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 سازیهای برنامهشناختی و ضرورتهای جمعیتشاخص

 رضا هاشمی علی سید                                                                                              

 

 

 چکیده

افزون یافته های مدیریت است که در طی دو دهه اخیر توسعه روز یکی از مهمترین شاخه راهبردی مدیریت

تعریف کرده « اقدام در زمان حال در پرتو  بصیرت روشن نسبت به آینده»را  راهبردی از آنجا که تفکر. است

اند؛ بصیرت روشن نسبت به آینده، به معنای آگاهی از محیط آینده، و آگاهی از عملکرد سازمان در آینده 

های مختلف محیطی، اجتماعی، باید برگرفته از شاخصهای رسانه ریزی محتوایی برنامهاز این رو برنامه. است

های مندی مخاطبان ، هر یک از گروههای سنی نیز از برنامهباشد تا عالوه بر رضایت... اقتصادی، سیاسی و

 .  مند شوندرسانه بطور مطلوب بهره

سازی، برنامههای جمعیتی به عنوان یکی از مهمترین ساز و کارهای در این مقاله با تأکید بر شاخص

ها در نماید تا از طریق آن نقشه راه و افق محتوایی برنامهاندرکاران رسانه را به این مهم جلب میتوجه دست

 . تر ترسیم گرددصدا و سیما روشن

شهری، سازی، شبکه رادیویی و تلویزیونی، سن، مهاجرت، خانواده، جمعیتجمعیت، برنامه :هاهواژکلید

 ادآموزیروستایی، سوجمعیت
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 :مقدمه

 
ندان مهای مختلف توسط اندیشکه در مدل راهبردیمعموالً یکی از مراحل عمده فرآیندهای مدیریت 

ه است، مرحله شناخت محیط خارجی یا محیط کالن است، چرا که محیط خارجی بیان شد راهبرد حوزه

 . سازدهای فراروی یک شرکت یا سازمان را مشخص میاست که تهدیدها یا فرصت

فرهنگی،  هایمحیط شناختی،محیط کالن یا محیط خارجی شامل ابعاد مختلفی مانند جمعیت

عد محیط نیاز به باشد که برای بررسی هر بُغیره می و ، اقتصادیشناختیفناجتماعی، سیاسی، قانونی، 

 . های محیط مذکور استشناخت و تعریف شاخص

مقادیر کمی آنها مشخص شده و وضعیت شرکت یا  موالًمع هااز شناسایی و مشخص کردن شاخص پس

های آن برای هر یط و شاخصعد محآنچه مسلم است هر بُ. شودسنجیده می هاسازمان مربوط نسبت به آن

 . توانند تهدید یا فرصت محسوب شوندا سازمان اهمیت خاصی داشته و میسیستم ی

ی جمهوری اسالمی ایران سازمان صدا و سیما برخاص،  محیطیابعاد  با لفتهای مخشاخص از این رو

های مختلف بسته به میزان تأثیر آنها بر تعیین درست و شایسته شناخت محیط و متفاوت دارند تأثیری

 .خواهد بودهای سازمان مؤثر استراتژی

 ؛از ابعاد مهم محیطی است که تأثیر آن بر رسانه ملی حائز اهمیت استنیز شناخت محیط جمعیتی 

  راستای های مناسب آنان دربندی صحیحی از مخاطبان داشته و برنامهتواند بخشا که بر این اساس میچر

 . انداز خود بوجود آوردها و چشمراهبرد

-عد جمعیتشناسی به بُهای محیطحاضر با توجه به این الزام تهیه شده است و در میان شاخص مقاله

   . کرده است تأکیدشناسی 

 
 
 

 

 
 وضوعطرح م

 

که در سند افق رسانه به عنوان مأموریت اساسی  «مدیریت و هدایت فرهنگ و افکار عمومی جامعه»

پذیرد و این تحقق می "مدیریت پیام"است، از طریق اجرای نظام کارآمد و اثربخش  بسته رسانه ملی نقش
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های پیام ممکن نگ حوزهجم و هماهنگ و همکاری تنگاتریزی منسگذاری و برنامهمهم، جز در پرتو سیاست

 . نیست

 سازی های جمعیتی به عنوان یکی از مهمترین ساز و کارهای برنامهدر این میان توجه به شاخص

 از طریق آن نقشه راه و افق پنج ساله محتوایی  تا اندرکاران رسانه قرار گیرد،تواند مورد توجه دستمی

 . کنند ها را ترسیمبرنامه

گیرد و در هر پنج سال نیز سال یکبار صورت می 01درکشور ما هر رسمی ی از آنجا که آمارگیر

از یکی  تواندمی هاشاخص این پذیرد؛بینی جمعیتی صورت میآن پیش در کنارای و آمارگیری نمونه

 مهم هایشاخص مقالهدر این . ی باشدملریزی محتوایی در رسانه نامهبرانجام برای  مناسبارهای معی

، جمعیت بر حسب سن، رشد ساالنه جمعیت، جمعیت شهری، جمعیت کل کشور: ز جملها جمعیتی

برگرفته از  تعداد افراد خانوارها و درصد باسوادی، های عمده سنیهای کوچک سنی و گروهگروه

 . شودمی بررسی ،در رسانه ملی قرار گیرد انسازبرنامه کاران ودست اندر تواند مورد توجهکه می مرکز آمار

 

 تلویزیونی و تناسب شبکه های رادیو جمعیت کشور و -1

 

 1638 -58جمعیت کشور و متوسط رشد ساالنه آن طی  -1جدول شماره 

 جمعیت سال
 متوسط رشد ساالنه

 درصد دوره

0631 51551101 31- 11 51/6 

0631 11163036 31 – 31 63/5 

0631 31111511 31- 31 53/0 

0611 31511316 11- 31 35/0 
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 1638 -58های جمعیت کشور طی سال -1نمودار شماره 

 

متوسط رشد ساالنه کشور طی سی ساله مشاهده می شود،  0و نمودار شماره همانطور که در جدول 

 .در دهه اخیر کاهش چشمگیری یافته است ،زمان به مرورباال همراه بوده است که  یپس از انقالب با رشد

افزایش جمعیتی را به وجود آورد که امروز نیاز به امکانات زیادی برای  31رشد باالی جمعیت در دهه 

 . استبرآوردن احتیاجات این جمعیت الزم 
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در نظر بگیریم  11میلیونی سال  36را با جمعیت  0613میلیونی سال  61فقط کافی است که جمعیت 

 .و افزایش دو برابری جمعیت را شاهد باشیم

 های رادیویی و تلویزیونی مختلف از سالها پیش مدنظر مسئولین و هنیاز این جمعیت به شبک

 ،(سازمان قبلی ریاست)دکتر الریجانی آقای اندرکاران نظام بوده است بطوری که از ابتدای دوره تصدی دست

به طوری که  ،نیز ادامه داشته است در دوره ریاست مهندس ضرغامی ها صورت گرفت وافزایش کمی شبکه

 61، رادیویی سراسری شبکه31 تلویزیونی، شبکه سراسری 7میلیونی دارای  36حاضر این جمعیت در حال 

 3 شبکه رادیویی محلی و 6ویی استانی، شبکه رادی 65شبکه تلویزیونی محلی،  1شبکه تلویزیونی استانی، 

شبکه  1ینی و شبکه تلویز 3)مرزی  های برونبه طوری که در مجموع اگر شبکه. است شبکه رادیویی شهری

 شبکه 51 رادیویی و شبکه 30 در مجموع باشند در نظر بگیریم بر فرض آنکه قابل دریافترا ( رادیویی

 . باشدتلویزیونی موجود می

های رادیو و که در خصوص تناسب جمعیت با شبکه شود این استی که در اینجا مطرح میتسؤاالاما 

 : تلویزیونی

یی و تلویزیونی که بطور معمول در دسترس مردم است در ابعاد ملی های رادیوآیا تعداد شبکه -

 باشد؟میلیونی حاضر می 36جوابگوی جمعیت 

 شود؟احساس میهمچنان ادیویی و تلویزیونی های رآیا نیاز به افزایش شبکه -

ترکیه همسایه غربی، افزایش کمی کشور آیا در مقایسه با دیگر کشورها و جمعیت آنها از جمله  -

  باشد؟دیویی و تلویزیونی الزم نمیهای راکهشب

و  ییرادیو یخصوص یهاشبکهبوجود آمدن  به سویآیا لزوم این افزایش و نیاز جمعیتی، گرایش  -

 کند؟آور نمیرا الزام یتلویزیون
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 جمعیت کشور، پدیده مهاجرت جمعیت و نقش رسانه ملی-2

 

 1638 -58شد ساالنه آن طی جمعیت نقاط شهری کشور و متوسط ر -2جدول شماره 

 سال
 جمعیت

 شهری

 متوسط رشد ساالنه

 درصد دوره

0631 53155130 31- 11 5/1 

0631 60163111 31 – 31 53/6 

0631 63103311 31- 31 11/5 

0611 51511135 11- 31 35/5 

 

 1638 -58میزان جمعیت شهری طی سالهای  -2نمودار شماره 

 

 

درصد در سال  60سال گذشته، نسبت شهرنشینی در ایران از  51طی  5ماره شو نمودار مطابق جدول 

براساس . و این روند همچنان ادامه دارد ه استرسید 0631در سال ( یعنی دو برابر)درصد  30به  0661

درصد بوده  65معادل  0131سازمان ملل متحد، نسبت شهرنشینی در ایران در سال  انسانیگزارش توسعه 
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لگام این ناهمخوانی را اغلب تورم شهری یا شهرنشینی . درصد افزایش یافته است 11، به  0115در سال که

 . ندگویگسیخته می

ای و بحران بالقوه معضالتشهرنشینی در جوامع در حال توسعه خود به خود با باید اشاره نمود که 

 ر حالدشود که کشورهای تر میوقتی حاد موضوعو  آن است، ناپذیرجزء جداییاین معضالت همراه است که 

 . دانندماندگی خود میتوسعه اساساً زندگی مدرن شهری به شیوه غرب را درمان عقب

جوامع در . ی گریزناپذیر استمربا این حال در کشورهای در حال توسعه، شهرنشینی و زندگی شهری ا

شوند و هر دگی شهری نیز میکنند، درگیر زنحال توسعه به همان میزان که به سوی مدرنیسم حرکت می

، نکته حائز اهمیت در همین جا نهفته است. شودهای جدیدی از الگوهای زیستی به آنها وارد میروزه شیوه

به این . آورندخود به همراه می های جدید زندگی را باستند و شیوهی هغربالگوهای زندگی شهری اغلب  زیرا

اساساً . ی سنتی اجتماعی رواج دارند و هم الگوی جدید غربیالگو همترتیب در جوامع در حال توسعه، 

و نه به طور  جامعه نه هنوز الگوی سنتی خود را رها کرده. جوامع در حال گذار همین دوگانگی است خصلت

در چنین شرایطی، شهروندان، با هنجارهای  :معتقد است دورکهیمامیل . ن شده استردکامل درگیر زندگی م

 . دباشهمراه می ن اجتماعیفراواهای آسیببا شناختی مواجه خواهند شد که رفتاری و روان

ه اما در اینجا صدا و سیما ب. رشد شهرنشینی در ایران مطابق با آمارهای موجود همچنان ادامه دارد

نجا که از آ. گر باشدتواند هدایتاین جمعیت شهرنشینی را می ،هاعنوان یک دانشگاه با الگوپذیری از برنامه

های نقش برنامه ،گیردبزرگتر صورت میی روستا به شهرهااز  کشورداخلی مهاجرت های هنوز بخشی از 

محلی در تشویق های از آن نقش این رسانه مهمتر این جمعیت مهاجر و نمودن  تطبیقهای استانی درشبکه

ی رادیویی و تلویزیونی محل یهانجا که پوشش برنامهاز آ. در روستاها کارساز است به ماندگاری جمعیت

های ارائه شده و محتوای برنامه ،پذیر استیا فواصل دورتر آن امکانو شهرها  مجاوردر روستاهای ( استانی)

 . القاپذیری آن از سوی جمعیت روستا برای تداوم زندگی روستایی نقش بسزایی خواهد داشت

معضل جدی سالهاست گریبانگیر شهر تهران  که به عنوان یک از سویی مهاجرت از شهرها به پایتخت

تردید بی. های رادیویی و تلویزیونی سراسری مطرح شوداز طریق برنامه فشده است باید به نحوی ظری
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در رفاه و آسایش  اغراق و از طریق گزارش ها و برنامه های فرهنگی و اجتماعی های شهر تهرانجاذبه

تمایل به مهاجرت را در جمعیت شهرستانی  ،هاها و فیلمسریالحتوای فضا و مدر  و یا کاراکترهای تلویزیونی

و تهیه کنندگان و  نویسندگانتمهیداتی که کمتر مورد توجه  کند؛تهران دو چندان میبه  کشور  یو روستای

 از این رو با توجه به جمعیت شهرنشینی متوسط رشد. های رادیویی و تلویزیونی قرار گرفته استمدیران گروه

 :موارد ذیل مورد انتظار است ساالنه آن

پذیری با هنجارهای لزوم آموزش بیشتر به مثابه یک دانشگاه همگانی در رسانه ملی برای انطباق  -

 ؛اجتماعی

تهران برای جلوگیری  یهای شهرها برای عدم تبلیغ کاذب جاذبهها و فیلمتوجه به محتوای سریال  -

  ؛بیشتر مهاجرت هایاز 

وزش و سازگاری با محیط اجتماعی و تلویزیونی استانی و محلی جهت آمهای رادیویی کهتوجه به شب -

 ؛عالقگی برای مهاجرت به شهرهای بزرگتر در پایتختو تبلیغ سازنده برای ماندگاری جمعیت و بی

اند به کاهش و فولکلور محلی و منطقه ای، می تو آداب و رسوم  ،ای با توجه به فرهنگتنوع برنامهو  -

 .ی به شهر و یا مهاجرت به پایتخت کمک کندمهاجرت جمعیت روستای
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 نقش شبکه های ملی و استانی در گستره جمعیت کشور -3

 

 نسبت به دوره قبلکشور و متوسط رشد ساالنه آن  روستاییجمعیت نقاط  -6جدول شماره 

 جمعیت سال
 متوسط رشد ساالنه

 درصد دوره

0631 55311551 31- 11 13/0 

0631 55111131 31 – 31 50/0 

0631 56563311 31- 31 35/1- 

0611 55561101 11- 31 55/1- 

 

 نقاط روستایی رشد جمعیتمیزان  -6نمودار شماره 

 

رشد منفی ساالنه جمعیت روستایی نشان داده شده است  6شماره و نمودار همانطور که در جدول 

ز یک سو و فرهنگ بومی و اصالت ا اقتصاد کشاورزی کشور کشور یک هشدار جدی است و تداوم آن به ضرر

رشد منفی همچنان ادامه خواهد داشت و تمهیدات  ن است که اینآآمار گویای . ام از سوی دیگر استاقو
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. های تشویقی باید دو چندان شودالزم برای جلوگیری از این رشد منفی بیش از پیش باید ادامه و سیاست

جرت را تسهیل کند بلکه باید تعامل جامعه روستایی و شهری را فراهم کند تا روستایی راه و جاده نباید مها

پذیری آن مجدداً به روستا و محل سکنی خود رفته و با دید بازتری زندگی با آمدن به شهر و فرهنگ

در  بخشداندگی را تداعی میملفظ روستا در ذهنیت ما همچنان نوعی عقب. روستایی را سر و سامان دهد

بودن، استفاده از یک  مولدهمگون با امکانات شهری را داشت و بر روستایی بودن،  یتوان روستاهایمی حالیکه

 . کردهوای پاک، سالم بودن و برخوردار از امکانات مناسب افتخار 

 از آنجا که نقش القاپذیری در  ؛های ملی و استانی در این موضوع بسیار مهم استنقش شبکه

 های محلی و استانی محتوای برنامه بنابراین ،هاسترادیویی و تلویزیونی شاخص اصلی رسانهی هابرنامه

 :از این رو. آفرین باشدتواند نقشمی

ان و اندیشمندان و هنرمندان آنان و ارج نهادن به آنان توجه به اقوام مختلف در کشور و معرفی نخبگ -

 در برنامه های رادیویی و تلویزیونی؛

در برنامه های رسانه ملی و افتخار به فرهنگ بومی و ( فرهنگ پایتخت نشینی) مرکز گرایی دوری از -

 قومی که دارای سوابق تاریخی هستند در شناخت بیشتر اقوام  در جهت وحدت قومی و ملی؛

استفاده از برنامه های مناسب و پر بار شبکه های استانی در شبکه ملی  برای آشنایی عمومی با  -

  .تواند راه گشا باشدوام و بزرگان و فرهیختگان محلی میاقفرهنگ 
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 تفکیک جنسی جمعیت و نقش آموزشی رسانه ملی-4

 

 1658جمعیت کشور بر حسب جنس به تفکیک وضع سکونت، سال  -4جدول شماره 

 جمع جنس
 ساکن

 غیرساکن
 روستایی شهری

 015303 55060010 51511136 31511311 مرد و زن

 16131 01063111 55133555 61133635 مرد

 10315 01116553 56316156 65351551 زن

 

 1658 سال سکونت، وضع تفکیک به جنس حسب بر کشور جمعیت - 4 شماره نمودار
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جمعیت کشور مطابق آخرین نشان داده شده است،  5 و نمودار شماره  همانطور که در جدول

در سال  ،نفری 0155151است که با توجه به افزایش ساالنه  میلیون نفر 30حدود  11سرشماری سال 

تقریباً از نظر جنسیت کمی بیش از نیمی از این جمعیت مذکر و . میلیون نفر خواهد بود 36جاری حدود 

اکن و غیرساکن روستایی و س -های شهری ارقام جنسیت در گروه. کمی کمتر از نیمی از آن مونث هستند

مرد و زن کشور را یکسان تلقی  جمعیت ،اگر با یک فرضدهد از این رو بت را نشان مینیز تقریباً همین نس

 . های رادیویی و تلویزیونی برای هر یک از آنها قابل تأمل استسهم برنامه ؛کنیم

 هستند و برای عموم ساخته های رادیویی و تلویزیونی جنسیت ناپذیر شاید گفته شود که برنامه

های رادیویی و این تفکیک جنسیتی را برای برنامه توانوضوع آموزش دقت کنیم، میم اگر در .شوندمی

هایی که در شرف ازدواج و تشکیل آنچه مسلم است بخصوص برای قشر جوان و گروه. تلویزیونی قایل شد

تا از طریق این رسانه هنجارها و رفتارها . الزم است( جنسیتی)عمومی و خاص  یهاخانواده هستند آموزش

موارد زیر جای رو از این . با استفاده از تجربیات بزرگترها و یا الگوهای جامعه به جوانان آموزش داده شود

  :تامل دارد

 یزان است؟های رادیویی و تلویزیونی به تفکیک جنسیت برای آموزش هنجارها چه مسهم برنامه -

 نها از جنبه آموزشی کفایت و تأثیرپذیری از آ( هاها، فیلمسریال)ی عمومهای آیا تنها آموزش -

 کند؟می

 های رادیویی و تلویزیونی دارد؟مههای تخصصی و ویژه چه جایگاهی در برناآموزش -

فرهنگ بومی و در برنامه های رسانه ملی و افتخار به ( فرهنگ پایتخت نشینی) دوری از مرکز گرایی -

چقدر  قومی که دارای سوابق تاریخی هستند در شناخت بیشتر اقوام  در جهت وحدت قومی و ملی؛

 ؟اهمیت دارد
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 گروه های سنی جمعیت و پر شماری برخی از آنها و لزوم برنامه سازی ویژه در رسانه ملی-5

 

 1658سال  های سنیگروهجمعیت کشور بر حسب  -8جدول شماره 

 سن
 جمع

 درصد تعداد

5-1 1536131 31/3 

1-1 1111113 10/3 

05-01 3311115 16/1 

01-01 1363330 61/05 

55-51 1100566 31/05 

51-51 3665115 61/01 

65-61 1116160 11/3 

61-61 5160065 11/3 

55-51 5111011 11/1 

51-51 6155330 11/1 

15-11 5311561 10/6 

11-11 0113110 31/5 

35-31 0535515 11/5 

31-31 0013111 31/0 

35-31 0001601 111/0 

31-31 315055 11/1 

 16/1 351310 به باال 11

 011 31511316 جمع
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 1658سال  های سنیگروهجمعیت کشور بر حسب  -8نمودار شماره 

 

 

یتی، جمعیت معموالً در جداول جمع، تنشان داده شده اس 1شماره و نمودار همانطور که در جدول 

 01ت شود که جمعیمشخص می نیز فوق به جدول کنند، با یک نگاهبندی میسال طبقه 1کشور را بر مبنای 

ان بودن که نشان از جو داده است،سال باالترین تعداد و درصد را به خود اختصاص  55تا  51سال و  01تا 

از . نمایددر کنار آن آموزش را دو چندان می ت الزاماً نیاز به شادی و تفریح واین جوانی جمع. جمعیت دارد

هر چند شبکه سوم . باشدهای رادیویی و تلویزیونی در مواجهه با این قشر قابل تأمل میاین رو بررسی برنامه

شبکه ورزش و جوان نامگذاری شده است و هر چند شبکه رادیویی جوان و  و  ورزشسیما اختصاص به 

اما نکته حائز اهمیت آن است که جوانی را  ؛کندجوانان را به رسانه تأمین میای های آن بخشی از نیازهبرنامه

های ملی در کنار شبکه. های متناسب با جوانان کل کشور طراحی کنیمینیم و برنامهنشینی نب از دید پایتخت

رصد قابل توجه های استانی نیز با توجه به دنیز داشته باشند از سویی شبکه نگرنگر باید توجه جزءدیدکل 

های خود ارائه های مخصوص این سنین را در اولویت برنامهریزی الزم برای تولید برنامهباید برنامهجوانان 

 :از این رو. دهند
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منهای شبکه ورزش و برنامه های ورزشی که برای جوانان جاذبه های خاص خود را دارد در زمینه  -

روز، الزم  فرهنگ کشورهای جهان، فن آوری و تکنولوژیطنز، اطالع رسانی، ایرانگردی، آشنایی با  

 روتین در شبکه های سراسری و استانی تولید شود؛ یاست برنامه های

رسانه ملی به مثابه دانشگاه از ویژگی انتقال مفاهیم، هنجارها و ارزش های اجتماعی به مخاطبان  -

ط، آینده نگری و امید به جوان در جهت آموزش و کسب مهارت های زندگی ، مهارت های ارتبا

 آینده می تواند بیشترین بهره و تاثیرگذاری را داشته باشد؛

دانش و تفکر  ،ابه رسانه ملی باید بتواند طیف وسیع مخاطبان را با هر سلیقهرادیو و تلویزیونی به مث -

 از خالءهاید نای بیگانه نتوانهای ماهوارهشود که شبکهاین هوشیاری باعث می .پوشش دهد

 . برداری نماینداحتمالی بهره
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 گروههای عمده سنی جمعیت کشور و موقعیت رسانه ملی -6

 

 1658 –توزیع جمعیت کشور در گروهای عمده سنی  -3جدول شماره 

 سن
 جمع

 درصد تعداد

05-1 03310351 11/51 

35-01 51013136 36/31 

35+ 6313110 01/1 

 011 31511316 جمع

 

 1658 – سنی عمده هایهگرو در کشور جمعیت زیعتو -3نمودار شماره 
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بندی قهدر سه گروه عمده طبجمعیت بوده که سنی بزرگ های گروه مربوط به 3شماره و نمودار  جدول

 31این رقم . درصد باالیی از جمعیت کشور در گروه جمعیت فعال قرار دارد گویای آن است کهو شده است 

 ،درصدی فعال 31و تلویزیونی باید برای یک جمعیت  یهای رادیویشبکهآن است که  نشان دهنده درصدی

 31سازان باید بتوانند اوقات فراغت این جمعیت و در عین حال برنامه بیشترین تولیدات را داشته باشند،

 نیازو  ای از عالقهو تلویزیونی طنز بعنوان نمونه ییهای رادیوبرنامه. درصدی را به نحو مطلوب فراهم سازند

ای شاداب خستگی ناشی از کار روزانه است تا با روحیه هایرفع خستگیو این جمعیت فعال برای آرامش 

 . کنندهای طنز رادیویی و تلویزیونی رفع ار مجموعهکنخود را در کنار خانواده و 

دهد و برای اوقات فراغت این سال تشکیل می 01افراد زیر  را جمعیت کشور درصد51ین نهمچ

کودک م داشتن یک شبکه مستقل لزو. رسانه ملی باید تالش مضاعفی داشته باشد ،عیت نوجوان و کودکجم

درصدی  51د از ضروریات است تا این جمعیت رسمی گوش بهو نوجوان که چندین سال است اخبار آن 

 3حدود  ،آمار از سوی دیگر مطابق. کشور بتوانند از یک شبکه مستقل ویژه کودکان و نوجوانان بهره ببرند

متأسفانه تاکنون رسانه . سال و به عبارتی رو به سالخوردگی قرار دارند 35میلیون از جمعیت کشور باالی 

الزم به یادآوری است که این جمعیت هر ساله . به این جمعیت پیر نداشته است در خور ملی ما توجهی

. رسدژه برای این گروه سنی الزم به نظر میهایی ویدر نظر گرفتن برنامه از این رو .افزایش خواهد یافت

به  زنیا از این رو این گروه ،کرد در سن پیری، ما با افراد با تجربه سر و کار داریم گوشزدضمن آنکه باید

( فولکلور)های ویژه فرهنگ مردم های ویژه گردشگری و یا برنامهال برنامهعنوان مثب .سازی خاصی داردبرنامه

، باید به در کنار این. مورد عالقه این گروه خواهد بود ،سایر کشورهافرهنگ ی در مورد برنامه هایو یا 

سازی، شاداب، دوران پیریبه افراد این سنین نیز توجه داشت از جمله افسردگی موضوعات ویژه و مبتال

ن و نقش سمهای افراد سازی در این خصوص در آگاهیها و غیره که برنامهاشتیاق، ورزش، شناخت بیماری

 :از این رو. کندرسانه ملی در هدایت این افراد کمک فراوانی می



18 
 

کار و فعالیت برای گروه میانسال رکردن اوقات فراغت و تجدید روحیهسازی، پهایی برای شاداببرنامه -

 و فعال جامعه ؛

تخت نشینی به دور از محتوای شیک و دیدگاه پای و ای شبکه مستقل کودک و نوجوان با تنوع برنامه -

 که کودکان سرزمین ایران را شامل شوند؛

برنامه های ویژه برای پیران و کهنساالن که با توجه به سن، تجربه، روحیه و  و اوقات مفرح و رفع  -

 .قرار گیردخاص  فراغت روحی تازه و با نشاط در کالبد آنها بدمد؛ می تواند مورد توجه

 

 لی حجم خانواده و نقش پذیری آن از رسانه م -7

 

 1658توزیع خانوارهای معمولی بر حسب تعداد افراد و نقاط شهری و روستایی در  -7جدول شماره 

 خانواردرصد 

 تعداد افراد
 کل کشور روستایی شهری

 51/1 63/1 01/1 نفره 0

 53/01 63/05 31/01 نفره 5

 11/55 11/01 51/55 نفره 6

 56/55 31/51 13/51 نفره 5

 53/01 30/01 13/01 نفره 1

 61/1 31/01 51/3 نفره 3

 31/1 16/06 55/3 نفره و بیشتر 3

 011 011 011 جمع
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 1658توزیع خانوارهای معمولی بر حسب تعداد افراد و نقاط شهری و روستایی در  -7نمودار شماره 

 به درصد 

 

آن در  ت که نقش تربیتین گروه اجتماعی اسخانواده بعنوان اولی ،3شماره و نمودار جدول مطابق      

تواند تأثیر های خود میرسانه ملی نیز بعنوان یک دانشگاه با برنامه. توان انکار کردفرهنگ جامعه را نمی

های رادیویی و تلویزیونی باتوجه به از این رو الزم است که بخشی از برنامه. افراد خانواده داشته باشد القایی بر

حسب تعداد نشان از آن دارد  بر جدول توزیع خانوارها. شود سازیریزی و موضوعمهها برناتعداد افراد خانواده

توان دهد به طوری که میها را تشکیل مینفره بیشترین درصد ترکیب خانواده 6نفره و  5های که خانواده

 زا یگفت نیم تواندر حقیقت می. های کشور سه نفره و چهار نفره هستندگفت حدود نیمی از خانواده

یا دو فرزند هستند که این اجتماع کوچک و روابط حاکم بر  فرزند و شامل زن و مرد و یک کشور هایخانواده

های رادیویی و تلویزیونی با آگاهی بیشتری تواند رسانه ملی را در جهت فرهنگ سازی از طریق برنامهآن می

 :از این رو. رهنمون سازد

 ندان؛نقش رسانه ملی در جامعه پذیری فرز -
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 نقش رسانه ملی در همگرایی اعضای خانواده؛ -

 .نقش رسانه ملی در بومی گرایی و اشاعه فرهنگ بومی خانواده، اهمیت شایانی خواهد داشت -

 

 معضل جمعیت الزم التعلیم و کارکرد رسانه ملی -8

سال به باالبر حسب جنس و نقاط شهری و روستایی  3درصد باسوادان در جمعیت  -5جدول شماره 

 1658 در

 جنس

 مناطق
 زن مرد مرد و زن

 کل کشور

36161111 
30/15 35/11 65/11 

 شهری

56136111 
16/11 01/15 11/11 

 روستایی

01131111 
51/31 55/10 11/31 
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 روستایی و شهری نقاط و جنس حسب بر باال به سال 3 جمعیت در باسوادان درصد -5نمودار شماره 

 1658 در

 

درصد باسوادان کشور به نسبت شهری و روستایی و به تفکیک جنس را نشان  1ه و نمودار شمارجدول 

های مهم در جهان امروز است نشان ادبیات توسعه از شاخص در شاخص باسوادی همانطور که. می دهد

متأسفانه با وجود آنکه چند سالی . دهنده توسعه انسانی و نشان دهنده سطح کیفی جمعیت هر کشور است

در حقیقت شاخصه یک . بردسوادی رنج میایم ولی کشور ما هنوز از درد بیوارد شده 50قرن  است که به

سوادی یک نقطه سیاه و درصدی بی 03 آمار کشور اسالمی که در آن علم و معرفت از اصول آن است، داشتن

ری که صورت افهای و سال از پیروزی انقالب با وجود تالش 61یک لکه فرهنگی است که با وجود گذشت 

وادان ما عمدتاً سگوییم معضل از این جهت است که بیوقتی می. گرفته است باز هم این معضل وجود دارد

سال داریم  01سواد زیر ستند بلکه معضل از این جهت است که هر ساله جمعیت بییدر گروه کهنسال ن

این موضوع از . حصیل ما فراهم نیستیعنی شرایط برای فراگیری علم و دانش برای بخشی از جمعیت الزم الت

در جهت تشویق به باسوادی های رادیویی و تلویزیونی است که در سالهای گذشته آنونس تاملاین نظر قابل 
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حال آنکه در همان زمان و حتی در حال  ؛بود افراد میانسال و یا حتی کهنسال برای یادگیری و سوادآموزی

 !التحصیل هستند امکانات و شرایط کسب تحصیل را ندارندزمحاضر بخشی از جمعیت خردسال ما که ال

. شدبود پخش می 11که یک سریال استرالیایی دهه ( اسکیپی)زمانی از تلویزیون مجموعه تلویزیونی 

از جمله )التحصیل سیم افراد الزمهای رادیویی و بیدر این فیلم به دلیل فاصله روستاها، دولت از طریق شبکه

باسوادی جمعیت نقاط دور از  برای در حقیقت استفاده از امکانات و تجهیزات. دادلیم میعرا ت( لمفی آکترکار

با این حال با توجه به افق علمی کشور و طبق نقشه راه که در . سالهای دور در دستور کار دولتها بوده است

از . د بودلی پرمعنی خواهسوادی عالمت سؤایدر منطقه است وجود ب مانقطه شکوفایی کشور 0515آن سال 

 :این رو 

تعامل صدا و سیما با نهضت سواد آموزی و وزارت آموزش و پرورش در جهت همسو گرایی و ارایه  -

 برنامه های آموزشی؛

 برنامه ریزی بهینه جهت آموزش و سواد آموزی به افراد الزم التعلیم؛نقش کاربردی شبکه آموزش و  -

 جمله استفاده از رسانه رادیو در ریشه کنی بی سوادی؛ ایجاد راهکار های مناسب دیگر از  -

ایجاد یک شبکه خصوصی با توجه به امکانات دفتر تکنولوژی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، می  -

 .تواند کارساز باشد



23 
 

 

 خالصه و پیشنهاد

با توجه به سعی در تبیین جایگاه رادیو و تلویزیون در جامعه  یجمعیتی ش با استناد به آمارهازاراین گ

جمعیتی لزوم توجه به سیاستهای  یاز این رو اهمیت این رسانه و نیازها. د افزایش جمعیت کشور داردنرو

 پیشنهاداتلذا نکات و . نمایدنگری دو چندان میرا در کنار سیاستهای کالن رسانه در جهت آینده ،جمیعتی

 . بیشتر قرار دهد دقتسازمان مورد  لندمدتباندرکاران رسانه را در اهداف دستتصمیمات تواند ذیل می

های خصوصی شبکهجمعیتی، گرایش به سوی بوجود آمدن رسد نیازهای جدید به نظر می -1

 .کندپررنگتر میرا  رادیویی و تلویزیونی

های شهری تهران برای ها برای عدم تبلیغ کاذب جاذبهها و فیلمتوجه به محتوای سریالضرورت  -5

  .یکی از الزامات اصلی است مهاجرت های بیشترجلوگیری از 

با مردم های رادیویی و تلویزیونی استانی و محلی جهت آموزش و سازگاری توجه به شبکهضرورت  -6

عالقگی برای مهاجرت به شهرهای بزرگتر در محیط اجتماعی و تبلیغ سازنده برای ماندگاری جمعیت و بی

 .هاستجزیی از اولویت پایتخت

در برنامه های رسانه ملی و افتخار به فرهنگ ( فرهنگ پایتخت نشینی) دوری از مرکز گراییورت ضر -5

کمک  ر اقوام  در جهت وحدت قومی و ملیبومی و قومی که دارای سوابق تاریخی هستند در شناخت بیشت

 .کندشایانی می

زش های اجتماعی به مخاطبان رسانه ملی به مثابه دانشگاه از ویژگی انتقال مفاهیم، هنجارها و ار -1

 نگری و امید به آینده های ارتباط، آیندههای زندگی ، مهارتجوان در جهت آموزش و کسب مهارت

 . بهره و تاثیرگذاری را داشته باشدمی تواند بیشترین 

 ای و به دور از محتوای شیک و دیدگاه ایجاد شبکه مستقل کودک و نوجوان با تنوع برنامه -3

 .از گامهای مؤثر است ودکان سرزمین ایران را شامل شوندکتمام نشینی که پایتخت
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اوقات  آنها با بوجود آمدنبرنامه های ویژه برای پیران و کهنساالن که با توجه به سن، تجربه، روحیه  -3

 .روحی تازه و با نشاط در کالبد آنها بدمد؛ می تواند مورد توجه قرار گیرد ،مفرح و رفع فراغت

سوادی؛ و ایجاد یک شبکه کنی بیهای مناسب از جمله استفاده از رسانه رادیو در ریشهکارراه -1

با توجه به امکانات دفتر تکنولوژی آموزشی وزارت آموزش و پرورش تلویزیونی  رادیویی یا خصوصی

 .کارساز خواهد بود برای این مهم

 

 

 0611ن بررسی از سالنامه آماری کشور سال شناختی ارائه شده در ایطالعات آماری جمعیتکلیه ا :منبع

  .مرکز آمار ایران اخذ شده است

 

، 1381، سال ششم، شماره سیزدهم، پاییز «رادیو و تلویزیون»نسخه نخست این مقاله در فصلنامه 

قرار  «انسان شناسی و فرهنگ»سایت به چاپ رسیده است و برای بازنشر در اختیار  171تا  157صص

 .داده شده است
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