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 چكيده

رد كـه  الزام اصلي مأموريت صداوسيماست و از اين رو، ضرورت دا »ي كارآمدا رسانه شيآرا«
اي تدوين شود تا با در نظر گرفتن آن، صداوسـيما مأموريـت     الگويي براي تنظيم آرايش رسانه

كه   است  ق آيد. به اين ترتيب مسئله اينياي نيز فا خود را محقق و بر تهديدات امپرياليسم رسانه
  اضـر اي صداوسيما چگونه بايد باشد؟ در پاسخ به اين پرسش، پـژوهش ح  الگوي آرايش رسانه

انجام گرفته است.  اي گيري از روش تئوري زمينه كيفي، اكتشافي و استقرايي و با بهره صورت به
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 مقدمه

 توسـعه  روزافـزون  بروسـت و شـتا   اي روبه ها با معادالت پيچيده دنياي مديريت رسانه
 هـا،  رسـانه  سـاير  بـا  تنگاتنـگ  رقابـت  مخاطبان و ذائقه آنـان،  متكثر هاي طيف فنّاوري،

 تحـوالت  و تغييـر  با عرصه رسانه را ... و رسانه به مربوط موضوعات تنوع و گستردگي
 اي مواجه كرده است. گسترده

جهـان، عرصـه    اي در سـپهر رسـانه   هـا،  رسانه ساير با تنگاتنگ از سوي ديگر رقابت
كننـد و   هاي متنوعي از رقبا مواجه مـي  اي را با طيف هاي رسانه ديگري است كه سازمان

بـويژه در منازعـه پـاراديمي اسـالم و      صداوسيما نيز در اين سپهر، رقباي خـود را دارد. 
اي غرب است. بـه تعبيـر مقـام     صداوسيما در رأس مواجهه با امپرياليسم رسانه غرب كه

 قـرار  اسـالمي  جمهـوري  مقابل در كه فرهنگي و اي رسانه آرايش امروز«معظم رهبري: 
 صداوسـيما  اسـت و  پيشـرفته  و فني و كارآمد متكثر، متنوع، پيچيده، آرايش بسيار دارد،
 .)1383(» است ايستاده عظيم آرايش اين مقابل در تنه يك

 كـه  اسـت  آن از اي كشـور نـاگزير   عنوان تنها متولي رسـانه   از اين رو، صداوسيما به
براي ايفـاي مأموريـت آرمـاني     اي و گير رسانه و پيروزي در اين رقابت نفس براي حفظ

در مقابـل ايـن آرايـش     فرهنـگ،  هـدايت  و جامعـه  عمـومي  افكار خود؛ يعني مديريت
 بيانـات  نيـز در  رهبري معظم اي بايستد. چنان كه براي دستيابي به اين هدف مقام رسانه
 انـد:  اي، مأموريت محوري اين سازمان را چنين معرفي كرده هنرسا آرايش حوزه در خود

 و اسـتاني  عرصـه  در كارآمد اي رسانه آرايش داشتن ملي، رسانه محوري مأموريت الزام«
 كارآمـد  بايـد  آرايـش  ايـن ... است ضعيف ما آرايش اينجا در...  است؛ المللي بين و ملي

 در باشـد؛  نشـده  بيني  پيش و گوناگون شرايط با انطباق براي انعطاف قدرت داراي باشد؛
 موضـع  بتوانـد  باشـد؛  داشـته  چـاالكي  و سـرعت  توانـايي،  گوناگون، مسائل با برخورد
 .)1383(» باشد كارساز و كند اتخاذ را خودش
اي مواجه  صداوسيما در كنار مأموريت خود با سه متغير در محيط رسانه مجموع، در

 اي. رقابت تنگاتنگ رسانه و مخاطب  تحوالت ، اي فنّاوري رسانه روزافزون است؛ شتاب
بـه    لحظه كه طوري  به  شود مي رسانه عرصه در پويا محيطي ايجاد موجب اين سه عامل

 درگـرو  كارآمـد،  اي رسـانه  است و آرايش تطور و دگرديسي حال در عرصه اين لحظه، 
 زوال بـه  م محكـو  صـورت،  اين غير در و است جديد شرايط با انطباق و پذيري انعطاف
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اي كارآمد اسـت و بـراي    پذيري منوط به طراحي يك آرايش رسانه داشتن انعطاف. است
 آرايـش  طراحـي « بـه  آن بتـوان  رهگـذر  از تا كرد كه ترسيم الگويي را بايد طراحي اين

 .دست يافت »كارآمد اي رسانه
 يمحـور  مأموريت اجراي تضمين لزوم و جهان اي رسانه محيط و شرايط به توجه با

 اي رسـانه  آرايـش  توانـد الگـوي   چگونه مـي  صداوسيما، كه است اين مسئله صداوسيما،
 عهـده  از الگـو  آن در نظـر گـرفتن   با بتواند در جنگ نرم طراحي كند تا مطلوب خود را

 برآيد؟ خود جهاني و داخلي مأموريت
و الزامـات   سازمان است يعلت وجود ايهدف نكته مهم آنكه مأموريت يك سازمان، 

أموريت، چيزي است كه رسيدن بـه اهـداف سـازمان و انجـام مأموريـت آن را تضـمين       م
كند. به اين ترتيب، پژوهش حاضر از آن حيث واجد اهميت و ارزش است كه سازمان  مي

سـازد.   منـد مـي   صداوسيما از مزاياي الزامات مأموريت محوري خـود، برخـوردار و بهـره   
 انجـام  در را صداوسـيما  اي، رسانه آرايش لگويا ضرورت دارد كه فقدان همچنين از آنجا

 جنـگ  و نـرم  جنـگ  با مقابله و جامعه عمومي فرهنگ و افكار هدايت در خود، مأموريت
 .سازد مي توان كم و ناكارآمد اي جهان، دشمن و در نسبت با عرصه نوين رسانه اي رسانه

 اي ديپلماسي رسانه

 يها بستر مبارزات و چالش ي،بشر امعهج ياتيح يها رگ مثابه به ارتباطات و اطالعات 
اي را رقـم   نـام رقابـت رسـانه    كنند و پديده اي به  را فراهم مي يو جهان يالملل نيب ندهيآ

هـا و   رسـانه  سـازان،  اميعرصه نبرد فردا را گستره پ؛ معتقد است 1تافلر زنند؛ چنان كه مي
 ر بـازار رسـانه اسـت كـه    بخشي از اين نبرد، رقابت متعـارف د  .دهد يشكل م رانيگ اميپ

انديشد و در پـي جـذب بيشـتر     صرفاً به رقابت اقتصادي و جلب مشتري و مخاطب مي
. اما بخش ديگـر، بـه رقابـت    )1390(جاللي، اي خود است  مخاطب براي توسعه رسانه

هـاي   اي در منازعه الگو يا پارادايمي مربوط است كه در جهان امروز ميان پـارادايم  رسانه
 براليسم در حال وقوع است.اسالم و لي

اي كه از مباحث جديد در سياست خارجي است، طـي چهـار دهـه     ديپلماسي رسانه
                                                      

1  . Tafler  



30 v 1394تابستان ) / 82(پياپي  2م/ شماره دو و هاي ارتباطي/ سال بيست پژوهش 

الملل باز كرده است چرا كـه انديشـمندان    گذشته، به تدريج جاي خود را در عرصه بين
هـا بـراي    تواننـد از رسـانه   جاي استفاده از نيروي نظامي مي  اند كه به به اين نتيجه رسيده

رد اهدافشان بهره ببرند و درواقع، ديپلماسي امروز بدون درك وسايل نوين ارتباطي پيشب
 ،بدون سيم عصر اطالعـات  ،قدرت در جهان )،1996( 2و اُونز 1نايبه بيان  ميسر نيست.

 . المللي بين راتيمنظور اعمال تأث  گيري از عقايد و دانايي به عبارت است از بهره
اند. مرزهاي حوزه خصوصي و عمـومي   سي متحول شدهامروزه مرزهاي سنتي ديپلما

تـوان در   هـاي معمـولي امـروز را نمـي     انـد و انسـان   در سياست خارجي شكسـته شـده  
ديپلماسـي  ). 31، ص 1383پـور،   (كاظم سياست خارجي ناديده گرفت هاي گيري موضع
 ريكـا  پنهـان مبتني بر  به طور معمول،بيشتر شخصي، رسمي، با حركتي آهسته و  ،سنتي

از جنگ جهاني اول پديـدار شـد،    پسكه » ديپلماسي نوين«اما  .)1997، 3(بارتستون بود
هاي مدرن است تا در اسرع وقت بتواند با كشورهاي ديگر به تبـادل آرا و   نيازمند رسانه
بـا افـزايش دسترسـي بـه     ، اين ديپلماسي نوظهـور ). 89، ص 1382(قوام، افكار بپردازد 

هـا بـراي تـرويج     توانـايي دولـت   و سـرعت انتقـال اطالعـات   اطالعات و نيـز افـزايش   
 ).  1995، 4(هيندلشده است  پديدارافكار عمومي خارجي  در ميانهاي خود  ديدگاه

اي عـادي و ويـژه، پيگيـري     هاي متعـدد رسـانه   اي، از طريق فعاليت ديپلماسي رسانه
ديـدار سـران    هـا،  هـاي مطبوعـاتي، مصـاحبه    ها شـامل كنفـرانس   شود كه اين فعاليت مي

اي برانگيزاننده است  گران در كشورهاي رقيب و رويدادهاي رسانه ها و ميانجي حكومت
ترجمه آشنا  (گيلبوآ، شود و براي گشودن عصري جديد در روابط متقابل سازماندهي مي

 .)33، ص 1388و اسماعيلي، 

 اي در ايران مصرف رسانه

 46 ايـران  در اينترنـت  كـاربر  جمعيـت . است توجه قابل ايران در اي رسانه مصرف آمار
 ميزان تر، مهم اين از اما. است كشور جمعيت 2/57 معادل نفر؛ يعني هزار 800 و ميليون

 بـاالي  نفـوذ  ضـريب  از حكايـت  كـه  اسـت  گذشـته  سال 15 طي اينترنت كاربران رشد
                                                      

1. Nye       2. Owens       3. Bartston 

4. Hindell 
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 لسا در 2/57 به ميالدي 2000 سال در 8/3 از نفوذ ضريب اين. دارد جامعه در اينترنت
 تـا  ايـران  دهـد  مي نشان ). آمارها2015است (سايت آمار جهاني اينترنت،  رسيده 2015
 ) و2010مسـتر،   دارد (سايت نيشن قرار جهان در اينترنت كاربران 36 رده در 2010 سال

 برخوردار است. كاربران جمعيت بيشترين خاورميانه نيز از در

 روش پژوهش

اي، يكـي از بهتـرين    زمينه تئوري شده است. جاماي ان زمينه تئوريبه روش  اين پژوهش
هايي است كه در شيوه پژوهش كيفي، در باب توليد نظريـه و طراحـي و پيشـنهاد     روش

(اشـتراوس و كـوربين، ترجمـه    توانـد مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد       الگوي مفهـومي، مـي  
 .)1390 افشار، ابراهيم

تند كـه داراي تحصـيالت   كارشناساني هس» جامعه مورد بررسي«در پژوهش حاضر، 
هاي مربـوط بـه حـوزه رسـانه و      ارشد و يا دكتراي رشته  دانشگاهي در سطح كارشناسي

روش در  گيـري  اند. نمونه  كم ده سال سابقه تجربي در حوزه رسانه داشته همچنين دست
 گيـري  نمونـه متعارف اسـت. يعنـي در ايـن روش،     گيري نمونهبرخالف اي  زمينه تئوري

 ).1995، 2است (چمبرلين» 1گيري نظري نمونه«مورد نياز 
خبـره   اسـتادان  از خبره كارشناس 15 با عميق مصاحبه روش به نيز ها داده گردآوري

هــا تــالش شــد تــا بــا نفــوذ بــه ذهــن  در مصــاحبه واجــد شــرايط صــورت گرفــت و
 شـدند صورت باز مطرح   به ها نيز شونده، اطالعات الزم گردآوري شود. پرسش مصاحبه

 دهـد.  گـر قـرار   مصاحبه ارياست در اخت ليرا كه ما اتياطالع آساني  به شونده احبهمصتا 
اي  زمينـه كدگذاري در تئوري اي به شيوه كدگذاري است.  ها در تئوري زمينه تحليل داده

اين پـژوهش نيـز در    در). 125، ص 1389(بازرگان، گيرد  مياستقرايي صورت   شيوهبه 
در  هـا  شـده، مقولـه   آوري جمـع  اطالعات ميان از دارد، نخست كه كدگذاري باز نام گام

هـا   شدند تا اشـباع مقولـه   انتخاب ها داده بطن در نهفته اوليه مفاهيم عنوان به  كدها قالب
 اي و ميـاني، بـه   هاي زمينـه  براي تبيين مقوله اي صورت پذيرد. سپس، با رويكرد مقايسه

اي) از فهرسـت   مقوله اصلي (هسـته محوري پرداخته شد. در اين فرايند، يك  كدگذاري
                                                      

1. theoretical sampling        2. Chamberlain 
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عنوان مقوله محـوري قـرار    هاي باز، انتخاب شد و در مركز كدگذاري محوري، به  مقوله
 هـا در جهـت تكـوين نظريـه، كدگـذاري      با مرتبط كـردن مقولـه   داده شد. در نهايت نيز
 گزينشي انجام گرفت.

 هاي پژوهش يافته

اي آغـاز   ا بـا چيسـتي آرايـش رسـانه    هاي عميق خود را ابتد پژوهش حاضر كه مصاحبه
اي  از نظر كارشناسان، به اين تعريـف از آرايـش رسـانه   بندي جامع  كرد، در يك جمع مي

 دست يافت:
اي و  بندي رسـانه  بندي و جبهه تأمين و طراحي كامل و جامعِ استقرار بهترين تركيب«

اي بـا كـاربرد    هگيري مناسب انـواع برونـدادهاي رسـان    چيدمان منابع و امكانات و جهت
صحيح استعدادهاي بـالقوه و بالفعـل خـودي و تنظـيم روابـط هماهنـگ اجـزاي نظـام         

انداز، استراتژي و مأموريـت سـازمان    اي؛ براي دستيابي حداكثري به اهداف، چشم رسانه
اي؛ ضمن دستيابي به هر مخاطب در زمان و مكان و موقعيت خاص خود و تأمين  رسانه

هـاي ارتبـاطي مـؤثر بـه      ها و در نهايت، تبديل آنهـا بـه پيـام    هدسترسي مخاطب به رسان
توجـه،   هـاي مخاطـب بـي    منظور جلب و حفظ طيف طرفان؛ به  دوستان و دشمنان و بي

اي؛ و پاسـخ بـه تهديـدات بيرونـي و      گذرا، ثابت و وفادار در فضاي رقابتي سپهر رسانه
سـازي كيفيـت و كميـت     نيازهاي داخلي جامعه، مخاطـب و نظـام؛ و در نهايـت، بهينـه    

 ».ها در كشف و شكوفايي مخاطب براي رساندن او به حد انسان طراز و كامل رسانه

 اي نياز آرايش رسانه پيش

اي  صداوسـيما در آرايـش رسـانه     اي اين بود كـه  نظر كارشناسان در حوزه آرايش رسانه
توانـد   اي مـي  رسانه خود عقبه ندارد و بايد آن را تأمين كند. براي اين منظور، نظام جامع

اي مـا در نظـام    خألهاي آرايش رسـانه اي بيايد چرا كه بخشي از  به كمك ساختار رسانه
ياستگذاري و قوانين و نهادسـازي مـرتبط بـا    سشود كه شامل  اي تعريف مي جامع رسانه

براي عملياتي  نهادسازي نيزاي نيز در آن مشخص است.  رژيم مصرف رسانه و آن است
ضروري دارد و نياز به ساختارهاي جديدي است كه توان   اي، جامع رسانه شدن آن نظام

نقشه جامع مهندسي فرهنگي كشور بايـد در  عملياتي كردن آن را داشته باشند. همچنين 
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يك سند باالدستي و رسمي بـراي   عنوان بهي صداوسيما، ا رسانهچارچوب اوليه آرايش 
نكته ديگر، حوزه توليد علم بـومي و   شود. اجراي منويات انقالب اسالمي در نظر گرفته

پردازي در حوزه رسانه است كه در كنار آن، وجود صنعت بومي عظيمي كه شامل  نظريه
 رسد. نگاه التقاطي به تجربيات غرب نباشد، مورد نياز به نظر مي

 اي گام اول، تعيين رويكردهاي طراحي آرايش رسانه

اي  رسـانه  اسـت رويكردهـاي طراحـي آرايـش      اي الزم رسانه در گام اول طراحي آرايش
كه بنابر اذعان كارشناسان، روش  است. چرا» پژوهانه آينده«تعريف شوند. اولين رويكرد 

انـداز محـور بايـد انجـام گيـرد.       پژوهانـه و چشـم   اي با نگاه آينده طراحي آرايش رسانه
اي حداكثري كـردن  اي بايد بر است. آرايش رسانه» شناسانه انسان«رويكرد دوم، رويكرد 

شكوفايي مخاطبان صورت گيرد و لزوماً منطبق با معيارهاي پارادايم اسالم و مبتنـي بـر   
مـداري   شناخت صحيح مخاطب به عنوان انسان باشد. رويكرد سـوم، رويكـرد مشـتري   

مداري را در صدر رويكردهـاي   صداوسيما بايد مشتري  بر اساس نظر كارشناسان، است.
اي (در پيـام و مخاطـب) بـر سـر      ين موضوع رقابت در سپهر رسـانه خود قرار دهد كه ا

مـداري، شـامل    شـود. مشـتري   ربودن ذهن و قلب مشتريان و مخاطبان را نيز شامل مـي 
ـ ن نيمأتـ  يبـرا  يرسانه به مثابه بازارهايي از قبيل؛  مؤلفه رقابـت در سـپهر   ، همگـان  ازي
 شيافـزا ، لـب و ذهـن مخاطـب   تصـرف ق در رقابـت  ، و محتوا اميپدر رقابت   ي،ا رسانه

 است. شتريرقابت ب يبرا ييانحصارزداو  تيكم همراه  هب تيفيك

 ها تفكيك پارادايم و تبيين روايت، دومگام 

 ) و اصـالت بشـر  1تميز و سپس تفكيـك مفـاهيم دو پـارادايم  اصـالت خـدا (تئوئيسـم      
اند و  ر، متناقض) از آنجايي ضرورت دارد كه اين دو پارادايم نسبت به يكديگ2(اومانسيم

جـاي رشـد     درغلتيدن مخاطب و رسانه در ورطه التقاط ميان اين دو، موجب ضاللت به
هاي غربي ضرورت دارد كه در ابتـدا،   گردد. از اين رو، در منازعه صداوسيما با رسانه مي

 صداوسيما پارادايم خود را از پارادايم دشمنان و معارضان خود تفكيك كند.

                                                      

1. theoism       2. humanism 
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 يا رسانه اصول و قواعد طراحي آرايش ميتنظ  گام سوم،

اي  اي نياز به تعيين اصول و قواعـد آرايـش رسـانه    ريزي براي تنظيم آرايش رسانه برنامه
هـاي مـديريتي    ها در قالب چهارگانـه رسـانه، پيـام، مخاطـب و راهبـرد      دارد. اين گزاره

اي پـيش از هـر    اند. از اين رو، پس از تفكيك پارادايم، در آرايش رسـانه  بندي شده طبقه
 چيز بايد به تنظيم اين اصول و قواعد پرداخت.

 يا رسانه شينوع آرا نيي، تعچهارمگام 

بر اساس نظر كارشناسان نظامي مورد مصاحبه، براي طراحي عمليات در آرايش نظـامي،  
كنند. اين عمليات يا آفندي و  هاي خودي و دشمن را در مقابل همديگر چينش مي يگان

ا پدافندي و دفاعي. اما نوع سوم آرايش نظامي در شرايط صلح است كه تهاجمي است ي
طور مشخص، در رسانه نيز بايـد همـين اتفـاق بيفتـد. نكتـه       تهديدي در كار نيست. به 

اينكه، نوع آرايش ما در حالـت متقـارن و نامتقـارن، متفـاوت اسـت. نـوعي تقـارن يـا         
صـورت    هـاي برابـر و بـه    نسبت كالسيك در جنگ وجود دارد كه دو نيروي نظامي، به

گيرند. اما در مقابل دشمني كـه   روي يكديگر آرايش مي كامالً متقارن به لحاظ توان، روبه
اختالف توان تجهيزات و فنّاوري و عده و عده با ما دارد، بايـد از شـيوه نبـرد نامتقـارن     

ه نيز كـه تـوان   طلبد. در فضاي رسان استفاده كرد كه آرايش نظامي متناسب با خود را مي
اي نامتقارن براي اثرگـذاري   اي دشمن قابل قياس با ما نيست بايد از آرايش رسانه رسانه

 بهره جست. و نفوذ

 تبيين وضع موجود  گام پنجم،

توان  ينمشناسي صورت نگيرد،  تا نقطه عزيمت و وضع موجود مشخص نشود و آسيب
ين رو، روش پيشـنهادي عمـده   از ا مسيري را براي رسيدن به وضع مطلوب متصور شد.

براي تبيـين وضـع   اي استفاده از همين روش بود.  كارشناسان براي طراحي آرايش رسانه
موجود، ابتدا الزم است از نيروهاي خودي و چيدمان آن، برآورد وضعيت داشته باشـيم؛  

برآورد وضعيت خودي شامل سـه   هاي غير را انجام دهيم. سپس، برآورد وضعيت رسانه
اي خودي و غير است كه بـر اسـاس    اقدام است؛ مرحله اول، شناخت توان رسانه مرحله
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 واسـطه   نظر كارشناسان نظامي؛ آرايش نظامي بخشـي از طراحـي عمليـات اسـت و بـه      
گيرد. در طراحي آرايش نظامي، ابتـدا بايـد تعريـف     ترتيب نيرو و تركيب نيرو شكل مي

بنـدي از خـودي تـا     سه اليه طيفصورت گيرد و سپس » دشمن«و » خود«صحيحي از 
دشمن، يعني شريك، رقيب و حريف مشخص شود. در ترتيب نيـرو، پـس از سـنجيده    

شـود و سـپس    شدن وضع موجود دشمن، صرفاً يك چينش از نيروي دشمن برآورد مي
شود. ترتيب نيرو شامل، افـراد   نيروي خودي در نسبت با ترتيب نيروي دشمن، چيده مي

(اهـداف،   هـا  دكتـرين   ،تجهيـزات  )،ها، نهادها و مؤسسات ان (سازمانيك (استعداد رزم)،
صـورت تطبيقـي آن را در آرايـش     ها، راهكارها و فنون نظامي) است كه اگر بـه   راهبرد
هـاي   شخصـيت  . افـراد و 1اي وارد كنيم، برآورد بايد به اين ترتيب انجـام گيـرد:    رسانه
اي هستند و به ترتيـب كيفيـت    هاي رسانه هاي خودي كه شامل شبكه . رسانه2اي،  رسانه

اي خـودي كـه شـامل اهـداف،      هـاي رسـانه   . دكتـرين 3شـوند،   و كميت آنها تحليل مي
هـا، نهادهـا و    . سـازمان 4 و اي مـورد اسـتفاده اسـت    راهبردها، راهكارها و فنون رسـانه 

 شود. اي را نيز شامل مي هاي راهبردي رسانه اي كه مراكز پژوهش مؤسسات رسانه
غير است كه كارشناسـان امـر در    و خودي برنامه و سازماندهي رحله دوم، شناختم

شناسي وضع موجود در آن تأكيد داشـتند و بـه    هاي خود بيش از همه به آسيب مصاحبه
اين ترتيب بيشتر، چهار گزاره اصلي شناخت؛ يعني شناخت قـوت و ضـعف در حـوزه    

هـا و تهديـدها  در محـيط     هاي خودي و غير و سـپس شـناخت فرصـت    مشترك رسانه
 پيرامون بايد مورد ارزيابي قرار گيرند.

ي و غير است. خود يها رسانه مخاطبان شناختمرحله سوم در تبيين وضع موجود، 
اي  مشترك است. چگونگي مصرف رسـانه   هاي معارض و غير، مخاطب ميان ما و رسانه  

ناسايي طيف خنثـي و  بندي مخاطب داخلي و خارجي، ش مخاطب، تفكيك كيفي و طيف
هاي سني و جنسيتي و نحوه تفكر آنهـا   بندي نها، گروه تالش براي تصرف قلب و ذهن آ
هاي زندگي مخاطبان و همچنين سبك زنـدگي آنـان و    در موارد خاص، شناخت عرصه

هـا، پـژوهش در ژانرهـا و     هاي مهم و تأثيرگذار براي حضور رسانه در آن عرصـه  عرصه
هاي مـورد نظـر و... از مـوارد     ب آن با اهداف و مأموريت رسانههاي خاص و تناس گونه

شناخت مخاطب است. پرداختن به نياز و مصلحت مخاطب نيـز واجـد اهميـت اسـت.     
سـه   نظر گرفت و سپس مصلحت هـر  ضمن آنكه ابتدا بايد نياز جامعه و حكومت را در
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اي بر سر  ت رسانهاي لحاظ كرد. ضمن آنكه در فضاي رقاب را سنجيد و در آرايش رسانه
مخاطب، بايد نسبت خود را با رقيب بايد سنجيد و دانست كـه جايگـاه و اعتبـار مـا و     

 هاي جلب اعتماد و يا ريزش مخاطب، چيست؟ سپس رقيب در ميان مخاطبان، ويژگي

 جهان يا رسانه نينو يو فضا ندهيوضع مطلوب و شناخت آ ميترس  گام ششم،

طـور    اي ناظر به آينده، چهار اتفـاق بايـد بـه    رايش رسانهدر آ  بر اساس نظر كارشناسان،
موازات يكديگر، تبيين شوند. اين تغييـرات را در چهـار حـوزه مخاطـب،      همزمان و به 

توان بررسي كرد. كه در اين ميان، مخاطب  اي مي فنّاوري، نيروي انساني و سازمان رسانه
 نينو يفضا ميو ترس پژوهي در آينده و فنّاوري از اهميت بيشتري برخوردارند. بنابراين،

، الزم است ابتدا تحوالت آينـده مخاطـب و سـپس تحـوالت فنّـاوري و      جهان يا رسانه
اي و نيروي انساني تبيـين شـوند و آنگـاه، فضـاي عمـومي       هاي رسانه تحوالت سازمان

 مخاطبان بـا اي مشخص شوند. براي نمونه، پيوند  هاي رسانه رسانه برآورد شود و پديده
ـ تغو  شـدن  كوچـك  ،ديـ جد هـاي  رسـانه با  ونيزيتلو ادغام ،خودهمراه  هاي تلفن  راتيي

ـ پد اي و... همگرايي رسانه اي، رسانهانحصار  شدن فنّاوري شكسته عـالم   نينـو  يهـا  دهي
تـوان بـه ترسـيم     مـي   اي جهان، پس از تعيين وضعيت نوين و آينده رسانه .هستندرسانه 

انـدازي   پرداخت. بر اساس نظر كارشناسان، هيچ چشمانداز  وضع مطلوب و تعيين چشم
باالتر از جامعه مهدوي و شرايط عصر ظهور حضرت وليعصر نيست چرا كـه در چنـين   

انـد. همچنـين    حد اعالي كمال و تعالي خـود رسـيده    اي همه مخاطبان رسانه، به جامعه
گرفـت و   هاي انسان كامل را بايد در آينده مطلـوب حكومـت اسـالمي در نظـر     ويژگي

سپس نسبت آن انسان كامل را با رسانه سنجيد. اين انسان چقدر بـه رسـانه و چـه نـوع     
اي نياز دارد؟ در اصل، به رسانه نيازي دارد يـا خيـر؟ پيـام، مخاطـب و رسـانه در       رسانه

اي را  شرايط جامعه مهدوي چه ويژگي دارند؟ پاسـخ بـه ايـن سـؤاالت، آرايـش رسـانه      
اين وضع مطلوب بايد به همراه برآوردي كه از وضع موجود   ،دهد. در نهايت ترتيب مي

گيـري بـراي طراحـي آرايـش      شود، به مرجـع تصـميم   هاي خودي و غير تهيه مي رسانه
 اي ارجاع شود. رسانه
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 يتمدن حوزه نفوذ نيي، تعهفتمگام 

رد بـرآو  ني. در ااي، شامل تعيين حوزه نفوذ تمدني است گام هفتم طراحي آرايش رسانه
 به عبـارت ديگـر،   رد،يصورت گ يحوزه نفوذ تمدن نييكه شناخت و تع الزم استابتدا 

ديگر اينكـه  . شود تمركز مآن  يبر رو بايدكه تمدن ما  ينظام و كانون يشناخت منافع مل
ها و حوزه نفوذ تمدني يك ضرورت است و آنان بايـد   اجماع نخبگان در تعيين اولويت

 ها را تعيين كنند. اولويت

 يا رسانه شيآراي ها حوزه مي، تنظهشتمگام 

  در اين گام، بايد بررسي نمود كه نيازهاي جامعه، مخاطب و نظام و همچنين منافع ملي،
ايـم در   ها و كانون تمركز تمدني كه مبتني بر پارادايم اعتقادي خود تعيـين كـرده   اولويت

تنظـيم  «. ايـن اقـدام را   تواننـد وارد شـوند   اي مـي  هاي رسـانه  ها و حوزه كدام چارچوب
اي به ترتيب، شامل آرايش  هاي آرايش رسانه ناميم. حوزه مي  »اي هاي آرايش رسانه حوزه

اي  هـاي رسـانه   جغرافيايي، آرايش مخاطب، آرايش نيـروي انسـاني و در نهايـت، قالـب    
اي، توان پوشش فراگير براي مخاطبان رسـانه،   هاي آرايش رسانه بعد اول حوزه شود. مي
المللـي اسـت. همچنـين در پوشـش      اي و بـين  در سطح ملي و چه در سطح منطقـه  چه

اي را در هـر كـدام    برودبند و برودكست نيز بايد سهم بارگذاري نيروي سـازمان رسـانه  
اي است. يعني آنچـه در راديـو، تلويزيـون و     هاي رسانه مشخص نماييم. بعد دوم، قالب

هـا،   هـا، جنـگ   شناسـيم، ماننـد سـريال    مـي  اي عنوان ژانرهـاي رسـانه    فضاي مجازي، به
طور جدي به دنبـال توليـد     اي به رسانهآرايش ... . در  هاي تركيبي، آنونس، تيزر و برنامه
اي  هاي رسـانه  ها، ژانرها و گونه اي بود و بهتر است در همه قالب هاي جديد رسانه قالب
اي، در نظـر   رسـانه آرايش  هاي هاي خود را بارگذاري و منتشر كرد. بعد ديگر حوزه پيام

هـاي متنـوع، متعـدد و متكثـر را در      گرفتن آرايش مخاطب است. يعنـي بايـد مخاطـب   
هاي متغير در نظر گرفـت. در غيـر ايـن صـورت، از آرايـش       ها و ذائقه شرايط، وضعيت

مثابـه   اي برخورداريم. به اين معنا، مخاطب و فنّاوري بـه   مانده اي ناكارآمد و عقب رسانه
ل در حال دگرديسي هستند و بايد رسانه، خود را بر تغييرات هر دو خط، منطبـق  دو ري

نمايد. در بعد ديگر، بهتر است آرايش نيروي انساني را بر اساس تنـوع و تكثـر در نظـر    
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جانبـه بـودن و    شود و مخاطب ما را متهم به يـك  صدايي مي بگيريم. اين امر موجب تك
 خاطب را در پي دارد. كند ضمن اينكه ريزش م يكنواختي مي

 اي سازماندهي در آرايش رسانه  گام نهم،

در حوزه سازماندهي نظر كارشناسان بر اين بود كه بـه دليـل سـازماندهي نامناسـب، در     
كـاري   متداخل، همپوشاني، نقطه كور و موازي  رسانه ملي با بدنه سنگين، رفتار موازي يا

رايش مكمل آرايش پرداخت و با چينش مناسـب، از  آ رو هستيم. از اين رو، بايد به   به   رو
ها پرهيز كرد. يكي از مشكالت سـازماندهي رسـانه ملـي، نداشـتن زنجيـره       اين عارضه

تأمين است كه بايد در رسانه ديده شود. يعني ابتدا بايد توليد مفهـوم صـورت پـذيرد و    
يك شـود. نهـاد   هـا شـل   عنوان خرج يا گلوله توپ از طريق رسـانه   سپس، اين مفاهيم به

هاست كه بهتر است بتواند مفاهيم توليد شده را غني كند و  سازي رسانه ديگر، مركز غني
هاي يك جبهه از آنجا تغذيه شوند؛ نه اينكه رسـانه دغدغـه توليـد محتـوا را نيـز       رسانه

اي نهـادي   اي است. آزمايشـگاه رسـانه   داشته باشد. نهاد ضروري ديگر، آزمايشگاه رسانه
كند و سپس در محيط اصلي رسانه، با جزئيـات سـنجيده    مفهوم را آزمايش مياست كه 

 پردازد.   به عملياتي كردن آن مي گويي، روايتدر شده 
هـاي   رسـانه   هـاي اطالعـاتي، بخشـي از سـازماندهي اسـت. عمـده       پيوند با دستگاه

انـد.   كـرده  هاي اطالعاتي كشور متبوع خود برقـرار  قدرتمند دنيا اين ارتباط را با دستگاه
نكته ديگر، پيوند ارتباط رسانه و دانشگاه متناظر با صنعت و دانشگاه است. همچنين بـه  

شـود   اي مـي  لحاظ سازماندهي، در هر رسانه اتاق فكري وجود دارد كه شامل افراد نخبه
كنند هر رسانه به چنـين اتـاق فكـري     كه خطوط كلي توليد پيام و محتوا را مشخص مي

هاي راهبردي در هر كشور، از جمله اتاق فكرهايي هسـتند كـه    كز پژوهشنياز دارد. مرا
پردازنـد.   نهـا نيـز مـي    سـازي بـراي آ   ها، به تصميم ضمن توليد فكر و مفهوم براي رسانه

التوري به مثابه نهاد تنظيم مقررات رسانه و يا شوراي عالي فضاي مجـازي  وهمچنين رگ
اي تعريـف شـد، از ضـروريات     جـامع رسـانه  عنوان بخشـي از نظـام    از اين به  كه پيش 

 نهادسازي در حوزه سازماندهي است.  
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 انداز و چشم ها تيمأمور  اهداف، نيي، تبدهمگام 

انداز و اهداف خـود را تعيـين كنـد و     ها و سپس، چشم هر شبكه بايد در ابتدا، مأموريت
خودش را در نظـام  نظر گرفتن آنها آرايش بگيرد. هر شبكه بهتر است بتواند  آنگاه با در

هـاي مختلـف    اي داخلي و جهاني تعريف كنـد و خأليـي را كـه در ميـان حـوزه      رسانه
اي و رقبـا و   اي وجود دارد، پوشش دهد. همچنين نسبت خود را در سـپهر رسـانه   رسانه

بندي  نوعي جبهه  مخاطب ويژه خود معين كند. با تعيين نقش هر شبكه در نسبت با كل،
اساس همان مأموريت كلـي،   گيرد كه بر هاي غير، شكل مي با رسانه اي در مواجهه رسانه

شـده كلـي    هـاي مشـخص   ها و سياست شده و بر مبناي راهبرد در سطوح پوشش تعيين 
اي، به منظور حفظ و تأمين نياز مخاطب، جامعـه و نظـام و بـراي تحقـق      سازمان رسانه

 د.پرداز هاي تمدني به اين مواجهه مي منافع ملي و اولويت

 اي در آرايش رسانه امكانات نيتأمو  يمنابع انسان  گام يازدهم،

اي، امكـان   خالق و حرفه  بدون برخورداري از نيروي انساني متخصص، متعهد، كارآمد،
آيد. از منظر كارشناسـان در حـوزه نيـروي     اي به وجود نمي اجراي صحيح آرايش رسانه

خودي تعريف مأموريـت كـرد و متناسـب     هاي اي، بايد براي رسانه انساني آرايش رسانه
ريزي مناسب و جامع براي جذب و آمـوزش   با راهبردها و مأموريت هر رسانه، به برنامه

نيروي انساني، پرداخت. همچنين توانمندسازي نيروي انساني در توليد پيام و تحليـل و  
 انتشار آن از موارد مهم ديگر در اين زمينه است.

امكانات به دو مقوله كلـي در   و منابع رتبط با حوزه تأمينهاي م كارشناسان در بحث
هـا   اين حوزه اشاره كردند كه اين دو مقوله، شـامل اقتصـاد رسـانه و تـأمين زيرسـاخت     

هاي خود را به تجهيزات مناسب، بـا كيفيـت    اند كه بايد رسانه شوند. آنان تأكيد داشته مي
ت بـه ايـن تجهيـزات ارتقـا بخشـيد.      روز، مجهز كرد و دانش نيروي انساني را نسب و به

اي، منابع مـالي و نـوع تـأمين آن از متغيرهـاي مهمـي       همچنين در اقتصاد آرايش رسانه
شود بخشي از همان اقتصاد فرهنگ است و به عنـوان يـك متغيـر، آرايـش      محسوب مي

دهد. متغيرهاي مالي شامل تأمين دولتـي، خودكفـايي و    الشعاع قرار مي اي را تحت رسانه
شوند. نكته ديگر اينكه، تعيين سهم برودبند و برودكست نيـز بايـد در    الت تركيبي ميح

 ها صورت گيرد. منابع و زيرساخت
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 اي گام دوازدهم، هدايت و رهبري در آرايش رسانه

سـازمان   يو سرپرسـت  تيهـدا  اي، را ان يك سازمان رسـانه ريمد ياساس فياز وظا يكي
ـ انگي، رهبر به اهداف سازمان، سه بخش افتنيدست براي  فهيوظ ني. ااند دانسته و  زشي
هـاي   دهـي بـه رسـانه    گيرد. همچنين بر اساس نظر كارشناسان، شكل را در بر مي ارتباط

المللـي همسـو نيـز از وظـايف رهبـري در       هاي بـين  همسو و مالكيت و مديريت رسانه
 رود.  اي به شمار مي الگوي آرايش رسانه

 يفي پيامگام سيزدهم، انتشار كمي و ك

هاي هر شبكه تعيين شد، محتواي مورد نظـر نيـز    انداز و مأموريت از اينكه اهداف، چشم پس 
اي پوشش داده شود. بـراي ايـن    هاي آرايش رسانه ها بايد در حوزه برحسب نيازها و اولويت

ه، بـه  اي آزموده شد ها و فنون رسانه بندي پيام پرداخت و با تعيين راهكار اقدام، بايد به فرمول
بنـدي و   هاي مختلف همت گمارده تا متناسب بـا رده  طراحي و پوشش پيام در ژانرها و گونه

اي  هـاي رسـانه   هاي گوناگون و همچنين با انتخاب ابزار و گونه هاي مخاطب به طيف تفكيك
 هاي توليد شده را بر روي آنها بارگذاري و سپس منتشر كرد.   مناسب، پيام

 اي نترل در آرايش رسانهگام چهاردهم، نظارت و ك

اي زماني بايد صورت گيـرد كـه طراحـي آرايـش      بخش نظارت و كنترل در آرايش رسانه
اي، مـورد ارزيـابي و نظـارت قـرار      شده باشد سپس، عملكرد آرايش رسانه  اي انجام رسانه

خـورد،   اي به چشم مـي  گيرد تا اگر ضعفي در اجرا و يا آسيبي در طراحي آرايش رسانه مي
روز كرده اسـت، شناسـايي شـود و سـپس بـا اعمـال انعطـاف،         آنكه شرايط جديدي بهيا 

هــا، وضــعيت  ســياليت، چــاالكي و توانــايي انطبــاق بــا شــرايط جديــد و تغييــر اولويــت
جديـد بيرونـيِ آرايـش     هاي درونـي و تهديـدات   ها و آسيب وزرساني شود و ضعف ر به

 رسـانه ند. بنابر اذعان كارشناسان، اي، از طريق بازطراحي آن به قوت بدل شو رسانه
و انطبـاق بـا    خاصـيت ژيروسـكوپيك   ، ازآب اننددر برابر شرايط گوناگون، م بايد

را  هـا  مؤلفـه و  هـا  اولويـت توانايي تغييـر   با انعطاف الزم،باشد و  برخوردارشرايط 
ش باشد. از اين رو، سياليت، توانايي انطباق با شرايط جديد، به كارآمدي آراي شتهدا
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انجامد. براي مثال، رسانه بايد همواره خود را بر تحوالتي كه در حوزه مخاطب،  مي
 آيد؛ منطبق سازد.  ها و حتي در حوزه ژانر به وجود مي فنّاوري و رسانه
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 گيري بحث و نتيجه

ــش ــانه آراي ــرورتي اي، رس ــراي ض ــتيابي ب ــه دس ــداف ب ــت و اه ــازمان مأموري ــاي س  ه
 ناكارآمـدي  موجـب  اي، رسانه آرايش در نظر گرفتن بدون اي، رسانه عمل. صداوسيماست

در  و اي رسـانه  جهـاني  سپهر در رقابت عرصه در شكست و خود اهداف تحقق در رسانه
 براي الگويي طريق از را بايد اي رسانه چينش و آرايش اين. را در پي دارد زوال نهايت نيز
ــابع مانچيــد اي، رســانه بنــدي جبهــه و بنــدي تركيــب بهتــرين طراحــي  و امكانــات و من

 بالفعـل  و بـالقوه  استعدادهاي صحيح كار گرفته شدن به با تا كرد تأمين مناسب گيري جهت
 اي به دسـتيابي  سازمان رسانه اي؛ رسانه نظام اجزاي هماهنگ روابط تنظيم سپس، خودي و
 ادايجـ  بـا  و آيـد  نايـل  هـاي خـود    و مأموريـت  ها راهبرد انداز، چشم اهداف، به حداكثري

 از و يابـد  دسـت  خـود  خاص موقعيت و مكان و زمان در مخاطب هر به مناسب، پوشش
 بـا  تنهـا  اي رسـانه  سازمان يك. كند تأمين را نيز ها رسانه به مخاطب دسترسي ديگر، سوي

 سـازي  غنـي  بـا  و پـردازد  مناسب سازي به مفهوم تواند مي كارآمد، اي رسانه آرايش طراحي
 طرفـان  بـي  و دشـمنان  و دوستان به مؤثر ارتباطي هاي پيام صورت به را آنها مفاهيم، برخي
 توانـد  نيـز مـي   اي رسـانه  سـپهر  رقـابتي  فضـاي  در همچنان كـه از ايـن طريـق،    كند؛ ارائه

 سازمان از اين رو،. كند حفظ و جلب را وفادار و ثابت گذرا، توجه، بي مخاطب هاي طيف
 تهديـدات  بـه  توانـد  مي صحيح، و شده يطراح اي رسانه آرايش در نظر گرفتن با اي رسانه

 در دهـد و در نهايـت،   مناسـب  پاسـخ  نظـام  و مخاطـب  جامعه، داخلي نيازهاي و بيروني
 يابد. توفيق كامل و طراز انسان حد به او رساندن براي مخاطب شكوفايي و كشف

گـام.   گـام زيـر اسـت: پـيش     14اي نيازمند در نظر گـرفتن   طراحي چنين آرايش رسانه
. تنظـيم  3. تفكيـك پـارادايم   2.تعيين رويكردهـاي طراحـي   1اي  عقبه آرايش رسانهتنظيم 

ي آفنـدي، تهـاجمي، متقـارن و    ا رسانه شينوع آرا نييتع. 4اصول و قواعد طراحي آرايش 
 يفضـا . ترسيم وضع مطلـوب و بـرآورد وضـعيت از    6. شناخت وضع موجود 5نامتقارن 

ها و نيازسنجي جامعه  ي و اولويتتمدنون تمركز و كان حوزه نفوذ نييتع. 7ي ا رسانه نينو
. سـازماندهي،  9اي  هاي رسانه ها و گونه اي و قالب هاي آرايش رسانه حوزه ميتنظ. 8و نظام 

. تـأمين  11 انـداز  و چشـم  هـا  مأموريت  اهداف، نييتب. 10نهادسازي و تنظيم زنجيره تأمين 
. نظـارت،  14تشار كيفي و كمي پيام و . ان13رهبري و  تيهدا. 12 و امكانات يمنابع انسان

 وزرساني. ر شناسي مجدد، بازطراحي و به كنترل و ارزيابي، آسيب



44 v 1394تابستان ) / 82(پياپي  2م/ شماره دو و هاي ارتباطي/ سال بيست پژوهش 

 شود كه صداوسيما: پيشنهاد مي  هاي پژوهش حاضر، با توجه به يافته
اي و اتخـاذ تصـميم در    صورت متمركز براي طراحي آرايـش رسـانه   واحدي را به  ·

هاي مقتضي را مبتني بر الگـوي   يط گوناگون آرايشنظر بگيرد و مركز مورد نظر، در شرا
 فوق، طراحي كند.

هـا و   تحوالت آينده را در چهار حوزه مخاطب، فنـاوري، نيـروي انسـاني، پديـده     ·
گيـري از انعطـاف و چـاالكي الزم، خـود را بـا       اي، بررسي كند و با بهـره  سازمان رسانه

 شرايط جديد وفق دهد و منطبق سازد.
اي و ژانرهـا   هاي رسانه ها و قالب فرم ها، پلت د را در همه حوزهپيام و محتواي خو ·

اي و  منطقـه   ملـي،   هـا را در حـوزه برودكسـت و برودبنـد، در سـطوح اسـتاني،       و گونه
 المللي، تحت پوشش قرار دهد. بين

سـازي جديـد، مركـز     در حوزه نهادسازي نيز با ايجاد زنجيره تأمين، مركـز مفهـوم   ·
هـاي   سازي، اتاق فكر و مركز پـژوهش  مركز نوآوري برنامه و سوژه  ها، سازي رسانه غني

شوراي عالي فضاي مجازي، آزمايشگاه رسـانه و همچنـين     راهبردي رسانه، رگوالتوري،
اي خـود را   پيوند با نهادهاي اطالعاتي، دانشگاه و صنعت، بخشي از آرايش جامع رسانه

 محقق سازد. 
اي، بـا   اي متخصص، متعهد و خالق رسانه فهدر راستاي توانمندسازي نيروهاي حر ·

يي، قـدم بـردارد و بـا تعـديل     صدا تكاي نيروي انساني و پرهيز از  شكستن قالب كليشه
 از سنگين شدن بدنه سازمان جلوگيري كند.  نيروهاي انساني ناكارآمد،

هاي الزم براي حضور و نفوذ متناسب بـا مأموريـت داخلـي و جهـاني      زيرساخت ·
 ضاي مجازي و برودكست فراهم كند.خود را در ف

اي، از نبـود رقابـت، سـلب اعتمـاد مخاطـب، ريـزش        با شكستن انحصـار رسـانه   ·
 هاي باال جلوگيري كند. مخاطب، مخدوش شدن وجهه سازمان و فعاليت با محدوديت
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