پرچاخب هنی چیرر ب  تییی  ی ترییج ای  رهینفپ سینسپمنهند رسنه 
 ،ی ممبهد اسپ چاهدم نزد بن توسام  اقبینچی را منا «توسام  ساینسا »شار  
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وسم  ، فضن برای تچر انمم  ایراه  فراگیر هیوچاخون اهنون توسم  سینس  مطاو  
ر متف  چ «سرمنی  اابمنو »یتاپ. از سوی  چیرر ای  ریزهنم  همهین ه  اقبیانچی 
رمنی  یضمیپ س هموچا، یبندصاورتهینز پیگایرچ اقبیانچ مهنیمب  یشپهگاور را 

ی مطنب  بن  هناد. با  همی  چلنیل هماابمانو  فما  را چر ایران مطاو  ارزیانب  
ا  را چر متئ« ما هییرنن »هنوز هبواهتاب  اسپ  یپمنهمبنزهمنی  ریزهنم  شار ، 

 ی منطه  ب  طرحبندمفیاالهمراا همنید. شاار  بن ای   ی یرچرگ  اقبیاانچ مهنیمب
ینچ ب  اقب هتایپ  مننبع رسام یشامنرزچا ی پریپنگنهدا پرچاخپِ ی یاهبهنچ چیدگنا
توسم  »ب   «یچسبور ی ری - توسام  مگنرهب»  چیقطی   پرچاخب  ی بن تولیدمهنیمب

 چاچا ایلویپ ونوان چال مرهزی گفبمنن ای  ریزهنم  چر توساام  ما ،ب  « مگاانرهب
 چیلپ دِبهمن  شیت  قدرت وموم یاز سو  ی اهحینرطای راهب  اقبینچ اسپ. شر 

بندی ی آهنن را منهم  ادی برای ایدنچ   صورتاقبیانچ مهنیمب ینساپِضاد سا را
 هند.فضنی رقنبب  بنزهمنی  م 

ای ریزهنم  هیهنن چی متاائا  من ز گیری از تحایل برساانخپ رساانه ید هبچر 
ییها چر چی چه  اخیر هیتاپ آهت  هیهنن بمد از اههان  اسانم  ی ب  :اهمیپ اساپ

یاانهاا ، اههااانب  ی گراآرماانن» یترچیری ،طیف اابماانو  هزچیاار باا  خوچاز منظر 
  ی ای اساپ چاشاب « راچیتنل»از منظر منبهدی  ای  رسانه  رییترچی ی « فرااننم 

ای چایری ای  مهنل  بینهرر آن اساپ ه  هیهنن یر هننگرر رسنه -امر فنرغ از ارزش
تائا  چید آهت  ای  ریزهنم  ای ایران اساپ ی مقدرتمند چر میدان ارتینط  ی رسانه 
  ساایبب ایران اسااپ ی امهوری اسااانم  هزچیر ب  مننبع رساام  منهمیپ چر 

 توان آن را چر متار سینس  ی اقبینچی یر تگتیانت مزب  تحدید هرچ.م 
از اهدیگا  ساینس  ی فرهنر  ای   مبأثرمبننسا  بن ای  مهدم ، ریزهنم  هیهنن 

هنی هندنری ی اید ولوژیر چر بنزهمنی  ی پنرشاادت رگ ساانزبراتااب رساانه  ب  
نمی  مضاا یاقبیاانچ مهنیمب   بی  هموچا اسااپ ی هوشااشاقبیاانچ مهنیمب  پرچاخب  

ون ای مضمند. متائا  اصااا  هیهنن چر پوشااش رساانه ایدنچ هچین ، پیوهد ممننی  
 بن نی اقبینچ مهنیمب  بن الروی اقبینچی اساند اسپ ه  اارای آبندمفیال، مدهظر

ب  گفبمنن اوبدال ی  یارهزچ  از شااایتا  قادرت چاخا بیگااا  هررش ی منانفع
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چیلپ متبهر بن  چاری زای هننش ی چر تمنرض اسپ. ای  ریزهنم  هررشطا  اصانح
 ی هموچا یبندخنرخو   مای امنیپ خانف مننفع    راهنی اقبینچ مهنیمبینسپسا

بیاانچ اق یرریِونوان چب  ل ییرااقبیاانچ ل یساانزیریپیگذاری ب  از منظر سااینسااپ
 . چر مدمو  هیهنن گفبمنه  اهبهنچیپرچازچم  ی اهبتن  آن ب  چیلپ متبهر  مهنیمب

ی  چرالماا  اقبیانچ ی توسم  چاهتایپ ب  وا  رایج اقبیانچ ی ههنچهنی مرساود بی 
، چال هندی م بندصورتهنی آهنن چر هگور را مغنیر بن اقبینچ مهنیمب  امبداچ ریی 

 اسپ. «تحتی  ی تهویپ امنیپ ما »زی ای  رسنه  پیرامون اقبینچ مهنیمب ، مره
ایرهنر، رسنه  رسم  ههنچ ا  اسانمریزهنم  ایران ب  همراا خیرگزاری امهوری 

ای اوبدال را ه  گفبمنن متا  ی منه  چیلپ چر ایران اسپ ی اهنون گفبمنن رسنه 
ایران چر هم  اچیار قوا مدری   هند. ریزهنم بر چیلپ متاابهر اسااپ، همنیندگ  م 

ای چیلپ متاابهر چر قنل  هنی توساام ای آشااتنر مدافع ی مریج سااینسااپگوه ب 
ریی  ههنچی ای  رسنه  بر  بر ای  اسانس ای خوچ بوچا اساپ.هنی رسانه ساینساپ

گذاری ی هننش چیلپ متبهر اسپ. گفبمنن اوبدال منبهد ای سینسپترامنن رسانه 
چاهدر بوچا ی ه  آهنن را راچیتنل م ا  ومومگاا  از قدرت اهدیگاا  ی وماترچ بی

المال ریی ب  ی بگذاری اقبیاانچی ی ریاب  مبننساا  بن ای  هررش چر سااینسااپ
بن  ی ی  چر ارتینطنت اهنه زچاتنشریی آیرچا اساپ. براند منمیل سینسپ ینه م

چیرر قرار  اسپ. از سوی   ، آثنر اقبینچی بیگبری چاشب بوچا توافه  ساینس  اینت 
بمنن ای  گفگرفب  گفبمنن اوبدال چر قنل  چیلپ ی بیش اصااا  منهمیپ، رساانه  

 ؛اما  اقبینچ مهنیمب  سنخب  اسپ هن ی اسننچ بنلنچسب  هگور ازرا مریج ساینسپ
 چر رتواف  براندییها هنی اقبیاانچی چیلپ اب سااینسااپ یبندخنرخو »بننبرای  
  نت اهنهگتبرش ارتینط ینفب ضریرت امبداچ ی  « اقبینچ مهنیمب یگیرچپ یراسابن
هنی ی ضد اهحینر چر ههد قدرت  ضریرت اقبینچ رقنبب یسنزبراتب »زمنن ی ه 
ای ریزهنم  ایران بن از محورهنی اساانساا  برساانخپ رسااانه «  چیلبیری  وموم

 بوچا اسپ.« ی ی تهویپ بیش خیوص تواهمندسنز»محوریپ 

 های پژوهشیشنهادپ

 ار اقبینچ ما  توسم  گذاریینسپساای هحوا برسانخپ رسانه  هشپهی الفر ای 
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ی    اسااپچاشاابر داشاا منبگاار ی تولید مبون مطنلم ا ین پَتاا هرنه  ی اچهر مطنلم 
 بن می و میاانمی  ی بنینچچاچا هظری  تحهی  ریش از گیریبهرا بن شااوچپیگاانهنچ م 

هرنران هنم ریز ارتینطنت، اسنتید اقبینچی، فمنلنن ی مدیران توسم ، ی اقبینچ اسنتید
 لرویا یهن سینسپ رییترچهن، پیرامونای رسنه  مدیران ی تاویزیوه سنزان برهنم  ی

بر  هنی توسم  اقبینچ ما  بن تمرهزسینسپ پیگیرچ برایای رسنه  پرچاخپ مطاو 
 .یرچاهدند گ مدزا پهیهگ  ،مهنیمب  اقبینچ

فهدان تیویر ی »ی « شننخب شاتنف»ه   هگانن چاچا اساپ ر هبنیج پهیهش 
ی ای چر بی  مدیران رساانه « هنی اقبیاانچ مهنیمب خواهش مگاابرک از سااینسااپ

شد، مواوچ اسپ ی هرنران هگور بیش از آهچ  چر اببدای پهیهش تیور م رسانه 
اهد، چاهرگذاران طرام  ای چر ره  چارهد بن آهچ  ساااینساااپآهچ  فمنلنن رسااانه 

ای ی . بیگااا  از ای  پدیدا ب  چلیل تمنیزات رسااانه چارچ تاأمل چرخورای زاییا 
 اقبیاانچ مهنیمب  یر خراه  ؛اقبیاانچی طییم  اسااپ -مننزونت گفبمنه  سااینساا 

ی اوانن انب هن گذاران اسپ ی رسنه ساینساپِ رسام  بنلنچساب  از سوی سینسپ
هنی گفبمنن ای  ی ممنه  ی چالساانزچگرگونوینن مینلفپ، چر تیاانم ، قا  ی 

ای چیرر مبننسا  بن مننفع شیت  قدرت هزچیر ب  رسانه ین  هوشاندهن م ساینساپ
 همنید.ی ی برسنخپ م پرچازمفهودهن را خوچ، ای  سینسپ
رساااد فنرغ از متااائا  تمنیزات ی مننزونت گفبمنه  ب  هظر م بان ای  مانل 

سااانزچ، تییی  ای را امری طییم  م هان ها  تفانیت رییترچهنی رسااانه رسااانها 
ترییج ای  الرو ب  شتل مننسی   اهدرهنرانچسپی توسام  ما  توس  هنساینساپ

هرنری توسام  را بن منهع ی شتنف مواا  سنخب  اهدند هررفب  ی ای  متائا  ریزهنم 
چ سااتاا  ااتنت تییین  مگبره  چر مرهز شاوپیگانهنچ م بر ای  اسانس اساپ. 

یرچی مدیریپ ی راهسنزی سبنچ ایراه  پیگرفپ ی هنرگریا گفبمنن -الروی اساانم 
از اصل   یمننس یی تیهرنران شتل گیرچ تن اقبینچ مهنیمب  بن مدیران رسنه  ی رسنه 

موزا چر ساا  سااطح  ی هننگاارران ا یبرا  هنی اقبیاانچ مهنیمبینسااپمب  ی ساا
هنی یترچهنی مورچ تواف  ریامداقل چر موزا « خروهر»ی  «ی خرا» ،«یتاااب خ»

 ایر ارا   شوچ.رسنه 
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 یادداشت
ای از مگاتانت اقبیانچی اسپ ه  برای هیتبی  ر مدموو 6112-6106ا بحران منل . 0

ب  ایج خوچ رسید ی همچننن اچام   6112پدیدار شد ی چر سنل  6119بنر چر سنل 
هت  ی چارچ. مگاااییااا  اصاااا  ای  بحران چر هنهش میزان ههدینر  چر هظند بن

 The)چر بنزار متت  آمریتن آینز شد  بحران بن ترهیدن مین اوبینری اسپ. ای  

Wall Street Journal, 6112/06/64). 
 یریپماااد ی تمنمااال برای اقبینچی هظر از پذیرآسی  هگور یر تواهنی  ب  آیریتن . 6

 .(Overmyer, 2102, P01) شوچم  گفبا  هنتتنه 

 منابع
 ۱ .سینس  واود  .اهنه  نسیسا اقبیانچ هظند چر  مهنیمب اقبیانچر. 02۱6ا هنچی آایا ،
 .019-22 صص ،ر64ا
 .هام  اهبگنرات . تهران:2چ  توسم . شننس انمم ر. 0221ا میطف  ازهین،

 اقبیاانچ الروی ی پتاانتوساام  هظری ر. 02۱4ا فنطم  مییی ، وایرضاان. ساامیم  اصاافهنه ،
 راهیرچی مطنلمنت ای.مهنیتاا  رییترچی ایران؛ اسااانم  امهوری چر مهنیمب 
 .22-90 صص ر،22ا 02بتیج، 

 .0فرانچی. ج یانمما  ترام  سااود. اهنن چر اقبیاانچی توساام ر. 022۱ا منیتل توچاری،
 .یبوچا برهنم  سنزمنن اهبگنرات تهران:

، چیلپ هیأت اوضاانی ی امهوریر یس چیدار چر ر. بینهنت02۱0خنمن  ای، سااید وا ا
 .ای خنمن  الا  آیپ آثنر هگر ی مفظ چفبر اطان  رسنه  پنیرنا

آرربنیدنن  اساابنن مرچد میباف قگاارهنی چیدار بینهنت چر ر.02۱2خنمن  ای، سااید وا ا
 .ای خنمن  الا  آیپ چفبر رسنه  اطان  ،پنیرنا
 پیگاارفپ. الروی یر اسااانمیپ ب  هنظر رییترچهنیر. 02۱6ا امتاانن سااید خنهدیزی،

 .069 -019 صص ر،01ا .اسانم  اقبینچ مطنلمنت پهیهگ  -وام  چیفیاننم 
ر. تدربینت اهنه  مهنید سنزی اقبینچ، پنیرنا اطان  رسنه  02۱6خنهدیزی، سید امتننا

 چفبر مفظ ی هگر آثنر آیپ الا  خنمن  ای.
 مهنیمب . اقبیاانچ چر ممتوس لدتاابیر مفهود ب  توا  لزیدر. 02۱6ا مهدی زاچا،خواا 
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 .91 ص ر،6ا 6. طییم  مننبع اقبینچ
 اهبگنرات: شفهب . تهران وموم . ترام : مهدی گتابرا ی تاویزیونر. 0221ا پیبر چالررن

 .سریش
 توا  بن ایران منلینت  هظند هنرای  افزایشر. 02۱2ا سنچاتفنطم  امفری ، پرییز. چاییچی،
 .بهگب  شهید چاهگرنا چهبری، رسنل  اسانم . اقبینچهنی آموزا ب 
: تهران ،«هنخنلش ی الزامنت مهنیمب ؛ اقبیاانچ» ما  همنیشر. 02۱0ا متااموچ چرخگاانن،

 .طینطین   وانم  چاهگرنا
 وام  مدا  سینس ، اقبینچ منظر از مهنیمب  اقبینچر. 02۱9ا محمدصانچ  صافپ، اننن

 .004 - 012 صص مهنیمب ، اقبینچ هنم ییها رسنه ، تریید 
 ی اقبینچی تحری  ر.02۱0ا آرینمنش، تیمور الا .هگانیرزشانل، فبح پرییز. هاواه ، رای 

 یی تی ی بررساا  ما  همنیش تحری . بن مهنبا  برای مهنیمب  اقبیاانچ راهیرچهنی
 گیانن. چاهگرنا رشپ: .مهنیمب  اقبینچ

 مدا  گوچرزی. وا  ی ساارهتااینن شاانه  ترام : توساام . مفهودر. 0222ا آمنرتین ساا ،
 .022 ص ر،06ا ،راهیرچ

ر، 20ا66 ،ریهد فیاننم  مهنیمب . اقبینچ چر هندنریهنی ریگا ر. 02۱4ا متای  مولنی ،
 .020ص

 ارشاانچ ی فرهنگ یزارت: تهران بنزهمنی . یهن رساانه ر. 0222ا محمد سااید زاچا،مهدی
 .هنرسنه  توسم  ی مطنلمنت چفبر اسانم ؛

 وا  یننشم پیران، شنیتب  فنطم  ترام : گفبمنن. اهبهنچی تحایل .ر022۱ا هورم  فرهانف،
 هیتااابنه ، محموچ ایزچی، پیریز هریمینن، رامی  مهدد، ریقدرا رضااان پور،بهراد

 .هنرسنه  تحهیهنت ی مطنلمنت مرهز: تهران هنش . یانمرضن محمداواچ
 .اهدیگ  ی فرهنگ هگر: تهران گذار. چراز راار. 0226ا محمدمهدی فرقنه ،
 ینچاقب چر مهنیمب  اقبینچ الروی تییی  ی بررس ر. 02۱2ا اواچ پوریفنر، مدید. فگانری،

 .41-6۱ صص ر،2ا 9 .اقبینچی مدا  ایران.
 مهنیمب . اقبیاانچ ساانزیههنچین  چرهن رساانه  ههشر. 02۱2ا زهرا اواچی ، مدید. ماتنن،

 .011 - 22 صص ر،۱9ا ،رسنه  مدا 
 ااانل . پرییز ترام : امم . ارتینطنت هظری  بر چرآمدیر. 0226ا چهیس هو یل، مر

 رسنه . تحهیهنت ی مطنلمنت مرهز اهبگنرات تهران:

 اهدیگ  ی فرهنگ پهیهگرنا هگار: تهران .توسام  ی هنارزشر. 0222ا محمدهه  هظرپور،
 .اسانم 
 هن. ترام : رمی  قنسمینن. تهران: هگر سنق .ر. چرک تئوری رسنه 0222ا ییاینمز، هویی 

 هنچی ترام : گفبمنن. تحایل چر ریش ی هظری  .ر022۱ا لو یز فیایپس، منرینن. یورگنت ،
 .ه  هگر: تهران اایا .
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