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تواند جریانی از هدایت مندی از الهامات ربانی میریان ساز است که در صورت بهرهای جرسانه، پدیده
رسانه بر مبنای  یگیری، اصالح و ارتقارا در جامعه به وجود آورد. کتاب حاضر تالشی برای شکل

 هایسازی و ارائه بهینه برنامهتواند ایده برنامهکه می ساختار وجودی انسان، جامعه و هستی است
 .رسانه را در تولید کنندگان ایجاد کند

ست که بر مبنای دین تشکیل شده و در صدد در جمهوی اسالمی به عنوان زبان گویای حکومتی ا سانهر
است تا معنویت و عدالت را در سراسر جهان جاری سازد. به همین دلیل از یک سو الزم است به پیام 
اسالم در رابطه با انسان، جامعه و هستی واقف باشد و از سوی دیگر بتواند این پیام را با زیباترین، 

 ترین و نافذترین حالت بیان کند.جذاب
هنرمندان و مدیران شده جای بسی قدردانی دارد که با اندرکاران، دستهایی که تاکنون از جانب تالش

های مستمر اند. به یمن این تالشتمام همت خود ارتقای سطح کمی و کیفی این رسانه را موجب شده
 پذیر شده است.هایی با اهداف بلندمدت امکانگذاری برنامهاست که امکان پایه

تر فراهم مینه برای جهشی جدیها الزم است با مروری بر سواالت زیر زای هدر نرفتن این مجاهدتبر
 شود:
ها و مردم در حال چه تغییراتی است؟ این جایگاه جایگاه و نقش رسانه در معادالت کلی حکومت  .1

 در کشور ما در چه وضعیتی است؟
یا رسانه ملی در راستای آن هست؟ آ ؟قشه کالن دین و حکومت دینی چیستنقش رسانه در ن  .2

 اساساً معیارهایی برای سنجش این موضوع وجود دارد؟
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چگونه امکان ارتقای این  ؟کننده رسانه در حال حاضر چیستمبانی نظری قابل اتکا و پشتیبان  .3
 نظریات وجود دارد؟ 

ین اتکا شود اچگونه می ؟مبانی نظری رسانه ملی تا چه میزان متکی به قرآن و عترت است  .4
 تر شود؟بیشتر و قوی

مفاهیم بلند توحیدی در تا ای رسید ، به وحدت رویههای تولیدیدر انبوه برنامهتوان چگونه می  .5
دار و قابل ارزیابی به مخاطبین عرضه شود و موجب مراتب مختلف در نظامی واحد، جهت

 ارتقای سطح دانایی و توانایی و قدرت معنوی آنان گردد؟
تولید )نظام حُسن( های جذاب و اثربخش به برنامههای زیبا را ها و ایدهتوان طرحچگونه می  .6

 کرد؟ 
چگونه  ؟های مفید و ارزنده چیستبرنامههای شایسته و نیکو تا تولید ایدههای مفقوده حلقه  .7

 توان آنها را یافت و اصالح نمود؟می
و در  اهبود معیشت و معنویت آنهها را جهت رفع مشکالت مردم و بتوان برنامهمی چگونه  .8

  راستای اهداف نظام مقدس اسالمی تولید کرد؟ )نظام احسان(
های در خصوص جامعه اسالمی و مردم را با برنامه مقام معظم رهبریتوان منویات چگونه می  .9

 تر اجرا کرد؟ متنوع و جذاب، بهتر و قوی
توان آن چگونه می ؟ده ساله چیست انداز پنج ساله ونقشه راه رسانه ملی در افق و چشم  .10

 نقشه را عملیاتی کرد؟
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سازی و اندیشی نخبگان جامعه در خصوص تصمیمسؤاالتی از قبیل سؤاالت فوق ضرورت هم
ای که سازد. طبیعی است در این مسیر هر راه و ایدههای سیما را بدیهی میپردازی در تولید برنامهایده

 شود.امکان هدایت بیشتری برای افراد فراهم می بتواند سرعت حرکت را بیشتر کند
بر هایی با کیفیت بیشتر پژوهش حاضر دهی به تولید برنامهدهی و سامانلذا با انگیزه فوق و برای جهت

 های زیر صورت پذیرفت:مبنای تالش
ترین مسائل کشور و مقوله فرهنگ و رسانه مطالعه شده منظومه فکری رهبری در خصوص مهم  .1

 است.
  ای مطرح در سطح دنیا مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.ترین نظریات رسانهمهم  .2
 .سندهای جامع علمی و فرهنگی کشور مورد دقت و بررسی قرار گرفته است  .3
 سازی مورد توجه قرار گرفته است.مریزی و تصمیدستاوردهای رسانه ملی در خصوص برنامه  .4
 های مقابله با آن بررسی شده است.ای و راهش رسانهتهاجم فرهنگی دشمن به ویژه در بخ  .5
 قرآن و عترت مطالعه شده است.نظریات مربوط به ابالغ و تبلیغ با محوریت   .6
نظر قرآن و عترت راجع به انسان، جامعه و هستی و نیز مراتب رشد و مراحل بلوغ انسان   .7

 بررسی و نظریات جامعی برای آن استخراج گردیده است.
ست وضعیت ادر ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده  سیماجود وضعیت مو  .8

 مطلوبی برای آن در نظر گرفته شود.
تر از ناحیه نخبگان در عرصه ارتقای سطح رسانه مشارکت اجتماعی قویسند الزم به ذکر است که این 

سطح نخبگان برای ایجاد گرایی در حاضر تالشی برای هم سندکند و موارد یاد شده در ه میرا توصی
 حرکتی پرشتاب در معاونت سیماست. 
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 موارد در نظر گرفته شده در طراحی نقشه راه سیما .1نمودار 

 از: سندهای مشابه عبارتستبا  وجه تمایز این سند
الب آن به های قرآنی و روایی است و مستندات مطمبتنی بر اندیشه اندیشه حاکم بر سند  .1

 های متعددی متکی است که برخی از در انتهای کتاب آمده است. پژوهش
ریزان امکان تجمیع موضوعات نیز برای برنامه ،سعی شده ضمن تفصیل موضوعات در این سند  .2

پردازان فراهم شود. زیرا تفصیل و جزیی کردن موضوعات اگر همراه با تجمیع نباشد پیام و ایده
 شود.تشتت می در تولیدات دچار

در  مقام معظم رهبریسعی شده است اهداف و سندهای باالدستی نظام و منویات  در این سند  .3
این منظومه در ذیل منظومه موضوعات قرآنی مورد مطالعه و  ای منسجم ارائه شود.منظومه

 بررسی است. 
 گیرد. یبندی قرار مها و تصمیمات در نظام اولویتبرنامه با اجرای مفاد این سند  .4
گیری بدون پردازی و تصمیمایدهامکان  داف در نظر گرفته شده در این سندبا در نظر گرفتن اه  .5

 پذیر است.محدود کردن هنرمندان و تولیدکنندگان به خوبی امکان
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تر نیز به تر و سریعامکان نظارت و ارزیابی شفاف گرفتن مطالب یاد شده در این سند با در نظر  .6
 ست.وجود آمده ا

 : مجموعه حاضر های دیگراز دیگر ویژگی  .7
   پردازیبرای ایدهکلیدی ی موضوعات هاتعیین قلمرو 
    پردازیبرای ایدهکشف موضوعات  شیوهارائه 
    ای موضوعاتارتباط منظومهکمک در 
    تک موضوعی و متمرکز ها به صورت تمامی شبکهکار کردن پیشنهاد برای 
   مدت و کوتاه مدتاف بلندمدت، میانزمانبندی بر اساس اهد 
    ها ها و حادثهمعضالت اجتماعی، واقعیتشناسایی و حل عقلی برای بر مبنای رصد طرح 
   های اصلی سازی پژوهششاخصهایی برای ارائه پیشنهاد 
    و منطبق با منظومه فکری  ها از نظر سطح علمیبرنامهارائه موضوعات  بخشیعمقسعی در

 رهبریمقام معظم 
ها به رشته تحریر درآمد، از این رو برخی قسمت 92الزم به ذکر است که کتاب مذکور در اسفندماه سال 

های اخیر ها که در سالها و یا رسالت آنها مربوط به آن سال بوده و برخی از شبکهمانند عناوین شبکه
ت. با این حال شاکله کلی سند و اند در نقشه طراحی شده نامی از آنها برده نشده اساندازی شدهراه

همچنین زیرموضوعات، و راهبردهای کالن و جزئی همگی قابلیت اجرا دارند و تنها الزم است که مبتنی 
 ازه تأسیس نیز در نظر گرفته شود.های تبر آن رسالت و برنامه شبکه

 مبانی و منابع نگارش سنداول: فصل 
 حُسن و احسان به عنوان منطق رسانه ملیفصل دوم: 
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 اهداف و چشم انداز رسانه ملیسوم: فصل 
 سازیپردازی و تصمیمایدهفصل چهارم: 

 های شش ماهه اولپردازی برای برنامههای ایدهنقشهم: فصل پنج
 ریزی و تولیدبرنامه: فصل ششم

 فصل هفتم: طراحی برنامه عمل
 فصل هشتم: خانواده، اولویت موضوعی شش ماهه اول

 (نظارت و ارزیابیفصل نهم: رصد برنامه )
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