
 

 

 مرزی ژاپنهای برونساختار و راهبردهای رسانه نگاهی به
 حسین بصیریان جهرمی3، ولیاله قرقانی0

 چکیده 

های فهوم قدرت نرم و دیپلماسی عمومی و فرهنگی، مهمترین رسانهمقاله حاضر با نگاهی به م

قرار داده است. دولت ژاپن ضمن ی مرزی ژاپن را از نظر ساختار و راهبردها مورد بررسبرون

عنوان سومین اقتصاد بزرگ دنیا، با تدوین راهبردهای تالش برای حفظ جایگاه این کشور به

ده است. ریزی کربرنامه تأثیرگذاری بر افکار عمومی جهانیانبلندمدت، برای افزایش قدرت نرم و 

دارای جایگاه  -کی. اچ. ان -ملی ژاپن ونیزیتلو-ویرادهای قدرتمند این کشور، در میان رسانه

تلویزیون  یاندازراه، مرزی ژاپنبرون هایرادیوسال فعالیت  هادهدر پی است.  یابرجسته

مرزی این فعالیت بروننقطه عطفی در  میالدی، 9332در سال « کی ورلد. اچ. ان» زبانیسیانگل

ه از داستفا امکان ژاپن، مرزیبرون ایرسانه یهاتیفعال مقاله از طریق بررسی این. بود رسانه

ویژه هگذاران رسانه ملی بسازان و سیاستبرای تصمیم را زمینه این در کشور اینتجربیات موفق 

 .آوردمی هممرزی را فرادر حوزه برون
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 مقدمه

 مچنینه و منابع از یکی عنوانبه اهرسانه از. دارند ناگسستنی پیوندی نرم قدرت و اهرسانه

 از دیگران اررفت دایته توانایی را نرم قدرت اگر. شودمی یاد نرم قدرت اصلی ایهابزار

 صوتیهای امروزه رسانه(، 2998)نای، ص تعریف کنیم خا منافعی تامین برای اقناع طریق

های وسائل ارتباطات جمعی و در زمینه نظریه. کنندمی تازییکه عرصه این در تصویری و

شد ها، می توان سه دوره تقریبا مجزا را تشخیص داد. در اولین دوره چنین تصور میرسانه

ها دارای تأثیرات نیرومندی هستند. این نظریات که بیشتر در ه ارتباط جمعی و رسانهک

ا ی« نظریه گلوله جادویی»های بین دو جنگ جهانی رواج داشت، با اصطالحاتی مثل سال

 (.1811همراه بود )سورین و تانکارد، « نظریه سوزن تزریق»

دهه هفتاد میالدی را در در مرحله دوم که از پایان جنگ جهانی دوم تا آغاز 

گیرد، محققان درباره تأثیرات گسترده وسائل ارتباطات جمعی تردید کردند و برمی

شهرت « تأثیرات محدود»ها پیدا نکردند. این دوره که به دوره شواهدی برای تأیید آن

های جمعی دارای قوت و قدرتی که نظریات قبلی یافت، مبتنی بر این باور بود که رسانه

 رسیدها کم به نظر میدر این زمان که تأثیرات رسانه کنند، نیستند.صیف میتو

و  2«کاتز»، 1«الزارسفلد»مطرح بود. « ایجریان دومرحله»هایی مثل فرضیه فرضیه

 نظریه پردازان مطرح این دوره بودند.  8«برلسون»

ت نیومن زاباست که اولین بار توسط الی« تأثیرات قدرتمند»مرحله سوم مرحله الگوی 

ارائه شد. م  1118در سال « های جمعی قدرتمندبازگشت به مفهوم رسانه»در مقاله 

مترین کند. یکی از مهوی با الگوی تأثیرات قدرتمند تطبیق می« مارپیچ سکوت»نظریه 

دالیل این بازگشت، استفاده گسترده از تلویزیون بود که باعث شد تا مفهوم تأثیرات 

 در صلح و جنگ)ان، هلوور نسبی، کنار گذاشته شود. مارشال مک محدود، حداقل به ط

 ملت –دولت» قالب از جهان را تصویری، هایرسانه معتقد است( 1141جهانی،  کدههد

 6پرکال ژوزف مانند پردازانیهنظری کنند. حتیمی تبدیل« جهانی کدههد» یک به «دور

 دتائی نهایت در دانند،می مخاطبان ادهار به محدود را مخاطب بر اهرسانه دامنه تاثیر که
                                                           

1 Paul Felix Lazarsfeld 
2 Elihu Katz 
3 Bernard Reuben Berelson 

4 J. Klapper 
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 و زندگی الگوی و هااندیشه شنیداری، -دیداری هایرسانه ویژهبه ،اهکه رسانه کنندمی

 ند.هدا تحت تاثیر قرار میر مخاطبان رفتاری

 ابزار و منبع این از وسیع سطحی در ا،هدولت مشخصاً قدرت، ایهاداز این رو نه

 هایرسانه کاربرد به اهدولت اخیر ایهکنند. لذا در دههمی رداریببهره نرم قدرت اعمال

 آن از که اندداده نشان توجه بیشتری روز به روز خارجی جوامع با تعامل در مرزیبرون

 نشاخه آ شود که مهمترینمی یاد عمومی دیپلماسی به اهدولت روزافزون اقبال عنوانبه

مومی، حاکمیت در یک ع دیپلماسی ارچوبچ است. در محسوب ایرسانه دیپلماسی

 بانیمخاط میان در نفوذ طریق از تا کندمی برقرار ارتباط دیگر ایهکشور با جوامع کشور

 خود خارجی سیاست دافها و ملی منافع دارند، قرار کشور آن ملی ایهمرز از خارج که

 هایاز رسانه دهاستفا با تا کنندمی زینهه دالر اه میلیون اهنماید. دولت تامین را

 .کنند ایجاد جهان مردم عمومی افکار نزد در خود از مثبتی تصویر مرزیبرون

 ,International Monetary Fund(عنوان سومین اقتصاد بزرگ دنیا ژاپن به

های فرهنگی، اجتماعی، ضمن تالش برای حفظ این موقعیت، از طریق فعالیت ،(2018

. ها استش برای افزایش قدرت نرم خود در میان ملتای و ورزشی، پیوسته در تالرسانه

گسترش فعالیت بنیاد ژاپن جهت ترویج و معرفی فرهنگ ژاپنی در خارج از این کشور، 

المللی در عرصه سیاسی، اقتصادی، ورزشی از جمله کسب میزبانی رویدادهای مهم بین

های ق این تالشمصدا 1اوساکا  2921توکیو و اکسپوی  2929المپیک و پاراالمپیک 

مرزی جایگاه ای برونهای رسانهباشد. در دیپلماسی فرهنگی ژاپن، فعالیتژاپن می

 در این کشور که مرزیبرون هایرسانه شناخت و منظر، بررسی این ای دارد. ازویژه

مقاله حاضر به  .رسدمی نظر به ضروری شود،می مهم ارزیابی ایران خارجی سیاست

 هاست:به این پرسش دنبال ارائه پاسخ

 اقتصادی )مالی( و سازمانی، ساختاری، هایویژگی چهاز  ژاپن مرزیبرون هایشبکه -1

 ستند؟ه برخوردار فنی

 دارند؟ مرزی ژاپن چه رویکردیهای برونرسانه -2

                                                           
1 Expo 2025 Osaka, Kansai 
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از  دولت ژاپن حمایت شیوه و میزان فنی، و سیاسی مالی، ایهمعیار اساس بر -8

 است؟ ن کشور چگونهای مرزیبرونهای رسانه

 

 ژاپن مرزیبرون هایرسانه -0

زیون تلوی -است از سبک خدمات عمومی رادیو تلویزیون در ژاپن ترکیبی -صنعت رادیو

 تجاری تلویزیون -رادیو و شودمی شهروندان حمایت پرداختی عوارض که بابریتانیا 

در این  .(Shimizu, 1997)است  متکی تبلیغاتی ایهدرآمد به که آمریکایی سبک

 گستره و فراوان اعتبار علت، به (1ان. اچ. کی)تلویزیون ژاپن  -میان، سازمان رادیو

 یزیونیتلو -رادیو سیاست کنندهنییتع زیرا دارد، برتر یگاهیجا ژاپن سطح در پوشش،

مرزی ژاپن در چارچوب این برون هایرسانه تریناصلیاز آنجا که است.  کشور این

 .است ضروریای کنند، معرفی این سازمان رسانهسازمان فعالیت می

 تلویزیون ژاپن-سازمان رادیو -0-3

 هایپخش برنامهمتصدی  دولتی و ملی سازمان اتلویزیون ژاپن، تنه-سازمان رادیو

 دنیا ایرسانههای ترین سازمانباسابقه و ترینبزرگ از یکی و ژاپن در تلویزیونی-رادیو

 و ملی 2«عمومی تلویزیونی -رادیو»در واقع یک شبکه  چ. کیان. ا یا سازمان است. این

 است.

 تاریخچه -0-3-3

 1181در سال . م آغاز کرد 1121 سال در را خود رادیوییهای ان. اچ. کی پخش برنامه

ن. شد. ا آغاز انگلیسی و ژاپنی زبان دو به رادیو این کوتاه موجهای پخش اولین برنامه

اما پخش رسمی  ،افتتاح کرد 1121 سال در را خود ویزیونیتل ایستگاه نخستین اچ. کی

 1118 سال در. نشد میسر عمالً دوم انیهج جنگ وقوع علت به آن تلویزیونیهای برنامه

 نیترباسابقه شبکه اینز آن جا که ا شد. پخش ان. اچ. کی تلویزیونی، اولین برنامه م

 و ورادی هایفعالیت در فراوانی تجربه است، ژاپن در تلویزیون و رادیویی پخش بنگاه

                                                           
1 NHK 日本放送協会 

2 public service broadcasting | PSB 
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 رایب الگویی موارهه برنامه تولید لحاظ به و یفن لحاظ به شبکه این. دارد تلویزیونی

 سازمان .شدند تأسیس ان. اچ. کی از پس که بود تلویزیون و رادیو پخش تجاری یهابنگاه

مرزی تر بروندف 86ایستگاه پخش محلی در داخل ژاپن و  16 دارای ژاپن تلویزیون-رادیو

 .(1819 قرقانی،)است  رانهت در دفتریازجمله 

 مدیریت -0-3-0

 رهاست.  یریگمیعضو باالترین مرجع تصم 12 با رهیمدئتیهدر تشکیالت ان. اچ. کی 

 12 این. برخوردارند اجتماعی مسائل درباره وسیعی تجربه و دانش از اعضا این از کدام

 مدیره یأتهشوند. اعضای د اعضای مجلس منصوب میوزیر و با تاییعضو با معرفی نخست

ن. ا کلی هایبرنامه وساالنه  هریتی و عملیاتی دخالت و بودجمدی هایفعالیت تمامی در

 دیره،م یأته رئیس انتخاب آنان عمده ایهمسئولیت از یکی. کنندمی تصویب را اچ. کی

 اب باید ان. اچ. کی لیاتیعم ایه طرح و ساالنه هبودجاست.  حسابرسان و اجرایی مدیر

س سفلی یا عوام( و توسط مشاوران مجل) نمایندگان در مجلسین مدیره یأته پیشنهاد

 یالنب و عملکرد)مجلس علیا یا سنا( مورد بررسی و تصویب قرار گیرند. گزارش ساالنه 

 ،ینا بر عالوه. شود ارائه ژاپن مجلس دو به باید نیز ژاپن رادیوتلویزیون سازمان کاری

 ودش هلی و ارتباطات ارائداخ امور وزیر به باید ساالنه کارکرد ایهگزارش و ساالنه هبودج

: 1812)حسینی،  نماید هارائ ژاپن مجلسین به کابینه طریق از را خود نظرات نیز وی تا

اصالحات در قانون پخش و قانون اداره سازمان رادیوتلویزیون ژاپن، ان. اچ. کی، (. 189

ر مورد د ویژهبه  این سازمان را در موردارتی وزیر امور داخلی و ارتباطات اختیارات نظ

 .است داده افزایش مرزی،برونهای برنامه

 نیروی انسانی -0-3-1

اما با احتساب کارکنان  ،نفر اعالم شده است 19162تعداد کارکنان تمام وقت ان. اچ. کی 

 ردفت تلویزیونی، و رادیوییهای بکهکارمند در ش 16199 مجموع در وقتهای و نیمپروژه

. ان. اچ رسمی کارکنان بر افزون. کنندمی کار ان. اچ. کی خارجی و محلی دفاتر مرکزی،

 مشاغلی در وقتهنیم یا وقتتمام صورتاز اتباع خارجی نیز به  نفر 199 از بیش کی،
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 رقانی،ق) ستندهکار به مشغول ژاپن رادیو در دبیری یا و گویندگی، مترجمی چون

1819). 

 هبودج -0-3-4 

. دندار بازرگانی یهآگ مجوز پخش که است این ان. اچ. کی درباره هتوج قابل هنکت

 تامین تلویزیون دارای ایهخانوار از اشتراک حق دریافت طریق آن از هبودج عمده بخش

 را آن که کسانی برای مجازاتی و استطلبانه داو اشتراک حق این پرداخت شود.می

منتشر شده،  ایهدر عین حال، آمار .(1818قرقانی، ) شودنمی هگرفت نظر در ازند،نپرد

  سال در دارد. اشتراک، حق طریق دریافت از ان. اچ. کی حکایت از افزایش ساالنه درآمد

پرداخت  ان. اچ. کی به را خود اشتراک حق ژاپنی ایهدرصد خانوار 11، م 2911

総) بود رسیده ژاپنی ایهدرصد کل خانوار 12ه ب 2911اند. این نسبت در سال کرده

務省：平成26年8月.)  
 مردم، سوی از مبالغ این پرداخت از دفه»سایت بخش فارسی ان. اچ. کی، در وب

 عمالا رگونهه از دور به وی منصفانه هایبرنامه پخش و هارائ برای سازمان این قادر ساختن

 و عقاید برای شدن قائل لویتاو نیز و خصوصی یا سیاسی هایسازمان سوی از نفوذ

 پخش سازمان فارسی سایت) «است شده اعالم شنوندگان و بینندگان نظرات

 برای انههحق اشتراک ما 2918در سال . (2911کی، نوامبر.اچ.ان ژاپن رادیوتلویزیونی

حق اشتراک ین بود.  11619ین و ساالنه  1119هه شش ماین،  1811 انههار ماخانو ره

نوامبر  21(. در 121: 1812است )حسینی،  برابر دو تقریبا ان. اچ. کی ایوارههخدمات ما

日本経済新聞のウェブサイト) ین ژاپن بود 118ر دالر آمریکا معادل ه، 2911

：2018年、12月.) 

 اب هالبت و دولت از مرزی،برونهای پخش برنامه برایسازمان رادیوتلویزیون ژاپن 

 ارتباطات و داخلی امور وزارت گزارش اساس بر. کندمی دریافت یارانه مجلس، تصویب

 سال قبل، با هبا اندکی افزایش در مقایس 2914 سال در ان. اچ. کی درآمد ژاپن، کل

) میلیارد دالر( بوده است 1 حدود معادل)ین  زاره 814میلیون و  416میلیارد و  191

総務省：平成26年8月).  و میلیون  116و میلیارد  418 ،م2911این درآمد در سال

 زاره 268میلیون و  411میلیارد و  8این سازمان مبلغ  2914 سال در. بود ین زاره 26
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 در تنها دریافتی،یارانه  طبق این آمار، ش عمومی دریافت کرده است.بخ از یارانه ین

 (.1است )رجوع به جدول شماره  ان. اچ. کی درآمد کل از درصد نیم حدود
تفکیک به  0132و  0135 ایه لسا در ان. اچ. کی ایهدرآمد -3جدول شماره   

(ین زاره: واحد)  
منبع درآمد 

 )ین(

5102سال  5102سال    تغییرات ساالنه 

+15154181 675845714 661841624 حق اشتراک  

یارانه بخش 

 عمومی

3575611 3688243 112632+  

+5351581 24141364 18738784 سایر درآمدها  

+18521242 711674316 683154124 جمع  

総務省：平成26年8月 

 متون ا،هبرنامه فشرده لوح انتشار از هحاصل ایهدرآمد شامل ان. اچ. کی ایهسایر درآمد

 .رایت استحق کپی المللی و واگذاریبین ایهمکاریه ا،ههنام نمایش و اهبرنامه
 سال در مرزیبرون و داخلی از اعم ان. اچ. کی مختلف هایشبکه هبودج -0 جدول شماره

(ین میلیارد: )واحد کبه تفکی 0135  
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بودجه 

 )درصد(

 総務省：平成26年8月: منبع

 های داخلی ان. اچ. کیشبکه -0-0

شبکه  8 و داخلی تلویزیونیشبکه  6در حال حاضر سازمان رادیوتلویزیون ژاپن دارای 

 1«ویتیان. اچ. کی جنرال»ای هنام به زمینی ترستریال شبکه دو. است داخلی رادیویی

و  NHK BSهای نام به تلویزیونی ای وارههمادو شبکه ، 2«ان. اچ. کی آموزشی» و 

PREMIUM BS NHK رادیویی  شبکه هو سRadio NHK ،FM NHK  وRadio NHK-

 ار ژاپن مقیم بیگانگان ویژه اخبار و نگیهفر آموزشی،های برنامه 2رادیو ان اچ کی .  2

 تنها ییرادیو شبکه این. کندمی پخش پرتغالی و ایکره چینی، انگلیسی، زبان ارهچ به

 .است دریافت ابلق ژاپن داخل در

 ان. اچ. کی انیهبخش ج -0-1

 NHK WORLD-  ژاپن یا -انیهجان. اچ. کی  نامبه  8«ان. اچ. کی»المللی بخش بین

JAPAN ، سرویس، این. کندمی پخشبرنامه زبان  11به برای مخاطبان خارج از ژاپن 

رائه ا وب محیط رب مبتنی ایچندرسانه هایبرنامه نیز و تلویزیونی رادیویی، هایبرنامه

 NHK WORLD - JAPAN نام تحت 2911از آوریل  اىبرنامه خدمات این تمامی. دهدمی

در وب سایت بخش انگلیسی ان. اچ. کی، یکی از دالیل این تغییر برند از  .شوندارائه می

NHK WORLD  بهNHK WORLD - JAPANهای المپیک ، تدارک برای برگزاری بازی

 (.2911سایت ان. اچ. کی، نوامبر )وب 6توکیو ذکر شده است 2929و پارا المپیک 

                                                           
1. NHK TV General 
2.  TV Educational NHK 
3.  NHK WORLD 
4.  https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/nhkworld_japan/ 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/nhkworld_japan/
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بخش جهانی  ایهیکی از ماموریت NHK WORLD - JAPAN  فارسی بخش سایتوب در

 نیز و عمده حوادث بروز نگامه در حیاتی اطالعات شریان یک عنوانبه عمل ان. اچ. کی،

 شامل ورلد . اچ. کیان شبکه هایبرنامه عمده بخش. است شده ذکر طبیعی بالیای

 .است خبری و اطالعاتی هایبرنامه

 NHK WORLD - JAPANاهداف  -0-1-3

 سریع؛ و دقیق روشی به انهج براى المللىبین و داخلى اخبار هیهت (1

 انىهج شبکه از بهینه استفاده با گوناگون اىهانداز چشم از آسیا درباره اطالعات هارائ (2

NHK 

 اىبالی نیز و عمده سوانح بروز نگامه در حیاتى تىاطالعا شریان یکعنوان بهعمل  (8

 طبیعى؛

ر زندگى د و نگیهفر اىهجنبه از بسیارى درباره باال سرعت و دقت بابرنامه پخش  (6

 و علمى اىهروند ترینتازه سیاسى، و اجتماعى اىههآخرین تحوالت در عرص ژاپن،

 انى؛هج مهم مسائل درباره ژاپن دیدگاه و نقش نیز و صنعتى

 تتبادال و دوستى ارتقای نیز و دیگر اىهدرک متقابل بین ژاپن و کشورقویت ت (1

 (.2911نوامبر )سایت فارسی ان.اچ.کی.  نگیهفر

 

 نیروی انسانی -0-1-0  

ان.  انیهوزارت امور داخلی ژاپن تعداد کارکنان رسمی بخش ج 2916در گزارش آوریل 

 ژاپن، از خارج در بخش اینه شعب 21 در . همچنیننفر اعالم شده است 114 اچ. کی

. اچ. ان هایبرنامه پخش نیز و سازیبخشی از امور برنامه .اندبوده کارنفر مشغول به  19

تعداد کارکنان شرکت  شده است. سپاریبرونطرف قرارداد  ایهشرکت به کی

نفر اعالم شده است.  41 ورلد، ان. اچ. کی مکارهترین شرکت اصلی ،(JIB) جی.آی.بی

 از هک نیز دیگری ایهمکار، نیروه ایهوه بر کارکنان رسمی ان. اچ. کی و نیز شرکتعال

 اتباع از تعدادی نیز و آزاد خبرنگاران مچنینه و اندشده دعوت خارجی هایرسانه

 .ستنده کار به مشغول ان. اچ. کی انیهج بخش در خارجی
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 بودجه -0-1-1

 در پخش یزاتهتج تامین و سازیامهان. اچ. کی شامل برن مرزیبرون بخش هکل بودج

مشخص شده  8 شماره جدول در که مانگونههمیلیارد ین بود.  21بالغ بر  2911 سال

 مهس ین میلیارد 21,8و  مرزیبرون ایهرادیو مهس همیلیارد ین از این بودج 4,1است، 

رصد، د 6,6 با افزایشی معادل 2914 سال در هاین بودج .است بوده مرزیبرون تلویزیون

داخلی  هایبرنامه ساخت برای آن درصد 1,1رسیده که ین  میلیارد سی از بیشبه 

 نیروی ایهزینهه ، صرفهمیلیون ین از این بودج 449 و میلیارد ارهچ. است شده زینهه

 است. شده انسانی

 تفکیکبه  0132و  0135 ایهسال در ان. اچ. کی ایه زینهه -1شماره  جدول

ین واحدمرزی به برون و داخلی هایبرنامه  

)ین( 5102 عنوان )ین( 5102   تفاوت )ین( 

+16271464111 321176744111 314814781111 های داخلیبرنامه  

های برون برنامه

 مرزی

22544474111 22862861111 2267882111+  

های کل هزینه

NHK 

676422116111 643635216111 16713211111+  

 総務省：平成26年8月 منبع:

 زیسابرنامه ایهزینهه به تنها مرزی،برون و داخلی هایبرنامه ایهزینهه اینکه مهم هنکت

آموزش و  فنی، ،هتوسع و تحقیق ایهزینهه و است هیافت اختصاص بخش دو این در

 .شوندمی محاسبه کلی ایهزینهه تبلیغات در
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 انیهج ان. اچ. کی خدمات و اهبخش -0-4

 زبان دو به تنها ان. اچ. کی مدیریت تحت تلویزیونی انیهجحال حاضر دو شبکه در 

 کنند.می پخش برنامه ژاپنی انگلیسی و

 ان. اچ. کی زبانانگلیسی انیهتلویزیون ج -0-4-3

اما ساختار  ،تأسیس شده است 1111در سال  1ان. اچ. کی زبان انگلیسی انیهتلویزیون ج

حت ت 2916و  2991 ایهسال رد دوبار تاکنون محیطی تحوالت با تطابق دراین شبکه 

 گردیده بنیادی تحوالت دچار ژاپن، ایرسانه و نگیهگذاران فرتاثیر تغییر رویکرد سیاست

میلیون خانوار و  219برای  ،هساعت 26 2«درآسیا شما چشم» شعار بااین شبکه  .است

ها هاین برنام. کندمی پخش اقتصادی -نگیهفر هایبرنامه سایر و خبر انهکشور ج 119

 وایمحت. ای، تلویزیون کابلی و اینترنت قابل دسترسی هستنداز طریق پخش ماهواره

 .است متمرکز ژاپن و آسیا اقتصادی، اخبار بر ان. اچ. کی زبان انگلیسی شبکه هایبرنامه

 ایهوارههما اغلب با خود، زبان انگلیسیرادیوتلویزیون ژاپن برای پخش شبکه  سازمان

 (NHk World Site, 2016). است  هبست قرارداد ان،هج پرمخاطب و اصلی

 و هیافت هتوسع 2916 سال از ان. اچ. کی، زبان انگلیسی تلویزیونی شبکههای برنامه

 هدقیق 89 مدت به ساعت ره راس شبکه این .است شده کمتر آن در اهبرنامه تکرار

های م، برنامهکند. در نیم ساعت دواخبار پخش می  NEWS LINEبرنامه عنوان تحت

 ایهزمینه در هازجمل عمومی اطالعات نگی،ه، فرفناوری و علمی موضوعات با مستند

 4 هابرنامه پخش جدول. شودمی پخش زندگی سبک آشپزی و گردشگری، موسیقی،

 .وندش می تکرار بار ارهچ روز شبانه در ان. اچ. کی تولیدی هایبرنامه است. یعنی هساعت

ق زبان ان. اچ. کی از طریونی انگلیسیتلویزی شبکه زنده پخش با مزمانهدر حال حاضر 

 تدریاف قابل زنده صورت به مه شبکه سایتوب طریق از آن هایبرنامه کابل، یا وارههما

 وب در است هیافت پایان آن پخش که اخبار از برخی تصاویر و متن مچنینه. است

یز به ن تبلت نیز و مراهه تلفن ایهگوشی ویژه اپلیکیشن. شودمی بارگذاری سایت،

 .است شده هگذاشت اشتراک به رایگان صورت

 

                                                           
1. NHK WORLD TV 
2. Your Eye In Asia 



  9131پاییز / اول اره/ شم سوم الملل/ سالرسانه بین*پژوهشنامه 517

 

 ان. اچ. کی زبان ژاپنی جهانیتلویزیون  -0-4-0

 خارج رد ساکن ژاپنی روندانهش ژاپنی برای زبان به که رادیویی و تلویزیونی شبکه اداره

 انیهتلویزیون ج شده است. ی سپردهانهج بخش به نیز کندمی پخش برنامه کشور این از

 این از خارج زبان ژاپنی مخاطبان برای ،هساعت 26، به صورت 1ان. اچ. کی زبان ژاپنی

 گینهفر و ورزشی کودک، هایسریال، برنامه و فیلم اشتراک، حق دریافت قبال در کشور،

 ان. اچ. کی شبکه. شودمی دریافت دنیا هکشور و منطق 191در  شبکه این .کندمی پخش

 .دارد پوشش و بیننده ان،هج مناطق و اهقاره تمام در ریباتق انیهج

 رادیو جهانی ژاپن -0-4-1

 هایبرنامه با هدر مقایس 2ژاپن( رادیو) ان. اچ. کی انیهج بخش رادیوییهای پخش برنامه

رادیو ژاپن  .است برخوردار سابقه بیشتری نیز و جغرافیایی و زبانی تنوع از آن تلویزیونی

لیسی انگ و ژاپنی زبان دو به را مرزیبرون کوتاه موجهای پخش برنامه 1181در سال 

در  (.NHk world, 2016( کرد آغاز شمالی آمریکای غربی ایهبخش و اواییهبرای 

 راه هفرانس و آلمانی ایهزبان به ژاپن رادیو کوتاه موج رادیوییهای برنامه 1181سال 

 مرزیبرون هایبرنامه پخش دوم، انیهج جنگ هو در بحبوح 1161 سال در. شد اندازی

 11ساعت و  82 بهها گسترش یافت. مجموع مدت پخش این برنامه یهتوج قابل نحو به

 به اهنیز پخش برنامه 1166زبان رسید. در سال  14 به آن تنوع و روزدر شبانه هدقیق

 دوم، انیهدر پی شکست ژاپن در جنگ جو  1161 سال در اما آغاز شد فارسی زبان

شت پس از بازگ .اشغالگر، قطع شد قوای دستور به مرزی،برون رادیویی هایبرنامه هکلی

 هایبرنامه پخش دوباره ژاپن رادیو( 1112سال  از) اهژاپنیمجدد اداره کشور به 

 .کرد برقرار دیگری از پس یکی را خود مرزیبرون

ان زم مدت. کندمی شپخ برنامه ،زبان گوناگون 11به  رادیو ژاپندر حال حاضر 

 برنامه هدقیق 89ساعت و  46 روزانه کل، در اما است متفاوت زبانى ره بهپخش برنامه 

 نیژاپ زبان آموزش و رادیویی مستند هایبرنامه اخبار، شاملها . این برنامهشودمی پخش

 قابل همراه تلفن و اینترنت اف. ام، متوسط، کوتاه، امواج واره،هما طریق از که است

 ندی،ه فرانسه، چینی، ای،هژاپنی، فارسی، انگلیسی، عربی، بنگال، برم ست.ا دریافت
                                                           

1.  NHK WORLD PREMIUM 
2.  NHK WORLD RADIO JAPAN 
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 لیسواحی و ویتنامی اردو، تایلندی، اسپانیولی، روسی، پرتغالی، اندونزیایی، ای،کره

 اوریفن و نگهمعرفی فر .کندمی پخش زبان، برنامه آن به ژاپن رادیو که است هاییزبان

 شامل را ان. اچ. کی خارجی ایهرادیو هایبرنامه از ایعمده خشب ژاپنی زبان و ژاپن

 .اندداده اختصاص خود به بین این در را اولویت کمترین سیاسی هایبرنامه .شودمی

ن ژاپن تاکنو مرزیهای برونهای وابسته به برخی کشورهای غربی، رسانهبرخالف رسانه

 ت سیاسی در جوامع هدف باشند، محتوایتأثیرگذاری بر سیر تحوال بیشتر از آنکه در پی

 آنها، عمدتاً معطوف به معرفی جامعه، فرهنگ، فناوری و اقتصاد ژاپن بوده است.

 عنوانبه. شودمی انجام متمرکز عمدتاً ان. اچ. کی، خارجی ایهرادیو در سازیبرنامه

 از) ان. اچ. کی عربی و فارسی بخش کل که است حاکی نگارنده عینی داتهمشا مثال

 ان. اچ. کی خارجی ایهرادیو هتحریری سالن از ایهگوش در میز یک به( فیزیکی نظر

 که است شده منصوب ژاپنی سردبیر یک زبان، ره هایبرنامه راس در. شودمی هخالص

 آن محتوای تغییر در یا برنامه طرح هارائ نظر از هابرنامه. است آشنا برنامه زبان به

 تامین واحد سوی از شده هارائ محتوای از استفاده به موظف ماًالزا و ندارند استقالل

 شودمی هبرگرداند انگلیسی زبان به سپس و نگارش ژاپنی به ابتدا محتوا. ستنده محتوا

 خود هبرنام زبان به انگلیسی زبان از را مطالب عیناً باید ان. اچ. کی برنامه ره مترجمان و

ن. ا خارجی ایهرادیو بخش در انگلیسی زبان به طمسل ایهنیرو عمدتاً برگردانند. لذا

 .اندشده جذب اچ. کی

 بخش فارسی رادیو ژاپن -0-4-1-3

 پخش فارسی زبانی به ابرنامه یهکوتا مدت برای دوم انیهادیو ژاپن در زمان جنگ جر

 قوای دستور به ژاپن کوتاه موج هایبرنامه هکلی جنگ، در ژاپن شکست با. کرد می

آغاز  1111 سال از رادیو این فارسی هایبرنامه جدید دوره ولی شدند؛ قطع اشغالگر

انان زب فارسی برای روز، در نوبت هس بخش فارسی رادیو ژاپن در حال حاضر، کار کرد.هب

 خشپ گوناگون هایبرنامه و خبر تاجیکستان و افغانستان ایران، در ویژه به انهسراسر ج

 همنطق در و مراهه ایهتلفن اپلیکیشن و اینترنت طریق از رادیو این صدای .کندمی

 عالوه .است دریافت قابل متوسط موج و کوتاه موج طریق از آفریقا شمال و غرب آسیا

 ،IS-20، IS-19،IS-21ایهوارههما روی ژاپن رادیو فارسی بخشهای بر این، برنامه

کابل،  و اتره ایهرهگفتنی است در ش .شودمی پخش نیز برداتهبدر و ، ستعرب
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 ایهبرنامه. کندمی هرل را ژاپن رادیو هایبرنامه امید، محلی رادیو افغانستان، پایتخت

 شود.ن نیز از طریق موج متوسط نیز پخش میتاجیکستا کشور برای رادیو این

 نگارانهروزنام و سازانبرنامه کارگیریبه ان. اچ. کی، فارسی بخش درباره هتوج قابل هنکت

 ایصد معاونت کنندگانهیهت از نازآفرین میرزاخلیلی، مثال عنوانبه. است تجربه با

بق آسوشیتدپرس در سا خبرنگار و خبری عکاس نژاد،والی افشین صداوسیما، سازمان

ان.  یفارس بخش سازانبرنامه از فارسی، سیبیسابق بی گوینده مظفر شافعی، و رانهت

 شهاک باعث سازانبرنامه استقالل عدم و اهبرنامه متمرکز ساختار هالبت اند.بوده اچ. کی

بخش فارسی رادیو ژاپن،  .شده است ان. اچ. کی در کار هادام برای آنان ایهحرف انگیزه

اخبار و مطالب این  .(2914ان. اچ. کی،  فارسی سایت) دارد ایهسایتی فعال و حرفوب

مدت ده روزه رصد و بررسی اخبار در  .شوندمی روزرسانیبه نوبت دو درسایت، روزانه وب

اپن، ژ تحوالت به مربوط ترتیباخبار به  سایت بخش فارسی، اولویت پوششرادیو و وب

 لتحلی هارائ .است بوده انیهج مهم ایهرویداد و انیهج اقتصاد ژاپن، و ایران آسیا، روابط

. اردند یهجایگا مستقیم صورت به فارسی، بخش سایتوب و خبری هایبرنامه میان در

 نودش قابل سایتوب طریق از رادیو از پخش از پس تولیدی، هایبرنامه هچنین کلیمه

پخش،  حال در و آتیهای اطالعات مورد نیاز مخاطب در مورد جدول برنامه .است

 است. دسترس در سایتوب در برنامه با مخاطبان ارتباطی ایها و راههفرکانس

 

 مرزی ان. اچ. کیای برونهدیوآموزش زبان ژاپنی در را -0-4-4

 صورت به ژاپنی زبان آموزش به فارسی، بخش هجمل از ژاپن رادیو ایهبخش هدر کلی

محتوای . (2914ان. اچ. کی،  فارسی سایت) است شده ایویژه هتوج ایچندرسانه

 هب پاسخ و نماهرا آواشناسی، زبان، دستور ،هالخط، مکالمآموزشی این بخش، شامل رسم

 .است شده هیهت زبان آموزش جدید ایهروش اساس بر که است ایهحرف بسیار تسواال

 ادهس همکالم» برنامه ویرایش و نظارت دانشگاه، اساتید ان. اچ. کی، سایتوب اعالم طبق

 آرشیو سایتوب در ژاپنی زبان آموزش دروس هکلی. اندهداشت دههرا بر ع« ژاپنی زبان

 و اهیژاپن غیر برای ژاپنی به ساده اخبار هصفح این، بر وهعال. ستنده دانلود قابل و شده

 بخش، این در استفاده مورد ایهواژه و اصطالحات. است شده اندازیراه آموزان،ژاپنی

 ست.ا مهف قابل و ساده
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 انیهخدمات اینترنتی ان. اچ. کی ج -0-4-5

 11 به اینترنتی خدمات« زمان ره رجا، دره شما، درنزدیک به »ان. اچ. کی با شعار 

زبان، خدمات  11 اینبه  NHK WORLD اینترنتی ایهپایگاه .نمایدمی هزبان ارائ

 مراهه ایهگوناگونی از قبیل اخبار مکتوب، تصویری و صوتی، خدمات خبری برای تلفن

 هب مربوط صوتی ایهفایل. کنندمی هارائ ژاپنی زبان آموزش ایچندرسانه خدمات نیز و

 تىاینترن خدمات که است ذکرالزم به  .ستنده دریافت قابل نیز هانامهبر سایر و خبر

. اردد بستگی ها،برنامه پخش زبان به خدمات این هارائ نحوه که گرددمی هوتى ارائمتفا

 انیکس ان. اچ. کی انیهج بخش به هوابست ایه سایتوب گرافیک و طراحی رنگ، فرم،

 مقطع در استفاده، مورد تصاویر در حتی ژاپن رادیو ایهبخش همه مطالب و اخبار. است

 پوشش در اصوالً ،هاگردانندگان برنامه .بود هیکسان و یکپارچ موارهه ارزیابی، مورد

 میان این در. نیستند قائل اولویت دف خود،ه مناطق داخلی تحوالت برای خود، خبری

ی با وع پوشش خبرنظر طراحی و ن از انگلیسی رادیو و تلویزیون مشترک سایتوب تنها

 .(NHK WORLD SITE, 2016)دارد  تفاوت اهسایتدیگر وب

 ایهو گوشی IOS برای رایگانی اپلیکیشن مچنینهسایت ان. اچ. کی ورلد وب 

ان. اچ.  هایبرنامه توانندمی آن با کاربران که است کرده ه، عرضAndroid مراهه تلفن

د. نزبان بشنو 11 به صوتی ایهکلیپ صورت به یا و زنده طور به را( ژاپن رادیو) ورلد کی

 16 به ار ورلد ان. اچ. کی ایهخبر ترینتازه توانندمی مچنینهکاربران با این اپلیکیشن 

 رتغالی،پ فارسی، ای،کره اندونزیایی، فرانسوی، انگلیسی، چینی، بنگالی، عربی، زبان

 ایهشبکه در فعالیت نظر از. بخوانند ویتنامی و اردو تایلندی، اسپانیایی، روسی،

فقط بخش انگلیسی )رادیو و تلویزیون( صفحات  (م 2911) حاضر حال در اجتماعی،

 .1بوک و توئیتر داردفیس

 

 

 

 

                                                           
1 https://www.facebook.com/nhkworld 
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 ژاپن المللیبین ایهخبرگزاری -1

 خبرگزاری کیودو -1-3

در توکیو  1161 نوامبر درشرکتی غیردولتی و غیرانتفاعی است که  1وخبرگزاری کیود

 اوری، یومی هجمل از ژاپنی معتبر و عمده هروزنام پانزده آن امدارانهشد. ستأسیس 

کارمند  1119 و ستنده NHK ژاپن رادیوتلویزیون سازمان و سانکی و ماینچی ی،هآسا

 یودوک. ندهدمی تشکیل خبرنگاران و هتحریری اعضای را اهآن از نفر زاره از بیشدارد که 

. دارد( رانهت) ایران در هر در خارج از کشور از جملدفت 61دفتر در داخل ژاپن و  18

کند یم منتشر خبر نیز ایکره و چینی انگلیسی، ایهزبانژاپنی به  از غیر به کیودو
(kyodonews.jp, 2018). 

 پرسجیخبرگزاری جی -1-0

 درشعبه  12 پرسجیجی. شد هبنیان گذاشت 1161در نوامبر سال  2یاین خبرگزار

 منتشر خبر اسپانیولی و ژاپنیدفتر در خارج از این کشور دارد و به  21 و ژاپن داخل

ستند ه گوناگون هایرسانه در فعال نگارانهروزنام نیز آن امدارانهس .کندمی
(Jiji,2016). 

 ژاپن مرزیبرونحمایت دولتی از رسانه  -4

خود را درباره  ، ان. اچ. کی، نظر2916 سال هوزیر امور داخلی و ارتباطات ژاپن در بودج

 ینا مرزیبرون هایبرنامه پخش ارتقای طریق از ژاپن از خارجتقویت انتشار اطالعات به 

 ومیعم دیدگاه کشور، مهم ایهامروزه، انتقال صحیح سیاست»است:  کرده تبیین گونه

 میتیها کشورمان، نگیهو نیز تحرک اقتصادی، اجتماعی و فر المللیبین مسائل درباره

 وبیخ به ما کشور که این برای وضعیت، این به عنایت با. است هیافت یشپ از بیش

 تمشارک هتوسع بردهرا پیشبرد در مچنینه و المللیبین تعامالت در و شود هشناخت

 بکهش درباره ویژه،به. شودریزی برنامه مرزیبرون پخش ارتقای و تقویت برای باید کند،

ای افزایش بینندگان و ضریب نفوذ بخش ، برNHK WORLD TVمرزیبرون تلویزیونی

 اهجاذبه که را هاییبرنامه یا خبریهای مرزی در داخل و خارج از ژاپن باید برنامهبرون

                                                           
1.  同盟通信社 

2.  時事通信社 
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. پوشش و دریافت امواج را داد ارتقا د،هد می نشان را همنطق و کشور واقعی وضعیت و

برد و  ل را پیشاصالح کرد و تبلیغات موثر میدانی مبتنی بر تحقیقات متقن و تحلی

 داخل رد هابرنامه تماشای ایهفرصت گسترش برای و اینترنت از گیریرهبرای ارتقای به

 (. 2914کی، .اچ.ان ژاپن رادیوتلویزیونی پخش سازمان) «نمود ریزیبرنامه کشور،

مجلس نمایندگان ژاپن در بخش  2916 ژوئن مصوب پخش قانون هاصالحی در مچنینه

 کرد ادعا تواننمی الزاماًاز آنجا که » :کرد اعالم ان. اچ. کی، انیهج سرویسمربوط به 

 NHKان. اچ. کی سازمان المللیبین تلویزیون نفوذ ضریب انهج از ایهنقط ره در

WORLD TV  های برای ارتقای کیفیت برنامه بایددر وضعیت مطلوب قرار دارد، سازمان

 ایدب دولت مچنینه. گمارد مته آن، نفوذ ضریب افزایش منظور به المللی،بین بخش

 تقویت و ژاپن از خارج در امواج دریافت محیط گسترش در( ان. اچ. کی) سازمان این از

 «.کند حمایت کشور، اطالعات انتشار

 رد مضمون مینهمرزی ان. اچ. کی، با حمایت قانونی از ارتقا و گسترش بخش برون

 یو،توک رهش که این به هبا توج .شودمی دههمشا نیز ژاپن( سنا) مشاوران مجلس مصوبه

 ماموریت کشور، این دولت بود، دهخوا 2929 تابستانی المپیک میزبان ژاپن، پایتخت

 2918 سال هبودج هالیح متمم در. است نهاده ان. اچ. کی انیهج بخش دههع بر ایویژه

 این وتوکی یکالمپ درباره ان. اچ. کی سیاست کرد، پارلمان تقدیم دولتان. اچ. کی که 

، درک صحیح مردم 2929برای برگزاری موفقیت المپیک » :است شده تدوین گونه

گردشگری،  ایهجاذبه)ژاپن  کشور وضعیت از گردشگران و ورزشکاران ان،هج ایهکشور

 نتقالا راستای در. است ناپذیراجتناب ژاپن به آنان آسوده سفر نیز غذایی و...( و نگهفر

 برای ژاپن المللیبین تلویزیونی شبکه تنها طریق از انهج مردم هب اطالعات گونه این

، دولت از NHK WORLD TVیعنی  د،هدمی پوشش را انهج کل تقریباً که اهرجیخا

 دفه این اساس بر .(مانه)« کندمی حمایت فاخرهای تبلیغات عمومی و ارتقای برنامه

 بزرگ ایهزیوناز طریق تلوی NHK WORLD TVپخش یعنی مشخص هوظیف دو

 نای خبریهای نیز ارتقای برنامه و انهج سراسر در المللیبین ایهفرودگاه در وشمنده

 .است شده نهاده ان. اچ. کی انیهج بخش دههع بر شبکه

 1111 از ان. اچ. کی انیهج بخش دولتیروند تاریخی افزایش یارانه  6جدول شماره 

بخش،  این هبودج دهد کهنشان می جدول این ارقام بررسی .دهدتاکنون را نشان می
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 انیهج بخش هنسبت بودج نیز و مرزیبرون هایبرنامه به هیافت اختصاص دولتی یارانه

 .است هیافت افزایش هان. اچ. کی، پیوست کل هبودج به

 از ان. اچ. کی انیهج بخش دولتیروند تاریخی افزایش یارانه  الف( -4شماره  جدول

ین واحدبه  3891تا 3853  

 1481 1475 1471 1465 1461 1455 1451 سال

بودجه کل 

)میلیارد 

 ین(

5411

1111

11 

11211

11111

1 

2421

1111

111 

6421

1111

111 

41411

11111

1 

1246111

11111 

2712111

11111 

بودجه 

بخش 

جهانی 

)میلیون 

 ین(

1111

1111 

15111

1111 

4511

1111

1 

4211

1111

1 

12111

11111 

2231111

111 

3551111

111 

نه بخش یارا

جهانی 

)میلیون 

 ین(

1111

1111 

81111

111 

1111

1111

1 

1311

1111

1 

14111

1111 

3411111

11 

4411111

11 

نبست بوجه 

بخش 

جهانی به 

بودجه 

 کل)درصد(

2/1  5/1  3/1  3/1  3/1  6/1  3/1  

 総務省：平成26年8月منبع:  
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 از ان. اچ. کی انیهج بخش دولتیروند تاریخی افزایش یارانه ب(  -4شماره  جدول

ین واحدبه  0134 تا 8953  
 2114 2111 2111 1445 1441 1485 سال

بودجه 

کل 

)میلیارد 

 ین(

338111111

111 

484511111

111 

571711111

111 

655811111

111 

678611111

111 

662411111

111 

بودجه 

بخش 

جهانی 

)میلیون 

 ین(

482111111

1 

765111111

1 

114611111

11 

126411111

11 

175411111

11 

214411111

11 

یارانه 

بخش 

جهانی 

)میلیون 

 ین(

124111111

1 

172111111

1 

187111111

1 

147111111

1 

341111111

1 

346111111

1 

نبست 

بوجه 

بخش 

جهانی به 

بودجه 

کل)در

 صد(

4/1  6/1  7/1  4/1  6/2  2/3  

 総務省：平成26年8月منبع: 
 پخش قبال در ا، تنه2911قانون پخش ژاپن، در سال  41ان. اچ. کی بر اساس بند 

میلیون دالر( از  892معادل حدود ) ین میلیارد نیم و هس از بیش مرزی،برون هایهبرنام

 رد مبلغ این. است کرده دریافت یارانه( محلی ایهبخش عمومی )دولت مرکزی یا دولت

 ین رسید. 8168111999با اندکی افزایش به  2914 سال هبودج

 دوره یک در را ان. اچ. کی مرزیبرون تلویزیون و رادیو هنیز بودج 1جدول شماره 

 تنها دولت یارانه که آن علیرغم .(مانه)د هدمی نشانم 2916تا  2991 سال از هسال ده

 است، داده پوشش زمانی بازه این در را اچ. کی ان. کل هبودج از درصد نیم حدود در
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درصد  29 حدود مرزی،برون بخش به دولت اختصاصی یارانه دهدمی نشان اهررسیب ولی

 است حاکی مچنینهبررسی ارقام این جدول  .است کرده تامین را بخش این هبودج

 تدریجهب تلویزیون یارانه و هبودج اما هیافت شهکا تدریجبه مرزیبرون رادیو یارانه و هبودج

 .است هیافت افزایش

تا  0115 ان. اچ. کی مرزیبرون تلویزیون و رادیو هبودج الف(-5شماره  جدول

: میلیارد ین()واحد 1013  
 2111 2114 2118 2117 2116 2115 سال

بودجه 

 رادیو

45/8  44/7  21/7  4/7  24/6  21/6  

27/2 یارانه  26/2  16/2  81/1  15/1  45/1  

بودجه 

 تلویزیون

7/2  16/3  81/4  63/7  52/11  32/11  

3/1 - - یارانه  52/1  45/2  45/2  

بودجه 

برون 

 مرزی

1/11  11 12 15 7/16  5/17  

72/2 یارانه  26/2  46/2  33/3  5/3  4/3  

 総務省：平成26年8月منبع: 
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تا  3013 ان. اچ. کی مرزیبرون تلویزیون و رادیو هبودج الف(-5شماره  جدول

)واحد: میلیارد ین( 0134  
متمم  2113 2112 2111 سال

2113 

2114 

بودجه 

 رادیو

12/6  16/6  23/6  - 37/6  

45/1 یارانه  45/1  45/1  - 46/1  

بودجه 

 تلویزیون

65/11  75/12  27/14  - 17/15  

45/2 یارانه  45/2  48/2  5/1+  44/2  

بودجه 

برون 

 مرزی

6/17  8/18  5/21  - 4/21  

4/3 یارانه  4/3  43/3  5/1+  46/3  

 مرزیبرونهای حمایت فنی از رسانه -4-3

 نیاد پرمخاطب و اصلی ایهوارههما اغلب از ان. اچ. کی زبان انگلیسی تلویزیونیشبکه 

 مرزیبرونهای شایان ذکر است حمایت فنی دولت ژاپن از پخش برنامه .دشومی پخش

 نقاط به بخش این ایهرادیو صدای رساندن در مه و تلویزیون در مه را ان. اچ. کی

 پخش بر عالوه ان. اچ. کی انیهج بخش رادیوییهای امواجِ برنامه .دیمهشا انهمختلف ج

 یریگبهره با خارجی ایهکشور در ژاپن، راکیایبا استان در یاماتا فرستنده از مستقیم

 و سیصد و میلیارد شش بخش این هبودجم 2916 سال در. شودمی هلرفرستنده  21 از

 مومیع بخش مستقیم کمک را آن ین میلیون شصت و نهصدکه  بود ین میلیون فتاده

 لفمخت مالی ایهکمک هقابل ذکر است دولت ژاپن در قبال ارائ .دادمی تشکیل( دولت)

 ارسیبخش ف هایبرنامه پخش برای را کابل موافقت است هتوانست افغانستان، دولت به
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 در به هبا توج ام( جلب کند.اف.  امواج طریق از) راته و کابل ایهرهرادیو ژاپن در ش

 رهدر استان آیچی و در ش 2924 آسیایی ایهتوکیو و بازی 2929 المپیک بودن پیش

 از فنی و حقوقی اقتصادی، ایهحمایت ژاپن دولت رو، پیش ایهسال در شکبی ناگویا،

 .داد دهخوا افزایش را ان. اچ. کی انیهج بخش

 ان. اچ. کی انیهبررسی میزان و عوامل تأثیرگذاری بخش ج -5

یک نظرسنجی درباره ضریب نفوذ و تعداد مخاطبان م  2918تا  2911 ایهدر سال

بی، ویتنام، کره جنو ،هفرانس انگلیس، ایهکشور در ان. اچ. کی انگلیسی تلویزیونیشبکه 

 انجام( مریکاآ) نیویورک و واشنگتن و( تایلند) بانکوک ایهرهش و تایوان ،هسنگاپور، ترکی

 مرد شونده پرسش نفر زارهاز حدود  (.2914ژاپن،  ارتباطات و داخلی امور وزارت) شد

 را وارههما یا کابل طریق از شبکه این هایبرنامه دریافت امکان که اهکشور این در زن و

 :ندهد پاسخ پرسش دو به که شد هخواست داشتند،

 ن. اچ. کیا هجمل از المللیبین تلویزیونیهای شبکه «برند»دانستن یا ندانستن نام  -1

اس و آریران کره جنوبی و بی، کی26 فرانس چین، ویتیسیسی سی،بیبی انی،هج

 ؛الجزیره

 تماشا ارپرسیده شد آیا تاکنون آن شبکه  ،ددانستنمی را شبکه ره منااز کسانی که  -2

 نه؟ یا اند کرده

 .دهدمی نشان کی. اچ. ان شبکه درباره را نظرسنجی این نتایج 4 شماره جدول

نتایج نظرسنجی در مورد شبکه ان. اچ. کی -2جدول شماره   

 NHK WORLD TVآشنایی با نام  کشور/ شهر

 )درصد(

 (درصد) تماشاتجربه 

 485 788 انگلیس

 783 1188 واشنگتن

 486 883 نیویورک

 483 881 هفرانس
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 6382 6484 کره جنوبی

 4488 54 تایوان

 17 23 ویتنام

 2883 3487 سنگاپور

 882 1188 بانکوک 

 484 884 ترکیه

 総務省：平成26年8月منبع: 

 در اهیتساوب بندیبهرت و رصد در المللیبین معتبر ایهپایگاه آلکسا یکی از پایگاه

 2911که در سال  است حاکی آلکسا پایگاه ایهداده .(ALEXA, 2018)است  انهج

 این قرار دارد. 121 جایگاه در انهو در ج 44ژاپن در جایگاه  ان. اچ. کی، در سایتوب

سایت ، نشان از کاهش رتبه وب2914جایگاه در مقایسه با بررسی مشابه نگارنده در سال 

 از درصد 2,4 تنها و ژاپن از ان. اچ. کی سایتوب ایهدرصد بازدید 11حدود د. دهمی

 در ورلد ان. اچ. کی ایهسایتوب از کدام یچه .است بوده آمریکا از درصد 1,6 و چین

 .ندارند قرار ان. اچ. کی همجموع زیر پربازدید ایهلینک میان

 

 گیرینتیجه

اپن ژ ونیریتلو ویژاپن در چارچوب سازمان راد یزمربرون یونیزیو تلو ییویراد یهاشبکه

است و دولت از  یرتجاریو غ یمل یاسازمان، شبکه نی. اکنندیم تی( فعالی)ان. اچ. ک

 ره،یمد اتیه یانتخاب اعضا قیاز طر نیو ارتباطات و همچن یامور داخل ریوز قیطر

 یبازرگان یآگه ،یاچ. ک . ان.کندیآن نظارت م یهابودجه و برنامه ت،یریبر مد ماًیمستق

 ای)دولت  یبخش عموم ارانهیحق اشتراک،  افتیو بودجه آن تنها از در کندیپخش نم

. بخش شودیم نیتام یا(، فروش محصوالت و ارائه خدمات رسانهیمحل یهاحکومت

زبان، از  11و به  یونیزیتلو یهابرنامه یو ژاپن یسیانگل یهابه زبان ،یان. اچ. ک یجهان

 یمرزبرون ونیزی. تلودهدیارائه م ینترنتیو خدمات ا ییویراد یهابرنامه ،یه فارسجمل
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 یهاخانوار در سراسر جهان برنامه ونیلیم 219اعالم کرده است  ،یزبان ان. اچ. ک یسیانگل

. اخبار کندیپخش م اخبارساعته در راس هر ساعت  26شبکه  نی. اکنندیآن را تماشا م

ر مستند کوتاه د یهامتمرکز است. برنامه یو موضوعات اقتصاد ای، آسآن بر تحوالت ژاپن

شبکه  نیا یها. برنامهشودیشبکه پخش م نیاز ا زین یو گردشگر یفرهنگ، فناور یمعرف

 پناژ یفرهنگ و فناور یشوند. معرف یو پخش م دیتول ،یو فن یهنر یارهایمع یبر مبنا

 لیرا تشک یان. اچ. ک یخارج یوهایراد یهامهاز برنا یابخش عمده یو آموزش زبان ژاپن

د به خو نیب نیرا در ا تیاولو نیکمتر ریو تفس لیو تحل یاسیس یها. برنامهدهدیم

مشخصاً صرف  ،یبه ان. اچ. ک افتهیاختصاص  یدولت ارانهیاختصاص داده است. اغلب 

 قیاز طر ،یمال میمستق تیشده است. دولت عالوه بر حما یمرزبخش برون یهانهیهز

 تیاز تقو یو قانون یحقوق تیبه دو مجلس ژاپن، در مقاطع مختلف حما حیلوا میتقد

 ونیزینفوذ و پوشش تلو بیرا در دستور کار خود قرار داده است. ضر یمرزبرون یهابرنامه

اغلب  یریکارگبه ،ینترنتیپخش زنده ا تیفیک یارتقا قیژاپن از طر یمرزبرون

نصب  زیو ن یکابل یهاونیزیو در دسترسِ مخاطبان، تلو پرمخاطب یهاماهواره

 همواره گسترش ا،یدر سراسر دن یالمللنیب یهابزرگ هوشمند در فرودگاه یهاونیزیتلو

 .(NHK ONLINE, 2018)است  افتهی

در  یمرزیی برونویراد یهارله برنامه طیدولت، شرا کیپلماتید یبانیبا پشت نیهمچن

 یهایو باز ویتوک 2929 کیبودن المپ شیه است. با توجه به در پسراسر جهان فراهم شد

رو، دولت ژاپن  شیپ یهادر سال شکیب ا،یو شهر ناگو یچیدر استان آ 2924 ییایآس

 خواهد داد. شیرا افزا یان. اچ. ک یجهان شاز بخ یو فن یحقوق ،یاقتصاد یهاتیحما

در  ،یان. اچ. ک یسیانگل ینویزیاست شبکه تلو یمختلف حاک یدر کشورها ینظرسنج

 تیثبت نندگانیموفق عمل کرده و توانسته است نام خود را در ذهن ب ایشرق آس یکشورها

قابت ر یبه علت نوپا بودن برا یشمال یکایاروپا و آمر ا،یشبکه در غرب آس نیاما ا دینما

دراز در  یراه ره،یو الجز 26فرانس  ان،انیس ،یسیبیب وننام آشنا همچ یهابا شبکه
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 ،یاو حرفه کپارچهی تیسانگاران مجرب، وبسازان و روزنامهدارد. جذب برنامه شیپ

ژاپن از  یمختلف فرهنگ و فناور یهاجنبه یو معرف یزبان ژاپن یاآموزش چند رسانه

و  یساز. ساختار متمرکز برنامهگرددیژاپن محسوب م ویمختلف راد یهانقاط قوت بخش

به  ن،یژاپن است. عالوه بر ا ویدر راد ییویراد یهاقاط ضعف برنامهاز ن یمحورترجمه

به صورت  م(2911) تاکنون یان. اچ. ک یجهاناستثنای بخش انگلیسی زبان، سرویس 

 ورود نکرده است. نینو یاجتماع یهابه رسانه ،یجد

 ایمحورها و پیشنهادهای رسانه

های داخلی؛ کنند تا  شبکهحمایت می مرزی ها بیشتر از رسانه بروندر ژاپن، دولت -1

های  گیرد.  شبکهبه ویژه آنکه یارانه دولتی فقط در اختیار بخش جهانی ان اچ کی قرار می

تلویزیونی داخلی به علت آنکه توان تامین بودجه خود را از محل فروش تولیدات و  -رادیو

این استدالل در مورد کنند. سایر منبع دارند، به صورت ویژه کمک دولتی دریافت نمی

 مرزی ایران نیز می تواند مصداق داشته باشد.های برونشبکه

های های  برون مرزی رسانه ملی در مقایسه با شبکهرسد از آنجا که شبکهبه نظر می

داخلی، از امکانات و زمینه های کمتری برای کسب درآمدهای پخش آگهی  بازرگانی و 

 باشند.ر بودجه، نیازمند توجه بیشتر میسایر عواید برخوردارند، از نظ

دستگاه دیپلماسی ژاپن با رایزنی با کشورهای مختلف، امکان تاسیس دفاتر محلی،  -2

های رادیویی و تلویزیونی ان اچ کی از طریق ای و کابلی و رله برنامهپخش ماهواره

مرزی رسانه های محلی را در مناطق مختلف فراهم ساخته است. لذا برای برونایستگاه

ای، برخورداری از حمایت  های قدرتمند جهانی و منطقهملی نیز، در رقابت با شبکه

 رسد.های مسئول فرهنگی و سیاست خارجی ضروری به نظر میدستگاه

ته سازان  برجسنگاران و برنامهبخش جهانی ان اچ کی، بسیاری از فعاالن رسانه، روزنامه -8

مالک استخدام این افراد، در درجه اول توانمندی ژورنالیستی خارجی را جذب نموده است. 

نیز  مرزی رسانه ملیهای برونآنان بوده است نه تسلط بر زبان ژاپنی. این تجربه در شبکه

 برداری قرار گیرد.تواند مورد بهرهمی
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 -ای، اجرای رویدادهای مهم آتیدولت و پارلمان ژاپن در راستای پشتیبانی رسانه -6

ای را برای مشخصاً بودجه -اوساکا و... 2924توکیو، اکسپو 2929پیک و پاراالمپیک الم

تواند مدنظر سیاستگذاران رساند. همین رویکرد میبخش جهانی ان اچ کی به تصویب می

 المللی در کشورمان قرار گیرد.رویدادهای ملی و بین

ی بخش جهانی ان اچ کی های رادیویی و تلویزیونهای مهم تمام شبکهیکی از بخش -1

های مهمی که برای آموزش زبان باشد. از این رو، علیرغم گاممی« آموزش زبان ژاپنی»،

ای از سوی مرزی برداشته شده است، الزم است بودجه ویژههای برونفارسی در رسانه

ان همرزی سازمان قرار گیرد تا زبان فارسی که زبان دوم جهای ذیربط در اختیار برونارگان

اسالمی است، هرچه بیشتر  -های واقع شده در حوزه تمدن ایرانیاسالم و پیوند دهنده ملت

مرزی رسانه ملی های برونهای رادیویی و تلویزیونی و وب سایتتر از سوی شبکهو جذاب

 برای مخاطبان جهانی آموزش داده شود. 

 منابع 

 تهران: مرکز، «ژاپن ریشنیدا و دیداریهای رسانه» ،(1812حسینی، سیدمحمد ) -

 صداوسیما.  سازمان المللبین امور

 واحد درمسئول بخش اخبار حوادث غیرمترقبه ، مصاحبه با ساکای، (1819ساکای ) -

 ان. اچ. کی. اخبار

 ، توکیو.کارگاه معرفی ان. اچ. کی(، 1819اله )قرقانی، ولی -

 دسترسی ، قابل«ژاپنی زبان به ساده مکالمه»، (2914سایت فارسی ان. اچ. کی ورلد ) -

 : در

https://www.nhk.or.jp/lesson/persian  
 قابل دسترسی در: ، «درباره ان. اچ. کی» ،(2914ایت فارسی ان.اچ.کی )س -

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/fa/aboutnhk/  

قابل دسترسی  (، سازمان پخش رادیوتلویزیونی ژاپن،2914) سایت فارسی ان.اچ.کی -

 در: 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/fa/aboutnhk/-
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 علیرضا دکتر ترجمه ،«ارتباطات هاینظریه»(، 1812) تانکارد جیمز ،سورین ورنر -

 .دهقان، انتشارات دانشگاه تهران، تهران

 مواجهه مطالعه موردی: ژاپنهای مدیریت بحران در رسانه»(، 1818اله )قرقانی، ولی -

مارس  در توهوکو اتمی فاجعهبا زمین لرزه، سونامی و  NHKژاپن  ملی تلویریون –رادیو

 .نور واحد تهران غربدانشگاه پیام، سمینار کارشناسی ارشد، «م2911
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- Nye, Jr., Joseph S. (2003, Jan. 10), “Propaganda Isn’t the Way: 

Soft Power”, The International Herald Tribune. 

- Shimizu, shinichi (1997),”japan: public broadcasting as a 

national project”. 

- Yahoo japan (2018), available at: 

http://info.finance.yahoo.co.jp/fx/convert/?a=1 

 

 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/fa/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/fa/
http://www.alexa.com/about
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/index.aspx
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/index.aspx
http://english.kyodonews.jp/
http://www.nhk.or.jp/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld
http://info.finance.yahoo.co.jp/fx/convert/?a=1


  9131پاییز / اول اره/ شم سوم الملل/ سالرسانه بین*پژوهشنامه 525

 

 منابع ژاپنی

- 日本経済新聞のウェブサイト(2018).available at: 

https://www.nikkei.com/ 

- 国際放送の現状 (2018). available at: 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000313028.pdf 

- MIC総務相 (2018), available at: http://www.soumu.go.jp 

- MIC総務相・国際放送の現状 (2018), available at: 
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