
 

 

ري خارجي از منظر گذا شناختي چگونگي جذب سرمايه تحليل جامعه

 اي  ، با توجه به نقش ديپلماسي رسانه صاحبنظران

  3زاده اندواری اهلل ، قاسم روح2، سیدمحمد دادگران1مصطفی ازکیا

 7/9/79، تاریخ تایید: 82/4/79تاریخ دریافت: 

 چکیده
قتصاد جهانی است. های پیوند اقتصاد داخلی با ا گذاری خارجی، یکی از ظرفیت توسعۀ اقتصادی مبتنی بر سرمایه

های  های نسبی، برای جذب سرمایه گیری از مزیت ماندگی، رونق کسب و کار و بهره ها برای جبران عقب دولت

کنند. همچنین برای بسترسازی توسعۀ ملی، همۀ نهادها از جمله صدا و سیما در این  خارجی تدابیری اتخاذ می

زیه و تحلیل نقش صدا و سیما در این عرصه و ارائۀ پژوهش حاضر، تج ای دارند. هدف زمینه نقش برجسته

کارگیری روش بنیانی و مصاحبه با استادان اقتصاد، علوم ارتباطات و  راهکارهای مناسب است. به این منظور، با به

دست آمد. ارزیابی نتایج  گذاران خارجی به ای مؤثر بر جلب سرمایه مقامات دولتی و صدا و سیما، مدلِ عوامل رسانه

دلیل فقدان تعامل تخصصی با دولت، ترسیم  دهد که صدا و سیما به ای، نشان می مدل نهایی پارادایمی عوامل رسانه

دهی و نیز نیروهای متخصص  گری و جهت ای دولت، مطالبه گذاری، فقدان پیوست رسانه انداز سرمایه نکردن چشم

 گذاران خارجی ایفا کند.  ر جلب سرمایهای را د اقتصادی ناکافی نتوانسته است، نقش دیپلماسی رسانه

 ای. گذاری خارجی، دیپلماسی رسانه توسعۀ اقتصادی، سرمایهواژگان کلیدی: 
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 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی شناسی اقتصادی و توسعۀ  دانشجوی دکتری جامعه  3

(ghasem313@yahoo.com). 
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 مقدمه 
بیشتر  در اقتصادی متغیرهایترین  مهم از عنوان یکی به 1های خارجی گذاری جذب سرمایه

گی، رونق کسب و کار، ماند منظور جبران عقب ها به کشورهای جهان، مورد توجه است و دولت

ورود از بالقوۀ اقتصادی، های  های نسبی و توانایی گیری از مزیت و بهره 8توسعۀ اقتصادی

گذاران خارجی  دادن سرمایه استقبال و برای نحوۀ مشارکت ،خارجی به داخل گذاری سرمایه

لی نظیر؛ کنند. گذراندن قوانین حمایت گمرکی و تعیین قیمت و مقررات ما تدابیری اتخاذ می

داران بومی و  های بلندمدت، معافیت مالیاتی برای مؤسسات متعلق به سرمایه کمک نقدی، وام

های کشورهای  های دولت های جدید، از جملۀ مشوق منظور ایجاد کارخانه های خارجی به شرکت

گذاری خارجی در فرآیند توسعۀ بسیاری از کشورها  در حال توسعه است. ضمن اینکه سرمایه

 ۀمکمل سرمایشکل  گذاری خارجی، بیشتر به ها از سرمایه ش مهمی داشته است و دولتنق

گره مشکالت اقتصادی کنند تا در افقی بلندمدت،  استفاده میوری اداخلی و به قصد انتقال فن

جذب دهد:  نشان می 3آنکتاد 8119. گزارش سال شودو به رشد اقتصادی کمک کشور باز 

درصد افزایش  پنجیافته با  در اقتصادهای توسعه 8112در سال رجی مستقیم خا گذاریسرمایه

 در ،میلیارد دالر رسید. این در حالی است که اقتصادهای در حال توسعه 1138مواجه شد و به 

گذاری مستقیم خارجی این کشورها  درصدی مواجه شدند و رقم سرمایه 14با کاهش  سالاین 

های خارجی و  گذاری بال کشورهای جهان به سرمایهاقمیلیارد دالر کاهش یافت.  242به 

گذاری  دهد سرمایه ها نشان می کشورهای دارای رتبۀ نخست در زمینۀ جذب این سرمایه

های نسبی دیگر کشورها، هدف مهم  منظور استفاده از مزیت خارجی برای هر کشوری، به

زایی  نق اقتصادی و اشتغالاقتصادی و یک امتیاز است تا به نیازهای داخلی خود در ابعاد رو

 پاسخ گوید. 

در تاریخ ایران، انباشت خصوصی سرمایۀ تولیدی همانند تجربۀ اروپای نوین صورت نگرفته  

سستی و ناپایداری تمامی اشکال ثروت و مالکیت »ترین مانع آن به باور اندیشمندان  که مهم

جویی و داشتن حداقلی  صرفه(. انباشت سرمایه، مستلزم 21: 1398)کاتوزیان، « خصوصی است

های جاماندۀ ایرانی پر  سیر تاریخ ایران و وقایع نامه»از امنیت و اطمینان به آینده است، اما 

(. تجارت خارجی در 28)همان: « آمیز افراد این جامعه است از شرح زندگی ناامن و مخاطره

با پرداخت مقدار ناچیز » ایران از طریق سلطه بر منابع نفت، با صدور سرمایۀ کم شروع شد که

شدن آن را ممکن  از سود آن به ایران، رشد سریع شرکت نفت انگلیس و ایران و فراملیتی
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3  UNCTAD, World Investment Report (2017) 
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(. نکتۀ مهم، افزایش صادرات نفت و بازگرداندن درآمدهای نفتی 182: 1392)رزاقی، « گردانید

توانست ایران را به  زا، می ایران بود؛ زیرا این درآمدها با تدوین و اجرای الگوی توسعۀ درون

کنندۀ کاالهای صنعتی تبدیل کند، اما رهبران کشورهای صنعتی برای  کشوری صنعتی و صادر

مانع شدند. اقتصاد ایران در یک قرن  1338و  1877های  حفظ منافع خود، با دو کودتا در سال

 های خارجی فراز و گذشته، بر اثر فشارهای خارجی و شرایط داخلی، در جذب سرمایه

گذاری مستقیم  هایی را تجربه کرد، تا جایگاه کشورمان از لحاظ شاخص جذب سرمایه  نشیب

(، 2017ای، تغییرات زیادی را شاهد باشد. به گزارش آنکتاد ) خارجی در سطح جهانی و منطقه

 میلیون 51میلیارد و  8 یمیالد 8115سال  در رانیا در یخارج مستقیمگذاری  سرمایه بجذ

میلیارد و  8میلیون دالر و  51میلیارد و  3ترتیب  هم به 8114و  8113های  سال در. بود دالر

 5/44 حدودایران پس از هند با جذب . های خارجی جذب شد سرمایه دالر یلیونم 151

میلیون دالر  398میلیارد و  3حدود  8112در سال  یخارج گذاری میلیارد دالر سرمایه

 ۀرتب درمیلیون دالر  333میلیارد و  8ا ب بنگالدشاست.  گذاری مستقیم خارجی داشته سرمایه

د، نکتاآ ارشگز. به دارد یجا یخارج مستقیم هیسرما جذب دری جنوب آسیا کشورها سوم

 نفت تولید و فکتشامربوط به اعمدتاً  8113در سال  انیرا در جیرخا مستقیم اریگذ سرمایه

 انیرا در جیرخا مستقیماری گذ سرمایه ورودی نجریا بر منفی ثرا جیرخا یها تحریم و دبو

به  و فتیا کاهش مسو یک ودحدل، سا یندر ااری گذ سرمایه ورودی نجریا که ریطو بهداشت 

 سه میلیارد دالر رسید. 

با توجه به رشد ضعیف  8112گذاری مستقیم خارجی جهانی در سال  جریانات سرمایه 

 8بود، با کاهش کرده چندملیتی را درگیر ی ها که شرکتای  سیاسی عمدههای  اقتصاد و ریسک

مستقیم خارجی در اقتصادهای  گذاری جذب سرمایه. دالر رسیدمیلیارد  1951درصدی به 

ر در المیلیارد د 724درصد افزایش مواجه شد و از  5دی با المی 8112یافته در سال  توسعه

س این آمار، ایاالت متحدۀ بر اسار در این سال رسید. میلیارد دال 1138دی به المی 8115سال 

به خود  8119در سال  را گذاری مستقیم خارجی میلیارد دالر سرمایه 311 امریکا جذب

و پس از امریکا در جهان داراست را همچنان موقعیت برتر ورود این جریانات اختصاص داد و 

. گیرند ر میقرادر ردۀ دوم و سوم میلیارد دالر  25با  میلیارد دالر و هنگ کنگ 144چین با 

میلیارد دالر،  45و هند  51، فرانسه 52، سنگاپور 21، استرالیا و برزیل22، ایرلند 22هلند با 

گذاری خارجی قرار دارند   ترتیب در رتبۀ چهارم تا دهم جهان در زمینۀ جذب سرمایه به

(UNCTAD, 2017). 

ر، شرایط جغرافیایی متنوع، ایران با وجود منابع طبیعی فراوان، انرژی ارزان، نیروی کار ماه 

های خارجی را به  امکانات زیربنایی مناسب، بازار مصرف انبوه داخلی و خارجی، نتوانست سرمایه
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های اقتصادی   کشور جذب کند. در حالی که برخی کشورهای در حال توسعه، بسیاری از مزیت

های  در جذب سرمایه های چشمگیری ایران را ندارند، اما توانستند در سالیان اخیر موفقیت

خارجی دست یابند. با مقایسۀ میزان جذب سرمایۀ خارجی در کشورهای منطقۀ خاورمیانه در 

گذاری  یابیم، سهم ایران در مقایسه با این کشورها بسیار ناچیز است. میانگین سرمایه می

اوّل تا ترتیب در مقام  عربستان، ترکیه و مصر به»دهد:  خارجی در کشورهای منطقه نشان می

سوم قرار دارند. ایران در رتبۀ دوازدهم قرار دارد... . همچنین رتبۀ این چند کشور خاص در 

های خارجی در مقایسه با شاخص بازبودن تجاری آنها بهتر است.  گذاری میانگین سرمایه

گذاری خارجی  گردد عربستان در هر دو شاخص بازبودن تجاری و سرمایه طور مشاهده می همین

های گذشته ایران  (. تجربۀ سال317:1378)محمودی و احراری، « تبۀ خوبی قرار دارددر ر

توجهی  علت بی گذاری، به گذاری خارجی، این نوع سرمایه دهد با توجه به روند سرمایه نشان می

های خودی و نقش کشورهای استعماری در  اعتمادی به توانمندی به استعدادهای داخلی و بی

قیمت و صدور کاالهای تولید به قیمت گزاف، به ضرر  می تأمین مواد خام ارزانداشتن بازار دائ

های سنگینی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. روند  کشورمان تمام شده و هزینه

دهد برای رونق اقتصادی کشور، گسترش  گذاری خارجی در جهان و ایران هم نشان می سرمایه

ناپذیر است و برای پیوندهای تجاری اقتصادی  ضرورتی اجتنابروابط اقتصادی با دنیای خارج، 

های  با اقتصاد جهانی باید اقدامات مرتبط با ارتقای دیپلماسی فعال اقتصادی، در اولویت برنامه

 کشور قرار گیرد. 

یافته در کنار دیپلماسی سیاسی و تالش برای گسترش  از سوی دیگر، کشورهای توسعه 

های خود برای ترغیب کشورها، استفاده و از آن به نقش  ی، از رسانهروابط سیاسی و اقتصاد

های جمعی،  معنای استفاده از رسانه ای به دیپلماسی رسانه»کنند.  یاد می 1ای دیپلماسی رسانه

برای برقراری ارتباط با بازیگران دولتی و غیردولتی، برای اعتمادسازی، پیشرفت مذاکرات و 

توسعۀ »کند:  نیز تأکید می 8(. شرام27: 1322)گیلبوآ، « فقات استبسیج حمایت عمومی از توا

اقتصادی جز در صورت تحقق توسعۀ اجتماعی میسر نیست و توسعۀ اجتماعی مستلزم بسط 

آموزش و اطالعات است و باید پذیرفت که وسایل ارتباط جمعی، تأثیر قطعی بر توسعۀ فرهنگی 

ها در سطح  (. بنابراین رسانه388: 1393)کازنو، « تو از خالل آن توسعۀ اقتصادی خواهند داش

ها و  اند و نقش آنها در متقاعدکردن دولت المللی برای اقتصاد نوین همیشه ضروری بوده بین

کارگیری تفکر بازیگران اقتصادی  تر شده است. به ها برای افزایش تعامالت اقتصادی برجسته ملت

های  دادن توانمندی نشاناقتصادی و تجاری از طریق کردن آنان به بستن قرار دادهای  و مجاب
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2 Schramm  . w 
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ها است؛ نقشی که در معادالت  سازی هدفمند، بیانگر نقش تاثیرگذار رسانه اقتصادی با برنامه

 ای تعبیر می شود. المللی، از آن به دیپلماسی رسانه بندی روابط بین سیاسی و مثلث

گانۀ  شود و قوای سه ساله اجرا می پنجهای  عنوان برنامه هاست که تحت توسعۀ اقتصادی سال

اقتصادی را  1های دستیابی به توسعۀ پایدار کنند زمینه کشور، در حیطۀ مسئولیت خود تالش می

دهند. برای حفظ و جذب  برداشتن در این مسیر خبر می فراهم کنند و از تمهیدات خود برای گام

خاطر و آرامش  ی الزم است تا اطمینانهای زیربنایی کشور، فضای کارگیری در طرح سرمایه و به

ترین کار رسانه باشد  رسانی، شاید فوری گذاران داخلی و خارجی ببخشد و اطالع الزم را به سرمایه

کننده و حساسی برخوردار است؛ امری که کشورهای پیشرفته از آن غافل  و از نقش تعیین

ی ارتباطی، آن را به دیگر ملل معرفی و ها های صنعتی، از طریق رسانه اند و در کنار پیشرفت نشده

کنند تا ضمن یافتن بازار مناسب، باعث شکوفایی بیشتر چرخ صنعت شوند. با توجه به  تبلیغ می

اقتصادی کشورهای جهان پذیرفته شده و  ـ  اینکه مثلث رسانه، اقتصاد و سیاست در حیات سیاسی

ها و توسعه،  ر است و پیوند بین رسانهمقولۀ اقتصاد از بازوان قدرتِ یک نظام مستقل و مقتد

و  علمی هوشیارانه آمادگی برپایه پردازان اقتصادی قرار دارد، فقط هاست که مورد توجه نظریه سال

 وسایل اثرگذار بود. با پذیرش این مهم که ارتباطات و میدان در این توان سازی قوی می برنامه

های شبکۀ تلویزیونی پرس  رود، برنامه مار میش ملی به توسعۀ های مهم شاخص نوین از ارتباطی

برجام(  به )موسوم 5+1 کشورهای با ایران هایوگو گفت با در ساعات پربیننده و همزمان 8وی تی

هایی  برنامه پرس تی وی بیشتر دهد می نشان بررسی گرفت. این قرار بررسی مورد  1374در سال 

 روش یک داد که پاسخ رقبا را کاذب اهایادع و پخش کرد که رویدادی بود و یا پیگیری را

 تصویر ارائۀ سیاسی، و و اقتصادی نگاه با تلویزیونی های مستند برنامه ساخت از و است رویی دنباله

های همکاری،  زمینه بودن فراهم به اشاره و کشور های اقتصادی ظرفیت و ها توانمندی از روشن

های اقتصادی  ایی برای ترغیب به همکاری در بخشه ها و گزارش غافل مانده است. همچنین برنامه

دادن دست برتر ایران برای شرکت در نشست برجام در  ایران و ارائۀ پیشنهادهای جدید و نشان

زمان با  های کشورهای غربی در آستانه و یا هم رسانه. است جهت تأمین منافع ملی تهیه نشده

ها،  ان این کشورها، در ارائۀ گزارش و برنامهبرگزاری این نشست و پس از آن، همچون سیاستمدار

 های خود کوشش کردند.  هدفمند و برای القای سیاست
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 Sustained  Development 

 نیلو  اوّ رانیا یاسالم یجمهور یمایوابسته به سازمان صدا و س یونیزیتلو ۀشبک( Press TV) یو یپرس ت 8

 ۀشکستن سلط یبرا دیخبر از نگاه جد ،شبکه نیاست. شعار ا یرانیزبان ا یسیانگل یونیزیتلو یخبر ۀشبک

 ست.ا  یغرب یگروه یها رسانه
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 ضرورت انجام پژوهش 
المللی است و رسانۀ  های بین یکی از نیازهای کشور در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی، همکاری

کمل ایفا کند. با وجود تواند برای دولت در پیشبرد این اهداف، نقش م سازی می ملی با برنامه

ها برای تولید  رسد از این ظرفیت نظر می امکانات فنی مهندسی، نیروی انسانی در رسانۀ ملی، به

های اقتصادی استفاده  ویژه جهت ترغیب کشورهای هدف به همکاری های اقتصادی به برنامه

انۀ ملی از منظر های رس نماید تا برنامه نشده است. این مسئله، انجام پژوهش را ضروری می

المللی به منظور جذب  تالش برای نحوۀ تصویرسازی از موقعیت ممتاز ایران در تعامالت بین

 های خارجی از دیدگاه صاحب نظران واکاوی قرار گیرد.  سرمایه

 پیشینۀ تحقیق
ای منتشر شده که در دو بخش داخلی و خارجی  مطالب مختلفی در زمینۀ دیپلماسی رسانه

 آمده است:

 های داخلی نگاشته پیش 
ای با تأکید بر نقش سازمان صدا و  دیپلماسی رسانه»( در پژوهشی با عنوان 1322اسماعیلی )

، کارکردهای رسانۀ ملی را بررسی و وضعیت آن را نامناسب ارزیابی کرده است. در نتیجۀ «سیما

ن از مزایای مندی جمهوری اسالمی ایرا این پژوهش آمده است: در این شرایط میزان بهره

های  ای و حضور فعال در عرصه حد و حصر و امتیازات قابل دریافت از طریق دیپلماسی رسانه بی

 خبری، در وضعیت مناسبی نیست. 

نگاهی به عملکرد صدا و سیما در زمینۀ »ای با عنوان  ( در مقاله1322عنایتی شبکالیی )

سویه ندانسته و  ای ساده و یک رابطهها و سیاست را  رابطۀ رسانه« دیپلماسی و سیاست خارجی

های کشورها بر  گیری ها و تصمیم ها در سیاست تأکید کرده است: تأثیر و نفوذ بیش از حد رسانه

ها از  سو و نظریات مبتنی بر نفوذ دولت بر رسانه ها بر سیاست خارجی از یک اساس تأثیر رسانه

ای  کند. نظریه طۀ رسانه با دولت ضروری میسوی دیگر، نیاز به نظریۀ تعاملی را برای توضیح راب

کند و ثانیاً شرایطی را که تحت آن ممکن  که اوّالً به رابطۀ تعاملی رسانه و سیاست اشاره می

کند که  گیری می ها بر سیاست تأثیر بگذارند، تعیین کند. عنایتی شبکالیی نتیجه است رسانه

قدر  از سویی، هنگامی که میان نخبگان به ها رابطۀ دوسویه وجود دارد؛ بین نخبگان و رسانه

های حکومت از صراحت و قطعیت برخوردار است، رسانه از  کافی، وفاق وجود دارد و سیاست

خورد و سیاست قطعی  چشم نمی پذیرد، اما موقعی که میان نخبگان، وفاق به نخبگان تأثیر می

کند؛ رهیافت انتخاب عقالنی  نیست، احتمال عملکرد متفاوت رسانه بیشتر است. وی تأکید می
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ای در رفتار خود در  کند که هم بازیگر سیاسی و هم بازیگر رسانه الملل حکم می در روابط بین

فایده عمل کنند. در سیاست خارجی این  المللی، براساس تابع هزینه محیط اجتماعی بین

بته رعایت این نکته در صدا کند. ال ای پیدا می العاده عقالنیت و برخورد دوراندیشانه، اهمیت فوق

 ها دشوار و پیچیده است.  و سیما و در همۀ رسانه

 یپلماسید با منر رتقد ایفزا هم »تعاملای با عنوان  ( در مقاله1371جعفرنژاد و دیگران )

 عمومی یپلماسید دبعاا و دکررکا، مبانی سیربر ضمنکردند،  ش« تالمنر بر جنگابر در عمومی

 جمع قابل منر جنگ یگیررکا به با مریکاا عمومی یپلماسید مبانیند که آیا ده پاسخ الؤس ینا به

 نچهآدهد؛  نتایج این مقاله، نشان می دارد؟ یپلماسید ازشکل  ینا با تعاملی چه منر رتقد و ستا

 حالی در ستا عمومی یپلماسید قالب در منفی تتبلیغا و منر جنگ نوعی، کند می لنباد مریکاا

 ؛ندز هم می به را عمومی یپلماسیدۀ نازمو، منر جنگ بر ازهندا از بیش تاکیدت، اطالعا عصر در که

 نهاآ از را دخو یهاارزش شپذیر رنتظاا وکرد  رد سراسر را انیگرد یها ارزشتوان نمی تیرعبا به

 بین وتتفا. ستا همیتا حایز کمشتر یهاارزش کشف و مخاطب فهد فهم ینابنابر. شتدا

 با عمومی یپلماسید مبانی و ستا نهفته طتباار یلگوا در عمومی سییپلماد و تتبلیغا

 تمناسبا و رفتارها،  ، فرهنگهاارزش بر منر رتقد سساانیست.  جمع قابل منر جنگ یگیررکا به

 رتصو به قعیتوا تحریف و ، دروغیبکاریفر با منر جنگ. ستا ارستوا هارکشو و ملتها با سیاسی

 حسال نهمچو سالحی از باید نیروا جنگ برابر در عفاد ایبر ور ینا از دارد رکا وسر  یعمد

 . باشد دعتماا و قخالا بر مبتنی باید عمومی یپلماسید که حالی در، جست هبهر نشادخو

بر تبادل  یا رسانه یپلماسید ریتاث»با عنوان  یا ( در مقاله1371) یقرائت محمدی و شاه

 ۀرابط ،یو تبادل فرهنگ یا رسانه یپلماسید نیکه ب اند دهیرس جهینت نیبه ا« کشورها یفرهنگ

 نیب ۀمقاله رابط نیرابطه، مثبت و باالتر از حد متوسط است. در ا نیوجود دارد و ا یدار یمعن

رابطه،  نیقرار گرفت که ا یکشورها مورد بررس یافکارعموم یریپذ و فرهنگ یا رسانه یپلماسید

 ۀرابط ۀدربار ها افتهی نیط رو به باال است. همچنآن در حد متوس یدار یاز نوع مثبت بوده و معن

 میانگین سطحداد: در  ننشا لمللا بین ۀصعردر  بمطلو تصویر ۀبا ارائ یا رسانه یپلماسید نیب

 یطور به ؛دارد دجوو یدار یتفاوت معن ،مؤلفههاسطوح  تمامیدر  تجربی یمیانگینها با ینظر

 بود. ینظر نیانگیاز م االترب ،تجربی یمیانگینها ،مؤلفهها تمامیکه در 

 جذب در مهم ابزار کی عنوان تصویری بههای  رسانه نقش»( با بررسی 8113) 1زُهرابی

های  رسانهبه این نتیجه دست یافت که « رانیا یدانیم دوورزش  ۀتوسع یبرا یمال تیحما

 دری ترارتأثیرگذ نقش( نترنتیا) دیجد یریهای تصو رسانهویژه  به ی مانند تلویزیون وریتصو

                                                           
1
 Zohrabi 
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و حتی این اند  داشته یخارجگذاری  سرمایه جذب و یالملل بین مسابقات یزبانی، میابیبازار بهبود

اند.  این بخش، نقش کلیدی ایفا کرده یساز یخصوص و یداخلگذاری  سرمایه جذب درها  رسانه

سپس های خارجی و  ها، در جذب سرمایه دهد نقش این رسانه نشان میپژوهش  نایهای  یافته

تر بوده که بیانگر تأثیرگذاری  اصلی و برجسته ورزشالمللی و بازاریابی  میزبانی مسابقات بین

 دررسانه ین تر جذاب عنوان به ونیزیتلوای در این عرصه است. همچنین نقش  دیپلماسی رسانه

های  شنقارزیابی شده و با اشاره به  ،ارتباط شکل نیمؤثرترهای ورزشی  های ارائۀ برنامه زمینه

 و عاتیغلط، شا اطالعات ۀارائهای ورزشی، به  طرح یساز یخصوصها در زمینۀ  رسانه یمنف

 کرده است. تأکید  یساز یخصوص مورددر  کارشناساننادرست  لیتحل و هیتجز

گفتمان در رفتار و ساختار ها  قش رسانهن»ای با عنوان  ( در مقاله8113برزین و سمیعی )

و ساخت ضد گفتمان  «صدای امریکا»و « فارسی سی بی بی»در  ساخت گفتمان« دیپلماتیک

این ، بررسی کردند. براساس ون لیون و ون دایک ۀبا استفاده از نظریرا  در سازمان صدا و سیما

خود، یک سازی  فتمان، در گپارادایم قدرت هوشمندگیری از  ، این دو رسانه، با بهرهپژوهش

قدرت از ایران در پیش گرفتند که در بُعد نرم ای  همذاکرات هستدر پوشش رویکرد ترکیبی 

و در بُعد سخت قدرت، بر شرق دادن غرب نسبت به  عزت و برتریای بر  رسانهطریق دیپلماسی 

 کردند. این پژوهش نشان داد این دو رسانه، بهای ایران تأکید  های هسته نظامی به فعالیتحملۀ 

مایی منفی و تنزل وضعیت برای ایران پرداختند و گفتمان نو نمایی مثبت برای غرب  گفتمانِ

قطب و  ، ایجادایران راندن ای، محرومیت و به حاشیه هسته ۀاز برنامخود ای  پوشش رسانهدر 

، نقش سی و صدای امریکا بی از سوی دیگر، بیسازی کردند.  برجسته را افتراق بین غرب و ایران

 کردند.  بازی یرانمقابله با ابرای غرب را در یک مدیر اجرایی 

 بر کیدتأ با رسانهای دیپلماسی در ملی رسانه برونمرزی شبکههای ( »نقش1373ساداتی )

هش که پژوهای این  را به انجام رسانده است. براساس یافتهوی«  تی پرس و العالم شبکههای

رسانۀ  مرزیِ های برون بهره گرفته است، شبکه ثانویه تحلیل روشبوده و از  تحلیلی ـ توصیفی

 در، پیامرسانی و بازتاب در کارکردی و ساختاری و مشکالت رسانهای کاستیهای وجود باملی 

 ملوانانگیری  نگروگا بحران، هستهای انژری ؛همچون داخلی و بینالمللی حساس موضوعات

 مروه ؛همچون موضوعات برخی در لیمّ رسانهاما  ند،کرد عمل موفق، غزه ماجرای و انگلیسی

 و آیندهنگر، جانبه همه، کالن نگاهی، است الزمو بنابراین  نکرده عمل موفق ندانچ کاواکچی

 . باشد داشته موضوعات به درازمدت
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 های خارجی نگاشته پیش 
ها بر عملکرد دیپلماتیک؛ یک مدل تکاملی  تأثیر رسانه»در پژوهشی با عنوان ( 8111) 1آرچتی

با اتخاذ یک راهبرد مؤثر )دیپلماسی عمومی(، ، های ارتباطی وریافندهد که  نشان می« از تغییر

های خارجی  دیپلماتتأثیر قابل توجهی بر مخاطبان دارند. در این پژوهش، با شمار زیادی از 

در حمایت از یک  یابزار مفیدمصاحبه و نتیجه گرفته شد که فیسبوک و توئیتر،  لندن مقیم

هستند. این پژوهش، با تأکیدبر خارجی با مخاطبان وگو  در گفتنوع جدید از دیپلماسی عمومی 

های اجتماعی( بر مخاطبان با راهبردهای ارتباطی  های تصویری جدید )شبکه تأثیر شگرف رسانه

ی عمومی، پلماسیدمعنای  با مخاطبان بهمؤثر  ارتباط یبرقرارداد که  نشانبراساس اهداف، 

 ها در مذاکرات رسمی دارد.  نتیجه مثبت بر دیپلمات

 جذببرای  هیروس یعموم یپلماسید»ای با عنوان  در مطالعه( 8111)  8یاآناستاز

و جذب بیشتر  یعموم یپلماسیدنشان داد بین « متحده االتیا میمستقگذاری  سرمایه

گذاری خارجی، رابطۀ مثبت وجود دارد. رئیس جمهوری روسیه برای تسهیل در جذب  سرمایه

ی را در دستور کار خود قرار داد. در پیش گرفتن گذاری خارجی، دیپلماسی عمومی فعال سرمایه

گذاری خارجی در روسیه و تدوین قوانین جدید در این  سیاست دوستانه، بهبود فضای سرمایه

گذاری خارجی ایاالت متحده امریکا بود. این  کشور از اقدامات روسیه برای جذب سرمایه

های اقتصادی متقابل  رجی و همکاریهای خا گذاری پژوهش، با اشاره به اینکه افزایش سرمایه

 یفضا بهبودکند برای  بود، پیشنهاد می هیروس یعموم یپلماسیدامریکا و روسیه نتیجۀ 

اداری از  فسادخارجی را برطرف کرد. همچنین  انگذار سرمایه یها ینگرانباید  ،گذاری سرمایه

ضروری است تا  طالعاتا پورتال کی جادیاسیه اعالم شده که ور در کار و کسب انجام موانع

 گذاران خارجی قرار گیرد.  در اختیار سرمایه الزم اطالعات

گذاری  سرمایه جذب در تیفیک ینهاد ریثأت»در پژوهشی با عنوان ( 8114) 3سیهما

 شاخص از استفاده با 8111 ـ 1775آورده است؛ الجزایر در دورۀ « ریالجزا درمستقیم خارجی 

 جذب و گذاری نیز دولت پاسخگو، فضای مفیدی برای سرمایه وسیاسی  و یاقتصاد سازیآزاد

 دهد می نشاناین پژوهش های  افتهایجاد کرد. ی بلندمدت در یخارج میمستق گذاری سرمایه

ی، کیفیت نهادهای اقتصاد سازیآزاد شاخصگذاری مستقیم خارجی با  بین جذب سرمایه

کندـ، رابطۀ  را منعکس می تیفیک با یاسیس نهاد که یی ـپاسخگو و دولت یاثربخشاقتصادی، 

 انیجر بر معنادار و مثبتمدت  کوتاه ، تأثیردولت یاثربخشاین،  بر عالوهداری وجود دارد.  معنی
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مستقیم خارجی دارد و اثرات منفی آن، غیرمنتظره است. براساس نتایج این  گذاری سرمایه

و نیز بهبود  یخارج انذارگ سرمایه حقوق نقضدر کنترل  ریالجزا دولت اقداماتپژوهش، 

 یور بهرهکند و در این راستا اقداماتی نظیر افزایش  ی، نقش حیاتی بازی میاقتصاد سازیآزاد

 ینوآور قیتشوی، اتیمال بار خارج، کاهش جهان باتجاری  یآزاد شی، افزایسودآور، کار و کسب

 میمستق گذاری ایهه منظور سرمب مناسب یفضا کیجاد یا یبراانجام داده است که  رقابت و

 و ینهاد تیفیکی، اقتصادگیری کلی این پژوهش، نهادهای  . نتیجهاستبوده  مؤثر یخارج

 . هستندمستقیم خارجی  گذاری سرمایه جذب در یاساس عوامل ییپاسخگو

 جذب درگذاری  سرمایه قیشوهای ت آژانس نقش»در مقالۀ  (8115)  1اینس کرسان

های  داده از استفاده بارا « اروپا یشرق جنوب یکشورها در یخارج میمستقگذاری  سرمایه

 کننده جیتروی ها های سازمان گیری کرد؛ از توانمندی ، بررسی و نتیجهپانل و ینظرسنج

 از یکم تعداد درها توانستند  گذاری، اندک و ناکافی استفاده شده است و این آژانس سرمایه

ی ملی و ها سازمان از یادیز تعدادد؛ زیرا کنن شرکت یخارج میمستقگذاری  های سرمایه حرط

تعامل ندارند.  یخارج انگذار سرمایه با 8113 و 1777های  سال نیبدر این کشورها ای  منطقه

 یفیک کردیرو کبراساس این پژوهش، کشورهای جنوب شرقی اروپا، به جز کرواسی و کوزوو، ی

در این زمینه، ای  منطقههای  ازمانس از یاریبسو با  دنندار یخارج میمستقگذاری  سرمایه به

 اتیمال و ، دستمزد، تورمیداخل ناخالص دیتولسرانۀ  نرخ داد نشان مدلکنند. این  همکاری نمی

طور کلی در کشورهای مورد بررسی،  است، اما به مؤثر یخارج میمستق گذاری جذب سرمایه بر

ند و ردکنایفا  یخارج انگذار هسرمای با یهمکارخود را در  نقشای،  منطقه و یملهای  سازمان

و راه  شدهن فیتعرآنها های  فعالیت جیتروی و خارج میمستقگذاری  سرمایه یبراای  بودجه چیه

 ای وای  مشاورههای  شرکت قیطر از، کشورهااین  یبازارهادر  یخارج انگذار نفوذ سرمایه

 شان است.  بازرگانیهای  اتاق

یافته( برای رونق بیشتر اقتصادی  ها )حتی توسعهدهد اغلب کشور این تحقیقات نشان می

های  های خارجی استفاده و به این منظور، از همۀ توان و ظرفیت گذاری خود از فرصت سرمایه

کارگیری  کنند. هرچند تحقیقاتی در زمینۀ به برداری می ای بهره نحو شایسته موجود، به

کارگیری دیگر  رت نگرفته است، اما بهگذاری خارجی صو ای برای جذب سرمایه دیپلماسی رسانه

ویژه تلویزیون( به منظور تأثیرگذاری بر  های جمعی )به انواع دیپلماسی و نیز استفاده از رسانه

های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی غافل نشدند. بر این اساس،  های مقابل در زمینه طرف

های متقابل  هت جلب همکاریسازی و متقاعدکردن در ج دیپلماسی روش تأثیرگذار برای زمینه

                                                           
1  Ines Kersan 
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ای بر  دست آمده که بیانگر نقش تأثیرگذار دیپلماسی رسانه هایی به است که در این بین موفقیت

گذاری خارجی بر توسعۀ  سیاست خارجی و روابط سیاسی است. ضمن اینکه نقش سرمایه

کنند تا با جذب  ها تأیید شده است و کشورها تالش می اقتصادی در این پژوهش

 ملاعوها،  های خارجی، به مشکالت اقتصادی خود پاسخ دهند. در این پژوهش گذاری رمایهس

با توجه به درجۀ بازبودن اقتصاد، نرخ بازگشت جی رخا مستقیماری گذ سرمایه ببر جذ موثر

گذاری مستقیم خارجی در صنعت  ها در یک کشور، اهمیت جذب سرمایه سرمایه و زیرساخت

ی در دقتصااشد ر و جیرخا مستقیماری گذ سرمایه متقابل ثرورزی، انفت و گاز ایران، کشا

ی، تأثیر خارج میمستقگذاری  سرمایه جذب در گذاری سرمایه قیشوهای ت آژانس قشکشورها، ن

 جذببا  یعموم یپلماسیدگذاری بر توسعه و رشد کشورها و رابطۀ مثبت  این نوع سرمایه

 رشد یبرا یدیکل جزء کگذاری خارجی ی د سرمایهخارجی بررسی شد و نشان داگذاری  سرمایه

و همۀ کشورها در این  است یاجتماع بهبود یبرا روش کی از یبخش و، داریپا و موفق یاقتصاد

 کنند.  زمینه حداکثر تالش خود را می

ها رابطۀ بین رسانه و سیاست خارجی دوسویه ارزیابی و تأکید شده است  در برخی پژوهش 

ای( با دیپلماسی عمومی و  ید تقویت شود؛ زیرا قدرت نرم )دیپلماسی رسانهکه این رابطه، با

ای بر تبادل فرهنگی کشورها تأیید شده  دارد و نیز تأثیر دیپلماسی رسانه افزا هم تعاملسیاسی 

عزت و ای بر  رسانهقدرت از طریق دیپلماسی است. برخی کشورها )غربی( در بُعد نرم 

سازی کردند و با  ، برنامهنظامیو در بُعد سخت قدرت، بر حملۀ رق شدادن غرب نسبت به  برتری

المللی  ها در تحوالت بین دنبال تأمین منافع خود برآمدند که نقش رسانه ارائۀ اخبار هدفمند، به

 شبکههای نقشای بر تبادل فرهنگی کشورها،  دهد. همچنین نقش دیپلماسی رسانه را نشان می

بیانگر ، هستهای انژری همچون داخلی و بینالمللی حساس ضوعاتمو در، تیوی پرس و العالم

هاست. تفاوت این پژوهش با آنچه در  ای در این عرصه اهمیت و تأثیرگذاری دیپلماسی رسانه

کار رسانه  شناسی، در موضوع پژوهش و رویکرد جدید به ها آمده، عالوه بر روش نگاشته پیش

گذاران خارجی، پژوهشی صورت نگرفته  جلب سرمایهها در  است و تاکنون دربارۀ نقش رسانه

گذاران  منظور جلب سرمایه انداز جدیدی را به است. ضمن اینکه نتایج این پژوهش، چشم

 کند.  خارجی به صدا و سیما ارائه می

 مبانی نظری 
توان در آرای صاحبنظران نوسازی  اندیشه علمی اهمیت نقش رسانه در توسعۀ کشورها را می

عنوان یکی از عوامل اصلی نوسازی در  رسانه به، در پارادایم نوسازیی تبارشناسی کرد. روان

های نوسازی روانی به نوعی تحرک روانی  حوزۀ نظریه. شوند محسوب میکشورهای جهان سوم 
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ای را  های روانی، ارزشی، انگیزشی و اعتقادی تازه یا ذهنی اشاره دارد که در آن افراد ویژگی

بخشی ارتباطات، زمینۀ الزم را برای  طرح نظریۀ توسعه 1د. به عقیده دانیل لرنرکنن کسب می

آورد. لرنر با شناسایی  وجود می منظور ایجاد تحرک اجتماعی به تحرک روحی و رفتاری افراد به

از ها،   جوامع مؤثر است و رسانهنوسازی این الگو در  ؛معتقد بودشناختی در افراد  یک الگوی روان

اندازهای جدید، مردم را در  دادن چشم چراکه با نشان ؛شوند اران مهم نوسازی قلمداد میکارگز

اندیشۀ لرنر در چارچوب نظریۀ اشاعۀ فرهنگی . »دهند تازه قرار میی ها برابر رفتارها و فرهنگ

واسطۀ بسط و نشر عناصر فرهنگی کشورهای غربی  گیرد و متکی بر این ایده است که به قرار می

(. 112: 1321)ازکیا « پیوندد وقوع می شورهای جهان سوم، جریان نوسازی و تجدد بهدر ک

در مدل نوسازی است و هدف این « پیشرفت»های اساسی  از گام «دستکاری فرهنگی»بنابراین 

به انسان مدرن  ،مانده چیزی نیست جز تبدیل و تغییر انسان سنتی جوامع عقب ،دستکاری

های جمعی، سوادآموزی و ارتقای تحصیالت،  ط و گسترش رسانهبه عقیدۀ لرنر، بسغربی. 

منظور نوسازی است و  ها به ترین عوامل برای آمادگی روانی انسان شهرنشینی و مشارکت از مهم

و تأکید براینکه این  رالگوی لرنبا انتقاد از  8ها سهم باال و نقش مهمی دارند. اورت راجرز رسانه

این . مطرح کرد 1723را در سال  3اشاعه ۀنظرینیست، م مناسب برای کشورهای جهان سو الگو

فرایندی  ،کنند. اشاعه پذیرند یا طرد می چگونه نوآوری را می ،نظریه بر این تأکید دارد که افراد

زمانی خاص در میان اعضای  ۀن و در طول دورنوآوری از مجاری معیّ، آن ۀواسط به»است که 

نوآوری، همان اندیشه، کردار یا چیزی است که فرد یا واحد . یابد یک نظام اجتماعی رواج می

ن است راجرز ایای  رویکرد شبکه(. اساس 132: 1328، )زارعیان «داند آن را نو می ۀکنند اقتباس

آورند و در آن با  که ارتباط فرایندی است که شرکت کنندگان در آن، اطالعات را پدید می

  کشورهای  مانند لرنر ضرورتد. وی متقابل دست یابن شوند تا به شناختی یکدیگر سهیم می

با  ، دانست ها می از رسانه  استفاده و  غرب  ۀاز تجرب  را پیروی  توسعه به رسیدن   برای  نیافته توسعه

  بخش  توسعه  و ارتباطات شد  قائلها   و رسانه  ارتباطات  برای بیشتری   راجرز نقش  که  تفاوت  این

نقطۀ شروع »هم  4. اینکلس و اسمیتدید  فردی  میان  و ارتباط  جمعی  ارتباط  را در دو سطح

کننده توسعۀ اقتصادی،  دانند و انسان نوین را فراهم شدن را در نوسازی انسان می تجدد و نو

(. 112: 1321)ازکیا « هایی برمی شمرند سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دانسته و برای او ویژگی

شان این است که آیا وقتی مردم جهان سوم در معرض  متجدد و سؤال اصلی بحث آنان، انسان

سان،  شود؟ بدین تر می تأثیرات تجدد غربی قرار گیرند، نگرششان نسبت به گذشته نوگرایانه
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مطالعۀ تطبیقی در آرژانتین، اسرائیل، هند، شیلی، نیجریه و پاکستان انجام دادند و نتیجه 

و پرورش، محیط شهری، وسایل ارتباط جمعی، دولت ملی و آموزش »گرفتند؛ متغیرهای 

در فرایند نوسازی [های اداری و احزاب سیاسی و محیط کار و فعالیت در کارخانه  دستگاه

(. در این بین، نقش وسایل ارتباط جمعی برجسته است. 111)همان: « ]بیشترین اهمیت را دارد

دنبال عوامل مفقودشدۀ  ی نوسازی، بهپردازان حوزۀ روان از نظریه 1لند دیویدمک کله

به مقولۀ نوسازی  8نیافتگی برخی کشورهای جهان بود و با تئوری میل و نیاز به پیشرفت توسعه

لند ریشۀ این  دانست. مک کله نگریست و عوامل ذهنی و روانی را در توسعه بسیار مؤثر می می

ت: میل و نیاز به پیشرفت در داند و معتقد اس عامل )انگیزش( را در فرهنگ یک جامعه می

لند برای تبیین تجربی کار خود،  مک کله»یافتگی آنها شده است.  برخی جوامع، باعث توسعه

رسد که در  های مختلف و کشورهای مختلف را بررسی کرده و به این نتیجه می ادبیات دوره

دی آن ملت نیز حضور داشته، شاهد رشد و توسعۀ اقتصا« میل به پیشرفت»ادبیاتی که ویروس 

لند، این انگیزش از طریق ایجاد ارتباط با دیگران  عقیدۀ مک کله (. به113: 1321)ازکیا، « بودیم

آید و نقش آموزش، وسایل ارتباط جمعی برای آموزش عمومی و ایجاد این انگیزه  وجود می به

به همان ، فت پیامشان به دریا مندی مردم در کنار عالقه»معتقد است:  3هفریر ئولومهم است. پا

طرح یک  ۀهای خود به دیگران هستند. این به منزل مند به انتشار و انتقال اندیشه عالقه ،اندازه

عامل دستیابی به آزادی است و  ،فراگرد ارتباطی مشارکتی است. در این فراگرد، محاوره

، زارعیان) «شود فراگردهای ارتباطی فاقد مشارکت و محاوره به از خود بیگانگی منجر می

گیرد که با همگرایی و  در این رهیافت، تماس و ارتباط واقعی هنگامی شکل می(. 139: 1328

معلومات از یک منبع موقتی  ۀسوی انتقال یک»اعتماد دو طرف همراه باشد. به اعتقاد فریره 

رد و گذا نمیمثبت وجه در رشد شخصیت آنها تأثیر  به هیچ ،کنندگان انفعالی قدرتمند به دریافت

به ایجاد خودآگاهی مستقل، نگاه منتقدانه و تواناکردن افراد برای مشارکت در حل مسائل 

عامل  ،های آموزشی رتباطات و نظام، افریرهعقیدۀ  (. به132همان: )« کند اجتماعی کمک نمی

نظام کنونی آموزش یک آموزش مخزنی و مبتنی بر معلومات »است و گری و بردگی  سلطه

« معلمان است که باید به نظام جدیدی برای آموزش ستمدیدگان تبدیل شود ۀشد انباشته

5«مراحل رشد اقتصادی»پردازان توسعه در کتاب  از نظریه 4(. والت ویتمن روستو141همان: )
 

مرحلۀ ماقبل خیز هستند و  صورت جوامع در که جوامع سنتی بهای ارائه کرد  مرحله 5الگویی 
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مصرف »صورت جوامعی با  یابند و سرانجام به و سپس قوام میرسند  بعد به مرحلۀ خیز می

آهن را دارند  های راه در اندیشۀ روستو، هر یک از این مراحل حکم ایستگاه. »آیند درمی «انبوه

ترین  که ضرورتاً قطار توسعه باید از همۀ آنها بگذرد و در میان این مراحل، مرحلۀ خیز مهم

منتقدین اکثر کشورهای درحال توسعه، به امید خیز سالیان  قول ای که به مرحله است. مرحله

کننده و  (. جهندگی، توجیه112: 1321)ازکیا، « زنند جای خیز برداشتن درآن درجا می سال به

گذاری  درصد سرمایه 11یک خصوصیت این دوره، حفظ حداقل »ویژگی مرحله خیز است. 

ردم کشورهای جهان سوم، در مرحلۀ نظر روستو م (. به842: 1329)متوسلی، « خالص است

خیز اقتصادی به یک نیروی محرکه نیازمندند که انقالب سیاسی )برای بازسازی نهادهای 

ای  تواند نیروی محرکه المللی، می اصلی(، نوآوری فنی )برای ایجاد تحول( و فضای مساعد بین

شناسی در زمینۀ  جامعههای  رسد، این مدل از نخستین نظریه نظر می در این زمینه باشد. به

نظر روستو، کشورهای در مرحله خیز اقتصادی،  های خارجی باشد؛ زیرا به گذاری سرمایه

توانند از این مرحله گذر کنند و کشورهای پیشرفته، باید به کمک کشورهای در  تنهایی نمی به

صورت  دادها بهصورت استعمار قدیم، بلکه با بستن قرا حال توسعه بشتابند. این بازگشت، نه به

های صنعتی، سود سرشاری را  گذاری در طرح شدند و با سرمایه رسمی وارد این کشورها می

نوعی مردمان کشورهای تازه استقالل یافته و  کردند. ضمن اینکه مدل روستو به عاید خود می

 های استعمارگر را به ایجاد تغییر سیاسی در کشورهای جهان سوم و آزادشده از امپراتوری

ها با رنگ و لعاب علمی و کمک به توسعه و پیشرفتِ ممالک پریده از چنگ  پذیرش نگاه غربی

 کرد.  آنان تشویق و راه نجات این کشورها را بار دیگر افتادن در دام نواستعمارگران توصیه می

کار رفته  المللی به عنوان روابط عمومی بین ای نخست، در حوزۀ سیاسی و به دیپلماسی رسانه

کنند.  ها با استفاده از وسایل ارتباطی برای هدایت دیپلماسی عمومی تالش می ست و دولتا

های عمومی را  ها، مستقیم یا غیرمستقیم، آن نظرات و نگرش ها، افراد و گروه دولت»ای که  شیوه

گیری در سیاست خارجی دولت دیگر مربوط  دهند که مستقیماً به تصمیم تحت تأثیر قرار می

بدون آنکه به اشغال نظامی و استیالی مستقیم بر »(. امریکا 23: 1322)گیلبوآ،  «شود می

از راه نفوذ فرهنگی و ارتباطی، منافع اقتصادی  ]می تواند[های دیگر نیاز داشته باشد،  سرزمین

داری امریکا را در سراسر دنیا گسترش دهد و رهبری امپریالیسم جهانی  مؤسسات بزرگ سرمایه

برد؛ زیرا تأثیر  های تلویزیون سود می ( و در این راه، از برنامه71: 1371)شیلر، « یرددست گ را به

های دیپلماتیک است  تصاویر تلویزیونی از یک صحنه بر سیاستگزاران گاهی اوقات، بیش از پیام

شود. نظریۀ اقتصاد سیاسی  صورت تلگرافی یا تلفنی دریافت می ها به که از دفاتر و سفارتخانه

ای، بنا به خواست  ها و افزایش تولیدات رسانه رشد و گسترش رسانه»نه تأکید دارد رسا

( و 122: 1373زاده،  )مهدی« های بزرگ و مطابق با منافع و راهبردهای آنها بوده است شرکت
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های توسعه،  ها را در اجرای برنامه توانند، انحراف نهادها و سازمان ها در قالب برنامه می رسانه

شود. در این نقش،  ها گفته می رسانه 1ی و حتی آگاه کنند که به این موارد، نقش نورافکنیادآور

ها طرح و از سوی  انداز آن، در رسانه ای و چشم های مناسب در راستای نیازهای توسعه سوژه

های متعددی دارند،  ها نقش شود. رسانه می 8سازی ای در جامعه برجسته دیگر نیازهای توسعه

توانند به آن توجه و  ها می به رشد و بالندگی جامعه از دیگر مواردی است که رسانهپرداختن 

توانند، انحراف نهادها و  ها می ها در قالب برنامه زمینۀ مشارکت همگانی را فراهم کنند. رسانه

های توسعه یادآوری و آگاه کنند که به همۀ این  های مختلف جامعه را در اجرای برنامه سازمان

های مناسب در راستای  شود. در این نقش، سوژه ها گفته می رسانه 3د، نقش نورافکنموار

ای در  ها طرح و از سوی دیگر نیازهای توسعه انداز آن، در رسانه ای و چشم نیازهای توسعه

انداز  توان براساس مطالعات اساسی در چشم شود. نیازهایی که می سازی می جامعه، برجسته

سازی، کاهش  تلف شامل پیوستن به بازارهای جهانی، لزوم خصوصیتوسعه به ابعاد مخ

گری دولت و واگذاری امور به مردم در جهت توسعۀ اقتصادی اشاره کرد. نظریۀ  تصدی

های ذهنی آنان  ها بر شناخت و نگرش مردم و تعیین اولویت مدعی تأثیر رسانه» 4سازی برجسته

وعات و رویدادها در قالب خبر و گزارش خبری سازی بعضی از موض از طریق انتخاب و برجسته

ها و رویدادها، بر  کردن بعضی از موضوع ها با برجسته (. رسانه28: 1373زاده،  )مهدی« است

کنند که مردم دربارۀ چه بیندیشند. که  گذارند، تعیین می آگاهی و اطالعات مردم تأثیر می

سازان  معین و محدود، و مورد تصمیم کردن مردم به موضوعات بیانگر قدرت رسانه، در معطوف

 جامعه است. 

توان چنین نتیجه گرفت که در جوامع پیچیده، موضوعات زیادی وجود دارد  در مجموع می

که مخاطبان ممکن است راجع به درستی آن اطمینان نداشته باشند. مخاطبان برای کاهش 

زدایی، یکی از  د؛ چراکه ابهامهای جمعی روی آورن آور، ممکن است به رسانه این ابهام تشویش

دهی واقعیت، قدرت  نیازهای اصلی مردم در یک جامعۀ پیچیده است. این امر، در تعریف و شکل

 به یهد شکل و ساختن درای  فعاالنه اریبس نقشجمعی های  رسانهدهد.  ها می زیادی به رسانه

مخصوص به خود، برای انتقال و از زبان  دندارواحد  یقتیحق از های مختلف نسخه ارائه و مسائل

یا اخالقیات و ها  و سبکها  از واژگان، تکنیکو معنایی خلق پیام و تأثیرگذاری بر مخاطبان، 

ای داشته باشد.  کننده دهی افکارعمومی نقش تعیین تا در شکلکنند  باورهای خاصی استفاده می

ها با چه گفتمانی و  انهکند تا مشخص شود رس های مطروحه، زمینه را فراهم می لذا نظریه

                                                           
1
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2
 Agenda Setting 

3
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4
 Agenda Setting Theory 
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ای  شاخهای،  رسانه گفتمان در تفحصشوند.  چگونه باعث جلب مخاطبان به موضوع خاص می

از سوی دیگر، مطالعات اقتصادی از . استو تصویر  کالم یانتقاد لیتحل در جاافتاده و سودمند

ای موجود در ه گیرد؛ چراکه وسایل ارتباطات جمعی، در بستر نظریه مکاتب ارتباطات کمک می

کننده دارند و اغلب کشورها در این راستا  انداز آیندۀ اقتصادی کشورها نقش تعیین ترسیم چشم

 کارگیری اصول علم ارتباطات پیش ببرند.  کنند تا منافع ملی خود را با به تالش می

 اهداف پژوهش 
جی و استفادۀ گذاری خار ای در عرصۀ جذب سرمایه های رسانه ها و فرصت شناسایی قوت ـ  1

 منظور تأمین منافع ملی.  تر از ظرفیت رسانۀ ملی به مطلوب

 ای در بُعد خارجی بازشناسی کارکردهای اقتصادی رسانۀ ملی و نقش دیپلماسی رسانه ـ  8

 های موجودِ تلویزیون ایران ها، تهدیدها و ظرفیت ها، ضعف شناسایی توانمندی ـ  3

 سؤاالت پژوهش 
 توان جستجو کرد؟  هایی می گذاری خارجی را در چه حوزه ر زمینۀ جذب سرمایهراهبرد ملی د ـ  1

های اصلی  عنوان یکی از پیشران ای در مسیر دیپلماسی اقتصادی به دولت از ظرفیت رسانه ـ  8

 تواند بکند؟ ای می های خارجی چه استفاده گذاری جذب سرمایه

گذاران خارجی  گذاری، و جلب سرمایه ب سرمایهای برای ترسیم راهبرد جذ پارامترهای رسانه ـ  3

 در سپهر اقتصادی کشور چیست؟

تواند برای جلب  های خود می سازی های اقتصادی که صدا و سیما در برنامه ترین مؤلفه مهم ـ  4

 شود؟  گذاران خارجی بر آن متمرکز شود، چه موضوعاتی را شامل می سرمایه

 عملیاتی تعاریف
دهندۀ مازاد سرمایه را به کشورهای دارای کمبود  : نقش انتقال1م خارجیگذاری مستقی سرمایه

کند، زمینه را برای تغییر در  سرمایه دارد. کشوری که سرمایۀ خارجی را صادر می

 (.111: 1374سازد )مصلی نژاد،  های اجتماعی و اقتصادی کشور میزبان فرآهم می زیرساخت

های اقتصادی و اجتماعی جامعه،  طی آن شالودهکه عدی فرآیندی چندبُ: 8توسعۀ اقتصادی

های اقتصادی  شود و حاصل چنین دگرگونی و تحولی، در درجۀ اوّل کاهش نابرابری دگرگون می

)ازکیا و غفاری،  های تولیدی، توزیع و الگوی مصرف جامعه خواهد بود و تغییراتی در زمینه

1374 :45.) 

                                                           
1
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2
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الملل  ن کشورها، حل و فصل اختالفات محیط بینهنر ایجاد ارتباط میاای:  دیپلماسی رسانه

این میان، تلویزیون جهانی نقش  که دراست های جهانی  و اقناع جوامع دیگر از طریق رسانه

المللی  فصل مخاصمات بین و حل مهمی در تعامالت سیاسی و روابط بین بازیگران سیاسی و

  (.Taylor, 1997p: 83) برعهده دارد

 روش شناسی 
عام، استقرایی »در دستور کار قرار گرفت. روشی که  1ای نجام این پژوهش، روشِ زمینهبرای ا

ها و قضایا را  ها، مفاهیم، فرضیه نظریه»( و 874: 1372)ازکیا و دیگران، « و تفسیری است

های نظری موجود،  ها یا چارچوب های قبلیِ سایر پژوهش فرض جای استنتاج از پیش به

ها  (. مفاهیم واحدهای اصلی و مقوله117: 1325)حریری، « کند شف میها ک مستقیم از داده

ها در مقایسه با مفاهیم، سطح باالتری دارد و سنگ بنای  عنصر دوم تحلیل است. مقوله

یافتۀ بین یک مقوله و مفاهیم آن و روابط بین  ها روابط تعمیم سازی است. گزاره نظریه

 دهد.  های ناپیوسته را نشان می مقوله

 گیری و حجم نمونه روش نمونه 
های  نفر از خبرگان اقتصادی و رسانه و مسئوالن در وزارتخانه 34جامعۀ آماری این تحقیق را 

های فنی  گذاری و کمک های سرمایه اقتصاد، امورخارجه، کار و رفاه اجتماعی، همچنین سازمان

های تهران، عالمه طباطبایی،  و اقتصادی، صدا و سیما و برنامه و بودجه، و استادهای دانشگاه

ها  گیری، اشباع نظری بود و انتخاب نمونه دهند. مالک نمونه مازندران و آزاد اسالمی تشکیل می

کردن یک مقولۀ نظری کمکی نکرد  های اضافی، به تکمیل و مشخص تا آنجا پیش رفت که داده

 نظر رسیدند.  ها مشابه به و مصاحبه

 کننده در پژوهش رکتهای اعضای مشا : ویژگی1جدول

 مالحظات موقعیت شغلی تحصیالت جنس سن شونده مصاحبه

 فرهنگ و ارتباطات مرزی صدا و سیما معاون برون دکتری مرد 51 پیمان جبلی ـ  1

 دکتری مرد 54 حبیب جباری  ـ 8
ریزی و آمایش  معاون برنامه

 سرزمین سازمان برنامه و بودجه

شناسی  جامعه

 اقتصادی و توسعه

عالءالدین   ـ 3

 ازوجی
 دکتری مرد 44

مشاور وزیر و مدیر کل 

سیاستگزاری و توسعه اشتغال 

 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

 اقتصاد

                                                           
1
 Grounded  Theory  Approach 
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 کننده در پژوهش رکتهای اعضای مشا : ویژگی1دولجادامه 
 مالحظات موقعیت شغلی تحصیالت جنس سن شونده مصاحبه

 دکتری زن 21 زهرا کریمی  ـ 4
عضو هیأت علمی دانشکده 

 اقتصاد دانشگاه مازندران
علوم اقتصادی، بازار 

 کار و توسعه

انوشیروان تقی ـ  5
 پور

 ریدکت مرد 43
معاون امور اقتصاد کالن سازمان 

 برنامه و بودجه
 اقتصاد مالی

 دکتری مرد 51 احمد جمالیـ  2
گذاری سازمان  مدیرکل سرمایه

های  گذاری و کمک سرمایه
 اقتصادی و فنی ایران

 مدیریت

 قائم مقام خبرگزاری صدا و سیما دکتری مرد 58 حسن عابدینیـ  9
سیاست گذاری 

 عمومی

 دکتری مرد 42 بریصادق اکـ  2
مدیرکل دفتر روابط اقتصاد 

گذاری و  خارجی سازمان سرمایه
 های اقتصادی و فنی ایران کمک

شناسی  جامعه
 اقتصادی و توسعه

 دکتری مرد 51 علیرضا میرویسیـ  7

مسئول مذاکرات معاهدات 
گذاری خارجی  المللی سرمایه بین

گذاری و  سازمان سرمایه
 یرانهای اقتصادی و فنی ا کمک

 الملل روابط بین

شهرام ـ  11
 سعادتمند

 دکتری مرد 47
گذاری خارجی  مسئول سرمایه

گذاری و  سازمان سرمایه
 های اقتصادی و فنی ایران کمک

 الملل روابط بین

عباس ـ  11
 محمدنژاد

 مرد 42
دانشجوی 

 دکتری
کل خبر و تفسیر معاونت  مدیر

 مرزی برون
 امنیت ملی

سیدمحمدرضا ـ  18
 رانیسیدنو

 دکتری مرد 52
عضو هیأت علمی دانشکده 

 اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی
 اقتصاد

 دکتری مرد 58 میثم موساییـ  13
عضو هیأت علمی دانشکده علوم 

 اجتماعی دانشگاه تهران
 اقتصاد

 دکتری مرد 92 ابراهیم رزاقیـ  14
عضو هیأت علمی سابق دانشکده 

 اقتصاد دانشگاه تهران
 ادیتوسعۀ اقتص

 دکتری مرد 53 علی خاکساریـ  15
عضو هیأت علمی دانشکده علوم 

اجتماعی دانشگاه عالمه 
 طباطبایی

ریزی شهری  برنامه
 ای و منطقه

 مرد 51 محمد چالوییـ  12
کارشناسی 

 ارشد

های  رئیس گروه نظارت و طرح
گذاری خارجی سازمان  سرمایه

های  گذاری و کمک سرمایه
 اقتصادی و فنی ایران

الملل و  قتصاد بینا
 مدیریت شهری
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 کننده در پژوهش رکتهای اعضای مشا : ویژگی1دولجادامه 

 مالحظات موقعیت شغلی تحصیالت جنس سن شونده مصاحبه

مسعود   ـ 19
 میرزاخانی

 مرد 51
کارشناسی 

 ارشد
 مدیر خبر پخش اخبار سیما

اقتصاد و معارف 
 اسالمی

 زن 32 الهام سخایی  -12 
کارشناسی 

 ارشد

رئیس گروه خدمات و نظارت بر 
گذاری خارجی سازمان  سرمایه

گذاری خارجی و  سرمایه
 انهای اقتصادی و فنی ایر کمک

 مدیریت کارآفرینی
 

 مرد 47 آرمین کریمی  ـ 17
کارشناسی 

 ارشد

مدیرکل نظارت و ارزیابی 
اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
 اقتصاد

بهروز   ـ 81
 علیشیری

 دکتری مرد 54

قائم مقام رئیس سازمان 
گذاری خارجی و  سرمایه

های اقتصادی و فنی ایران  کمک
 و رئیس سابق این سازمان

شناسی  جامعه
 اقتصادی و توسعه

 دکتری مرد 22 احمد توکلی  ـ 81
نماینده سابق مردم تهران در 

 مجلس شورای اسالمی
 اقتصاد

ابوالفضل   ـ 88
 وند ظهره

 مرد 52
کارشناسی 

 ارشد

دیپلمات: سفیر سابق ایران در 
کشورهای ایتالیا؛ افغانستان و 

 نیجریه

اقتصاد و روابط 
 الملل بین

ن شاه ساسا ـ  83
 ویسی

 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران دکتری مرد 42

اقتصاد و سیاست ـ  1
خط مشی ـ  8

عمومی و 
 سیاستگزاری

 کارشناسی مرد 52 ایرج سبقتی  ـ 84
قائم مقام معاون سیاسی و رئیس 

 سابق واحدمرکزی خبر
 علوم سیاسی

 دکتری مرد 24 فرشاد مومنی ـ  85
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه 

 عالمه طباطبایی
اقتصاد توسعه و 

 اقتصاد ایران

محمدقلی  ـ  82
 یوسفی

 دکتری مرد 23
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه 

 عالمه طباطبایی
اقتصاد صنعتی با 

 الملل گرایش بین

 دکتری مرد 58 اکبر نصراللهی  ـ 89

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد تهران مرکزی، و 

و ارزیابی  مدیرکل سابق نظارت
 های سازمان صدا و سیما برنامه

 علوم ارتباطات

حوریه دهقان   ـ 82
 شاد

 دکتری زن 51
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد 

 اسالمی واحد تهران مرکزی
 علوم ارتباطات
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 کننده در پژوهش رکتهای اعضای مشا : ویژگی1دولجادامه 

 مالحظات موقعیت شغلی تحصیالت جنس سن شونده مصاحبه

 دکتری مرد 58 حسن رستمی ـ  87
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد 

 اسالمی واحد تهران مرکزی،
 علوم ارتباطات

محمدعلی  ـ  31
 عبداله زاده

 دکتری مرد 42
معاون امور حقوقی و مجلس 
رئیس سازمان صدا و سیما و 
 نماینده سابق مجلس شورای

 الملل روابط بین

داوود   ـ 31
 جعفری دانش

 دکتری مرد 23

عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، معاون وزیر بهداشت درمان 

و آموزش پزشکی، وزیر اسبق 
لمی اقتصاد و عضو هیأت ع

 دانشگاه عالمه طباطبایی

 اقتصاد

غالمرضا   ـ 38
 غفاری

 دکتری مرد 58

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری 

اطالعات، رئیس سابق دانشکده 
 علوم اجتماعی دانشگاه تهران

شناسی  جامعه
 توسعه

محمدقلی  ـ  33
 میناوند

 دکتری مرد 55
عضو هیأت علمی دانشکده علوم 

 تباطات صدا و سیماار
علوم سیاسی و 

 ارتباطات

 دکتری مرد 59 داریوش صولت ـ 34
معاون مدیرکل دیپلماسی عمومی 

 وزارت امورخارجه
 الملل حقوق بین

 ها: ابزار تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده 
یان کنندگان برای هدایت جر ها بود که در آن به مشارکت مصاحبۀ عمیق، ابزار گردآوری داده

ش، وسود جسته است. در این ر1وگو، آزادی بیشتری داده شد. این پژوهش از تحلیل محتوا گفت

محتواى کیفى منابع مورد بررسى به ها مرتب و سپس  ها براساس ترتیب زمانی مصاحبه داده

ها  (، داده1های آن )جدول شمارۀ  شدن مفاهیم و رده با مشخصهاى کمّى تبدیل شد.  داده

( کدگذاری شد و مدل نهایی با کدگذاری انتخابی 8ز و محوری )جدول شمارۀ صورت با به

 دست آمد.  به

  

                                                           
1   content analysis 
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 ای مورد بررسی تفکیک حوزۀ رسانه : تعداد مفاهیم، مقوالت جزء و عمده به1جدول شمارۀ

 حوزۀ مورد بررسی ردیف
تعداد مفاهیم 
 استخراج شده

تعداد مقوالت جزء 
 استخراج شده

مقوالت عمده 
 ادغام شده

1 
های  تصویر سازی از فرصت

 گذاری و تبیین سودآوری سرمایه
829 2 2 

8 
ضعف مدیریت برنامه اقتصادی رسانه 

 و غفلت دولت از این ابزار ارتباطی
813 2 5 

 3 2 119 گری و ایجاد تفاهم ملی مطالبه 3

4 
هراسی با  )روشنگری( مقابله با ایران

 ها تبیین واقعیت
74 3 3 

5 
ها و  انعکاس پیشرفت سازی( )برنامه

 توسعۀ کشور
52 5 5 

2 
دهی دولت  انداز( جهت )ترسیم چشم

 گذاران داخلی و خارجی و سرمایه
48 3 3 

 85 31 211  جمع

 

ای به تفکیک ابعاد، شرایطی،  شدۀ عوامل رسانه : مقوالت عمدۀ استخراج2جدول شمارۀ 

 تعاملی، پیامدی

 ردیف
حوزۀ 
مورد 
 بررسی

 ت عمدهمقوال مقوالت جزء
نوع مقوله 

ای تعاملی  )زمینه
 پیامدی(

 
 
 
 
1 

 
 
 

 تصویرسازی

امنیت و آرامش کشور نشان   ـ  1
 داده شود

تصویرسازی از امنیت   ـ  1
 و آرامش

ها و  معرفی فرصت  ـ  8
 گذاری انداز سرمایه چشم

های  تبیین فرصت  ـ  3
 سودآور

 آزمایی راستی  ـ  4
 رسانی اطالع  ـ  5

دادن امنیت  نشان  ـ  2
 گذاری سرمایه

 

 پیامدی  ـ  1

های اقتصادی برای  فرصت  ـ  8
تصویرسازی  گذاری خارجی سرمایه

 شود
 زمینه ای  ـ  8

گذاری  انداز روشن سرمایه چشم  ـ  3
 خارجی با برنامۀ قوی تبیین شود

 زمینه ای  ـ  3

های سودآور  فرصت  ـ  4
گذاری خارجی شناسایی و  سرمایه

 نشان داده شود
 یپیامد  ـ  4

های اقتصادی برای  شاخص  ـ  5
 گذاران در رسانه تبیین شود سرمایه

 زمینه ای  ـ  5

گذاری و  تسهیالت سرمایه  ـ  2
 رسانی شود های اقتصادی اطالع طرح

 تعاملی  ـ  2

های اقتصادی کشور،  واقعیت  ـ  9
 درستی انعکاس یابد به

 تعاملی  ـ  9

های امنیت  واقعیت  ـ  2
 آزمایی شود ستیگذاری را سرمایه

 پیامدی  ـ  2
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ای به تفکیک ابعاد،  شدۀ عوامل رسانه : مقوالت عمدۀ استخراج2دول شمارۀ جادامه 

 شرایطی، تعاملی، پیامدی

 ردیف

حوزۀ 

مورد 

 بررسی

 ت عمدهمقوال مقوالت جزء

نوع مقوله 

ای تعاملی  )زمینه

 پیامدی(

 
 
 
8 

 
 

 مدیریتی

های اقتصادی بسیار  برنامه  ـ  1
 ضعیف است

های  ضعف برنامه  ـ  9
فقدان   ـ  2اقتصادی 

 ـ  7نیروهای متخصص 
 غفلت از ابزار رسانه 
فقدان پیوست   ـ  11 

فقدان  ـ  11ای و  رسانه
تعامل تخصصی بین دولت 

 و رسانه

 

 ای زمینه  ـ  1

متخصص برای  رسانه نیرو  ـ  8
 های اقتصادی ندارد ساخت برنامه

 ای زمینه  ـ  8

دولت از ابزار رسانه برای   ـ  3
های اقتصادی غافل  پیشبرد طرح

 است
 ای زمینه  ـ  3

های اقتصادی دولت  برنامه  ـ  4
 ای ندارد پیوست رسانه

 ای زمینه  ـ  4

ای  رابطۀ دولت و رسانه حرفه  ـ  5
 نیست

 تعاملی  ـ  5

دولت و رسانه تعامل تخصصی   ـ  2
 ندارند

 ای زمینه  ـ  2

 
 
3 

 
گری  مطالبه

و ایجاد 
 تفاهم ملی

رسانه باید حقوق مردم و   ـ  1
 گذاران را مطالبه کند سرمایه

 گری مطالبه ـ  18
افزایی و  دانش  ـ  13 

گری و  اصالح  ـ  14ترغیب 
 تبیین

 پیامدی  ـ  1

گذاران باشد  زبان گویای سرمایه  ـ  8
 ناها را انعکاس دهدو تنگ

 پیامدی  ـ  8

دانش عمومی را دربارۀ   ـ  3
 گذاری خارجی افزایش دهد سرمایه

 تعاملی  ـ  3

گذاران را به مشارکت در  سرمایه  ـ  4
 های تولیدی ترغیب کند طرح

 تعاملی  ـ  4

ذهنیت منفی نسبت به   ـ  5
 گذاران خارجی را اصالح کند سرمایه

 تعاملی  ـ  5

گذاری  یت و فواید سرمایهاهم  ـ  2
 خارجی در کشور تبیین شود

 ای زمینه  ـ  2

 
 
4 

 
 روشنگری

سازی قوی، پروژۀ  با برنامه ـ  1
 هراسی  پروژۀ ایران  ـ  15 هراسی را خنثی کند ایران

گذاران  معرفی سرمایه ـ  12
 موفق خارجی 

 گرایی ترویج قانون ـ  19

 تعاملی  ـ  1

جی در گذاران موفق خار سرمایه ـ  8
 ایران را معرفی کند

 پیامدی  ـ  8

قانونگرایی و اجرای قانون را با   ـ  3
 های عینی نشان دهد شاخص

 پیامدی  ـ  3
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ای به تفکیک ابعاد،  شدۀ عوامل رسانه : مقوالت عمدۀ استخراج2دول شمارۀ جادامه 

 شرایطی، تعاملی، پیامدی

 ردیف
حوزۀ 
مورد 
 بررسی

 ت عمدهمقوال مقوالت جزء
نوع مقوله 

ای تعاملی  )زمینه
 پیامدی(

 
5 

 
 

برنامه 
 سازی

رسانه باید از انفعال خارج و در   ـ  1
 معرفی درست کشور فعال شود

 ایفای نقش فعال ـ  12
 بخشی عمق ـ  17 

 تبلیغ کاالهای ایران ـ  81 
تبیین نقش  ـ  81 

گذاری خارجی در  سرمایه
 توسعۀ اقتصادی

 ایجاد تفاهم ملی  ـ  88 

 ای زمینه  ـ  1

ها در جهت عمق بخشی  برنامه ـ  8
 تفکر مخاطبان پخش شود

 تعاملی  ـ  8

تولیدات و کاالهای ایرانی را  ـ  3
 تبلیغ کند

 ـ  تعاملی  ـ  3
 پیامدی 

گذاری خارجی را  نقش سرمایه  ـ  4
 ۀ اقتصادی نشان دهددر توسع

 پیامدی  ـ  4

گذاری  در جهت جذب سرمایه ـ  5
 خارجی تفاهم ملی ایجاد کند

 تعاملی  ـ  5

 
2 

ترسیم 
 انداز چشم

های اقتصادی دولت را  برنامه ـ  1
 دهی جهت ـ  83 جهت بدهد

معرفی بازارهای  ـ  84 
 جهانی و

ها و  تبیین قوت ـ  85 
 ها کاستی

 تعاملی  ـ  1

زارهای جهانی را برای توسعه با ـ  8
 صادرات معرفی کند

 پیامدی  ـ  8

های  های طرح های و قوت کاستی ـ  3
 اقتصادی دولت را نشان دهد

 تعاملی  ـ  3

های خارجی  گذاری این پژوهش اکتشافی است و از صاحبنظران دربارۀ اهمیت جذب سرمایه

صورت  ها به ر کدگذاری باز، دادهای در این زمینه، پرسش شد. د و نقش دیپلماسی رسانه

سازی، و تجزیه و تحلیل شد. کدگذاری محوری، تأکید بر  واحدهای معنادار مجزا درآمد، مفهوم

یک پدیده با درنظر گرفتن مجموعۀ شرایطی است که به ایجاد آن پدیده منجر شد. اما 

، گسترش خط اصلی کدگذاری انتخابی، انتخاب یک مقوله، برای مقولۀ مرکزی و ایده اصلی آن

ای،  گر، زمینه موضوع مطالعه است. دو مدل نهایی براساس شش شرط پدیده، علّی، مداخله

ای است که  گذاری خارجی پدیده راهبردی و تعاملی در کدگذاری انتخابی تدوین شد. سرمایه

 ار اصلی مقولۀ که استهایی  گیرد، اما شرط علّی، مقوله تحت تأثیر مجموعه شرایط شکل می

المللی، علتِ اعمال  های بین انجامد. چالش می نظر مورد پدیدۀوقوع  به ودهد  می قرارتأثیر  تحت

کارگیری راهبردها  به است که پدیده مربوط به ساختاری گر، شرایط تحریم است. شرط مداخله

ی. هراس کند؛ مانند پروژۀ ایران گذاران خارجی تسهیل، یا محدود می را در زمینۀ جلب سرمایه

و شرط  گیرد می صورت واکنش در آن و های کنش راهبرد ای: ایران است که شرط زمینه

 نظر مورد پدیدۀ با برخورد و کنترل، اداره راهبردی: راهبردها ساز وکار و تدبیری است که برای
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شود،  شدن تولیدات داخلی می صرفه گذاران، باعث به بهره به سرمایه است و یا مثالً اعطای وام کم

های تولیدی  گیری بنگاه مربوطه است مانند شکل راهبردهای اثر اما شرط پیامدی ناشی از

 های سودآور است.  داخلی، که نتیجۀ تسهیل مشارکت در طرح

 های پژوهش یافته
گذاری  های پژوهش، سرمایه گذاری خارجی برای کشور، یافته با توجه به اهمیت جذب سرمایه

بزارهای توسعه و ریشۀ حل مشکالت اقتصادی، برای رشد سرمایۀ عنوان یکی از ا خارجی را به

گذاری  کند. اولویت نخست ایران برای جذب سرمایه ثابت و حضور در بازارهای جهانی تأیید می

کردن آن و انتقال فنون مدیریت  ها، پُرکردن شکاف فناوری، بومی مستقیم خارجی طبق یافته

المللی و خروج از اقتصاد  ر دسترسی به بازارهای بینمنظو نوین است. رونق تجارت خارجی به

های مستقیم خارجی در ایران است. در این پژوهش، از  رانتی، از اهداف مهم جذب سرمایه

 گذاری خارجی شناسایی شد.  طریق کدگذاری باز و محوری عامل تأثیرگذار بر جذب سرمایه

ترین و  از مهم« تبیین سودآوریگذاری و  های سرمایه تصویرسازی از فرصت»تصویرسازی: 

شده و مفاهیم مرتبط با  گذاری خارجی شناخته ترین وظایف رسانۀ ملی برای جلب سرمایه اصلی

مورد فراوانی( در صدر قرار گرفته است. هشت مقولۀ جزء شامل؛ انعکاس امنیت و  829آن )با 

انداز  ی شود، چشمگذاری خارجی تصویرساز های اقتصادی برای سرمایه آرامش کشور، فرصت

گذاری  های سودآور سرمایه گذاری خارجی با برنامۀ قوی تبیین شود، فرصت روشن سرمایه

گذاران در رسانه تبیین  های اقتصادی برای سرمایه خارجی شناسایی و نشان داده شود، شاخص

 های اقتصادی رسانی شود، واقعیت های اقتصادی اطالع گذاری و طرح شود، تسهیالت سرمایه

آزمایی شود، در این  گذاری راستی های امنیت سرمایه درستی انعکاس یابد و واقعیت کشور به

ای، تعاملی و پیامدی(  های جزء )زمینه زمینه، از طریق کدگذاری باز استخراج شد. نوع مقوله

ها آمده است. در نهایت شش مقولۀ عمدۀ ادغام شده  مشخص شده و مقابله هریک از گزاره

گذاری، تبیین  انداز سرمایه ها و چشم یر سازی از امنیت و آرامش، معرفی فرصتشامل؛ تصو

 گذاری است.  دادن امنیت سرمایه رسانی، و نشان آزمایی، اطالع های سودآور، راستی فرصت

های اقتصادی در  عامل مدیریتی و غفلت دولت از رسانه: ضعف مدیریتی در ساخت برنامه

گذاری  ین ابزار ارتباطی، از عوامل تأثیرگذار بر جلب سرمایهرسانۀ ملی و غفلت دولت از ا

مورد فراوانی داشته که از طریق  813خارجی بیان شده و مفاهیم مرتبط با این دو عامل 

بودن  دست آمده است. شش مقولۀ جزء مرتبط با این مفاهیم شامل؛ ضعیف کدگذاری باز به

های اقتصادی، غفلت  افی برای ساخت برنامههای اقتصادی، نیرو متخصص اقتصادی ناک برنامه

های اقتصادی دولت پیوست  های اقتصادی، برنامه دولت از ابزار رسانه برای پیشبرد طرح
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ای نیست و تعامل تخصصی ناکافی دولت و رسانه  ای ندارد، رابطۀ دولت و رسانه حرفه رسانه

ای، تعاملی و  اساس )زمینهاست که از طریق کدگذاری محوری استخراج و نوع مقوالت جزء بر

های جزء، پنج مقوله عمده ادغام شده شامل؛ ضعف  پیامدی( مشخص شد. از این مقوله

های اقتصادی، نیروهای متخصص اقتصادی ناکافی، غفلت از ابزار رسانه، فقدان پیوست  برنامه

 ای، و ضعف تعامل تخصصی بین دولت و رسانه، استخراج شد.  رسانه

گذاری خارجی  جاد تفاهم ملی: از وظایف صدا و سیما برای جذب سرمایهگری و ای مطالبه

مورد فراوانی  119بیان شده و مفاهیم مرتبط با این دو عامل، « گری و ایجاد تفاهم ملی مطالبه»

داشته است. با کدگذاری محوری، شش مقولۀ جزء شامل؛ رسانه باید حقوق مردم و 

گذاران باشد و تنگناها را انعکاس دهد، دانش  گویای سرمایهگذاران را مطالبه کند، زبان  سرمایه

های  گذاران را به مشارکت در طرح گذاری خارجی افزایش دهد، سرمایه عمومی را دربارۀ سرمایه

گذاران خارجی را اصالح کند و اهمیت و  تولیدی ترغیب کند، ذهنیت منفی نسبت به سرمایه

ین شود، استخراج شد که با مفاهیم مرتبط، گذاری خارجی در کشور تبی فواید سرمایه

افزایی و ترغیب،  گری، دانش شده، سه مورد شامل؛ مطالبه همپوشانی دارد. مقولۀ عمدۀ ادغام

 بندی شد.  هاست که مقوله گری و تبیین واقعیت اصالح

ز ها ا هراسی با تبیین واقعیت هراسی: مقابله با پروژۀ ایران روشنگری برای مقابله با ایران

گذاران  های مهم صدا و سیما برای افزایش بصیرت افکارعمومی در خارج و جلب سرمایه اولویت

مورد فراوانی داشته که از طریق کدگذاری باز  74خارجی مطرح شده و مفاهیم مرتبط با آن 

هراسی  سازی قوی پروژۀ ایران شده آن شامل؛ با برنامه های جزء استخراج استخراج شده است. مقوله

گرایی و اجرای قانون را  گذاران موفق خارجی در ایران را معرفی کند و قانون ا خنثی کند، سرمایهر

های جزء،  دست آمد. نوع مقوله های عینی نشان دهد، است که از طریق کدگذاری باز به با شاخص

معرفی  هراسی، بودن مشخص شد. مقابله با پروژه ایران ای بودن، تعاملی و پیامدی بر اساس زمینه

 گرایی، سه مقولۀ عمدۀ ادغام شده است.  گذاران موفق خارجی، و ترویج قانون سرمایه

گذاری  ها و توسعۀ کشور، از عوامل تأثیرگذار بر جلب سرمایه سازی: انعکاس پیشرفت برنامه

مورد فراوانی داشته است. پنج مقولۀ  52خارجی بیان شده و مفاهیم مرتبط با این دو عامل، 

مل؛ خروج رسانه از انفعال، عمق بخشی به تفکر مخاطبان، تبلیغ کاالهای ایران، تبیین جزء شا

گذاری خارجی در توسعۀ اقتصادی و ایجاد تفاهم ملی در جهت جذب  نقش سرمایه

ای، تعاملی و  ها براساس )زمینه گذاری خارجی، در این زمینه استخراج و نوع مقوله سرمایه

بخشی، تبلیغ کاالهای ایران، تبیین نقش  ش فعال، عمقپیامدی( مشخص شد. ایفای نق

گذاری خارجی در توسعۀ اقتصادی، و ایجاد تفاهم ملی، پنج مورد مقولۀ عمدۀ ادغام  سرمایه

 شده است که از طریق کدگذاری محوری تدوین شد. 
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گذاران داخلی و  دهی دولت و سرمایه جهت»انداز: فراوانی مفاهیم مرتبط با  ترسیم چشم

مورد بوده است. تعداد مقوالت جزء  48گذاری،  انداز سرمایه برای ترسیم چشم« رجیخا

های اقتصادی دولت، معرفی بازارهای جهانی  دهی به برنامه شده، سه مورد شامل؛ جهت استخراج

های اقتصادی دولت است که با  های طرح ها و قوت دادن کاستی برای توسعه صادرات، و نشان

شده  گیرد. همچنین، سه مقولۀ عمدۀ ادغام مۀ مفاهیم مرتبط را دربر میکدگذاری محوری، ه

هاست. مدل پارادایمی  ها و کاستی دهی، معرفی بازارهای جهانی، وتبیین قوت شامل؛ جهت

گذاری خارجی پس از کدگذاری محوری ساخته و در این بخش  ای مؤثر بر سرمایه عوامل رسانه

 ج شده است. شده، استخرا مقولۀ عمدۀ ادغام 85

در این پژوهش، از طریق کدگذاری انتخابی بین مقوالت عمدۀ ادغام شده، مدل نهایی 

گذاران خارجی ساخته و با توجه به شش  ای مؤثر بر جلب سرمایه پارادایمی نقش عوامل رسانه

 شرط پارادایمی به شرح زیر تحلیل شد:

های اقتصادی  نشدن برنامه هیهای دولت از عوامل ت ـ شرایط علّی: فقدان پیوست رسانه1

است. اینکه صدا و سیما چه بار مسئولیتی تخصصی برای اقتصاد کشور بر عهده بگیرد، به 

ها و اهداف اقتصادی دولت بستگی دارد. دولت تاکنون شاخصی را برای تولید برنامه به  برنامه

دوین نشده و یا گذاری خارجی هنوز ت صدا و سیما ارائه نکرده است. راهبرد جذب سرمایه

ای در اختیار رسانۀ ملی قرار نگرفته است. غفلت دولت از ابزار رسانه، از  صورت پیوست رسانه به

های گسترده صدا و سیما، دولت  های اقتصادی است. با وجودِ ظرفیت دالیل تولیدنشدن برنامه

برای این رسانه  های اقتصادی نیاندیشیده و در برنامۀ ششم توسعه، به نقش آن در پیشبرد طرح

گذاری  ای در جلب سرمایه دهد که به دیپلماسی رسانه نقشی تعیین نکرده است و این نشان می

خارجی واقف نیست. تعامل تخصصی ناکافی بین دولت و صدا و سیما در تهیه و تولیدنشدن 

صادی های اقت های اقتصادی تأثیرگذار بوده است و رسانه در جریان کمّ و کیف برنامه برنامه

ای از ابهام فرو برده  دولت نیست. ضعف رابطۀ تخصصی، نقش دیپلماسی اقتصادی را در هاله

ها در پارادایم اقتصادی، تفاوت دارند و راهبردهای  های پژوهش، دولت است. براساس یافته

گیرد. چرخش اساسی صدا و سیما در دوران  ها در تعارض قرار می شدن دولت اقتصادی با عوض

عقیدۀ کارشناسان، این تفاوت پارادایم اقتصادی و فقدان کنداکتور  ی، سخت است. بههر دولت

جلب مشارکت های اقتصادی برای  ای دولت از مشکالت صدا و سیما و علت ضعف برنامه رسانه

کمک کند و ارتقای فرهنگ اقتصادی ای بلد نیست تا به  است. رسانه هم کار اقتصادی حرفه

 داشته باشد.  تفسیر بومی از اقتصاد

ای در  کننده عنوان ابزاری فراگیر و تأثیرگذار، نقش تعیین ای: رسانه به ـ شرایط زمینه8

مرزی  های داخلی و برون گسترش مناسبات اقتصادی با کشورها دارد. در این پژوهش، شبکه
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گذاری خارجی، و ترغیب  جهت متقاعدکردن نخبگان و مقامات کشور برای جذب سرمایه

 ای است.  گذاری مشترک، شرط زمینه به سرمایهکشورها 

ها و اخبار امیدبخش و  گذاران خارجی، پخش برنامه ـ پدیده: عوامل مؤثر بر جلب سرمایه3

های داخلی هم  مرزی است. شبکه های برون گذاری سودآور در شبکه های سرمایه معرفی زمینه

گذاران بخش خصوصی،  ن و سرمایهاندرکارا گذاری را برای دست باید ضرورت این نوع سرمایه

 تشریح و تبیین کنند. 

مرزی  های برون گذاران و انعکاس در برنامه گر: مطالبۀ حقوق سرمایه ـ شرایط مداخله4

سالۀ  های پنج تواند با بازخوانی برنامه دهد. رسانۀ ملی می گذاری را افزایش می انگیزۀ سرمایه

گذاری خارجی را در عمل به شعار  نقش سرمایهگذاران و  کشور، میزان تحقق حقوق سرمایه

آزمایی است و کارشناسان علت ضعف  اقتصاد مقاومتی مطالبه کند. هنر رسانه، راستی

اندرکاران اجرایی، اتکای مالی صدا و  آزمایی ادعاهای دست بودن راستی گری را سخت مطالبه

 کنند.  ها بیان می نبودن مأموریت شبکه سیما و مشخص

گذاری خارجی،  رسانی از قوانین و مقررات سرمایه راهبردهای تعاملی: اطالع ـ شرایط5

ای  گذاری و ارائۀ تسهیالت در این زمینه از راهبردهای رسانه های اقتصادی قابل سرمایه طرح

طرف است، حقوق  ایران کشوری آزاد و دستگاه قضایی در اجرای قانون بی است. اینکه

شود. رسانه  گذاران خارجی می شود، باعث جلب سرمایه بارزه میشهروندان رعایت و با فساد م

گذاران  های اقتصادی را برای سرمایه تواند، شاخص فساد را در کشور کاهش دهد. شاخص می

تبیین، کلید مشارکت را رمزگشایی و اوضاع واقعی را بازنمایی کند. تصویرسازی از امنیت 

گذاران،  نگاه مثبت دولت و ملت ایران به سرمایه های جامعۀ ایران و گذاری، واقعیت سرمایه

های تخصصی و استفاده  کند. افزایش دانش عمومی با پخش برنامه زمینۀ مشارکت را فراهم می

گذار خارجی ضروری است و با برگزاری  از دانشمندان برای تبیین فواید شراکت با سرمایه

شود.  ف و تغییر نگرش ایجاد میهای تخصصی با استادان برجستۀ افکارعمومی تلطی نشست

گذاران خارجی را دربارۀ تسهیل مجموعۀ شرایط  مرزی باید دانش سرمایه های برون شبکه

 های اقتصادی ترغیب کنند.  گذاری در ایران افزایش دهند و به مشارکت در طرح سرمایه

ندارند و  ها، نگاه مثبتی به ایران گذاران خارجی به علت تبلیغات منفی و تحریم سرمایه

های ایران،  هاست. بازنمایی پیشرفت ها و رسانه اصالح نگرش منفی آنان بر عهده سفارتخانه

گذاری از زبان کارشناسان برجسته، این زاویۀ دید را اصالح و  طرح میزان سوددهی سرمایه

 هراسی، از مسئولیت مهم کند. تغییر نگرشِ ایران وجود آمده را برطرف می احساس ناامنی به

سازی  دوستی تبدیل شود. برای خنثی مرزی برای روشنگری است تا به ایران های برون شبکه

دوستی  دوستی و نوع های ایجابی، صلح های غربی دربارۀ ایران، با برنامه القائات منفی رسانه
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هراسی خنثی و جاذبه ایجاد  ایرانیان را برای جامعۀ هدف پخش کند. در این صورت، ایران

المللی ضروری است.  های بین گذاران موفق خارجی در ایران از شبکه عرفی سرمایهشود. م می

گذاران ایرانی، دعوت و سوددهی و  های خارجی شریک با سرمایه از مدیران موفق شرکت

گذاران خارجی و کیفیت محصوالت  های بازار ایران بیان شود. کاالهای صادراتی سرمایه مزیت

گذاری را در  های داخلی باید تنگناهای این نوع سرمایه ود. شبکهتولیدی مستند نشان داده ش

ورزی صدا و  ها فراهم شود. کنش ایران شناسایی و پخش کنند تا زمینۀ گسترش همکاری

و  داردگذاران خارجی  در جلب سرمایهگرایی نقش بسیار مهمی  ترویج فرهنگ قانونسیما در 

عینی نشان داده و میزان فساد و برخورد با  های گرایی و اجرای آن باید با شاخص قانون

رسانی شود. همچنین سرنوشت مفسدان اقتصادی و خادمان به ملت،  مفسدان اقتصادی، اطالع

 باید مستندسازی و برجسته شود. 

 گذاری خارجی در ایران ای مؤثر بر جلب سرمایه نمودار مدل نهایی پارادایمی عوامل رسانه
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ی اقتصادی، های قابل اتکا اطالعات و تحلیلمرزی در ارائۀ  های برون ورود به موقع شبکه

گذاری از زبان اقتصاددانان که دیدگاه آنان، نافذ، کُد علمی و یقینی  میزان بازدهی سرمایه

کننده  تحریکزا،  های تنش گذاران است، ضرورت دارد. انتقال پیام با پرهیز از واژه برای سرمایه

کنندۀ  های بیگانه و تکمیل نمایی رسانه سازی سیاه آمیز، بهترین راه خنثی و برخورد احترام

های صدا و سیما باید تفکر ایجاد کند.  ای است. بنابراین خبرها و برنامه دیپلماسی رسانه

کردن  بخشی به تفکر مخاطبان نیست؛ وقت تلف ها، عمق عقیدۀ صاحبنظران: محتوای برنامه به

گذاری خارجی و ایجاد اجماع بین  است. جلب نظر نخبگان سیاسی با تبیین علمی سرمایه

به های داخلی است تا مرز منافع ملی و حزبی دربارۀ  های تأثیرگذار شبکه نخبگان از نقش

یافتگی برخی کشورها  خارجی تفکیک شود. تهیۀ برنامه، دربارۀ توسعه گذاری ت سرمایهیماه

گذاری خارجی و تبیین نقش آن در توسعه مهم است. رسانه در بازخوانی  یهاز راه سرما

ساله توسعه و دعوت از نخبگان برای ارائه تفسیر درست از قانون، در ایجاد  های پنج برنامه

 وحدت ملی نقش دارد. 

گذار  بودن سرمایه گذاران موفق ایرانی در دیگر کشورها، پندارِ جاسوس معرفی سرمایه

ای دربارۀ نقش  های مقایسه شود. رسانه با تهیۀ برنامه افکارعمومی زدوده می خارجی از

یافتگی کشورها، استفاده از این فرصت را به عزم ملی و درایت  گذاری خارجی در توسعه سرمایه

مدیریت اقتصادی ربط دهد و مورد محور کشورهای موفق را معرفی کند تا همگان بدانند جذب 

همۀ کشورهاست. جریان رسانۀ ملی، باید حمایت از کاالهای ایرانی و  ها نیاز این سرمایه

کردن محصول ایران در جهان باشد. تبلیغ کاالهای ایرانی برای کشورهای هدف و  رقابتی

مرزی، عالوه بر  های برون کاال برای نفوذ در بازارهای جهانی در شبکه های ایران کردن برنامه نمایه

دهد تا با  گذاران خارجی عالمت مثبت می کنندگان داخلی، به سرمایهایجاد انگیزه بین تولید

نکردن کاالهای وارداتی به ضرر کاالهای ملی،  گذاری کنند. تبلیغ اطمینان در ایران سرمایه

های صنعتی به تولید این کاالها، تولید  تبلیغ کاالهای با کیفیت داخلی و تشویق بخش

ها، از  ها و قوت ۀ صادقانه و مستقل اطالعات و بیان ضعفهای منطبق با واقعیت، ارائ برنامه

گذاری، انعکاس  دادن پرسود بودن سرمایه مسئولیت رسانه در جهت مهندسی افکار است. نشان

گذاران، باید با هماهنگی دولت باشد و  های باورپذیر برای سرمایه ابزار تشویقی و تولید برنامه

 صدا و سیما اعالم کند. گذاری را به  های سرمایه دولت فرصت

شود.  آزمایی می های اقتصادی کشور، موجب راستی ـ شرایط پیامدی: تبیین شاخص2

گذاری خارجی، باید همۀ اطالعات اقتصادی را برای ساخت  های مرتبط با سرمایه دستگاه

 ای با همراهی دولت، های قوی در اختیار صدا و سیما قرار دهند. چنین رویکرد رسانه برنامه

پذیر است. معرفی بازارهای جهانی به  ها و نهادهای مربوط امکان همیاری و مشارکت سازمان
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های  گذاران خارجی از طریق شبکه های اقتصادی کشور به سرمایه تاجران ایرانی و فرصت

سازان  ی برنامها تصویرسازی حرفهچهره است و  به تلویزیونی اثرگذارتر از دیپلماسی چهره

گذاران خارجی و راه  های جلب سرمایه طلبد. معرفی شریک مناسب از مؤلفه اقتصادی را می

دهد:  ها نشان می گذاری داخلی است. یافته افزایش سودآوری، و الزمۀ آن، وجود بخش سرمایه

تواند  گذاران خارجی در ایران وجود ندارد و صدا و سیما می شریک مناسب برای سرمایه

 رغیب کند. های خصوصی را به همکاری ت بخش

های اقتصادی،  ها و اخبار پُرنشاط از جامعه و فعالیت بازنمایی امنیت و آرامش با پخش برنامه

دهد. با این  گذاران خارجی می مرزی، اطمینان الزم را برای مشارکت سرمایه های برون از شبکه

ها را از رسانه  یدهگیرد و کارگزاران، ا تصویرسازی، اقتصاد کشور بر ریل رونق و شکوفایی قرار می

های بیگانه  یابد و از شبکه کنند. در بُعد داخلی، اعتماد ملت به رسانۀ ملی افزایش می دریافت می

ها و اقتصاد ایران مقابله  نگری از واقعیت شوند. در بُعد خارجی، با سطحی و معاند رویگردان می

ای خود را برای گسترش ه ها را رصد و دولت گذاران خارجی این برنامه شود. سرمایه می

افتاده و معیشتی  کنند. در بُعد خارجی، از ایران کشوری عقب ها با ایران متقاعد می همکاری

یافتگی ایران و سودآوری  های اقتصادی، توسعه تصویرسازی شده است. اگر رسانه با شاخص

دهد، نگاه افکار  گذاری را بازنمایی کند، تنگناها و موانع را در اختیار مخاطبان قرار سرمایه

ای بستگی  شود. این تصویرسازی به هنر رسانه گذاری ترغیب می تخصصی مثبت، و به سرمایه

گذاران موفق خارجی و طرح  آفرینی کند. با دعوت از سرمایه دارد تا در اقتصاد کشور نقش

است. معرفی  های ضدایرانی گذاری از زبان آنان، بهترین راه مقابله با برنامه سودآوربودن سرمایه

گذاران را برای ورود به ایران  مرزی، تردید سرمایه های برون گذاران موفق، در شبکه سرمایه

 کند.  برطرف می

 بحث و تفسیر 
های تولیدی،  گذاری خارجی از متغیرهای کلیدی برای استفاده درست از ظرفیت سرمایه 

تمام است و  های نیمه طرحدستیابی به توسعۀ اقتصادی، جبران کمبود سرمایه و تکمیل 

های اقتصادی و ترغیب به  تلویزیون از ابزارهای مهم و تأثیرگذار برای جلب کشورها به همکاری

ای در زمینۀ  های پژوهش و نتایج مدل نهایی پارادایم رسانه های دوجانبه است. یافته همکاری

گذاران  ای جلب سرمایههای اقتصادی بر دهد برنامه دیپلماسی اقتصادی صدا و سیما نشان می

ای در این زمینه، مؤید تحقیقات پیشین است  خارجی در صدا و سیما تولید نشده و کنش رسانه

ای در روابط سیاسی،  که کارکردهای صدا و سیما در زمینۀ ایفای نقش دیپلماسی رسانه

دا و نامناسب ارزیابی شد. براساس نتایج این پژوهش، تعامل تخصصی ناکافی بین دولت و ص
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گذاری خارجی، از عوامل  های دولت در زمینۀ سرمایه ای برنامه سیما و نبودِ پیوست رسانه

های تلویزیونی بدون پیوست  های قوی با رویکرد اقتصادی است. ساخت برنامه نشدن برنامه تهیه

گذاری خارجی، حرکت رسانه در  های تخصصی مانند اقتصاد و سرمایه ای دربارۀ حوزه رسانه

ها برای پیشبرد اهداف اقتصادی  دهد که دولت کی است و متون نظری تحقیق هم نشان میتاری

دهند و حتی برای  ها قرار می های خود را در اختیار رسانه نگری، طرح با دوراندیشی و آینده

 کنند.  ها و اخبار اقدام می های همسو، به پخش برنامه سازی با رسانه جریان

ها در  های تعاملی )مبنی بر تأثیر و نفوذ بیش از حد رسانه د نظریهنتایج این پژوهش، رویکر 

سو و  ها بر سیاست خارجی از یک های کشورها براساس تأثیر رسانه گیری ها و تصمیم سیاست

کند که بین صدا و سیما و  ها( را تأیید کرده و تأکید می نظریات مبتنی بر نفوذ دولت بر رسانه

ای و  گذاری خارجی، تعامل تخصصی وجود ندارد. لذا کنش رسانه هدولت، در زمینۀ جذب سرمای

 کند.  های ارتباطات پیروی نمی دولت، از نظریه

گذاران  های هدفمند اقتصادی در زمینۀ جلب نظر سرمایه نشدن برنامه همچنین ساخته

ند خارجی به ضعف تعامل تخصصی بین دولت و صدا و سیما برمی گردد و این دو نهاد، نتوانست

حضور همدیگر را به درستی درک کنند. طبق نظریۀ اقتصاد سیاسی رسانه، رشد و گسترش 

های بزرگ و مطابق با منافع و  ای، بنا به خواست شرکت ها و افزایش تولیدات رسانه رسانه

های بزرگ خصوصی، بلکه دولت،  راهبردهای آنها بوده اما از آنجا که در ایران، نه شرکت

کشور است، پیوند قوی تجاری اقتصادی بین دولت و صدا و سیما برقرار نشده  دار اقتصاد سکان

مروزی  های پس از انقالب از نظر امکانات و تعدد شبکۀ داخلی و برون است. صدا و سیما در سال

دلیل آنچه که فقدان احساس  گسترش قابل قبولی داشته است، اما توقع دولت از این رسانه، به

محور نبوده است. صدا و سیما نیز در این زمینه، احساس  ای و منافع ود، حرفهش نیاز استنباط می

گذاری  های اقتصادی با رویکرد جذب سرمایه کمبود برنامه نکرده و یا اهمیت تولید برنامه

 خارجی را در دستور کار خود نداشته است. 

متخصص  دهد که کمبود نیروهای ای همچنین نشان می نتایج برآورد عوامل رسانه 

رسد در جذب نیرو در صدا  نظر می های تخصصی است و به اقتصادی از تنگناها برای تولید برنامه

های این رسانه، با  گری در برنامه و سیما، چنین هوشمندی نبوده است. ضمن اینکه مطالبه

شود و این رسانه در اصالح، نگرش منفی  گذاران دیده نمی موضوع حمایت از حقوق سرمایه

ای نداشته است.  کننده ها و امنیت در ایران نقش تعیین گذاران خارجی با تبیین پیشرفت ایهسرم

ویژه اقتصادی( در حیطۀ  شده و طرح هنرمندانه موضوعات کشور )به های حساب ساخت برنامه

 گانه در جهت مطالبات مردم، از وظایف ذاتی صدا و سیماست.  عملکرد قوای سه
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در تحقیقات پیشین،  عمومی کشورها افکارپذیری  فرهنگ ای و نهدیپلماسی رسارابطۀ بین 

همراه بوده  لمللا بین ۀعرص در بمطلو تصویر ۀئارادار ارزیابی شده و این رابطه، با  مثبت و معنی

ها، رونق بازار  مرزی، در بازنمایی پیشرفت های برون های این پژوهش، شبکه است. براساس یافته

ای  گذاری برنامه ن، امنیت و آرامش جامعه، میزان سوددهی سرمایهو فعالیت اقتصادی ایرا

گذاران خارجی از طریق دیپلماسی  دهد صدا و سیما برای جلب سرمایه نداشتند که نشان می

کارگیری تفکر بازیگران اقتصادی و  ای به نقش خود عمل نکرده است. در حالی که به رسانه

های اقتصادی دولت، و  مقامات دیپلماسی و برنامهدهی  متقاعدکردن آنان به مشارکت، جهت

ها برای تأثیرگذاری بر مردم و انتظار به حقی است که سناریو  های رسانه سازی از شیوه برجسته

دهد که  سازی نشان می خواهد. نتیجۀ این پژوهش، با تأیید اهمیت برجسته و دانش می

گذاران، از این نظریه پیروی  ان سرمایههای اقتصادی صدا و سیما در جهت روشنگری اذه برنامه

های متقابل بهره  انداز روشن همکاری دادن چشم نکرده و به نقش نورافکن رسانه برای نشان

های مناسب؛ شامل پیوستن به بازارهای جهانی، لزوم  نبرده است. ضمن اینکه طرح سوژه

توسعۀ اقتصادی در  گری دولت و واگذاری امور به مردم در جهت سازی، کاهش تصدی خصوصی

قش ن»رسد کنش صدا و سیما از  نظر می شود. به های صدا و سیما منظم دیده نمی برنامه

 سی بی در بیکه طبق نتایج تحقیقات پیشین، « گفتمان در رفتار دیپلماتیکو ساختار ها  رسانه

ب کند. بنابراین، ایران برای جذ دیده شده است، پیروی نمی «صدای امریکا»و « فارسی

گذاری خارجی، رسیدن به شرایط مطلوب و دستیابی به اهداف اقتصادی راه دشواری در  سرمایه

های اساسی در رفع موانع بردارد، موانعی که تهدید جدی برای توسعۀ  پیش دارد و باید گام

 اقتصادی است. 

جام های ایران، تصویرسازی مناسبی ان دادن حقایق و پیشرفت های برونمرزی در نشان شبکه

وجود آمده، برطرف شود.  گذاران خارجی اصالح و احساس ناامنی به ندادند تا زاویۀ دید سرمایه

تصویر کشیدن رونق بازار و فعالیت اقتصادی، امنیت و آرامش جامعه، از  ها، به بازنمایی زیرساخت

رشناسان گذاری از زبان کا مرزی نبوده و میزان سوددهی سرمایه های هدفمند شبکۀ برون برنامه

برجستۀ اقتصادی مطرح و آمار و ارقام به زبان اقتصادی ارائه نشده است. رویکردی که با 

با توجه به رقابت تصاویر، کشورهای پیشرو در فناوری ارتباطات، ای  رسانه شدن انحصار شکسته

 کنند.  اقدام میای  سازی رسانه طوفانبرای پیشبرد اهداف خود در دیگر کشورها، با 

ها، تهدیدها و  ها و قوت رسد برای رسیدن به اهداف مطلوب، باید به ضعف ر مینظ به

زمان توجه جدی شده موانع و مشکالت، مرتفع شود. ایران برای جذب  ها هم فرصت

گذاری خارجی، رسیدن به شرایط مطلوب و دستیابی به اهداف اقتصادی، راه دشواری در  سرمایه

 ر رفع موانع بردارد. های اساسی د پیش دارد و باید گام
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 پیشنهادها 
سازی ضروری است. بدون  های اقتصادی دولت برای برنامه ای از اولویت ارائه پیوست رسانه ـ  1

ها در تاریکی است. جا دارد در این زمینه، پژوهش مستقلی  ای، حرکت رسانه پیوست رسانه

 در ایران صورت گیرد. 

رسانی به تجار ایرانی از کارهای صدا و  ی ایرانی و اطالعها به کاالها مطالعۀ ذائقه خارجی ـ  8

 ای در رسانۀ ملی تولید شود.  محور و حرفه های مخاطب سیما باشد تا برنامه

های اقتصادی مرتبط با ایران داده  های همسو و پُرطرفدار خارجی، شناسایی و برنامه رسانه ـ  3

 های صدا و سیما باشد.  ز برنامهنامۀ همکاری و مبادالت فیلم ا شود. بستن تفاهم

های جامعۀ هدف و انعکاس اخبار مبارزه  انداز اقتصاد ایران در رسانه انتشار مقاله دربارۀ چشم ـ  4

 گذاران خارجی است.  با فساد و دفاع از حقوق شهروندی در ایران، ضرورت جلب سرمایه

طور تخصصی،  ورت دارد تا بههای تخصصی ضر ای با ایجاد شبکه داشتن طرح جامع رسانه ـ  5

 رفت را کارشناسانه معرفی کند.  های برون گذاری را پیگیری و راه های سرمایه چالش

های قوی تولید و  ها ضروری است تا برنامه جذب نیروهای متخصص، براساس مأموریت شبکه ـ  2

 پخش شود. 

 رسانۀ ملی در خارج باشند.  کنندۀ حضور ها باید البی دیپلماسی سیاسی کشور و سفارتخانه ـ  9

گری در چارچوب منافع ملی ضروری  استقالل مالی صدا و سیما برای ایفای نقش مطالبه ـ  2

 است. 

دهی و بسترسازی دارند.  عنوان یکی از ابزارهای توسعۀ اقتصادی، نقش جهت ها به رسانه ـ  7

فقوده در رسانه است های م جذب کارشناس مجری با تخصص اقتصادیِ کارآمد یکی از حلقه

 که باید مورد پژوهش قرار گیرد. 
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