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 يسازبرنامه يهاو ضرورت یت شناختیجمع يهاشاخص

  ١يرضا ھاشميدعلیس

 دهیچک
هاي مدیریت است که در طی دو دهه اخیر مدیریت استراتژیک یکی از مهمترین شاخه

اقدام در زمـان حـال در   «توسعه روز افزون یافته است. از آنجا که تفکر استراتژیک را 
تعریف کرده اند؛ بصیرت روشن نسبت به آینده، به » بصیرت روشن نسبت به آینده پرتو

معناي آگاهی از محیط آینده، و آگاهی از عملکرد سازمان در آینده اسـت. از ایـن رو   
هاي رسانه باید برگرفته از شاخصـهاي مختلـف محیطـی،    برنامه ریزي محتوایی برنامه

هـر یـک از    ،باناجتماعی، اقتصادي، سیاسی و... باشد تا عالوه بر رضایت مندي مخاط
  هاي رسانه بطور مطلوب بهره مند شوند.گروههاي سنی نیز از برنامه

 ين ساز و کارهـا یاز مهمتر یکیبه عنوان  یتیجمع يد بر شاخصهایکدر این مقاله با تأ
ـ تا از طر دینماین مهم جلب میاندرکاران رسانه را به ا، توجه دستيسازبرنامه ق آن ی

 م گردد. یتر ترسروشن در صدا و سیما هابرنامه یینقشه راه و افق محتوا
سازي، شبکه رادیویی و تلویزیونی، سن، مهاجرت، خانواده، ها: جمعیت، برنامهکلیدواژه
 روستایی، سوادآموزيشهري، جمعیتجمعیت

 مقدمه

هاي مختلف ک که در مدلیت استراتژیریمد يندهایاز مراحل عمده فرآ یکیمعموالً 
ـ  یط خـارج یه است، مرحله شناخت مححوزه استراتژیک بیان شد ندانمتوسط اندیش ا ی
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ـ  يفرارو يهاا فرصتیدها یاست که تهد یط خارجیط کالن است، چرا که محیمح ک ی
 سازد.  یا سازمان را مشخص میشرکت 
 هـاي طیمح ،یشناختتیمانند جمع یشامل ابعاد مختلف یط خارجیا محیط کالن یمح
 يباشـد کـه بـرا   یره مـ یغ ي و، اقتصادیکی، تکنولوژینون، قایاسی، سی، اجتماعیفرهنگ
 ط مذکور است.  یمح يهاف شاخصیاز به شناخت و تعریط نیعد محهر ب یبررس

آنها مشخص شـده   یر کمیمقاد معموالً هاو مشخص کردن شاخص ییاز شناسا پس
شود. آنچـه مسـلم اسـت    یده میسنج هاا سازمان مربوط نسبت به آنیت شرکت یو وضع

داشـته و   یت خاصـ یـ ا سـازمان اهم هاي آن براي هر سیستم ییط و شاخصعد محب هر
 .  ا فرصت محسوب شوندید یتوانند تهدیم

 يجمهـور  يمایبر سازمان صدا و سی خاص، طیمحابعاد  با لفتمخ يهاشاخصلذا 
ر یزان تـأث یـ مختلف بسـته بـه م   يهاطیشناخت مح و متفاوت دارند تأثیريران یا یاسالم
 خواهد بود.سازمان مؤثر  يهايسته استراتژین درست و شاییر تعآنها ب

 یر آن بـر رسـانه ملـ   یاست کـه تـأث   یطیاز ابعاد مهم محنیز  یتیط جمعیشناخت مح
از مخاطبـان   یحیصـح  يبنـد توانـد بخـش  ین اساس میچرا که بر ا ؛ت استیحائز اهم

 انداز خود بوجود آورد. ها و چشمياستراتژ راستاي مناسب آنان در يهاداشته و برنامه
ـ حاضـر بـا توجـه بـه ا     مقاله  يهـا ان شـاخص یـ ه شـده اسـت و در م  یـ ن الـزام ته ی

   توجه کرده است. یشناستیعد جمعبه ب یشناسطیمح

 1طرح موضوع

که در سند افق رسانه بـه عنـوان    »جامعه یت فرهنگ و افکار عمومیت و هدایریمد«
نظـام کارآمـد و اثـربخش     يق اجرایز طراست، ا بسته نقش یرسانه مل یت اساسیمأمور

ریـزي  گـذاري و برنامـه  اسـت ین مهم، جز در پرتو سیرد و ایپذیتحقق م »امیت پیریمد«
 ست.  یام ممکن نیپ يهاتنگاتنگ حوزه يجم و هماهنگ و همکارمنس

                                                                                                                   
هاد موضوع را ارائه دادند و سرکار ریزي که پیشنالزم است از جناب آقاي خاشعی مدیرمحترم مطالعات و برنامه. 1

 نمایم.خانم دکتر خالقی بایگی که مشاوره این طرح را بر عهده داشتند، تشکر و قدردانی 
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 ين ساز و کارهایاز مهمتر یکیبه عنوان  یتیجمع يهاان توجه به شاخصین میدر ا
ـ از طر تا رد،یاندرکاران رسانه قرار گتواند مورد توجه دستیم يسازبرنامه ق آن نقشـه  ی

 .  کنند میها را ترسبرنامه ییراه و افق پنج ساله محتوا
رد و در هـر  یگیکبار صورت میسال  10درکشور ما هر رسمی  يریاز آنجا که آمارگ

 ایـن  پـذیرد؛ یصورت م یتیجمع ینیبشیآن پ در کنارو  يانمونه يریز آمارگیپنج سال ن
ریزي محتوایی در رسـانه  نامهبرانجام  يبرا مناسب يارهامعیاز یکی  تواندمی هاشاخص

 باشد.   ملی
ـ جمعی از جمله: تیجمع ي مهمهاشاخص مقالهن یدر ا ـ جمع، ت کـل کشـور  ی ت ی

و  یکوچـک سـن   يهـا گـروه ، ت بر حسب سنیجمع، تیرشد ساالنه جمع، يشهر
 برگرفته از مرکـز آمـار   ياد خانوارها و درصد باسوادتعداد افر، یعمده سن يهاگروه
 بررسـی  ،ردیقرار گ یدر رسانه مل انسازبرنامه کاران ودست اندر تواند مورد توجهیکه م

 .  شودیم

 یونیزیتلو وو یرادهاي ت کشور و تناسب شبکهیجمع -1

 1365 -85 یت کشور و متوسط رشد ساالنه آن طیجمع -1جدول شماره 

 متوسط رشد ساالنه جمعیت سال
 درصد دوره

1365 49445010 65- 55 25/3 
1370 55837163 70- 65 36/2 
1375 60055488 75- 70 47/1 
1385 70495783 85- 75 62/1 
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 1365 -85 يهاسال یت کشور طیجمع -1نمودار شماره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ط رشـد سـاالنه   متوسـ شـود،  مـی  مشاهده 1همانطور که در جدول و نمودار شماره 
در  ،زمـان  به مرورباال همراه بوده است که  يساله پس از انقالب با رشد یس یکشور ط
ش یافـزا  60ت در دهـه  یـ جمع يرشـد بـاال   .افتـه اسـت  ی يریر کاهش چشـمگ یدهه اخ
ن یاجات ایبرآوردن احت يبرا يادیاز به امکانات زیرا به وجود آورد که امروز ن یتیجمع
 .  استت الزم یجمع

سـال   یونیـ لیم 73ت یرا با جمع 1357سال  یونیلیم 35ت یاست که جمع یکاف فقط
 م.یت را شاهد باشیجمع يش دو برابریم و افزایریدر نظر بگ 88
ـ   یونیزیو تلو ییویراد يهات به شبکهین جمعیاز این ش مـدنظر  یمختلف از سـالها پ
دکتـر  آقاي  يتصد دوره يکه از ابتدا ياندرکاران نظام بوده است بطورن و دستیمسئول
در دوره  هـا صـورت گرفـت و   شـبکه  یش کمـ یافـزا  )،سازمان قبلی استیر( یجانیالر

ـ کـه در حـال حاضـر ا    يبـه طـور   ،ز ادامه داشـته اسـت  ین ریاست مهندس ضرغامی ن ی
ـ راد سراسـري  شـبکه 13 ي تلویزیونی،شبکه سراسر 7 يدارا یونیلیم 73ت یجمع یی، وی
 3شـبکه رادیـویی اسـتانی،     32تلویزیونی محلـی،  شبکه  5شبکه تلویزیونی استانی،  30



 127/ سازيهاي برنامههاي جمعیت شناختی و ضرورتشاخص 

کـه در مجمـوع اگـر     ياست. بـه طـور   شبکه رادیویی شهري 7شبکه رادیویی محلی و 
را بـر فـرض آنکـه قابـل     شبکه رادیویی)  8شبکه تلویزینی و  7( يمرز برون يهاشبکه
ـ راد شـبکه  61 در مجمـوع  باشند در نظر بگیریم افتیدر ـ زیتلو شـبکه  49 و ییوی  یونی

 باشد.  یموجود م
که در خصوص تناسب جمعیت بـا   ن استیشود اینجا مطرح میکه در ا تیسؤاالاما 
 هاي رادیو و تلویزیونی:  شبکه
که بطور معمول در دسترس مـردم اسـت    یونیزیو تلو ییویراد يهاا تعداد شبکهیآ 

 باشد؟یحاضر م یونیلیم 73ت یجمع يجوابگو یدر ابعاد مل
 شود؟ادیویی و تلویزیونی همچنان احساس میر يهاش شبکهیاز به افزایا نیآ 
ـ یه همسایترککشور ت آنها از جمله یگر کشورها و جمعیسه با دیا در مقایآ  ، یه غرب

   باشد؟دیویی و تلویزیونی الزم نمیرا يهاشبکه یش کمیافزا
 يهـا شـبکه بوجـود آمـدن    بـه سـوي  ش ی، گرایتیاز جمعیش و نین افزایا لزوم ایآ 

 کند؟آور نمیرا الزام یونیزیو تلو ییویراد یخصوص

 یت و نقش رسانه ملیده مهاجرت جمعیت کشور، پدیجمع -2

 1365 -85 یکشور و متوسط رشد ساالنه آن ط يت نقاط شهریجمع -2جدول شماره 

 متوسط رشد ساالنه شهري جمعیت سال
 درصد دوره

1365 26844561 65- 55 2/5 
1370 31836598 70 - 65 47/3 
1375 36817789 75- 70 95/2 
1385 48259964 85- 75 74/2 
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 1365 -85 يسالها یط يت شهریزان جمعیم -2نمودار شماره 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـ در ا ینیسال گذشته، نسبت شهرنش 40 یط 2مطابق جدول و نمودار شماره  ران از ی
و  ه اسـت دیرسـ  1375دو برابر) در سـال   یعنیدرصد ( 61به  1335درصد در سال  31
سازمان ملل متحد، نسـبت   انسانین روند همچنان ادامه دارد. براساس گزارش توسعه یا

 58بـه   ،1992در سـال  درصـد بـوده کـه    34معـادل   1960ران در سـال  یدر ا ینیشهرنش
ـ  يرا اغلـب تـورم شـهر    ین ناهمخوانیافته است. ایش یدرصد افزا لگـام   ینیا شهرنشـ ی

 ند. گوییخته میگس
و  معضالتدر جوامع در حال توسعه خود به خود با  ینیشهرنشره نمود که باید اشا
 و موضـوع  آن اسـت،  ریناپـذ ییجزء جـدا این معضالت همراه است که  يابحران بالقوه

وه یبـه شـ   يمدرن شهر یتوسعه اساساً زندگ ر حالدشود که کشورهاي تر میحاد یوقت
 دانند.  یخود م یماندگغرب را درمان عقب

 مـري ا يشـهر  یو زنـدگ  ینیدر حـال توسـعه، شهرنشـ    يحـال در کشـورها   نیبا ا
سـم حرکـت   یمدرن يزان که به سـو یر است. جوامع در حال توسعه به همان میزناپذیگر
ـ جد يهـا وهیشوند و هر روزه شیز مین يشهر یر زندگیکنند، درگیم  ياز الگوهـا  يدی
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 يالگوهـا  ، زیـرا نهفته است ن جایت در همیشود. نکته حائز اهمیبه آنها وارد م یستیز
خـود بـه همـراه     هـاي جدیـد زنـدگی را بـا    ستند و شـیوه ه غربیاغلب  يشهر یزندگ

رواج  یاجتمـاع  یسـنت  يالگـو  هـم ب در جوامع در حال توسـعه،  ین ترتیآورند. به ایم
 ین دوگـانگ یجوامع در حال گـذار همـ   خصلت. اساساً ید غربیجد يدارند و هم الگو

و نه به طور کامـل درگیـر زنـدگی     خود را رها کرده یسنت يالگواست. جامعه نه هنوز 
، شـهروندان، بـا   یطین شـرا یدر چنـ  :معتقـد اسـت   دورکهـیم ل یـ ن شـده اسـت. ام  ردم

ی ن اجتمـاع فراوا يهابیآسبا مواجه خواهند شد که  یشناختو روان يرفتار يهنجارها
 د.  باشهمراه می

نجـا  یموجود همچنان ادامه دارد. امـا در ا  يران مطابق با آمارهایدر ا ینیرشد شهرنش
را  ینیت شهرنشـ ین جمعیا ،هااز برنامه يریک دانشگاه با الگوپذیعنوان ه ما بیصدا و س

کشـور از   یداخلـ هـاي  مهـاجرت از  یگر باشد. از آنجا که هنـوز بخشـ  تیتواند هدایم
 تطبیـق در یناسـتا  يهاشبکه يهانقش برنامه ،ردیگیبزرگتر صورت مروستا به شهرهاي 

ـ از آن نقش ا مهمترت مهاجر و ین جمعینمودن ا محلـی در تشـویق بـه     يهـا ن رسـانه ی
رادیـویی و   يهـا نجا که پوشش برنامهماندگاري جمعیت در روستاها کارساز است. از آ

ر یپذا فواصل دورتر آن امکانو یشهرها  مجاور ي) در روستاهای(استان تلویزیونی محلی
تـداوم   يت روستا برایجمع يآن از سو يریارائه شده و القاپذ ياهبرنامه يمحتوا ،است
 خواهد داشت.   یینقش بسزا ییروستا یزندگ

ـ که به عنوان  تختیمهاجرت از شهرها به پا ییاز سو سالهاسـت   يک معضـل جـد  ی
ـ از طر یفظر يد به نحویر شهر تهران شده است بایبانگیگر ـ راد يهـا ق برنامـه ی و  ییوی
هـا و  از طریـق گـزارش   شهر تهران يهاد جاذبهیتردیطرح شود. بم يسراسر یونیزیتلو

ـ زیتلو يش کاراکترهـا یدر رفاه و آسا اغراق و هاي فرهنگی و اجتماعیبرنامه  ی و یـا ونی
و  یت شهرسـتان یـ ل به مهـاجرت را در جمع یتما ،هالمیها و فالیسرفضا و محتواي در 

و  نویسـندگان که کمتر مورد توجه  یداتیتمه کند؛به تهران دو چندان می کشور ییروستا
ـ قرار گرفته اسـت. از ا  یونیزیو تلو ییویراد يهاران گروهیه کنندگان و مدیته ن رو بـا  ی

 :موارد ذیل مورد انتظار است متوسط رشد ساالنه آن ینیت شهرنشیتوجه به جمع
 يریپـذ انطباق يبرا یدر رسانه مل یک دانشگاه همگانیشتر به مثابه یلزوم آموزش ب 
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 ی؛اجتماع يبا هنجارها
تهـران   يشهر يهاغ کاذب جاذبهیعدم تبل يها برالمیها و فالیسر يتوجه به محتوا 

  ؛شتریبهاي مهاجرتاز  يریجلوگ يبرا
ـ راد يهـا توجه بـه شـبکه    وزش و و تلویزیـونی اسـتانی و محلـی جهـت آمـ      ییوی

 یعالقگـ یبت و یجمع يماندگار يغ سازنده برایو تبل یط اجتماعیبا مح يسازگار
 ؛تختیبزرگتر در پا يمهاجرت به شهرها يبرا

 و فولکلور محلـی و منطقـه اي،   آداب و رسوم ،با توجه به فرهنگ ياو تنوع برنامه 
تواند به کاهش مهاجرت جمعیت روستایی به شهر و یـا مهـاجرت بـه پایتخـت     می

 کمک کند.

 ت کشوریدر گستره جمع یو استان یملهاي نقش شبکه -3

 کشور و متوسط رشد ساالنه آن  ییت نقاط روستایجمع -3اره جدول شم
 نسبت به دوره قبل

 متوسط رشد ساالنه جمعیت سال
 درصد دوره

1365 22600449 65- 55 87/1 
1370 24000565 70 - 65 21/1 
1375 23237699 75- 70 64/0- 
1385 22235818 85- 75 44/0- 
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 یینقاط روستا تیزان رشد جمعیم -3نمودار شماره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سـاالنه   یرشـد منفـ  نشان داده شده اسـت   3همانطور که در جدول و نمودار شماره 
 ياست و تداوم آن به ضرر اقتصاد کشـاورز  يک هشدار جدیکشور  ییت روستایجمع
ن آ. آمـار گویـاي   گر اسـت ید يام از سوز یک سو و فرهنگ بومی و اصالت اقوا کشور

از  يریجلوگ يدات الزم برایهمچنان ادامه خواهد داشت و تمه یفرشد من است که این
د دو چنـدان شـود. راه   یبا یقیتشو يهااستید ادامه و سیش بایش از پیب ین رشد منفیا

را فراهم  يو شهر یید تعامل جامعه روستایل کند بلکه باید مهاجرت را تسهیو جاده نبا
 یآن مجدداً بـه روسـتا و محـل سـکن     يریبا آمدن به شهر و فرهنگ پذ ییکند تا روستا

ت یـ را سر و سامان دهد. لفظ روستا در ذهن ییروستا یزندگ يد بازتریخود رفته و با د
 ییتـوان روسـتاها  یمـ  بخشـد در حالیکـه  اندگی را تـداعی مـی  معقب یما همچنان نوع

ـ بـودن، اسـتفاده از    مولـد بودن،  ییرا داشت و بر روستا يهمگون با امکانات شهر ک ی
 . کردپاك، سالم بودن و برخوردار از امکانات مناسب افتخار  ياهو
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از آنجـا کـه نقـش     ؛ار مهـم اسـت  ین موضوع بسیدر ا یو استان یمل يهانقش شبکه
 بنـابراین  ،هاسـت رسـانه  یشـاخص اصـل   یونیزیو تلو ییویراد يهادر برنامه يریالقاپذ
 از این رو:شد. ن بایآفرتواند نقشیم یو استان یمحل يهابرنامه يمحتوا
توجه به اقوام مختلف در کشور و معرفی نخبگان و اندیشمندان و هنرمندان آنـان و   

 هاي رادیویی و تلویزیونی؛ارج نهادن به آنان در برنامه
هاي رسـانه ملـی و افتخـار    دوري از مرکز گرایی(فرهنگ پایتخت نشینی) در برنامه 

در  هستند در شناخت بیشتر اقوام به فرهنگ بومی و قومی که داراي سوابق تاریخی
 جهت وحدت قومی و ملی؛

براي آشـنایی   هاي استانی در شبکه ملیهاي مناسب و پر بار شبکهاستفاده از برنامه 
 تواند راه گشا باشد.  عمومی با فرهنگ اقوام و بزرگان و فرهیختگان محلی می

 یرسانه مل یت و نقش آموزشیجمع یک جنسیتفک-4

 1385ک وضع سکونت، سال یت کشور بر حسب جنس به تفکیجمع -4جدول شماره 

 روستایی شهري غیرساکن ساکن جمع جنس
 104717 22131101 48259963 70495789 مرد و زن
 53065 10136855 24576442 35866362 مرد
 51652 10893246 23683523 34629420 زن
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 1385 سال سکونت، وضع کیتفک به جنس حسب بر کشور تیجمع - 4 شماره نمودار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ت کشـور  یـ جمعنشـان داده شـده اسـت،     4 همانطور که در جدول و نمودار شماره
ش یون نفر است که بـا توجـه بـه افـزا    یلیم 71حدود  85سال  ين سرشماریمطابق آخر

بـاً از نظـر   یون نفر خواهد بود. تقریلیم 73حدود  يدر سال جار ي،نفر 1044029ساالنه 
از آن مونـث   یمـ یکمتـر از ن  یت مـذکر و کمـ  ین جمعیاز ا یمیش از نیب یت کمیجنس

اکن و غیرسـاکن نیـز تقریبـاً    و س ییروستا - يشهر يهات در گروهیهستند. ارقام جنس
مـرد و زن کشـور را    ، جمعیتک فرضین رو اگر با یدهد از ایبت را نشان مهمین نس

ک از آنها قابل تأمـل  یهر  يبرا یونیزیو تلو ییویراد يهاسهم برنامه ؛میکن یکسان تلقی
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 است.  
هسـتند و بـراي   ر یت ناپـذ یجنس یونیزیو تلو ییویراد يهاد گفته شود که برنامهیشا

 یتیک جنسـ ین تفکیا توانموضوع آموزش دقت کنیم، می اگر در شوند.عموم ساخته می
 يسـت بخصـوص بـرا   ل شد. آنچه مسـلم ا یقا یونیزیو تلو ییویراد يهابرنامه يرا برا

 يهـا ل خـانواده هسـتند آمـوزش   یکه در شرف ازدواج و تشـک  ییهاقشر جوان و گروه
ـ ق ای) الزم است. تا از طریتیو خاص (جنس یعموم ن رسـانه هنجارهـا و رفتارهـا بـا     ی

ـ جامعه به جوانان آموزش داده شـود. از ا  يا الگوهایات بزرگترها و یاستفاده از تجرب ن ی
  مل دارد:رو موارد زیر جاي تا

آمـوزش هنجارهـا    يت بـرا یک جنسـ یبه تفک یونیزیو تلو ییویراد يهاسهم برنامه 
 زان است؟یچه م

نهـا از جنبـه   از آ يریرپـذ یهـا) و تأث لمیهـا، فـ  الی(سـر  عمومی يهاا تنها آموزشیآ 
 کند؟آموزشی کفایت می

هـاي رادیـویی و تلویزیـونی    مـه در برنا یگاهیژه چه جایو و یتخصص يهاآموزش 
 دارد؟

هاي رسـانه ملـی و افتخـار    دوري از مرکز گرایی(فرهنگ پایتخت نشینی) در برنامه 
در  به فرهنگ بومی و قومی که داراي سوابق تاریخی هستند در شناخت بیشتر اقوام

 جهت وحدت قومی و ملی؛ چقدر اهمیت دارد؟

ـ و ياز آنها و لـزوم برنامـه سـاز    یبرخ يت و پر شماریجمع یسنهاي گروه-5 ه در ژی
 یرسانه مل
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 1385سال  یسن يهات کشور بر حسب گروهیجمع -5جدول شماره 

 جمع سن
 درصد تعداد

4-0 5463978 75/7 
9-5 5509057 81/7 
14-10 6708594 53/9 
19-15 8736761 38/12 
24-20 9011433 78/12 
29-25 7334952 35/10 
34-30 5553531 88/7 
39-35 4931134 98/6 
44-40 4089158 80/5 
49-45 3522761 00/5 
54-50 2755430 91/3 
59-55 1887981 68/2 
64-60 1464452 08/2 
69-65 1197550 70/1 
74-70 1119318 590/1 
79-75 694122 98/0 
 93/0 645601 به باال 80

 100 70495783 جمع
 



 89بهار فصلنامه رادیو تلویزیون؛ /  136

 1385سال  یسن يهات کشور بر حسب گروهیجمع -5نمودار شماره 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

معمـوالً در جـداول   نشان داده شده است،  5همانطور که در جدول و نمودار شماره 
بـه جـدول    ک نگـاه یکنند، با یم يبندسال طبقه 5 يت کشور را بر مبنای، جمعیتیجمع

ن تعـداد و  یسال بـاالتر  24تا  20سال و  19تا  15ت شود که جمعیمشخص می فوق نیز
ان بـودن جمعیـت دارد. ایـن    کـه نشـان از جـو    ه است،داددرصد را به خود اختصاص 

د. ینمایح و در کنار آن آموزش را دو چندان میو تفر ياز به شادیت الزاماً نجوانی جمع
ـ در مواجهه بـا ا  یونیزیو تلو ییویراد يهابرنامه ین رو بررسیاز ا ن قشـر قابـل تأمـل    ی
رزش و جـوان  شـبکه و  ورزش وما اختصـاص بـه   یباشد. هر چنـد شـبکه سـوم سـ    یم

 يازهـا یاز ن یآن بخش يهاجوان و برنامه ییویشده است و هر چند شبکه راد ينامگذار
ـ را از د یت آن اسـت کـه جـوان   یاما نکته حائز اهم کند؛جوانان را به رسانه تأمین می د ی

 يهـا م. شبکهیکن یمتناسب با جوانان کل کشور طراح يهام و برنامهیننشینی نبی تختیپا
 یاسـتان  يهاشبکه ییز داشته باشند از سوین نگرد توجه جزءینگر بادیدکل  در کنار یمل
 يهـا د برنامـه یـ تول يالزم بـرا  يزیرد برنامهیز با توجه به درصد قابل توجه جوانان باین
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 از این رو:خود ارائه دهند.  يهات برنامهین را در اولوین سنیمخصوص ا
هاي خـاص خـود   ي جوانان جاذبههاي ورزشی که برامنهاي شبکه ورزش و برنامه 

فرهنگ کشورهاي جهان،  را دارد در زمینه طنز، اطالع رسانی، ایرانگردي، آشنایی با
هـاي سراسـري و   هایی روتین در شـبکه فناوري و تکنولوژي روز، الزم است برنامه

 استانی تولید شود؛
هـاي  شرسانه ملـی بـه مثابـه دانشـگاه از ویژگـی انتقـال مفـاهیم، هنجارهـا و ارز         

 ،هـاي زنـدگی  اجتماعی به مخاطبـان جـوان در جهـت آمـوزش و کسـب مهـارت      
توانـد بیشـترین بهـره و    مـی  هـاي ارتبـاط، آینـده نگـري و امیـد بـه آینـده       مهارت

 تاثیرگذاري را داشته باشد؛
رادیو و تلویزیونی به مثابه رسانه ملی باید بتواند طیـف وسـیع مخاطبـان را بـا هـر       

هـاي  شـود کـه شـبکه   وشش دهد. این هوشیاري باعـث مـی  سلیقه، دانش و تفکر پ
 برداري نمایند.  اي بیگانه نتوانند از خالءهاي احتمالی بهرهماهواره

 یت رسانه ملیت کشور و موقعیجمع یعمده سن يگروهها -6

 1385 یعمده سن يت کشور در گروهایع جمعیتوز -6جدول شماره 

 جمع سن
 درصد تعداد

14-0 17681629 08/25 
64-15 49157563 73/69 

64+ 3656591 19/5 
 100 70495783 جمع
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 1385 یسن عمده يهاهگرو در کشور تیجمع عیتوز -6نمودار شماره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در سـه  جمعیت بوده کـه   یسنبزرگ  يهاگروه مربوط به 6و نمودار شماره  جدول
ت کشـور  یاز جمع ییدرصد باال بندي شده است و گویاي آن است کهقهگروه عمده طب
ـ ت فعال قـرار دارد. ا یدر گروه جمع آن اسـت کـه    ي نشـان دهنـده  درصـد  70ن رقـم  ی

ـ  يد برایبا یونیزیو تلو ییویراد يهاشبکه ، بیشـترین  فعـال  يدرصـد  70ت یـ ک جمعی
ـ سازان بان حال برنامهیو در ع تولیدات را داشته باشند، ـ د بتواننـد اوقـات فراغـت ا   ی ن ی

ـ راد يهانحو مطلوب فراهم سازند. برنامه را به يدرصد 70ت یجمع ـ زیو تلو ییوی  یونی
 هـاي یرفع خستگو آرامش  يت فعال براین جمعیا و نیاز از عالقه ياطنز بعنوان نمونه

ار کنـ از کار خود را در کنار خانواده و  یناش یشاداب خستگ ياهیروزانه است تا با روح
 .  کنندرفع  یونیزیو تلو ییویطنز راد يهامجموعه
ـ افراد ز را ت کشوریجمع درصد25ن نیهمچ  يدهـد و بـرا  یل مـ یسـال تشـک   15ر ی

ـ با یرسانه مل ،ت نوجوان و کودكین جمعیاوقات فراغت ا داشـته   ید تـالش مضـاعف  ی
ن سـال اسـت اخبـار آن    یک شبکه مستقل کودك و نوجوان که چندیم داشتن لزوباشد. 

ـ کشور بتواننـد از   يصددر 25ت ین جمعیات است تا اید از ضروررسیم گوش به ک ی
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 6حـدود   ،گر مطابق آمـار ید يژه کودکان و نوجوانان بهره ببرند. از سویشبکه مستقل و
قـرار دارنـد.    یرو بـه سـالخوردگ   یسال و به عبـارت  64 يت کشور باالیون از جمعیلیم

ر نداشته است. الزم بـه  یت پین جمعیبه ا ی در خورما توجه یمتأسفانه تاکنون رسانه مل
در نظر گـرفتن   . از این روافتیش خواهد یت هر ساله افزاین جمعیاست که ا يآورادی

کـرد   گوشـزد دیرسد. ضمن آنکه بایالزم به نظر م ین گروه سنیا يژه برایو ییهابرنامه
ـ ، ما با افراد بـا تجربـه سـر و کـار دار    يریدر سن پ بـه   زایـ ن ، از ایـن رو ایـن گـروه   می
ـ و يهـا ا برنامـه یو  يژه گردشگریو يهاال برنامهمثعنوان ب .دارد یخاص يسازبرنامه ژه ی

ن یمورد عالقه ا هایی در مورد فرهنگ سایر کشورها،(فولکلور) و یا برنامهفرهنگ مردم 
ـ بـه افـراد ا  ، باید به موضوعات ویژه و مبتالنیگروه خواهد بود. در کنار ا ز یـ ن نین سـن ی

اق، ورزش، شـناخت  ی، اشـت يسـاز ، شـاداب دوران پیري یتوجه داشت از جمله افسردگ
ن و نقـش  سـ افـراد م  يهـا ین خصوص در آگاهیدر ا يسازره که برنامهیها و غيماریب

 از این رو:کند. یم ین افراد کمک فراوانیت ایدر هدا یرسانه مل
کار و فعالیت سازي، پرکردن اوقات فراغت و تجدید روحیههایی براي شاداببرنامه 

 ؛جامعهبراي گروه میانسال و فعال 
اي و بـه دور از محتـواي شـیک و    شبکه مستقل کودك و نوجوان بـا تنـوع برنامـه    

 دیدگاه پایتخت نشینی که کودکان سرزمین ایران را شامل شوند؛
و  هاي ویژه براي پیران و کهنساالن که با توجـه بـه سـن، تجربـه، روحیـه و     برنامه 

توانـد  مـی  آنهـا بدمـد؛   اوقات مفرح و رفع فراغت روحی تازه و با نشاط در کالبـد 
 مورد توجه خاص قرار گیرد.
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 یآن از رسانه مل يریحجم خانواده و نقش پذ -7

 بر حسب تعداد افراد  یمعمول يع خانوارهایتوز -7جدول شماره 
 1385در  ییو روستا يو نقاط شهر

 درصد خانوار
 کل کشور روستایی شهري تعداد افراد

 20/5 37/5 18/5 نفره 1
 27/15 37/14 69/15 نفره 2
 90/22 58/19 28/24 نفره 3
 43/24 70/20 96/25 نفره 4
 26/15 71/15 07/15 نفره 5
 35/8 65/10 40/7 نفره 6

 60/8 83/13 42/6 نفره و بیشتر 7
 100 100 100 جمع

ین گروه اجتماعی است که نقش خانواده بعنوان اول ،7شماره و نمودار جدول مطابق 
ک دانشگاه با یز بعنوان ین یتوان انکار کرد. رسانه ملیهنگ جامعه را نمآن در فر تربیتی
ـ بر افراد خانواده داشته باشد. از ا ییر القایتواند تأثیخود م يهابرنامه ن رو الزم اسـت  ی

ـ راد يهـا از برنامـه  یکه بخش ـ زیو تلو ییوی هـا  باتوجـه بـه تعـداد افـراد خـانواده      یونی
ع خانوارها بر حسـب تعـداد نشـان از آن    ی. جدول توزشود يسازو موضوع يزیربرنامه

ل یهـا را تشـک  ب خـانواده یـ ن درصـد ترک یشـتر ینفـره ب  3نفره و  4 يهادارد که خانواده
کشور سه نفـره و چهـار    يهااز خانواده یمیتوان گفت حدود نیکه م يدهد به طوریم

مل زن و مـرد و  کشـور شـا   يهـا از خانواده یمیتوان گفت نیقت مینفره هستند. در حق
توانـد  ین اجتماع کوچک و روابط حاکم بر آن مـ یا دو فرزند هستند که ایک فرزند و ی

 یبا آگاه یونیزیو تلو ییویراد يهاق برنامهیاز طر سازيفرهنگرا در جهت  یرسانه مل
 ن رو:یرهنمون سازد. از ا يشتریب

 پذیري فرزندان؛نقش رسانه ملی در جامعه 
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 مگرایی اعضاي خانواده؛نقش رسانه ملی در ه 
نقش رسانه ملی در بومی گرایی و اشاعه فرهنگ بـومی خـانواده، اهمیـت شـایانی      

 خواهد داشت.

  يبر حسب تعداد افراد و نقاط شهر یمعمول يع خانوارهایتوز -7نمودار شماره 
 به درصد  1385در  ییو روستا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یم و کارکرد رسانه ملیت الزم التعلیمعضل جمع -8

 سال به باالبر حسب جنس 6ت یدرصد باسوادان در جمع -8جدول شماره 
 1385در  ییو روستا يو نقاط شهر
 جنس

 زن مرد مرد و زن مناطق

 34/80 74/88 61/84 63930000  کل کشور
 55/85 19/92 93/88 43963000  شهري
 00/69 22/81 20/75 19865000  روستایی
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  جنس حسب بر باال به سال 6 تیجمع در انباسواد درصد -8نمودار شماره 
 1385 در ییروستا و يشهر نقاط و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

درصد باسوادان کشور به نسبت شهري و روسـتایی و بـه    8جدول و نمودار شماره 
ات توسـعه از  یـ ادب در همـانطور کـه   يشـاخص باسـواد  دهد. می تفکیک جنس را نشان

و نشان دهنده سـطح   یهنده توسعه انسانمهم در جهان امروز است نشان د يهاشاخص
 21است کـه بـه قـرن     یت هر کشور است. متأسفانه با وجود آنکه چند سالیجمع یفیک

ـ قت شاخصه یبرد. در حقیرنج م يسوادیکشور ما هنوز از درد ب یم ولیاوارد شده ک ی
 يدرصـد  16 آمـار  که در آن علم و معرفت از اصـول آن اسـت، داشـتن    یکشور اسالم

سـال از   30اسـت کـه بـا وجـود گذشـت       یک لکه فرهنگیاه و یک نقطه سی يوادسیب
ـ که صورت گرفته است باز هم ا يرافو  يهاانقالب با وجود تالش يروزیپ ن معضـل  ی

وادان ما عمـدتاً در گـروه   سین جهت است که بیم معضل از اییگویم یوجود دارد. وقت
ـ یـ ساله جمع ن جهت است که هریستند بلکه معضل از اکهنسال نی ـ سـواد ز یت ب  10ر ی
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ت الزم یـ از جمع یبخشـ  يعلـم و دانـش بـرا    يریـ فراگ يط بـرا یشرا یعنیم یسال دار
ـ ن موضـوع از ا یست. ایل ما فراهم نیالتحص  ياسـت کـه در سـالها    تامـل ن نظـر قابـل   ی

ا یانسال و یافراد م يق به باسوادیدر جهت تشو یونیزیو تلو ییویراد يهاگذشته آنونس
در  یحال آنکـه در همـان زمـان و حتـ     ي بود؛و سوادآموز يریادگی يبرا کهنسال یحت

ط یل هسـتند امکانـات و شـرا   یالتحصت خردسال ما که الزمیاز جمع یحال حاضر بخش
 ل را ندارند!یکسب تحص

 80دهـه   ییایال اسـترال یک سری) که یپی(اسک یونیزیون مجموعه تلویزیاز تلو یزمان
ـ ل فاصـله روسـتاها، دولـت از طر   یـ ه دللم بین فیشد. در ایبود پخش م  يهـا ق شـبکه ی

قت یداد. در حقیم میلم) را تعلیکارآکترفل (از جمله یالتحصم افراد الزمیسیو ب ییویراد
دور در  يت نقـاط دور از سـالها  یـ جمع يباسـواد  يزات بـرا یاستفاده از امکانات و تجه

کشـور و طبـق نقشـه راه     یلمن حال با توجه به افق عیدستور کار دولتها بوده است. با ا
ـ  یینقطه شکوفا 1404که در آن سال  عالمـت   يسـواد یکشورما در منطقه است وجود ب

 :ن رویخواهد بود. از ا یپرمعن یسؤال
و وزارت آموزش و پـرورش در جهـت    يما با نهضت سواد آموزیتعامل صدا و س 

 ؛یآموزشهاي ه برنامهیو ارا ییهمسو گرا
بـه   ينه جهت آموزش و سواد آموزیبه يزیو برنامه رشبکه آموزش  ينقش کاربرد 

 م؛یافراد الزم التعل
ـ گر از جملـه اسـتفاده از رسـانه راد   یمناسب دهاي جاد راهکاریا   یشـه کنـ  یو در ری

 ؛  يسوادبی
وزارت  یآموزشـ  يبا توجه به امکانـات دفتـر تکنولـوژ    یک شبکه خصوصیجاد یا 

 تواند کارساز باشد.می آموزش و پرورش،

 شنهادیو پ خالصه

ـ گاه رادین جاییدر تب یسع یتیجمعي ش با استناد به آمارهازارن گیا ـ زیو و تلوی ون ی
ـ ت این رو اهمیت کشور دارد. از ایش جمعید افزاندر جامعه با توجه به رو ن رسـانه و  ی
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کالن رسانه در  ياستهایرا در کنار س ی،عتیجم ياستهایلزوم توجه به س یتیجمع يازهاین
تصـمیمات  توانـد  یل میذ پیشنهاداتد. لذا نکات و ینمایدو چندان م ينگرندهیجهت آ
 شتر قرار دهد. یب دقتسازمان مورد  بلندمدتاندرکاران رسانه را در اهداف دست
 يهاشبکهبوجود آمدن  يش به سوی، گرایتیجمعرسد نیازهاي جدید به نظر می -1

 کند.را پررنگتر می یونیزیو تلو ییویراد یخصوص
 يهـا غ کاذب جاذبـه یعدم تبل يها برالمیها و فالیسر يتوجه به محتواورت ضر -2
   .یکی از الزامات اصلی است شتریبهاي از مهاجرت يریجلوگ يتهران برا يشهر

ـ راد يهـا توجه به شـبکه ضرورت  -3 ـ زیو تلو ییوی جهـت   یو محلـ  یاسـتان  یونی
ت و یـ جمع يماندگار ياغ سازنده بریو تبل یط اجتماعیبا محمردم  يآموزش و سازگار

 هاست.جزیی از اولویت تختیبزرگتر در پا يمهاجرت به شهرها يبرا یعالقگیب
 یرسانه ملهاي ) در برنامهینیتخت نشی(فرهنگ پاییاز مرکز گرا يدورضرورت  -4

شـتر  یهسـتند در شـناخت ب   یخیسوابق تـار  يکه دارا یو قوم یو افتخار به فرهنگ بوم
 .کندی کمک شایانی میو مل یدر جهت وحدت قوم اقوام
هـاي  م، هنجارهـا و ارزش یانتقـال مفـاه   یژگـ یبه مثابه دانشـگاه از و  یرسانه مل -5
 يهـا مهارت ،یزندگ يهابه مخاطبان جوان در جهت آموزش و کسب مهارت یاجتماع

 بهره و تاثیرگذاري را داشته باشد.  ن یشتریتواند بمی ندهید به آیو ام ينگرندهیارتباط، آ
اي و به دور از محتـواي شـیک و   ایجاد شبکه مستقل کودك و نوجوان با تنوع برنامه -6

 نشینی که تمام کودکان سرزمین ایران را شامل شوند از گامهاي مؤثر است.دیدگاه پایتخت
آنهـا  ه یـ ران و کهنساالن که با توجه به سن، تجربـه، روح یپ يژه برایوهاي برنامه -7

 تازه و با نشاط در کالبد آنهـا بدمـد؛   یروح ،فرح و رفع فراغتاوقات م با بوجود آمدن
 رد.یتواند مورد توجه قرار گمی

ـ  یکنـ شهیو در ریمناسب از جمله استفاده از رسانه راد يهاراهکار -8 ؛ و يسـواد یب
 يبا توجه به امکانـات دفتـر تکنولـوژ   تلویزیونی  ی رادیویی یاک شبکه خصوصیجاد یا

 .کارساز خواهد بود ن مهمیا يپرورش برا وزارت آموزش و یآموزش
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