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 آينده ـ تصويري صوتيهاي  گذاري رسانه ي كليدي در مقرراتها بررسي چالش

 *مليحه اسمعيليان، *ناظمي امير دكتر

 

 چكيده

 هـا، عصـر جهـاني   است كه از آن به عصر رسانه اي ها در عصر حاضر به اندازه تأثير فراگير رسانه
هاي اطالعاتي و ارتبـاطي در   كنند. توسعه فناورياي و جامعه اطالعاتي ياد مي شدن، جامعه شبكه

هاي ديجيتال متنوعي شـده اسـت كـه داراي كـاركرد      دهه اخير، منجر به پيدايش و توسعه رسانه
ه گذاري تبديل بهاي جمعي هستند. با توجه به اهداف ارزشي و اجتماعي هر جامعه، مقرراترسانه

سياسـي شـده   و  اقتصادي ،هاي مختلف اجتماعيتحقق اهداف در عرصه  سازوكاري براي تضمين
دليل قدرت تأثيرگذاري و گستردگي، نيازمند نظام  ـ تصويري نيز به هاي نوين صوتياست، رسانه

ن گيـرد. نخسـتي    پژوهانه مورد مداقه قرار  است با نگاه آينده گذاري مناسبي هستند كه الزم مقررات
تواند مسائل وضعيت  هاست. منظور از چالش مي گام در هر سياستگذاري، شناخت مسائل و چالش

هاي آينده  پژوهي به منظور شناسايي چالش آينده باشد؛ به همين دليل نيز از ابزارهاي آيندهفعلي يا 
بنـا، شـش   م ، با اسـتفاده از روش نظريـه داده  اين پژوهشدر  شود. و پيامدهاي آنها بهره گرفته مي

شامل؛ خأل قانوني و نبود شفافيت، تعدد نهادهاي نظارتي، جايگاه مطلوب سـازمان   چالش كليدي،
صداوسيما، نگرش به چندصدايي و تكثرگرايي، نقش نهادهاي عمومي و خصوصـي و در نهايـت،   

 هاي صوتي ـ تصويري آينده شناسايي شده است.  گذاري رسانه ها براي مقررات محتواي رسانه
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 مقدمه 

نظـام   اسـاس  برها  بايدها و نبايدهاي عملكرد رسانهها به بيان  هاي هنجاري رسانه نظريه
هـا در قالـب    پردازنـد. ايـن نظريـه    سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشـورها مـي  

هـا،   توان گفت كه از نگاه نظام كنترلي رسانه اند اما مي هاي مختلفي مطرح شده بندي هدست
ها از سـوي حكومـت هسـتند و     شوند: برخي بر پايه كنترل رسانه به دو دسته تقسيم مي

هـاي قـانوني و از سـوي حكومـت، را مناسـب       هاي آزاد كه كنتـرل  برخي بر پايه رسانه
هـاي جديـدتر، كنتـرل     ). ديـدگاه 41-79، صـص  1388 تركاشـوند و بـاهنر،  دانند ( نمي

دانـد.   ها را در هر حال براي حفظ منافع و مصالح عمومي ضروري مي اجتماعي بر رسانه
ها و باورهـاي مخاطبـان، هـدف     بخشي معنايي به رفتارها، نگرش آنچه مسلم است؛ وزن

 هاست.   اصلي همه رسانه
اي را بسـيار دشـوار    يت فضاي رسانهپيچيدگي شرايط محيطي، به قدري است كه مدير

» زدگـي  اكنـون «كرده است و به تبع آن، تحت تأثير اين شرايط، فضاي رسانه بسيار درگيـر  
هـاي اطالعـاتي و ارتبـاطي در دهـه اخيـر، خيـل عظيمـي از         شده است. توسـعه فنـاوري  

تنـوع   هاي جمعـي برخوردارنـد.   هاي ديجيتال را به وجود آورده كه از كاركرد رسانه رسانه
ها و به همراه آن، تغيير الگوهاي استفاده از رسـانه، مفـاهيم جديـدي ماننـد اقتصـاد      رسانه
عنـوان شـيوه    ). اينترنـت بـه   1390را به حوزه رسانه وارد كرده است (سـاروخاني،   1توجه

ــ تصـويري، در قـاب     جديد توزيع محتوا به همراه ديجيتـالي شـدن محتواهـاي صـوتي    
، موجب تغييرات زيادي در چرخه رسانه شده اسـت. بـا حركـت    »واسرزمين فراواني محت«

بـاز و   هـاي  اي بسته؛ با محتواي كم و كنترل شـده، بـه سـمت سـامانه    رسانه هاي از سامانه
اي توجـه  شـود و خـدمات جديـد رسـانه    كنترل نشده كه در آن محتوا به وفور يافت مـي 

 شود.يي ناياب تلقي ميعنوان كاال به » توجه«كند،  مخاطب را به خود جلب مي
هـاي   ـ تصويري و مدل هاي صوتيحركت به سمت اقتصاد توجه، زنجيره ارزش رسانه

هاي راديويي و تلويزيوني در رقابت بـا   وكار آنها را تحت تأثير قرار داده است؛ شبكه كسب
بـراي جـذب    اند و شبكه ويدئوي خانگي و سينما نيـز  اي قرار گرفته  خدمات برخط رسانه

انـد. رشـد    رفتـه  2طب، سراغ فروش الكترونيكي محتوا به شكل ويدئوي درخواستيمخا
                                                      

1. attention economy         2. VoD (Video On Demand) 
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ها و تجهيزات خانگي متصل به اينترنت و نقش آنها در مصرف ويدئو، اهميـت و   گوشي
هـاي   اي و توسـعه مـدل   گسترش بـازيگران فعـال در عرصـه خـدمات بـرخط رسـانه      

سب با تغييـرات حـوزه تقاضـا،    هاي سنتي به فناوري و متنا وكار بازيگران رسانه كسب
هـاي صـوتي تصـويري بـا آن      حاكي از تغييـرات شـديدي اسـت كـه فضـاي رسـانه      

مسـائلي كـه در چنـين     تـرين  ). يكي از مهم5 ، ص2014، 1روست (اتحاديه اروپا روبه
نگرانه است كـه بـا    فضاي رسانه با نگاه آينده 2شود، تنظيم مقررات شرايطي مطرح مي

ترديـد در شـرايط متغيـر و پويـاي       بيشود.  ازپيش نمايانده مي تحوالت ياد شده، بيش
اي  هـاي رسـانه    مشـي  هـا و خـط   محيطي، نگرش راهبردي به نحوه مديريت، اولويـت 

كنـد.   نگرانه را طلب مي مدت باشد و نگرشي بلندمدت و آينده تواند به شيوه كوتاه نمي
نگاه هنجاري بر آن حـاكم   چنين رهيافتي، بويژه در عرصه فرهنگ كه در بيشتر موارد

 است، بسيار ضرورت دارد.

هاي حوزه رسانه كشور به منظور سياستگذاري  شناخت مسائل و چالش ترديد بي
انداز روشني را براي تصميمات در اين حوزه پيشِ  تواند چشم گذاري، مي و مقررات
گـذاري   هـاي مقـررات   دنبـال اسـتخراج چـالش    . در پژوهش حاضـر، بـه  رو بگذارد

نگرانه هستيم. منظور از چـالش، مسـائلي    با نگاه آينده ـ تصويري صوتيهاي  انهرس
است كه معطوف به آينده است و اگر مورد توجه قرار نگيرد، منجـر بـه آسـيب يـا     

گـذاري   هـاي مقـررات   تـوان گفـت؛ شناسـايي چـالش     شود. بنـابراين مـي   بحران مي
ـ     هاي آينده، رويكردي آينده رسانه از بـه اسـتفاده از ابزارهـا و    پژوهانـه اسـت كـه ني
هـاي جمعـي از خبرگـانِ حـوزه      هاي علمي خود دارد. بر اين اساس، ديـدگاه  روش

هاي منعكس شده در برخي اسناد رسمي كشور با استفاده از  رسانه، همچنين ديدگاه
هـاي   محور پژوهش بوده است. شايان ذكر است كه منظور از رسـانه ، مبنا دادهنظريه 
، نظير ها با زيرساخت ارتباطات الكترونيك در اين پژوهش، رسانه ـ تصويري صوتي

ــال،  ــون ديجيت ــي IPTVتلويزي ــون اينترنت ــي  و تلويزي ــن رو، س دي و  اســت؛ از اي
 شود. صوتي تصويري را شامل نمي هاي دي وي دي

 است. 1شكل بر اين اساس، طرح پژوهش شامل اجزاي 

                                                      

1. European Union       2. regulation 
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 طرح پژوهش ـ1 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 ري تنظيم مقرراتمروري بر ادبيات نظ

مبنا، ادبيات نظري به منظور ايجاد حساسيت نظري بـراي   در پژوهش مبتني بر نظريه داده
شود؛ نه براي تعيين پايه نظري. بـه همـين منظـور، ادبيـات تنظـيم       پژوهشگر بررسي مي

گيـرد. تنظـيم مقـررات، بـه      مقررات در اين بخش به طور اجمالي مورد بررسي قرار مي
شـود. تعـاريف مختلـف تنظـيم     ن مـرتبط مـي  علوم اجتماعي و فراتر از آچند حوزه در 

)، تنظيم 2012( و همكاران 1هاي هر حوزه است. بالدوينكننده دغدغه مقررات، منعكس
 اند: مقررات را با سه مفهوم توصيف كرده

 آورهاي الزام اي از احكام و فرمانعنوان مجموعه به  ·
ها و چه با بسترسازي  چه با احكام و فرمانعنوان مداخله تعمدي حاكميت   به ·

 و تسهيلگري
عنوان هرگونه مداخله اقتصادي و اجتماعي؛ به اين معنا كه همـه سـازوكارهايي     به ·

 شود. را كه بر رفتارها اثرگذارند، شامل مي

                                                      

1. Baldwin 
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 )3 ص ،2004 ،1جردانا( اساس بر مقررات تنظيم براي مفهوم سه ـ2 شكل

 

 

 

 

 

 

 

وان گفت كه تنظيم مقررات هميشه در مفهوم بازدارندگي، سـلب  تبا اين تعاريف مي
و ممنوعيت عبور از خط قرمزها كاربرد نـدارد، بلكـه بـه عنـوان مداخلـه و بـه منظـور        

 رود. بسترسازي و تسهيلگري نيز به كار مي

هـاي در مـورد چرايـي     هـا يـا فرضـيه    اي از گـزاره  نظريه تنظيم مقـررات، مجموعـه  
هاي تنظيم مقررات بـه سـه    ران آن و تعامالت بين آنهاست. نظريهگذاري، بازيگ مقررات

و  3هـاي منـافع خصوصـي    ، نظريه2هاي منافع عمومي شوند: نظريه دسته اصلي تقسيم مي
هـا،   ). هر يك از ايـن نظريـه  16، ص 2007، 6و يئونگ 5مورگان( 4هاي نهادگرايي نظريه

ع عمومي، اهداف جمعي به منظور داراي عناصر تجويزي و تبييني هستند. در نظريه مناف
شود. نظريه منـافع خصوصـي، بـه تنظـيم مقـررات بـراي منفعـت         رفاه عمومي دنبال مي

 رسانيدن به عاليق خاص نسبت به رفاه عمومي گرايش دارد.
كننده قواعد و مقـررات و بعـد    ها از دولت رفاه به دولت تنظيم در امتداد تغيير دولت

مطـرح شـد كـه طـي آن      8، مفهـوم حكمرانـي رسـانه   7ذارگ از آن، به دولت پسامقررات
                                                      

1. Jordana        2. public interest theories       3. private interest theories 

4. institutionalism theories                    5. Morgan 

6. Yeung         7. post regulatory state         8. media governance 
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هاي شـفاف   و با فراهم كردن رويه 2به جامعه معرفتي 1با تبديل جامعه اطالعاتي ها دولت
بخشـي بـه    ، از ظرفيت موجود در صنعت و مردم بـراي نظـم  به منظور پاسخگويي بيشتر

نـاي نظـري حكمرانـي    در نظريه نهادگرايي كه مبكنند.  اي استفاده مي ل رسانهفضاي سيا
همچنين منـافع عمـومي و خصوصـي    هاي رسانه است، اين اعتقاد وجود دارد كه تفاوت

هـا و مزايـايي كـه بـه     ). در ضـمن، هزينـه  2007گـان و يئونـگ،   موركمرنگ شده است (
شود و حاكي از رويكـرد منـافع خصوصـي     بازيگران در بازي تنظيم مقررات تحميل مي

كنـد. در ايـن نظريـه، سـخن از     افع عمومي ايجـاد مـي  است، تحت شرايط مشخصي، من
اسـت كـه در آن، عـالوه بـر حاكميـت،       4گذاري يا نظام مقررات 3گذاري فضاي مقررات

هـاي فعـال    هاي صنفي و انجمن نهاد، اتحاديه هاي مردمگذاراني مانند سازمان مقررات شبه
ابزارهاي گونـاگون بـا    كنند؛ اين نظام، در ساختار هرمي، از در صنعت نيز نقش بازي مي
اتحاديـه اروپـا در همـين     5گـذاري هوشـمند   گيرد. مقـررات بازيگران مختلف كمك مي
و مورگـان و   266 ، ص2012شـود (بالـدوين و همكـاران،     چارچوب نظري مطرح مـي 

 ).54 ، ص2007يئونگ، 
گـذاري از   حكمراني رسانه، رويكرد سنتي به تنظيم مقـررات را كـه همـان مقـررات    

اي ناكـافي   كشد و آن را براي شـرايط پويـاي رسـانه    مت است، به چالش ميسوي حكو
). در چنين شرايطي، صنعت يا اصناف مختلـف فعـال   136 ، ص2010، 6(پاپيس داند مي

گـذاري   كاري خـود مقـررات   هتوانند بدون مداخله حكومت براي محدود در صنعت، مي
شـود،   خوانـده مـي   7خودتنظيمي اي يا صنفي يا گذاري حرفه كنند. اين شيوه كه مقررات

 ، ص2011، 8(پودفـات  اي اسـت  استفاده از ظرفيت اصناف براي مديريت فضاي رسـانه 
گـذاري   ). در نوع ديگري از مشاركت صنعت در مقـررات 139 ، ص2010و پاپيس،  12

گذاري صـنفي،   برداري از مقرات شود، ضمن بهره ناميده مي 9گذاري مشاركتي كه مقررات
پـاپيس،  و  2008، 10منـت  آفكـام اسـتيت  (كند  صميمات خاصي مداخله ميحكومت در ت

 ).139 ، ص2010

                                                      

1. information society       2. knowledge society        3. regulatory space 

4. regulatory system         5. smart regulation         6. Puppis 

7. self-regulation           8. Puddephatt             9. Co- regulation 

10. Ofcom Statement 
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ها به كنتـرل   توان گفت كه نگاه دولت مطابق آنچه در مرور ادبيات نظري گذشت، مي
تحت تأثير قـرار داده   اي را اجتماعي و مداخالت اجتماعي، تنظيم مقررات فضاي رسانه

 ،صـوتي هـاي   ها؛ بويژه رسانه بديل رسانه و نقش بييطي اما با توجه به پويايي مح است؛
گونـه   كه رويكردهاي نوين براي مديريت فضاي ايـن  توان گفت ميدر جامعه،  تصويري

توانـد   رو در ايـن حـوزه، مـي    هـاي پـيشِ   ها امـري الزم اسـت. شناسـايي چـالش     رسانه
 هاي با اهميت باشد. كننده راه براي اتخاذ تصميم روشن

 روش پژوهش

ها، تحليل  ين پژوهش، پژوهش كيفي با رويكرد اكتشافي است كه در آن گردآوري دادها
گيـرد. بـه طـور كلـي،      انجـام مـي   مبنـا  هدادو ساماندهي آنها با اسـتفاده از روش نظريـه   

پژوهـي از آنهـا    توان در آينده هاي مبتني بر تحليل محتوا از ابزارهايي هستند كه مي روش
 عنـوان   بـه پژوهي، منابع داده  اين ابزارها براي آينده كارگيري به بهره گرفت. نكته مهم در

در ايـن   مبنا دادهورودي هستند كه به نوعي بايد داراي رويكرد آينده باشند. روش نظريه 
حـوزه  در  1967شده اسـت. ايـن روش در سـال     كارگيري بهپژوهش، براي اين منظور 

كه معتقـد   ارائه شد؛ 2و اشتراوس 1ليزرهاي گ دو پژوهشگر به نام از سويشناسي  جامعه
كـافي   هاي تحـت مطالعـه،   پژوهش، اغلب براي نمونههاي مورد استفاده در  بودند نظريه

شناسـي جديـدي    ). آنها در مطالعات جديد خود، روش63 ، ص2012، 3كرسول نيستند (
ابي به نام كار گرفتند و آن را مستند كردند؛ سپس در كت به »تطبيق مستمر«را به نام روش 

هـا و مراحـل آن را    بنياد، روال گذاري آن به نظريه دانه ، ضمن نام»بنياد كشف نظريه دانه«
 ).72 ص، 1387فرد و امامي،  تشريح كردند (دانايي

وجود دارد كـه از ميـان    مبنا نظريه داده رويكردهاي گوناگوني براي رويه پژوهش در
گرا؛ ارائه شده از  و رويكرد ساخت 4كوربين و تحليلي اشتراوس و مند يكرد نظامآنها، رو

منـد بـه منظـور انجـام      ، پرطرفدارتر هستند. در اين پژوهش، رويكرد نظام5سوي شارماز
توانند از منـابع گونـاگوني ماننـد     ها مي داده رويه پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.

                                                      

1. Glazer        2. Strauss       3. Creswel 

4. Corbin       5. Charmaz 
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ينـدي همزمـان بـا    مالت شخصـي، در فرا مصاحبه، مشاهده، اسناد دولتي، خاطرات و تأ
هـا   ). در پژوهش حاضر، منابع داده64 ص، 2012كرسول،  ( تحليل آنها، گردآوري شوند

 شامل چهار دسته هستند:
 هاي خبرگان در قالب مصاحبه و سخنراني ديدگاه دسته اول.

 اسناد قانوني كشور مرتبط به محدوده پژوهش .دسته دوم

 و نظرهاي كارشناسي آن مرتبط مطرح شده در مجلس هاي طرح .دسته سوم

 نامه داخلي نهادهاي مرتبط آيين دسته چهارم.

 دهد. گفته را نشان مي مشخصات منابع داده پيشـ 1جدول 

 ها و مشخصات آنها منابع داده ـ1 جدول

 ساير مشخصات عنوان سند نوع سند

 اسناد قانوني

 قانون اساسي
 اصل -44اصل -مقدمه

175 

 1379سال  شوراي نگهبانتفسير قانون اساسي از سوي 

 1362سال  اساسنامه صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران

 1359سال  قانون اداره صداوسيما

راهبردها و « مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي

 »هاي صداوسيما راهكارهاي ارتقاي فعاليت
 1384سال 

مشاركت و «مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي 

 »صداوسيما امكانات استفاده ديگران از
 1372سال 

اجراي  نحوه«مصوبه مجمع تشخيص مصلحت 

 »در بخش نظارت 175اصل 
 1370سال 

هاي ارائه  طرح

شده به مجلس 

 و كارشناسي آن

 1391و  1390سال  هاي همگاني و كارشناسي آن نظام جامع رسانه طرح

هاي ورزشي و  طرح واگذاري مديريتي شبكه

 آن كارشناسي

 52ه از سوي شد مطرح

سال  -نماينده مجلس

1392 

دستورالعمل 

 داخلي
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي صدور مجوز مراكز فرهنگي ديجيتال دستورالعمل

  مصاحبه با خبرگان رسانه 14 مصاحبه
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 طـوري كند؛ بـه   فردي استفاده مي رويكرد منحصربه از مبنا دادهبرداري در نظريه  نمونه
ريـزي شـود بلكـه تصـميمات در      واند قبل از انجـام مطالعـه برنامـه   ت گيري نمي نمونه كه

، 1387و امـامي،   فـرد  دانـايي گيرد ( برداري، طي فرايند پژوهش شكل مي خصوص نمونه
از فراينـد   معروف اسـت، عبـارت   1برداري نظري برداري كه به نمونه اين نمونه .)78 ص

آوري داده،  گر، ضـمن جمـع  آوري داده براي توليد نظريه است كه طي آن پژوهشـ  جمع
خود، چـه   نظريهبه منظور بهبود  گيرد كه كند و تصميم مي نها را كدگذاري و تحليل ميآ

معيار قضاوت، كفايت نظري است؛ به اين معنـا كـه هـيچ     هايي را، از كجا تهيه كند. داده
در  هـا  فراينـد كدگـذاري داده   را رشد دهد. 2هاي مقوله شود كه ويژگي اي يافت نمي داده

 اين روش داراي سه نوع كدگذاري است:
بنـدي   مقولـه  عبـارتي،  بـه ها و ابعاد آنها و  شناسايي مفاهيم و ويژگي .3كدگذاري باز ·

 در منابع داده ها داده
ها و كدگذاري حول محـور يـك    مقوله زيرها به  مقوله دهي ربط .4كدگذاري محوري ·

 اهبردها و پيامدهااي، ر هاي علّي، شرايط زمينه با تعيين مقوله مقوله
 سازي و بهبود آرايش نظري فرايند يكپارچه .5كدگذاري انتخابي ·

 هاي پژوهش يافته

مقولـه اسـتخراج شـد. در     22مفهـوم و   152در اين پژوهش در مرحله كدگـذاري بـاز،   
شـدند و سـاير    انتخـاب مقولـه محـوري    عنـوان  بـه  كدگذاري محـوري، شـش مقولـه    

هاي محـوري   اي، راهبردها و پيامدها به مقوله ي علي، زمينهها در قالب مقوله ها مقوله زير
نمـايش داده   3 آرايش نظري استخراج شده در فرايند پـژوهش، در شـكل   ارتباط يافتند.

 شده است.
 
 

                                                      

1. theoretical sampling        2. category        3. open coding 

4. axial coding             5. selective coding 
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 آرايش نظري نهايي ـ3 شكل

 
 ـ تصويري، صوتيهاي  گذاري رسانه هاي مقررات عنوان چالش شش مقوله محوري به 

 .آمده است 4در شكل 
 

 مبنا  دادهمقوله محوري در فرايند نظريه  عنوان  بههاي استخراج شده  چالشـ 4 شكل
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 خأل قانوني و نبود شفافيت قانوني

هاي صوتي ـ تصـويري در برابـر تحـوالت حـادث       قوانين موجود در ميدانِ عمل رسانه
تند. براي مثال، نبود شفافيت، اجمال، نقص يا همپوشاني مواجه هسشونده اين حوزه، با 

مالكيت راديو و تلويزيون در قانون اساسي، دولتي ذكر شده است اما براي نوع مالكيـت  
بـراي مثـالي ديگـر    هاي جديد صوتي ـ تصويري، قـانون شـفافي وجـود نـدارد.        رسانه

هـاي ديجيتـال وزارت فرهنـگ و ارشـاد      توسـعه فنـاوري  هاي مركـز   توان به فعاليت مي
اما در  ـ تصويري ديجيتال اشاره كرد؛ صوتيهاي  ه مجوز به رسانهور ارائاسالمي به منظ

قانون اساسي، به  175و  44هاي  عين حال، نظريه تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل
توان گفـت   ميها در حوزه كاري سازمان صداوسيما اشاره دارد.  انحصار اين نوع فعاليت

مدي قـوانين موجـود در برابـر تغييـرات     اكارآها، بيانگر ن كه اين نوع تعابير يا همپوشاني
ايجـاد   تصويري در ابعاد زير، نياز به ـ   هاي صوتي طور كلي، در حوزه رسانه رسانه است. به 

 قوانين جديد و يا اصالح قوانين موجود است:
شفاف شدن محدوده عملكرد سازمان صداوسيما با توجه به تغيير شرايط محيطي اين  ·

اصـول قـانون اساسـي، بـراي مثـال، مطـابق آنچـه در نظريـه         سازمان و با توجه به 
تفسيري شوراي نگهبان آمده است، فراگير بودن زيرساخت انتشار، شاخصـي بـراي   

 سازي شود. است مفهوم ميدان عمل سازمان صداوسيماست كه الزم

 اصالح برخي قوانين موجود سازمان صداوسيما در تطابق با بازنگري قـانون اساسـي،   ·
 توان به قانون اداره صداوسيما و اساسنامه اين سازمان اشاره كرد. له مياز اين جم

 َشكال جديد رسانه با توجه به تغييرات فناورياايجاد سازوكار قانوني براي  ·
1پديده همگراييسازوكارهاي قانوني براي رفع ابهامات ناشي از  ·

 

 تعدد نهادهاي نظارتي

دمات حـوزه فنـاوري اطالعـات،    هاي جديد، موجب كمرنگ شدن مرزهـاي خـ   فناوري
اي شده است. به اين معنا كه خدمات پخش همگاني  خدمات مخابراتي و خدمات رسانه

فرستنده و مـاهواره امكـان انتشـار داشـت،      پيش از اين، از طريقراديويي تلويزيوني كه 
                                                      

1. convergence 
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همچنـين از طريـق ارتباطـات نـوين      ،1وسـيع  باند عبارتي، بهامروزه با اينترنت سريع يا 
شاهد استفاده از اينترنـت   نيز هاي مكتوب خابراتي قابل دسترس است. در عرصه رسانهم

 2به عنوان پلتفرم مكمل براي انتشار اخبار و استفاده از ابزارهايي ماننـد واقعيـت افـزوده   
هـاي نـوين    هستيم. اين ادغـام مرزهـا كـه ناشـي از فنـاوري     براي ايجاد جذابيت بيشتر 
شود و زمينه را براي ورود بازيگران جديد به فضـاي   ميده ميارتباطي است، همگرايي نا

تعـدد نهادهـاي    دليـل  بـه آورد. در كشـورمان،   فـراهم مـي   ـ تصويري صوتيهاي  رسانه
گـذاري رسـانه    هايي را براي سياستگذاري و مقـررات  سياستگذار و ناظر، اين امر چالش

م به سياستگذاري يا وضع ايجاد كرده است و نيازمند رويكردي نوين، يكپارچه و منسج
 و به دنبال آن، سازوكارهاي نظارتي قوي اسـت. همچنـين اسـتفاده از ظرفيـت      مقررات

بخشـي بـه نظـارت بـر      عنوان راهكاري براي قـوت  تواند به نهادهاي مدني و اصناف مي
 باشد. فضاهاي جديد ايجاد شده، 

 جايگاه سازمان صداوسيما در آينده

دار شدن انحصار قـانوني   ديد رسانه؛ حضور اينترنت و خدشهبا توجه به ظهور اَشكال ج
شود كـه   مطرح مي سؤال، اين تصويري ـ  صوتيهاي  سازمان صداوسيما در حوزه رسانه

 تصـويري  ــ   صـوتي هـاي   جايگاه مناسب سازمان صداوسـيما در فضـاي آينـده رسـانه    
يـژه و متمـايز از   رسانه ملـي، بـا تـراز و    عنوان  بهچيست؟ آيا مناسب است اين سازمان 

ينكه بهتر اسـت در جايگـاه حاكميـت    ها يا در رقابت با آنها فعاليت كند؟ يا ا نهساير رسا
ها را نيز مـديريت و   فعاليت ساير رسانهقرار گيرد و  ـ تصويري صوتيهاي  فضاي رسانه

هاي استخراج شده از مفاهيم، در مورد جايگـاه آينـده صداوسـيما،     كنترل كند؟ در مقوله
اي وجود داشت كه به نوعي بيانگر نبود قطعيت و ابهـام در ايـن حـوزه     هاي دوگانهنظر

هـا و تـدوين سـناريوهاي آينـده بـر پايـه آنهـا، زمينـه          است. شناخت اين نبود قطعيـت 
ايـن دوگانـه و    5كنـد. شـكل    رويارويي با مسائل آينده را با آمادگي بيشـتر فـراهم مـي   

 دهد. ميآن را نشان  كننده  پشتيبانينظرهاي 

                                                      

1. broad band        2. augmented reality 
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 دوگانه اول. نقش مطلوب سازمان صداوسيما در آينده ـ 5 شكل

 نگرش به چندصدايي و تكثرگرايي

مطابق آنچه در مقدمه و اصل يكصدوهفتادو پنجم قانون اساسي، در تطابق با مباني ديني 
آمده است، آزادي بيان و نشر افكار مختلف در چارچوب مصـالح كشـور مـورد تأكيـد     

هـا و مـذاهب گونـاگون و در عـين حـال،       هاي كشور به لحاظ قوميـت  است اما ويژگي
هـاي مختلفـي بـه چندصـدايي و      ، موجب شده اسـت كـه نگـرش   شرايط سياسي حاكم

ايـن امـر، يكـي از     ها، بويژه در سازمان صداوسيما پديد آيد. تكثرگرايي در فضاي رسانه
است.  آينده ـ تصويري صوتيهاي  ها و مسائل مهم در تنظيم مقررات فضاي رسانه دغدغه

 اند از: راهبردهايي كه در اين خصوص وجود دارند، عبارت
توانـد   اي در فضـاهاي نـوين مـي    هاي رسـانه  به اين معنا كه فعاليت .ها تنوع در رسانه

نهـاد يـا در    ها و نهادهاي دولتي، عمومي و مردم عالوه بر رسانه ملي، به طيفي از سازمان
 .نهايت، خصوصي، گسترش يابد

هاي ملي كه متعلق به عمـوم جامعـه    با توجه به ماهيت شبكه .هاي ملي تنوع در شبكه
با رعايت مصالح ملي، ضمن توجه به همبسـتگي اجتمـاعي، تنـوع در     است الزماست، 

 پوشش اقشار مختلف مردم نيز در نظر گرفته شود.
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 نقش بخش عمومي و خصوصي 

هـاي   ، به سـال ـ تصويري صوتيهاي  رسانهاي در قالب  سابقه تقاضا براي فعاليت رسانه
مبني بر اسـتفاده   1372گردد. مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي در سال  گذشته برمي

همچنين نظر تفسـيريِ شـوراي نگهبـان در     ها، از امكانات صداوسيما براي ساير دستگاه
هـا   اما در خصوص نحوه فعاليت ساير بخـش  ، مؤيد چنين تقاضاهايي است؛1379سال 

هـاي متعـددي وجـود دارد؛ برخـي،      ، نگـرش ــ تصـويري   صـوتي هاي  در فضاي رسانه
داننـد و معتقدنـد كـه     هاي فراگير صوتي تصويري را از آنِ حاكميـت مـي   مالكيت رسانه

توانند در اداره آن فعـال شـوند امـا برخـي ديگـر، بـه        نهادهاي عمومي و خصوصي مي
توانـد محـدود    ستند. اين فعاليت مـي اي بخش عمومي و خصوصي قايل ه فعاليت رسانه

راهبردي كه در اين خصـوص پيشـنهاد شـده اسـت، ورود      حاليا گسترده باشد. به هر 
 است. ـ تصويري صوتيهاي فراگير  ها به فضاي رسانه تدريجي ساير رسانه

، بـاره   ايـن  درهـا   با توجه به حساسيت خبر و مسائل سياسي و جايگاه سـاير رسـانه  
ي از خبرگان به دست آمده است؛ برخي نظرها، خبر و مسـائل سياسـي   ا نظرهاي دوگانه

در نقطه مقابل، برخي  كه درحاليدانند  ها مي يكي از داليل كليدي موفقيت ساير رسانه را
 دليـل  بـه داننـد و   ها و براي مردم جذاب نمـي  ديگر، اين نقطه ورود را براي ساير رسانه

ايـن مسـئله را بـه عنـوان      6 شـكل شمرند.  حساسيت مسائل سياسي، آن را حاكميتي مي
 هاي پشتيبان آن به تصوير كشيده است. دوگانه دوم و برخي از ديدگاه

 ها و عرصه خبر و سياسي دوگانه دوم. ساير رسانه ـ 6 شكل



 v 119 تصويري آينده ـ هاي صوتي گذاري رسانه هاي كليدي در مقررات بررسي چالش

 ها محتواي رسانه

 ـهـاي صـوتي     هاي عمـومي و خصوصـي در رسـانه    با توجه به امكان فعال شدن بخش
هـا   كه محتواي اين نوع رسانه شود مطرح مي سؤالهاي نوين اين  هتصويري؛ بويژه، رسان

قالب انتظارات رسـمي   هايي باشد؟ آيا همانند رسانه ملي در بهتر است داراي چه ويژگي
حركت كنند يا اينكه در فاصله بين انتظارات رسمي تا خطوط قرمز به فعاليت بپردازند؟ 

ط چارچوب نيازهاي مخاطب و با رعايـت خطـو  ها بايد در  به تعبير ديگر، آيا اين رسانه
اي  قرمز فعال باشند يا اينكه مصالح مخاطب نيز در كنار توجه بـه نيازهـا جايگـاه ويـژه    

داشته باشد؟ اگر سلسله مراتب نوع توجه به محتوا را بر اساس مصـلحت، نيـاز و ميـل    
ين است كـه  شود، ا بر اساس تجربيات جهاني مشاهده مي آنچهبندي كنيم،  مخاطب دسته

 انــد  نيــاز و ميــل مخاطــب حركــت كــرده ســطح دوبيشــتر در  غيردولتــيهــاي  رســانه
ز تعيين ميزان تنوع مطلـوب در سـاير   ). بر همين اساس، بعد ا148، ص 1392(صادقي، 

در آينده، رويكرد محتوايي آنها نيز يكي از مسائل مهم در تنظيم مقررات فضاي  ها رسانه
هاي استخراج شده در اين خصوص،  در مقوله خواهد بود.هاي صوتي ـ تصويري   رسانه

كـه   لـي انـد در حـا   محوري را مبنـا قـرار داده   رد؛ برخي نظرها، مخاطبدا وجود نظردو 
هـاي   ديـدگاه  7 داننـد. شـكل   ها مـي  محوري را مبناي محتواي رسانه برخي ديگر، ارزش

 دهد. كننده دوگانه سوم را نشان مي پشتيباني

 ها محتواي ديگر رسانه .ومدوگانه س ـ7 شكل
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 گيري بحث و نتيجه

تصـويري، در معـرض تحـوالتي قـرار گرفتـه كـه        ـهاي همگاني صـوتي    فضاي رسانه
هـايي نظيـر    مواجه كرده است. براي مثال، رسانههاي جدي  با چالش بخشي به آن را نظم

IPTVطالعات ، راديو و تلويزيون اينترنتي در مرزهاي مشترك رسانه همگاني، فناوري ا
انـد. در   هـايي را بـراي فضـاي رسـانه ايجـاد كـرده       اند و چالش و مخابرات شكل گرفته

سـويه و همگـاني بـود، فضـاي رسـانه از       يـري يـك  تصو ـگذشته كه ارتباطات صوتي  
دليـل كـاهش موانـع     انحصاري به نسبت طبيعي برخوردار بود اما در عصـر جديـد، بـه   

شـده و    هـا فعـال   خـارج از كنتـرل دولـت    ورود، بازيگران جديدي در اين فضـا، حتـي  
كـه   هـا مسـائلي هسـتند    انـد. چـالش   هاي جديدي را براي اين عرصه ايجاد كرده چالش

و به مثابه چراغـي، راه را بـراي تصـميمات كليـدي در ايـن حـوزه        اند معطوف به آينده
ري را گـذا  هاي مقـررات  چالش مبنا، . اين پژوهش با استفاده از نظريه دادهكنند روشن مي
ـ تصـويري بـر بسـتر ارتباطـات الكترونيـك بررسـي        هاي صوتي رسانه آيندهدر فضاي 

سـه نـوع    اعمـال  م پژوهش با استفاده از چهار دسته منـابع داده و يند انجااكند. در فر مي
اند. در آرايش نظري نهـايي، شـش مقولـه     ها و راهبردها استخراج شده كدگذاري، چالش

ر مقولـه  دو مقوله به عنوان مقوله علي و هفت راهبرد و چها ها، محوري با عنوان چالش
اسـتخراج شـده از منـابع     هاياند. از ميان راهبرد ، شناسايي شدهاي به عنوان شرايط زمينه

هاي متخصصان و خبرگان  عبارتي، ديدگاه داده، برخي راهبردها ماهيت دوگانه دارند. به
آينده و براي رويـارويي بهتـر بـا آن،     در اين خصوص داراي دوگانگي است. در نگاه به

 هايتواننـد مبنـاي سـناريو    شـوند و مـي   عنوان عدم قطعيت شناخته مي  ها به اين دوگانه
هـا در   رو، توجـه بـه ايـن عـدم قطعيـت      هاي بـديل قـرار بگيرنـد. از ايـن      معرف آينده

اي  هـاي صـوتي ـ تصـويري از اهميـت ويـژه        گـذاري رسـانه   نگري نظام مقـررات  آينده
رخوردار است. در خصوص ساير راهبردهاي مطرح شده در آرايش نظـري، توجـه بـه    ب

 شود: موارد زير توصيه مي
قانوني با توجه به تغييرات حوزه رسانه و  خألشناسايي و رفع موارد نقص، اجمال يا  ·

 با نگاه پيشدستانه
 يد در اين حوزهايجاد سازوكارهاي پويا براي تغييرات قانوني الزم با توجه به مسائل نوپد ·
ـ تصويري ترين متولي رسانه مهم عنوان به تبيين محدوده عملكرد سازمان صداوسيما   ·  هاي صوتي 
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 گذار در اين حوزه سازي نهادهاي سياستگذار و قانون يا مقررات هماهنگ ·
 هاي نوين هاي رسانه سازي مقررات محتوايي با توجه به ويژگي شفاف ·
 هاي نوين صوتي ـ تصويري و خصوصي در حوزه رسانه سازي نقش نهادهاي عمومي شفاف   ·
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