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  چكيده

طالعات جدي در اين زمينه، اي و فقدان م     گذاري رسانه   مشي  سازي و تبيين خط     نظر به اهميت مفهوم   
سازي و ايجاد يك چارچوب نظري صورت گرفـت تـا تالشـي در        پژوهش حاضر، با هدف مفهوم    

براي دسـتيابي بـه   . هاي آن باشد اي و شناسايي عناصر و مؤلفه     مشي رسانه   جهت درك چيستي خط   
برگـان شـامل   هاي عميق و نيمه ساخت يافته با گروهي از خ  اين هدف، پژوهشگر با انجام مصاحبه     

گـذاري    مـشي   هـاي خـط     پنج عضو هيئت علمي و هجده دانشجوي دكترا كه از تخصص در زمينه            
عمومي، رسانه و ارتباطات، مديريت استراتژيك و علـوم سياسـي برخـوردار بودنـد و بـا تلفيـق                  

گـذاري   مشي  سازي خط   هاي آنان با ادبيات موضوع، به طراحي چارچوبي نظري براي مفهوم            ديدگاه
 از ي دست آمده، ضـمن ارائـه تعريـف جديـد و جـامع              بر اساس اطالعات به   . اي پرداخت   هرسان
هاي تـدوين آن      ها مشخص و گام     گذاري  مشي  اي، جايگاه آن در سلسله مراتب خط        مشي رسانه   خط

دهنـده مـورد بررسـي قـرار گرفـت و در پايـان،                همچنين عناصر و عوامل تـشكيل     . شناسايي شد 
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  مقدمه

ساختار كند و     هاي عمومي جامعه ايفا مي       نقش بنياديني در حوزه رسانه     ،گذاري  مشي  خط
هـا و بـويژه درك آنهـا از           محتوا و ساختار رسـانه    . دهد  و فضاي ارتباطي آن را شكل مي      

هـاي كـشور    نقش خود در جوامع، تحت تأثير رويكرد مسلط در تـدوين قـوانين رسـانه        
 پيامـدهاي مهمـي بـراي       اين حـوزه،  ده و متغير    ي ماهيت پيچ  ،گيرد و از اين رو      شكل مي 

 كالن حـاكم  هاي مشي مديريت رسانه بدون در نظر گرفتن خط   عمالً.  دارد ها  آينده رسانه 
 ان اهداف و مسير حركـت را بـراي مـدير          ها،  مشي  خطاين  .  نيست پذير  امكان ها  بر رسانه 

ملزومـات مـديريت رسـانه       از   آنها شناخت دقيق  ،د و از اين رو    نكن   مشخص مي  ها  رسانه
اي و چگونگي تـدوين       ي رسانه گذار  مشي  با توجه به اين موارد، مطالعه پديده خط       . است

ا و انتظارات و دستيابي به اهـداف        ه  اي مناسب براي پيشبرد خواسته      مشي رسانه   يك خط 
  . در حوزه مطالعات رسانه استاز موارد پراهميت ،مطلوب

اي صـورت   مشي رسـانه   در حوزه خط  اندكيمطالعات  تنها   اهميت موضوع،    با وجود 
 در مطالعـات و تأليفـات   ،بـه شـكل مـشخص   سازي ايـن موضـوع     گرفته است و مفهوم   

، بـودن ايـن حـوزه در مطالعـات رسـانه       با توجه به زيربنـايي      . شود  نمي ديده    نيز گذشته
 هم در سطح كشور و هم در سـطح  ،افزايي قابل توجهي را  تواند دانش    مي آنپرداختن به   

هـاي    رنامـه  در تبيين و تـدوين صـحيح ب        ،المللي به همراه داشته باشد و عالوه بر آن         بين
مـشي     تعريفـي دقيـق و جـامع از خـط          فقـدان . ها راهگشا باشد    مديريت در سطح رسانه   

پـرداختن بـه    ضـرورت  ،دهنـده آن   نبـودن عناصـر و عوامـل تـشكيل     روشناي و     رسانه
 مفـاهيم ضـروري و بـه        دهد تا به اين ترتيب،      نشان مي در اين زمينه    را   بنيادين   پژوهشي

ــه ،از ســوي ديگــر. خراج شــوندنــوعي اصــول موضــوعه ايــن علــم اســت  ــا توجــه ب  ب
ترين اموري است كـه   كننده اي از تعيين  گذاري رسانه   مشي  خط روز كشور، هاي   حساسيت

 مطالعه دقيـق و عميـق   ، و از اين رورو هستند با آن روبه گيران سطح كالن كشور       تصميم
ايـن  نظـر بـه اينكـه      .  رسانه اسـت   حوزه در   پژوهشيهاي   جمله ضرورت  اين موضوع از  

شاخه از مطالعات رسانه نوپا است و در مباني اساسي آن خألهـاي مشخـصي احـساس                 
دهي به    شود، پژوهش حاضر، با هدف ايجاد يك چارچوب نظري بنيادين براي شكل             مي

هاي اين امر و ايجاد چارچوبي        اي، يافتن مؤلفه    گذاري رسانه   مشي  مطالعات مرتبط با خط   
  . صورت گرفته استتر ابعاد آن براي مطالعه گسترده
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  هاي تحقيق بيان مسئله و پرسش

 ،اي مـشي رسـانه    در زمينـه خـط    منـسجم   فقـدان مبـاني    همان گونه كه گفته شد به دليل      
از .  دچـار نقـصان اساسـي اسـت        1اي  مطالعات مديريت رسانه در شاخه حاكميت رسانه      

ي را بـراي     طوالن ي فرايندي پيچيده است و مدت زمان      ،آنجا كه سياستگذاري براي رسانه    
هـاي روشـن، غيـرمبهم، جـامع و قابـل اطمينـان از         چـارچوب تدويناجرا مدنظر دارد،    

 شناسايي مفـاهيم و مبـاني بنيـادين      به همين دليل،  شود و     ضروريات اساسي آن تلقي مي    
 اسـت كـه     مـسائلي جمله    از ،آندهنده   تشكيلآن و ارائه تعريفي جامع و دقيق از عناصر          

كننـده   اي، تعيـين  گـذاري رسـانه   مشي  نظر به اينكه خط   . ار گيرد قر توجه جدي    موردبايد  
ها بستگي    مديران رسانه   فعاليت چگونگيريزي براي رسانه در سطح كالن است و           برنامه

 دشـو دارد، الزم است تعريفي دقيق از آن به عمل آيد و چيستي آن مشخص  كامل به آن    
 تـشريح   طـور دقيـق   آن بـه     مختلـف  عناصر دخيل در آن شناسايي و مراحل         و همچنين 

اي را بـه عنـوان مـسئله          مشي رسـانه    سازي خط    مفهوم ، حاضر پژوهش ،از اين رو  . شوند
حل ايـن مـسئله، بـا توجـه بـه ماهيـت اكتـشافي               الزمه   كهتحقيق مورد توجه قرار داده      

  :استهاي زير  ، يافتن پاسخ براي پرسشپژوهش
  اي چيست؟ گذاري رسانه مشي  تعريف خط.1
  ند؟هستاي مؤثر  گذاري رسانه مشي اصر و عواملي در خط چه عن.2
  ؟شود هايي مي اي شامل چه گام گذاري رسانه مشي تدوين خط .3
  هاي علمي را در بر دارد؟  ها و رشته اي چه حوزه گذاري رسانه مشي مطالعه خط. 4
  اي چگونه خواهد بود؟ گذاري رسانه مشي هاي نوين ارتباطي بر خط تأثير فناوري. 5

   پژوهشادبيات موضوع و پيشينه 

 كــه مطالعــات در زمينــه داد انجــام شــده نــشان هــاي پــژوهشجــستجوي گــسترده در 
گـذاري   مـشي  اين مطالعـات، خـط  اغلب . هستنداي بسيار محدود   گذاري رسانه   مشي  خط

اند   هاي خود تلقي كرده     هاي يك دولت در قبال رسانه      اي را در قالب شرح سياست       رسانه
 بـا  ارتبـاط  دولـت در  آن قوانين و مقرراتي را كه در طول زمامـداري          ررسيتحليل و ب  و  

                                                      
1. media governance 
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گذاري به عنوان يك      مشي  خط. اند   حيطه مطالعه خود قرار داده     ،ها وضع شده است     رسانه
گـذاري   مـشي    علمي درباره خط   ي و الگو يا مدل    مورد توجه قرار نگرفته   چارچوب علمي   

مورد بررسـي مطلبـي دربـاره       هاي     پژوهش  يك از   همچنين در هيچ  . نگرديده است ارائه  
 تـوان گفـت      مـي   از ايـن رو    ؛اي يافـت نـشد      گـذاري رسـانه     مـشي   اصول و مبـاني خـط     

اي به شكلي كه ايـن حـوزه را بـه عنـوان يـك       گذاري رسانه مشي  سازي براي خط    مفهوم
در با توجه به اين وضـعيت،   .  صورت نگرفته است   قلمداد كند، زمينه علمي براي مطالعه     

 كه هر يـك از آنهـا بتواننـد          شود  مي پيشين به نحوي بررسي      هاي  ق حاضر پژوهش  تحقي
  .اي مورد نظر ما را فراهم كنند گذاري عمومي رسانه مشي بخشي از مدل خط

اي الزم اسـت مفهـوم        مـشي رسـانه      مربوط به خـط    هاي  پژوهشپيش از پرداختن به     
 تعـاريف متعـددي     ،موميمشي ع   براي خط . مورد توجه قرار گيرد   مشي به طور كلي      خط

مشي را اساسنامه، مرامنامـه، روش و         معناي لغوي خط  ) 1388(تسليمي  .  است ارائه شده 
مشي نسبت به تصميمات مـوردي و ثانويـه، بـاالتر و               خط ،از ديد او  . رويه دانسته است  

اي   هـاي برنامـه     براي اقدامات و حركـت    را  تر است و قاعده و اصول كلي و الزم            اساسي
هـا    نامـه   ينيـ اي كلي است كه بايد بـر قـوانين و آ            مشي قاعده   خط. كند  يين مي مطلوب تع 

هـاي اعـضاي يـك بافـت اجتمـاعي            همچنين آيينه افكار و گـرايش     . اشراف داشته باشد  
شود كه اين جريان براي       است، يعني مجموع افكار گروه تبديل به يك جريان فكري مي          

  .كند شي تعيين ميم  خطنوعيخود 
كه به نـام عمـوم از سـوي         دانسته  مجموعه تصميماتي   مشي را     خط )2001 (1بيركلند

آيـد و داراي       و در شكل مقررات و دسـتورات بـه اجـرا در مـي              شود  ميحكومت اتخاذ   
  .استتأثيرات مستقيم يا غيرمستقيم در زندگي همه شهروندان 

ـ      «مشي عبارت است از        خط ،2به اعتقاد جنكينز   ا مجموعه تصميمات متعامل بـازيگر ي
گروهي از بازيگران سياسي در مورد انتخاب اهداف و ابزار دستيابي به آنهـا در شـرايط                 

 در چارچوب اختيـارات بـازيگران       به طور قانوني  مشخص به شرط آنكه اين تصميمات       
 ).1380ترجمه منوريان و گلشن، ، 4 و رامش3هاولت (»اتخاذ شده باشند

                                                      
3. Howlett 2. Jenkins 1. Birkland 

 4. Ramesh 
 1 
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هـا و     مومي عبارت است از تـصميم     مشي ع   ، خط )1386(زاده   از ديد الواني و شريف    
هايي كه از سوي مراجع مختلف بخش عمومي از قبيـل مجلـس، دولـت و قـوه                سياست

در رويكـردي كـه بـه       . شـوند   قضاييه كه نماينده حفظ منافع عمومي هستند، اتخـاذ مـي          
ها   پردازد، به ساختار يا رفتار بازيگران سياسي يا آنچه دولت           گذاري عمومي مي    مشي  خط

شـود، بلكـه كـانون اصـلي، معطـوف بـه         از انجام آن هستند، توجه چنـداني نمـي        ناچار  
متفكـران اوليـه ايـن رويكـرد، آن را          . دهند  واقع انجام مي    ها در   موضوعي است كه دولت   

مـشي داراي سـه ويژگـي        علـم خـط   «،  1به اعتقاد هارولد السول   . اند  مشي ناميده   علم خط 
اي اسـت،     چند رشته : كند   پيشين متمايز مي   منحصر به فرد است كه آن را از رويكردهاي        

  ).1386زاده،  الواني و شريف (»به دنبال حل مشكل است و به شدت هنجاري است
ها يـا    حكومتجانب از ،گذاري مشي دهنده اين است كه خط تعاريف ارائه شده نشان  
دهنـده و   ، يعنـي جهـت  دارددسـتوري  جنبـه   كـامالً گيـرد و      صاحبان قدرت صورت مي   

مشي را بـه عنـوان يـك واحـد كـالن در           خط ،چنين امري . هاست كننده فعاليت  گهماهن
دهـد و از ايـن رو انتظـار      ها نشان مـي    سياستگذاري براي دستيابي به اهداف و مأموريت      

با توجه  . ه باشد تها و نهادهاي اجتماعي وجود داش       در تمام سازمان   ، مشي  رود كه خط    مي
كه طبيعي است    ،اف مورد انتظار مالكان و مديران آن      به اهميت رسانه در دستيابي به اهد      

در ايـن قـسمت از پـژوهش        از اين رو    . باشندرا داشته   مشي ويژه خود     ها نيز خط    رسانه
  .پردازيم اي مي مشي رسانه  در زمينه خطصورت گرفته هاي پژوهشبه بررسي حاضر 

هـا منتـشر    گـذاري عمـومي در رسـانه    مشي  كه در زمينه خطهايي  پژوهشدر بررسي   
گذاري و توجيه نقش دولت در      مشي  ترين موضوع، دولتي بودن حوزه خط       اند، عمده   شده

گـذاري رسـانه و تلويزيـون را بـه            مـشي   خـط ) 2008 (2 وارد  براي مثال  .اين زمينه است  
كه نظام سياسـي كـشور ترسـيم كـرده     داند   ميشدت تحت تأثير دولت و تصوير بزرگي        

كننـد، بلكـه در زمينـه      فعاليت نمياي در خالً اي رسانهه او معتقد است كه شركت   . است
هـاي آنهـا و سـاختارهاي صـنعت      محيط سياسي و تاريخي فعالند كه بر ماهيت فعاليـت       

 نظام سياسي تأثير قابل توجهي بـر صـنعت         ، از اين رو   ؛گذارد  رسانه و تلويزيون تأثير مي    
 حضور بخش دولتي در حوزه      نيز در دفاع از   ) 1992 (3گراهام. رسانه و عملكرد آن دارد    

                                                      
1. Harold Lasswell       2. Ward       3. Graham 
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كند كـه دليـل دخالـت دولـت در قانونگـذاري بـراي               ها بيان مي    قانونگذاري براي رسانه  
ها نهفتـه اسـت و هـدف از آن             در اهداف و مسئوليت اجتماعي رسانه      ،صنعت تلويزيون 

انتخاب روشي براي تسلط مقررات بخش عمومي بر بازار رسانه بـه عنـوان سـازوكاري                
  .  تنوع الزم و كيفيت مورد نياز جامعه استبااي  راگير محصوالت رسانهبراي توزيع ف

، بـه بررسـي     »از حكمرانـي تـا مـديريت       «ا عنـوان  اي ب   در مقاله ) 2009 (1پل اسميت 
 كـه در دو دهـه       معتقد است او  . مشي دولت بريتانيا در قبال تلويزيون پرداخته است         خط

ـ         ل تلويز ا در قب  2مشي دولت بريتانيا     خط ،گذشته هـاي   وريايون تغييـر يافتـه و توسـعه فن
گذاري در ايـن كـشور شـده          مشي  تري از خط    پخش ديجيتال منجر به ظهور نظام پيچيده      

هـا و مؤسـسات سياسـي         هاي جديدي همچون مالكان، سهامداران رسانه      است كه بخش  
 كنـد كـه سياسـت دولـت بريتانيـا در      اسميت در اين مقاله اشاره مي     . اند   پيوسته نيز به آن  

 تغييـر از حكمرانـي و مالكيـت رسـانه بـه سـمت اداره كـردن و                   ،مشي جديد خود    خط
  . وده استبمديريت رسانه 

 بـراي   دگرديـسي «اي با عنـوان       در مقاله ) 2010 (خواه و احمدي    ، يوسفي يانئ خواجه
گذاري   مشي  ، به تشريح خط   »گذاري براي آينده تلويزيون     مشي  خط: اي نوين   محيط رسانه 

هـاي تلويزيـوني    هـا بـا تمركـز بـر شـبكه      هاي نظارت و كنتـرل رسـانه     يوهاي و ش    رسانه
 با ايجاد ماتريسي از دو پيوستار كه باز يا بـسته بـودن نظـام ارتبـاطي از            آنان. اند  پرداخته

 ديگـر در نظـر      طـرف يك طرف و مطلوبيت محتواي خبري از ديد نظـام سياسـي را از               
 از شـيوه    ،رسانه باز در تعامل با اخبار مطلوب      : اند  گيرد، چهار رويكرد را تدوين كرده       مي

كه رسانه بسته در     كند، در حالي    اقناع براي جلب توجه مخاطب به سود خود استفاده مي         
 و هجـوم تبليغـاتي بـه قـصد كنتـرل و             3 به كارزار تبليغـاتي    ،انتشار چنين اخبار مطلوبي   

 برابـر اخبـار     در. زند   ايدئولوژي مطلوب خود دست مي     در جهت تسخير ذهني مخاطب    
هـاي بـاز بـا دسـتكاري        رسـانه . شـود   نامطلوب نيز دو شيوه متفاوت در پيش گرفته مـي         

معمـول  بـه طـور     كـه    كننـد، در حـالي      هاي متفاوتي از آن را برجـسته مـي           جنبه ،خبري
 آنان با طراحي   ،در ادامه . گيرند   را ناديده مي    آن هاي بسته به راحتي با سانسور خبر        رسانه

تـري را ارائـه      هـاي نـوين، رويكـرد جـامع         اي براي رسـانه     مشي رسانه    از خط  يچارچوب
                                                      

3. propaganda 2. Britania 1. Paul Smith 

 1.  
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خـورد كـه در بـستر         اند كه در آن نقش مهم محتواي كاربرساخته نيز به چـشم مـي               كرده
  ).1نمودار (يتال حضور چشمگيرتري خواهد داشت هاي ديج رسانه

  سته اي باز و ب هاي رسانه گذاري تلويزيوني در اقليم مشي  مدل خطـ1نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 ما را ياري    پژوهشتواند در انجام اين        كه مي  از سوي آنان  موضوع ديگر مطرح شده     
هـاي    نـشان دادن تفـاوت     ،هدف از طرح ايـن مفهـوم      .  است 1اي  كند، مفهوم اقليم رسانه   
رو  هاي مختلف اجتماعي با آنهـا روبـه    در زمينهبه طور معمولها    محيطي است كه رسانه   

هـاي    شناسي وام گرفته شده است، آنان اقلـيم        فاده از اين مفهوم كه از زمين      با است . هستند
انـد و بـراي آغـاز         اي عمومي در جوامع ميزبـان تعريـف كـرده           اي را فضاي رسانه     رسانه
 كه هـر يـك   اند اي باز و بسته را مطرح ساخته انههاي رس  محيط ، با قدري تساهل   ،مطالعه

                                                      
1. media climate 

 يكپارچگي آني بودن ديجيتالي شدن تعاملي بودن

تأثيرگذاري 

 مخاطب بر محتوا

  )بازار محور(رگاني هاي باز رسانه

 )خدمت محور(خبرگزاري 

  )قدرت محور(هاي دولتي  رسانه

مشي  خط

 تلويزيون

 سانسور

 دستكاري

 اقناع

  تأمين مالي

 محتواي كاربر ساخته

 قانونگذاري

 تأمين مالي

اي باز اقليم رسانه  

اي بسته اقليم رسانه  
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در  بـود كـه     هايي  پژوهشاين مقاله از معدود     . ردهاي خاص خود را دا     الزامات و ويژگي  
  .اي يافت شد گذاري رسانه مشي  ارائه نظامي براي خطخصوص
اي، رويكردهـاي دولتـي       ، در مفهومي مرتبط با بحث اقليم رسـانه        )2009 (1تورو

بر اين اساس، رويكرد تماميـت      . ها را مطرح ساخته است      نسبت به نظارت بر رسانه    
ونيـستي، رويكـرد مـسئوليت اجتمـاعي و سـرانجام رويكـرد             خواهانه، رويكـرد كم   
گيرند و بـه ايـن ترتيـب،          ها در پيش مي     هايي هستند كه دولت     ليبراليستي، از ديدگاه  

در اين ديدگاه، رويكردها از بسته به سـمت بـاز   . كنند اي را مشخص مي    اقليم رسانه 
هـا بـه    رويكرد دولـت نيز در ديدگاهي مشابه،     ) 2008 (2ويان وي. اند  بندي شده   طبقه
داري و    خواهانه، دموكراتيك سرمايه    ها را به چهار رويكرد ليبراليستي، تماميت        رسانه

هـاي    يعنـي در حقيقـت، گـرايش      . بندي كرده اسـت     دموكراتيك سوسياليستي تقسيم  
  . ها دانسته است احزاب سياسي را رويكرد آنها به رسانه

ـ   در   كه به نوعي     هايي  پژوهشدر بررسي    سـازي بخـشي از آنچـه        راي مـدل  تـالش ب
رسـيم كـه    ، به چند مطالعه مي   است دهد، صورت گرفته    اي را تشكيل مي     مشي رسانه   خط

  . اند گذاري يا تدوين راهبردهاي مديريت رسانه را شناسايي كرده مشي فرايندهاي خط
اي كه حوزه مديريت رسانه را هدف قـرار داده            در مطالعه  ،)1386(روشندل اربطاني   

ها و رويكردهاي مختلف در عرصـه مـديريت رسـانه پرداختـه و                به طرح ديدگاه  است،  
را اي    او فرايندي هفت مرحلـه    . از اين حوزه ارائه كرده است     را  هاي متعددي     بندي  تقسيم

ريـزي، توليـد و تـأمين         براي مديريت رسانه پيشنهاد كرده است كه سياستگذاري، برنامه        
  . شود را شامل مي و سرانجام اثرسنجي محتوا، نظارت، پخش و عرضه، نظرسنجي

هـاي دولتـي     گذاري براي خبرگزاري    مشي  در بررسي خط  ) 2001( و همكاران    3كبال
 2 نمـودار گذاري، محيط خارج و محيط داخل را بـه شـرح      مشي   رابطه ميان خط   ،بريتانيا
م اي، بايـد هـ    بـراي تحليـل مـتن رسـانه    ، كه بر اساس اين الگـو ندند و معتقد نك  بيان مي 

اي و هم محـيط پيرامـوني آن را در نظـر گرفـت و عـالوه بـر آن، نـوع              مشي رسانه   خط
را ...)  خبرگزاري، شركت فيلمسازي، مجلـه تخصـصي و      براي مثال، (هاي رسانه    فعاليت

  .نيز لحاظ كرد

                                                      
1. Turow         2. Vivian        3. Block 
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  اي مشي رسانه اي با خط  رسانهتواي رابطه ميان محـ2نمودار 

  
  
  

توانـد بـراي تبيـين مـدل      نيـز مـي  ) 2006 (1تدس ااولم - چاناز سوي مدل ارائه شده    
اي   او محيط خارجي و محيط دروني شركت رسانه       . ها راهگشا باشد    راهبردگذاري رسانه 

اي شناسـايي كـرده       دهنده فضاي رقابتي هـر شـركت رسـانه         را به عنوان دو ركن تشكيل     
 عوامـل خـارجي را شـكل        ، محيط كالن و سپس محيط صنعت رسـانه        ،از ديد او  . است

 تعامـل   با عوامل داخلي را سپس،اي دهند و واحدهاي عملياتي و ساختار بنگاه رسانه         يم
  ).3نمودار (شود   اين دو محيط فضاي مناسب براي تدوين و اجراي راهبرد فراهم مي

 اي ـ عوامل مؤثر در تدوين و اجراي استراتژي رسانه3نمودار 

  

  

  

  

  
  
  

 اي، توجه بـه نـوع رسـانه    گذاري رسانه مشي  بخش ديگري از فرايند الزامي براي خط      
 بخشي از مطالعه ادبيات تحقيـق بـه سـمت شناسـايي انـواع               ،از اين رو  . مورد نظر است  

                                                      
1. Chan-Olmsted 

  محيط صنعت رسانه

  كنندگان  توزيعـ

   مشتريانـ

   رقباـ

   بازيگران بالقوهـ

 اي ي رسانهها ـ جايگزين

  تدوين استراتژي

  اجراي استراتژي

  واحدهاي عملياتي

   بازاريابيـ

  اي ـ يكپارچگي رسانه

   ماليـ

   انسانيـ

  ـ فناوري

  اي ه سانهساختار بنگا

   يكپارچگي عموديـ

   يكپارچگي افقيـ

   تنوع محصولـ

   تخصيص منابعـ

 اي ها و منابع بنگاه رسانه قابليت         پيچيدگي محيط                      

  محيط كالن

   اقتصاديـ

  وريا فنـ

   سياسيـ

  فرهنگي اجتماعيـ

محيط فرهنگي، 

 سياسي، اقتصادي
بنگاه هاي  فعاليت اي رسانهمشي  خط

 اي رسانه
 اي محتواي رسانه
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بـر ايـن باورنـد كـه سـه نـوع نظـام              ) 2002( و همكاران    1كيسي. يابد  ها سوق مي    رسانه
 مـالي  اي وجود دارد و هر يك از آنها نيازمند الگوهاي خاص قانونگذاري و تأمين            رسانه
 و  3هـاي عمـومي    ، خبرگـزاري  2هـاي تجـاري      رسـانه  :اين سه نظام عبارتنـد از     . )1(هستند
انـد و      به درآمدهاي تبليغـاتي وابـسته      طور كامل هاي تجاري به      رسانه. 4هاي دولتي   رسانه

بـه طـور    . شـوند   اشتراكي يا رايگان ارائه مي       به صورت حق   ،بسته به مدل درآمدي خود    
كنند و بر اين باورند       اي تجاري به شدت از بازار آزاد پشتيباني مي        ه  معمول مالكان رسانه  

از سـوي ديگـر،   . شود اي مي كه چنين رويكردي، منجر به ارائه بهترين محصوالت رسانه        
هـا بـه سـمت        يـابي رسـانه     گروهي بر اين باورند كه تأمين مالي دولت منجر بـه جهـت            

). 2008د، وار(كنـد   جلـوگيري مـي  اي  شود و از انحصارگري رسانه خدمت به جامعه مي 
ودجـه عمـومي تـأمين مـالي        ببـا    كـه    هـستند هايي     شامل رسانه  ،هاي عمومي  خبرگزاري

هـا، كـاركرد مهـم     فلسفه پشت اين رسـانه . كنند شوند و با هدف منافع جمعي كار مي   مي
طبـق اهـداف اساسـي     مشي رسـانه بايـد بـر    فرهنگي و آموزشي است و از اين رو، خط     

هايي يا بـه طـور مـستقيم از طـرف دولـت تـأمين مـالي         چنين رسانه. م شود جامعه تنظي 
هدف از تأسيس آنها محدود كردن دخالـت        . شوند يا از طريق مؤسسات نيمه مستقل        مي

هاي عمومي و حفظ يكپـارچگي و اسـتقالل بخـش عمـومي اسـت                 خبرگزاريدولت در   
در بـسياري از    . دولتي است هاي    ها، رسانه   سومين شكل رسانه  ). 2002كيسي و همكاران،    (

هـاي موجـود در كـشور     ها بخش غالب يا گاهي تنها شكل رسـانه      كشورها، اين نوع رسانه   
مـشي    شـود و خـط      در نظام چنين كشورهايي دولت مالـك رسـانه محـسوب مـي            . هستند
هايي صـرفاً بـه       وجود چنين رسانه  . كند  اي و محتواي آن را به طور مستقيم تعيين مي           رسانه

در بـسياري از  . اسي نيست، بلكه داليل اقتـصادي نيـز در ايـن زمينـه نقـش دارد              داليل سي 
هاي تجـاري را نـدارد و از          اندازي رسانه   كشورها، بخش خصوصي از نظر مالي توانايي راه       

  ).2005 و همكاران، 5ن دِ دونكو(هاي دولتي است  اين رو، دولت ناگزير از ايجاد رسانه
 موضوع بايد به كاركردهـاي رسـانه توجـه كنـيم            در آخرين بخش از بررسي ادبيات     

 تـدوين  كاركردهاي رسـانه     تحققاي براي     اي با هدف طراحي شيوه      مشي رسانه   زيرا خط 
اند و كاركردهاي مختلفي را        اين زمينه را مورد كاوش قرار داده        بسياري محققان. شود  مي

                                                      
1. Casey        2. commercial system        3. public service broadcasting 

4. government-run system                 5. Van de Donk 
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 و جـامعي كـه از       بنـدي دقيـق      در تعريـف و طبقـه      )1948(هارولد السول   . اند  بيان كرده 
د، سـه نقـش اساسـي نظـارت بـر           داهاي اجتماعي و كاركرد وسايل ارتباطي ارائـه          نقش

و انتقـال   ) نقـش تفـسير و راهنمـايي      (، ايجاد و توسعه همبـستگي       )نقش خبري (محيط  
 1965در  . هـاي جمعـي شناسـايي كـرد        را بـراي رسـانه    ) نقش آموزش (ميراث فرهنگي   

رح شده توسط السول، نقش ايجاد سرگرمي را به نيز          هاي مط   با حفظ نقش   1چارلز رايت 
بندي، نقش نظارت بر محيط به اين نكته اشـاره دارد كـه               در اين طبقه  . به آنها اضافه كرد   

گيرنـدگان و        پيـام   آوري و تهيه و انتـشار اخبـار و اطالعـات،            هاي جمعي، با جمع     رسانه
تاب مناسب را براي برخورد مـردم  كنند و باز مخاطبان خود را با محيط پيراموني آشنا مي  

از اين رو، ضروري اسـت اخبـاري انتـشار يابـد كـه      . آورند با محيط اجتماعي فراهم مي    
نقـش همبـستگي    . همسو با نظام موجود در جامعه باشد و به آن آسيب و صدمه نرساند             

 بـر   تفسير رويدادها كه مبتني  پخش و انتشار خبر همراه با تجزيه و تحليل و     اجتماعي بر 
گيرد   هاي فرهنگي و سياسي متداول جامعه صورت مي         هاي رايج خبري و ارزش      سياست

تأكيد دارد و در نتيجـه، حمايـت و پـشتيباني از وضـع موجـود را بـه طـور مـستقيم و                        
هـا در انتقـال       نقش انتقال ميراث فرهنگـي، كـاركرد رسـانه        . شود    دار مي   غيرمستقيم عهده 

در . دهـد  رفته شده به مخاطب را مورد توجه قـرار مـي  ها و معيارهاي فرهنگي پذي   ارزش
نهايت، نقش تفريحي و سرگرمي وسايل ارتباط جمعي نيز گذران اوقات فراغـت مـردم               

شـش كـاركرد را بـه       ) 2008(ويـان    وي). 2006،  2دانشنامه ارتباطات و اطالعـات    (است  
العات، تحليل   خبررساني و اط   :عنوان كاركردهاي رسانه مطرح كرده است كه عبارتند از        

پذيري، اقناع و روابط عمومي، فروش و تبليغـات و سـرانجام        و تفسير، آموزش و جامعه    
 وظيفه فروش و تبليغات كـاركرد اقتـصادي و درآمـدزايي     ،بندي  در اين تقسيم  . سرگرمي

هاي ديگر اقتصادي به وضـوح مـورد توجـه قـرار گرفتـه                رسانه و ابزار تبليغ براي بنگاه     
هـا از     به اسـتفاده مـورد عالقـه حكومـت         ،كرد اقناع و روابط عمومي    همچنين كار . است
  .كند هاي خود در نزد عموم اشاره مي  يعني ابزاري براي توجيه سياست،ها رسانه

تـر مـورد توجـه قـرار          اي را به طور گسترده      بندي ديگري كه كاركردهاي رسانه      طبقه
بــر اســاس ايــن . ســتمطــرح شــده ا) 2005(ن دِ دونــك و همكــاران وداده، از ســوي 

                                                      
1. Charles Wright      2. Encyclopedia of Communication and Information 
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نقـش  . 1: بندي، شش كاركرد براي رسانه در نظر گرفته شده اسـت كـه عبارتنـد از                 طبقه
 سـرگرمي   .5فرهنگ، هنر و آموزش،     . 4اطالعات خاص،   . 3نظرسنجي و گفتگو،    . 2خبري،  

. ويـان دارد  بنـدي وي  بندي شـباهت زيـادي بـه تقـسيم         اين تقسيم . تبليغات تجاري . 6و  
اند، تفاوت زيادي بـا       متعدد ديگري نيز كه به كاركردهاي رسانه پرداخته       هاي    بندي  تقسيم

  .كاركردهاي ياد شده ندارند

  روش تحقيق

با توجه به اينكه موضوع تحقيق در حوزه جديدي قـرار دارد كـه تـاكنون تنهـا بـه صـورت                      
بي اي مورد مطالعه قرار گرفته است و از سوي ديگر، بخشي از آن به پيشنهاد چـارچو                  حاشيه

  . شود پردازد، پژوهش حاضر به صورت مطالعه اكتشافي انجام مي براي مطالعه حوزه مي
.  نمـود اي اسـتفاده  با توجه به ماهيت تحقيق، محقق از يك رويكرد مطالعاتي دو مرحله       

اي، بـه جـستجوي ادبيـات موضـوع در      به اين ترتيب كه ابتدا با استفاده از منـابع كتابخانـه      
 تا با تحليل محتواي اسناد موجود، عناصـر و    اراي همپوشاني پرداخت   مرتبط و د   هاي  حوزه
 و سـپس در مرحلـه دوم بـا ترتيـب دادن             يافتـه شـود   هايي براي شـناخت موضـوع         مؤلفه

 نسبت به شناسايي ابعـاد مختلـف        گروه خبرگان هاي عميق و نيمه ساخت يافته با          مصاحبه
ار ديگر به گروه خبرگـان ارائـه        ا يك ب  ه   يافته ،ها  مصاحبهتحليل  پس از   . قدام كرد موضوع ا 

  .ها و افزايش روايي تحقيق اقدام شود  تا نسبت به تصحيح و پااليش يافتهشد
 ،در ميان اين گروه   . ه است  از بيست و سه نفر تشكيل شد       پژوهشگروه خبرگان اين    

 اپنج نفر داراي درجه استادي و عضويت هيئـت علمـي و هجـده نفـر دانـشجوي دكتـر               
 تحصيالت مرتبط در زمينه مـديريت  برخورداري از معيار انتخاب گروه خبرگان     . اند  بوده

.  بـوده اسـت    پـژوهش اي نزديك به موضـوع           تأليف يا اثر در زمينه     را بودن رسانه و يا دا   
 رسـانه، ارتباطـات،      مـديريت   داشـته اسـت كـه از پـنج رشـته           پژوهشگر تأكيد همچنين  

 دو نفر در گـروه  كم  دست ،لوم سياسي گذاري عمومي، مديريت استراتژيك و ع       مشي خط
بـه  . هاي گوناگون در زمينه موضوع مطرح شـوند         خبرگان حضور داشته باشند تا ديدگاه     

هــايي كــه از   رشــتهدر خــصوص ،زمينــهايــن  مطالعــات مــرتبط در دليــل انــدك بــودن
ـ       هاپژوهشگران آن  گيـري در دسـترس        از نمونـه   پژوهـشگر د،  ش تحقيق مرتبطـي يافـت ن

هـاي مـورد نظـر داراي          صاحبنظراني كـه در يكـي از رشـته         به اين ترتيب،   .دكراستفاده  
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 ن انتخاب شدند و از آنا     وجود داشت، با آنها   پژوهشگر   تماس   امكانتحصيالت بودند و    
  . د كه در مصاحبه شركت كنندشدرخواست 
تمـاس تلفنـي و در چنـد مـورد      يـا   به صورت حضوري   ،ها در اغلب موارد     مصاحبه

هـا   در ايـن مـصاحبه  . فـت توب از طريق پست الكترونيك انجام گر خاص به صورت مك   
 بـراي   .1: دهـد  زيـر پاسـخ      هـاي   پرسـش  به   كهخواست    شونده مي   از مصاحبه  پژوهشگر

 چنـد واژه را كـه فكـر    ، عـالوه بـر تعريـف    واي يك تعريف ارائه دهيد   مشي رسانه  خط
 از طريـق  اي    ي رسـانه  مـش   خط .2.  ذكر كنيد  ،ند هست اي مرتبط   مشي رسانه  كنيد با خط    مي

 و چه عـواملي روي آن تـأثير         كنند  اجرا مي شود، چه كساني آن را        چه ابزارهايي اجرا مي   
مـشي    مشي، همچون خط    اي در مقايسه با انواع ديگر خط        مشي رسانه    خط .3 ؟گذارند  مي

اي داراي چـه   گذاري رسانه مشي  خط.4مشي ارتباطي چه جايگاهي دارد؟       عمومي و خط  
هـا     تحوالت آينده در عرصه رسـانه      .5شود؟    ي است و چه مراحلي را شامل مي       هاي  لفهؤم

نيمـه  با توجه بـه  اي پديد خواهند آورد؟  گذاري رسانه مشي چه تغييراتي را در زمينه خط    
هاي اصلي اسـتفاده      دهنده   به عنوان جهت   ها  پرسشاين  از  ،  ها  بودن مصاحبه ساخت يافته   

آورد و نيـز       گفتگـو بـه دسـت مـي        از طريق عاتي كه    و پژوهشگر با توجه به اطال      گرديد
اطالعـات بيـشتر   بـه   يـافتن   دست  براي  را  هاي تكميلي    شونده، پرسش  تخصص مصاحبه 

  . دست يابدپژوهشساخت تا به نكات مفيدي در زمينه موضوع  مطرح مي
ها، در مواردي از اعضاي گروه خواسته شد كه بار ديگـر دربـاره                پس از انجام مصاحبه   

گـذاري   مـشي  بـراي مثـال، در زمينـه تعريـف خـط         . ت مطرح شده اظهارنظر كنند    موضوعا
هاي متمايز را به طور مكتوب براي اعضاي گـروه            اي در دور دوم، پژوهشگر تعريف       رسانه

اي را بار ديگـر      مشي رسانه   اند خط   فرستاد و از آنان خواست با توجه به آنچه دريافت كرده          
هـا اقـدام    ها، پژوهشگر با تلفيق ادبيات موضوع با يافتـه     پس از انجام مصاحبه   . تعريف كنند 

اي  مـشي رسـانه   هاي تحقيـق، بـراي خـط    گيري كرد تا ضمن ارائه پاسخ به پرسش      به نتيجه 
  .سازي كند و زيربناي الزم را براي تحقيقات آينده در اين حوزه فراهم آورد مفهوم

  ها يافته

هاي ادبيات تحقيق بـا       ها و تلفيق يافته     حبههاي متعددي كه از طريق مصا       با توجه به يافته   
  :شود ميبندي شده ارائه   به صورت دستهپژوهشنظر گروه خبرگان به دست آمد، نتايج 
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  اي گذاري رسانه مشي تعريف خط) الف

گـذاري   مـشي   تعريـف جـامع و دقيقـي از خـط    ،از آنجا كه در بررسي ادبيـات موضـوع       
 كـه از    هـاي پراكنـده      بـا اسـتفاده از يافتـه       شـد اي يافت نشد، در اولين گام تالش          رسانه
تعريـف مشخـصي از     به دست آمده است      ، ادبيات موضوع و مصاحبه با خبرگان      بررسي

. حوزه قابـل اسـتناد باشـد   اين اي ارائه شود كه در مطالعات آينده  گذاري رسانه   مشي  خط
ي از سـوي  گـذار  مـشي  دهنده خط هاي تشكيل   ها و استخراج مؤلفه     در نتيجه اين مصاحبه   

 درباره تعريف حاصل، در      مجدد گروه خبرگان   اظهارنظرهر يك از صاحبنظران و سپس       
هاي كـالن   تدوين سياست «:اي به دست آمد گذاري رسانه مشي تعريف از خطاين   نهايت

هاي مـورد    مأموريتبه منظور اجرايهاي تحت اختيار    و راهبردي براي استفاده از رسانه     
اي و اقتضائات نظام عمومي به نحـوي          در نظر گرفتن محيط رسانه    گذار، با     مشي  نظر خط 

هاي مديران رسانه در جهت دستيابي به اهداف اساسـي   كه راهنمايي روشن براي فعاليت  
در اين   .»ندشوهاي عملياتي رسانه در چارچوب آن طراحي و تدوين            ارائه دهد و برنامه   

عـالوه  . اهي كالن و راهبردي است     نگ ،اي  مشي رسانه   خط: وجود دارد  چند نكته    تعريف
شـود، بلكـه       راديو يا روزنامه محدود نمي     ، به يك رسانه همچون تلويزيون     اً صرف ،بر اين 

هاي مختلـف را بـه عنـوان ابزارهـاي گونـاگون فعاليـت        تواند طيف وسيعي از رسانه  مي
گـذاري   مـشي   سطح خط،چنين امري.  كالن و يكپارچه قرار دهد  ياي تحت سياست    رسانه
ها و   كه دولت را  دهد و اين واقعيت       هاي سياسي و دولتي تسري مي       اي را به حوزه     رسانه
بـه  اي تأثير مستقيم يا غيرمستقيم دارنـد   مشي رسانه گيران سياسي كشورها بر خط   تصميم
قابـل انكـار ايـن اسـت كـه           يـك نكتـه اساسـي و غيـر        . دهـد    مـي  پوشش نظري   لحاظ
م به سياست دارد و ماهيت آن به نظـام عمـومي و    وابستگي تا،اي گذاري رسانه   مشي  خط

تـأثير از     هاي بازارمحور نيـز بـي        حتي فعاالن رسانه   ،از اين رو  .  وابسته است  زمينه جامعه 
هـاي رسـانه در       اينكـه فعاليـت    با وجـود  . محيط سياسي و عمومي جامعه ميزبان نيستند      

ن اساسـي   شـود، سياسـت ركـ       هـاي اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي انجـام مـي              حوزه
گـذاري را از   مـشي  توان خـط   ميچنان كه به دشواريدهد  گذاري را تشكيل مي مشي  خط

  .هاي حاكم در زمينه رسانه جدا كرد سياست
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  اي مشي رسانه جايگاه خط) ب

اي و با مشخص شـدن ارتبـاط ميـان محـيط              گذاري رسانه   مشي  پس از ارائه تعريف خط    
مـشي    ميـدان عمـل و چـارچوب خـط        اي، بـراي شناسـايي        مـشي رسـانه     سياسي و خط  

  . هاي كالن دريافت گذاري مشي  بايد جايگاه آن را در سطوح خط،اي رسانه
مـشي عمـومي در بـر گيرنـده و محـاط بـر                 خـط  ،)2001 (بالك و همكاران   از ديد 

 )1387به نقل از محمـدي،      ( 2 و سگويك  1ادگار از سوي ديگر  . اي است   مشي رسانه   خط
 كـه   انـد   همشي عمومي معرفي كرد     ه عنوان زيرمجموعه خط   گذاري فرهنگي را ب     مشي  خط

 كه بـر عملكـرد يـك نهـاد     شود را شامل مياي  شده  اصول و راهبردهاي كلي و عملياتي    
تـوان    مـي اي را     مـشي رسـانه      خط به اين ترتيب  . اجتماعي در امور فرهنگي حاكم هستند     

هـا كـه      جه به اين يافته   با تو . گرفتتر ارتباطي در نظر      مشي بزرگ   اي از خط    زيرمجموعه
اي در سلـسله مراتـب        مشي رسـانه    جايگاه خط  ،قرار گرفت نيز  مورد تأييد گروه خبرگان     

  .دكر مشخص 4 توان به شرح نمودار گذاري را مي مشي خط

  ها گذاري مشي  در سلسله مراتب خطاي گذاري رسانه مشي  جايگاه خطـ4نمودار 

                                                      
1. Edgar       2. Sedgwick 

 ايدئولوژي

 اي محيط رسانه

 گذاري عمومي مشي خط

 گذاري فرهنگي مشي طخ

 اي گذاري رسانه مشي خط

 گذاري ارتباطات مشي خط

  فرهنگيـ محيط اجتماعي
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  اي گذاري رسانه مشي هاي خط مؤلفه) ج

  :توان به شرح زير بيان نمود اي را مي مشي رسانه هاي خط ا آنچه بيان شد مؤلفهب
بنـدي جـاي دارد، عامـل       ماهيـت رسـانه و اينكـه در كـدام دسـته            .ماهيت رسـانه  . 1
محور  هاي قدرت   ماهيت رسانه . شود  اي تلقي مي    گذاري رسانه   مشي   در خط  اي  كننده  تعيين

كنـد كـه      زب يا گرايش سياسـي را اقتـضا مـي         وابستگي آشكار به يك ح    به طور معمول    
در رسـانه   . كننـده اسـت    تعيـين هـاي مربـوط بـه آن رسـانه           همين امر در سياسـتگذاري    

 بـراي   و مالكـان    آن از سـوي   گذاري    مشي  بازارمحور، رسانه ابزار سودآوري است و خط      
  .گيرد كسب سود صورت مي

هـا    گذاري در رسـانه     مشي  متناسب با ماهيت رسانه، توازن قدرت خط       .توازن قدرت . 2
پذيرد يا از سـوي دولـت         گذاري از سوي مالكان صورت مي      مشي  اينكه خط . متفاوت است 

اگر هيچ يك از اين سـه گـروه،   . گذاري است مشي كننده در خط يا مدير، خود عاملي تعيين   
هاي مورد نظـر از       مشي نباشند، تعارض و تالش براي القاي خواسته         كننده اصلي خط    تعيين
  . اي خواهد بود گذاري رسانه مشي هاي اصلي خط ي هر يك از آنها يكي از چالشسو

 رسانه به نوعي ابزار ارتباط صاحبان آن        ، شد گفته كه    گونه  همان .انداز رسانه   چشم. 3
معمول رسانه نه به عنوان هدف كه به عنوان وسـيله    به طور    ،از اين رو  . با مخاطب است  

 توجـه بـه   ، صـاحبان آن جانـب  نگـاهي بـه رسـانه از    چنـين . گيـرد   مورد توجه قرار مي   
. كنـد   گذاري بيان مـي     مشي  كننده در خط    اي را به عنوان يك عامل تعيين        انداز رسانه   چشم

مـدت يعنـي دسـت       دار نيست و تا رسيدن به هدف كوتاه           براي مثال، رسانه حزبي مدت    
 رسـانه حاكميـت   دهد و در نقـش  يافتن به قدرت پايدار است؛ پس از آن تغيير نقش مي        

ها با هويت مستقل، با هدف ماندگاري         اين در حالي است كه بعضي رسانه      . كند  عمل مي 
  .كنند و سابقه طوالني انتشار دارند فعاليت مي

گروهـي از   . اي مـشخص اسـت       هـر رسـانه داراي گـستره       .)عمودي(سطح رسانه   . 4
در مرزهـاي ملـي يـا       اي هستند و گروهـي ديگـر،          ها داراي گستره محلي و منطقه       رسانه

هـا را   اند اما گروهي كه طيف كوچك امـا بـسيار پرنفـوذي از رسـانه            زباني گسترده شده  
گـذاري    مـشي   اين گستره در خـط    . شوند، گستره جهاني براي خود قائل هستند        شامل مي 

  . اي بسيار تأثيرگذار است رسانه
شـود،    يهمچون گستردگي جغرافيايي رسانه كه عمـودي تلقـي مـ           .مخاطب هدف . 5
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اينكه رسانه مورد نظـر،  . گستردگي افقي نيز وجود دارد و آن مخاطب هدف رسانه است        
 و اساسـاً   به عنـوان هـدف در نظـر گرفتـه باشـد     را... مخاطب عام، خاص، روشنفكر و  

  .گذاري رسانه است مشي همگاني يا تخصصي باشد، از عوامل تأثيرگذار در خط
اي و ورود      پيش از يكپارچگي رسانه    . استفاده رسانه مورد   دسترسي مخاطب و خرده   . 6
هاي نوين، هر رسانه از كانال خاص خود قابل دسترسـي بـود و قالـب رسـانه بـه                      فناور

هـاي تلويزيـون و بـا         هاي تلويزيوني تنها از طريـق دسـتگاه         شبكه. روشني مشخص بود  
شـد بـه صـورت     هـا را تنهـا مـي    هاي هوايي قابل دريافت بودند، روزنامه استفاده از آنتن  

هـا،    فروشي تهيه كـرد و سـاير رسـانه          چاپ شده در قطع مشخص و با خريد از روزنامه         
هاي ديجيتال و     قالب معين و كانال توزيع مشخص خود را داشتند اما با گسترش فناوري            

 اي، قالب رسانه و كانال توزيع، هر دو از شكل مشخص خـود خـارج                يكپارچگي رسانه 
ك روزنامه را نه فقط به شكل چاپ شده روي كاغذ، بلكـه بـه                امروز محتواي ي   .اند  شده

سـايت اينترنـت،     تكست تلويزيـون، وب     ق ابزارهايي همچون تله   يصورت ديجيتال از طر   
حتي .  دريافت و مطالعه كرد    توان   مي اي پيامك شبكه همراه و انواع ديگر ابزارهاي رسانه       

هاي مختلـف     رآورد و با چينش   هاي مختلف د   هاي گوناگون آن را به قالب      توان بخش   مي
با توجه به اين تغييـر و تحـوالت،         . قرار داد استفاده  مورد  بازتوليد كرد و در رسانه ديگر       

ــانه    ــواي رس ــه محت ــب ب ــي مخاط ــوع دسترس ــاهي از ن ــ ،آگ ــسيار مهم ــب ب  در ي مطل
. دهـد   دسترسي نوع تأثيرگذاري را تغييـر مـي  شكلاي است، زيرا  گذاري رسانه   مشي  خط

 گونـاگون را  مباحثاتگذاري يا   امكان تعامل و يادداشت،روي اينترنتبر  نامه  انتشار روز 
به صورت چكيـده  كه  روي تلفن همراه  بر دريافت آنآورد و براي خوانندگان فراهم مي  

هـر يـك از ايـن    . كنـد  نظر دارد حـذف مـي    بسياري از ظرايفي را كـه رسـانه مـد          است،
گـذارد و   ه بر مخاطب تأثير قابل توجهي مـي  بر نوع تأثيرگذاري رسان،ابزارهاي دسترسي 

  .  اين نوع دسترسي آگاه باشدبه طور كامل ازاي بايد  گذار رسانه مشي  خط،از اين رو
مـشي    خـط تعيـين   ترين عوامل مـؤثر در        يكي از مهم   .زمينه اجتماعي جامعه ميزبان   . 7
نـدي كلـي    ب  در يـك تقـسيم    .  جامعـه ميزبـان اسـت      عقيدتي زمينه اجتماعي و     ،اي  رسانه

زمينه جهان غرب؛   :  به چند بخش تقسيم كرد     عقيدتيتوان از نظر      ميجوامع را   اجتماعي  
پنـدارد     جهان مي  سراسردهنده اصلي انديشه در        خود را شكل   ،كه با تصور تسلط جهاني    
زمينه جهـان   . شمرد  مي هدف خود    ،با فرض پذيرش همگاني   را  و توليد محتواي جهاني     

ري اسالمي ايران كه با اعتراض بـه تـصور تـسلط جهـاني             معترض؛ همچون نظام جمهو   
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زمينه جهـان مطيـع؛   . از رويدادهاي جهاني ارائه كند  را   ديدگاه متفاوتي غرب تالش دارد    
  نقش در پررنگ كردن  تالش   و قواعد بازي آن،      كه با پذيرش نظم مورد نظر جهان غرب       

اي  رش كامل تسلط رسـانه د و زمينه جهان منفعل؛ كه در آن پذي   خود در چنين نظامي دار    
ايـن  . اي خارجي است     پخش توليدات رسانه   اً وظيفه رسانه صرف    و معموالً  صورت گرفته 

بعد تحليل به نوعي همان بحـث بررسـي محـيط خـارجي اسـت كـه در مراحـل اوليـه               
  . گذاري به آن توجه شد مشي خط

  اي  گذاري رسانه مشي هاي خط گام) د

گـذاري    مشي   خط هايي را به منظور     توان گام   ميتراتژيك،  با استفاده از مفاهيم مديريت اس     
نفعـان، مالكـان     نخست بايد به توازن قدرت ميان ذي،براي اين امر . دكراي تدوين     رسانه

مـشي    گيري خط   چهار عامل در تعيين هدف و جهت       اًاساس. يا مديران با محيط پرداخت    
 انتظـارات   .2ات مالكان و مـديران،       انتظار .1 :كنند كه عبارتند از     نقش مي ايفاي  اي    رسانه

البتـه ايـن   .  ايدئولوژي مسلط بر رسانه    .4 مسئوليت اجتماعي و     .3دولت و نظام سياسي،     
 تـوازن قـدرت     بـا . ديگر همپوشاني دارند  يكالجمع نيستند و تا حدي نيز با         نعة ما ها  گروه
همـراه بيانيـه    بـه  ،انـداز  ايـن چـشم  . دشـو   انداز مطلوب رسانه ترسيم مي  چشمآنها،ميان  

در . كنـد   در يك افق زماني بلند مدت مـشخص مـي         را  مأموريت رسانه، دورنماي رسانه     
ترين بخش فراينـد      كه اساسي آيد     تحليل محيط خارجي و دروني به عمل مي        ،گام بعدي 

هـا را در     اي از تحليل     طيف گسترده  ،تحليل محيط خارجي   .گذاري رسانه است   مشي  خط
 مخاطبان انتظار دارند كه هر نـوع تغييـر   ،اي ه به ماهيت كار رسانه   گيرد زيرا با توج     بر مي 

 ، بـه ايفـاي نقـش    شود و رسانه متناسب بـا آن بازتاب داده به نوعي در رسانه   ،در محيط 
 ارتبـاطي   انـه و  ورامحيط سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، فن     بر اين اساس    . بپردازد
 بايد  ،پس از اين تحليل محيطي    . ق قرار گيرد   مورد تجزيه و تحليل دقي     به طور كامل  بايد  

 ،به درون رسانه به عنوان يك مؤسسه يا شركت نگاه شود و از ديدگاه مديريت سازماني               
بحث مديريت منابع، مديريت نيروي انساني، مديريت مالي و مـديريت عمليـات مـورد               

  .  شودهاي مختلف رسانه، بهتر شناخته بخشتوجه قرار گيرد تا توانايي و ظرفيت 
دهد، اهـداف بلندمـدت        مي به دست ها كه شناخت مناسبي از فضا        پس از اين تحليل   

ايـن اهـداف    .  قابل سـنجش بـودن آنهاسـت       ،ماهيت اساسي اين اهداف   . شوند  تعيين مي 
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 امـا جهـت     ،ندشـو   مـي سـال تعيـين      هاي زماني بـيش از يـك        چه در بازه   بلندمدت اگر 
هاي زماني كوتـاه نيـز پيـشرفت           در بازه  ،مولمعبه طور   كنند و     ها را مشخص مي    فعاليت

  .سازند كار و حركت در جهت هدف را قابل سنجش مي
شـود كـه بـه مـديران ميـاني و             هاي عملياتي پرداخته مـي      در مراحل بعدي به تعيين رويه     

اجرايي رسانه تعلق دارد، توجه به ماهيت كار رسانه و لـزوم رعايـت جزئيـات و شـكوفايي                   
در حقيقت، نوع اجرا كـه      . اي است   هاي اجراي كار رسانه     ترين بخش   ه مهم جمل  ها، از   خالقيت

كننده پيروزي يا شكـست رسـانه در اهـداف            تواند تعيين   گيرد، مي   در اين قسمت صورت مي    
ها را نيـز      گذاري  مشي  ها ممكن است بهترين خط      خود باشد و ناكامي در اجراي صحيح برنامه       

اي در    تواند موضـوع مطالعـات گـسترده         تنهايي مي  اين بخش خود به   . با شكست مواجه كند   
. دهـد  تخصيص منابع نيز گام پاياني را در اين فراينـد شـكل مـي             . حوزه مديريت رسانه باشد   

البته شايان ذكر است كه بازخورد در هر يك از مراحـل وجـود دارد و سـازوكار تـصحيح و                     
  ).5ار نمود (تواند عملي شود تطبيق در هر مرحله از اين فرايند مي

  اي گذاري رسانه مشي هاي خط  گامـ5نمودار 

  

  

  

  

  

  

ــارات  انتظـــ
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  اي مشي يكپارچه رسانه خط) هـ

يـك رويكـرد بـر      . توان در پيش گرفت     اي، دو رويكرد عمده را مي       مشي رسانه   در زمينه خط  
قيقـت  اي، در ح مـشي رسـانه    اين اساس است كه هر رسانه، به تنهايي، يك كل است و خـط             

گـذاري بـراي يـك شـبكه          مـشي   بـراي مثـال، خـط     . سياستگذاري براي مـديريت آن اسـت      
تلويزيوني نياز به در نظر گرفتن مقتضيات، شرايط و مخاطبان خـاص تلويزيـون دارد و بايـد            

هاي تلويزيون به عنوان يك رسانه قـرار دهـد همچنـان كـه در       تمام تمركز خود را بر ويژگي     
گذاري عبـارت از چگـونگي اداره آن و تعيـين             مشي   نيز خط  خصوص مديريت يك روزنامه   

. شـود  هايي در زمينه دستيابي به اهداف خاصي است كـه در قالـب روزنامـه ميـسر مـي            شيوه
در ايـن  . دانـد  اي را از قالب يك رسانه خاص جـدا مـي          گذاري رسانه   مشي  رويكرد دوم، خط  

هـاي در دسـترس بـه       انـواع رسـانه   اي به معني چگونگي استفاده از         مشي رسانه   رويكرد، خط 
نحوي است كه در كنار همديگر نقش مكمل را براي دستيابي به اهداف مديريت كـالن ايفـا                  

اي را به عنوان يـك        هاي نوين و يكپارچگي رسانه      اين ديدگاه، تغييرات ناشي از فناوري     . كنند
نه ملـزم بـه     كند و معتقد اسـت مـديريت هـر رسـا            ها تلقي مي    تحول واقعي در عرصه رسانه    

مشي خود را بـه سـمت اسـتفاده از            ها نيز هست و از اين رو، بايد خط          استفاده از ساير رسانه   
بـراي مثـال، مـديريت يـك        . هاي ديگر براي دستيابي به اهداف خود گـسترش بدهـد            رسانه

هاي خـاص روزنامـه يـا تلويزيـون، بـه ناچـار               روزنامه يا شبكه تلويزيوني، عالوه بر ويژگي      
سايت و روابط عمومي را نيـز بـر عهـده دارد و عـالوه بـر اينهـا،            ري در زمينه وب   گي  تصميم

هـايي ماننـد وبـالگ،      هاي مخاطبان در قالب     استفاده از ابزارهاي مكملي همچون اداره فعاليت      
اي گـاه ناچـار بـه حـضور           تر رسـانه    هاي بزرگ   شركت. هاي ناگزير آن است     از ديگر فعاليت  

 يك روزنامه بـراي پاسـخگويي بـه نيازهـاي           شوند؛ مثالً    نيز مي  يافتن در چند عرصه مختلف    
 حـضور   هاي گوناگون تبليغي،    متنوع مخاطبان خود به مجالت مختلف، كتاب و چاپ مجموعه         

گـذاري    مـشي   خـط طرفداران چنين نگـاهي معتقدنـد كـه         . زند  نيز دست مي  ... در اينترنت و    
هـاي   اينترنـت، تلفـن همـراه، نظـام       اي همچـون      سـانه رجداگانه براي هر يـك از ابزارهـاي         

  و ازخواهـد شـد  گـذاران   مـشي  دار براي خط    هاي دامنه  منجر به چالش  . ..خبرپراكني ديجيتال و    
هـاي    چنـين حـضور فراگيـري در عرصـه رسـانه      . كاربرد محدودي خواهـد داشـت      و،اين ر 

 از چـارچوب  اي را     مـشي رسـانه     گير شدن اينترنت به راه افتاد، خـط         مختلف كه با ظهور و همه     
  .  بردهاي موجود پيش نگري در توجه به همه رسانه يك رسانه خارج ساخت و به سمت كالن
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رسـد كـه در تـدوين چـارچوب       مناسب به نظر مي    ،با در نظر گرفتن چنين تحوالتي     
نگاهمان را از رسانه به سمت فرايند تغيير دهيم         جهت   ،اي  گذاري رسانه  مشي  مطالعه خط 

گـذاري بـراي    مـشي   به خط،گذاري براي يك رسانه خاص مشي طو به جاي تمركز بر خ     
مشي   چنين امري به ايجاد خط    . فرايند ايجاد محتوا و توزيع و اداره رسانه معطوف شويم         

گـذاري   مـشي  اي كمـك شـاياني بـه خـط     آميخته رسانه. شود  ميمنجر  اي    يكپارچه رسانه 
  .مطرح خواهد شدي نوين ها گذاري براي رسانه مشي  كه در بخش خطكند مياي  رسانه

  ها اي و تحوالت آينده در مديريت رسانه سپهرهاي رسانه) و

اي آينده و الزامات مديريت رسانه براي هر يك از آنهـا   براي اينكه در زمينه تحوالت رسانه 
تحليل مناسبي داشته باشيم، پيش از هر چيز بايد به اين پرسـش اساسـي پاسـخ دهـيم كـه       

. والتي خواهند شد و چه تغييراتـي در ماهيـت آنهـا رخ خواهـد داد    ها درگير چه تح    رسانه
شـوند بـسياري از       هـاي نـوين سـبب مـي         گروهي از انديشمندان بر اين باورند كه فناوري       

هايي ماننـد تلويزيـون دگرديـسي كامـل پيـدا       ها همچون كتاب از بين بروند و رسانه    رسانه
ان نيز معتقدند كه سرنوشـت متفـاوتي   بعضي از صاحبنظر  ). 2005،  2 و بوگين  1آريس(كنند  

ها، به احتمـال زيـاد منقـرض          هاي گوناگون خواهد بود؛ گروهي از رسانه        پيش روي رسانه  
گروهـي ديگـر نيـز بـا تركيـب          . خواهند شد و گروهي از آنها تغيير ماهوي خواهند يافت         

  ).1999 ،4 و گروسين3بالتر(هاي جديد را شكل خواهند داد  تر، رسانه هاي قديمي رسانه
هـا در    ابتدا بايد نقـشي كـه رسـانه    ها،   چگونگي تغييرات رسانه   براي پاسخ به پرسش   

  مـوج سـوم    با اسـتفاده از مفهـوم     . شناسايي شود  ،اي آينده ايفا خواهند كرد      محيط رسانه 
ها را نيز با توجه به نـوع ارتبـاط بـا مخاطـب بـه سـه مـوج                      توان رسانه   مي 5لوين تافلر آ

هاي موج اولي همچون سخنراني و وعظ، مراسم تعزيه يا            رسانه.  كرد بندي اي طبقه   رسانه
جشن، يا هر نوع ارتباطات چهره به چهره هنوز در جامعه وجود دارند و نقـش مـؤثري                  

هـا،    هـاي مـوج دومـي همچـون روزنامـه           رسانه. كنند  در سپهر ارتباطي جامعه ما ايفا مي      

                                                      
3. Bolter 2. Bughin 1. Aris 

 5. Alvin Toffler 4. Grusin 
 1  
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كننـد و     ت خـود را بـازي مـي        نقـش پـر قـدر      نيـز همچنـان   مجالت، راديو و تلويزيون     
 با سرعت جـاي خـود   ،هاي جديد موج سومي همچون اينترنت و ارتباطات همراه      رسانه

تـرين   ها يكي از مهـم  تركيب اين رسانه. روند  اند و پيش مي     را در ميان جامعه ما باز كرده      
يقين بخش راهبردي اين تعامـل و تركيـب از طريـق     به   كه   استظرايف مديريت رسانه    

  .اي شكل خواهد گرفت گذاري رسانه يمش خط
هاي نوين در آينده نزديك     ورياها از غلبه زودرس فن      بيني  در شرايطي كه بعضي پيش    

 همچنـان هـاي مختلـف        كه نوع استفاده از رسانه      معتقدند ، بالتر و گروسين   حكايت دارد 
كـدام از     هيچ ، ارتباطي پيش رو   سپهر در   رسد كه   به نظر مي  . استوار و پايدار خواهد ماند    

اي حذف نخواهند شد بلكه ميزان استفاده و نوع كاركرد آنها تغييـر خواهـد                 رسانهامواج  
هـاي متعلـق بـه ايـن سـه مـوج تمـدني،         رسانههر يك از   هاي    با توجه به ويژگي   . يافت

در . شـود اي ايجـاد   مـشي رسـانه    در قالـب خـط  تواند ميهاي هر سه موج      تركيب رسانه 
يـابيم كـه    مـشي مـديريت رسـانه دسـت مـي      زايي در حوزه خـط   اف  دانشنوعي   به   ،اينجا

و بـه مـديريت آميختـه       ساخته  رسانه خارج     از قالب مديريت يك تك    را  مديريت رسانه   
ها در حـوزه رسـانه،        با وجود تخصصي شدن مهارت     ،از اين رو  . كند  مياي تبديل     رسانه

ز چـارچوب   نگـري بيـشتر و خـروج ا         مديريت رسانه در جهتي واگرا بـه سـمت كـالن          
گذاري بـراي    مشي در بخش خط  . رود   تلويزيون پيش مي   مانندمديريت يك رسانه صرف     

  .هاي نوين به اين موضوع بيشتر خواهيم پرداخت رسانه

  هاي نوين گذاري براي رسانه مشي خط) ز

هاي نوين به طور خاص در حوزه بررسـي ايـن    گذاري در حوزه رسانه مشي اگر چه خط  
هـاي جمعـي در       هاي نوين بـا رسـانه       تنيدگي رسانه    توجه به درهم   پژوهش نيست، اما با   

هاي ارتباطي، مباحث گـروه خبرگـان        وريااي امروز و نيز حضور ناگزير فن        محيط رسانه 
هـاي    از رسـانه هـايي  اي بخـش   به طور همپوشـاننده    ،اي  گذاري رسانه   مشي  در حوزه خط  

هـاي نـوين در سـپهر        ميـت رسـانه    و با توجه بـه اه      از اين رو  . نوين را نيز در بر گرفت     
  . خواهد شدهاي نوين در اين بخش بيان  حوزه رسانهمربوط به هاي  يافتهارتباطي آينده، 

. ا به پايان رسـيده اسـت  ه رسانه  عصر تك،هاي نوين ارتباطي ورياگير شدن فن    با همه 
ريت  تغيير در مديريت رسانه بـه سـمت مـدي          ها،  اين فناوري ترين پيامدهاي    يكي از مهم  



  33 ���� ها، فرايند و حوزه عمل شناسايي مؤلفه: اي گذاري رسانه مشي سازي خط مفهوم

 

هـاي    به اداره فعاليـت    اً مديريت رسانه صرف   ،در چنين رويكردي  .  است 1اي  آميخته رسانه 
 يك روزنامه يـا شـبكه تلويزيـوني يـا حتـي سـايت اينترنتـي                 اننديك رسانه مشخص م   

شود، بلكه مدير به جاي فعاليت صرف در روزنامه، مجله، راديو، تلويزيـون               محدود نمي 
شود تا به مخاطبـان هـدف    داره تركيبي از همه اين ابزارها مي  يا سايت اينترنتي، ملزم به ا     

 مديريت رسانه به مديريت آميخته يـا تركيبـي    چنين شرايطي در  . خود دسترسي پيدا كند   
 دانـش جديـدي را از سـوي         ،اي تبديل شده اسـت كـه تعامـل بـا آن             از ابزارهاي رسانه  
 تبـديل بـه يـك       ،مل با مخاطبان   سايت اينترنتي براي تعا    استفاده از . كند  مديران طلب مي  

اي در هـر يـك از          و هـر فعـال رسـانه       شـده اسـت   پوشـي    شمچرويه ثابت و غير قابل      
 ازسـينما نـاگزير    يا   اي، روزنامه    ملي، شبكه ماهواره   هاي  هاي رسانه يعني تلويزيون     حوزه

ـ            اسـتقبال از عـالوه بـر ايـن    .ان اسـت حضور در اينترنت براي تعامـل بيـشتر بـا مخاطب
بـه   ،اي نـشان خواهـد داد   هاي همراه نيز به زودي نقش خود را در تركيب رسانه     يورافن

مـي بـا   يتعامـل دا به  به نحوي كه    ،هاي همراه    حضور در شبكه   رسد  نحوي كه به نظر مي    
بـسياري از  . بـود ها خواهد    مديران رسانه همه   از الزامات پيش روي      ، شود منجرمخاطب  

هـاي ديگـر     اگزير از گسترده كردن فعاليت در رسـانه       خود را ن  اكنون    همهاي معتبر     رسانه
هـاي   سـيماي جمهـوري اسـالمي ايـران در رسـانه      و بارزترين آن فعاليـت صـدا     . اند  يافته

اي جهـاني    هـاي مـاهواره     ، شبكه )سروش(، نشريات   )جام جم (مختلف همچون روزنامه    
ت در حـال     كه اين حضور بـا مـشارك       است، تلويزيون و راديو     )هاي جام جم   تلويزيون(

 شده است و مديريت رسـانه ملـي     بيشترهاي همراه    ورياافزايش در عرصه اينترنت و فن     
اي تبـديل كـرده اسـت         را از قالب مديريت راديو و تلويزيون به مديريت آميخته رسـانه           

را اي    هاي معتبر جهاني نيز چنين رويـه        رسانه). 1388نيا،    ، فرهنگي و هادوي   يانئ خواجه(
 كه هنوز به حـضور در عرصـه يـك           يافتتوان    اي را مي     و كمتر رسانه   ندا  در پيش گرفته  

  .رسانه صرف اكتفا كرده باشد
 آميختـه    مـديريت  هاي ديجيتال نيز بايد با در نظر گرفتن         گذاري براي رسانه    مشي  خط
اي كـه    به عنوان بخشي از تركيب بزرگ رسـانه        ،اي صورت گيرد و رسانه ديجيتال       رسانه

گذاري نبايد    مشي  ين خط ادر  . شود، در نظر گرفته شود      انه ايجاد مي   مديريت رس  از سوي 

                                                      
1. media matrix management 
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گروهي بـر   . دشوآميختگي آنها با رسانه ديجيتال فراموش         هاي سنتي و درهم     نقش رسانه 
هاي سـنتي خواهنـد شـد و بايـد در              جايگزين رسانه  ،هاي ديجيتال   اين باورند كه رسانه   

 روند جايگزيني  بايد گفت    اما ، تمركز كرد   آنها به طور كامل بر   اي    گذاري رسانه   مشي  خط
تـوان     حتي مي  چنان كه هاي سنتي بسيار طوالني خواهد بود         هاي ديجيتال با رسانه     رسانه

هـاي سـنتي نخواهنـد        هاي ديجيتال جايگزين كامل رسانه      گاه رسانه  ابراز داشت كه هيچ   
 الگوي  چه ه اگر  ك يافت) 2008 (1ونگئتوان در گفته لوسي ك      شاهد اين مدعا را مي    . شد

 ساختار اساسي و اصولي آن هنـوز بـي          ،انبوه در حال تحمل فرسايشي رو به افول است        
هـاي ديجيتـال در     سـرعت گـسترش رسـانه   ،معمـول  طـور  به. تعيب و كامل مانده اس   

هـاي سـنتي و       رسـانه  در بسياري از كشورها نيز       و كند است    يبسياري از كشورها سرعت   
هـاي    هاي مناسب بـراي رسـانه      ايجاد زيرساخت . ديگر هستند وزن يك    هم اًتقريب ديجيتال
 متفـاوت و گـاه      ،هاي الزم براي استفاده از آنها      ر است و مهارت   ب  دشوار و زمان   ،ديجيتال

هاي موج اولي هنوز بسيار بيشتر از         هاي سنتي بويژه رسانه     اعتماد به رسانه  . پيچيده است 
خواه و احمدي     ئيان، يوسفي    كه خواجه  گونه به هر روي همان   . هاي ديجيتال است    رسانه

 ،هاي ديجيتال و سنتي وجود دارد       اند، در نبرد نامتوازني كه ميان رسانه        دهكربيان  ) 2010(
بـا توجـه بـه اهميـت     آنهـا   قطعي نيـست و  ،هاي سنتي و انبوه هيچ شكستي براي رسانه  

يز ايفـا خواهنـد   ، نقش مهم خود را در آينده ن        دارند  در زندگي اجتماعي   كه يبسيار زياد 
هاي   اي كه تعامل همزمان بين رسانه        ايجاد آميخته رسانه   شود كه   تأكيد مي از اين رو    . كرد

اي   گذاران رسـانه    مشي  جمله الزامات پيش روي خط     كند، از  ميسنتي و ديجيتال را برقرار      
بـه عنـوان يـك بخـش     مانند راديو و تلويزيون   هاي جمعي     پوشي از رسانه   است و چشم  

تواند به معنـاي از دسـت دادن بخـش بزرگـي از مخاطبـان                 تأثيرگذار از رسانه مي   بسيار  
  . باشد

  گيري بندي و نتيجه جمع

هـاي رسـانه در راه رسـيدن بـه اهـدافي        ابزاري براي انسجام فعاليت    ،اي  مشي رسانه   خط
ممكـن  مـشي مـشخص،    بدون خط.  مديران يا مالكان تعيين شده است     از سوي است كه   

                                                      
1. Lucy Keung 
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 فراينـد   ،از ايـن رو   . اي رسانه از مسير دستيابي بـه هـدف منحـرف شـود            ه فعاليتاست  
. به درستي هدايت كنـد هاي رسانه را  گذاري بايد با دقت انجام پذيرد تا فعاليت مشي  خط

بـه صـورت تفـصيلي صـورت        اي    گـذاري رسـانه     مشي  متأسفانه هنوز مطالعه فرايند خط    
 مطالعـه   عيين چارچوبي براي  تالش شده است ضمن ت     ، حاضر در پژوهش  .نگرفته است 

هـاي اثرگـذار در     اقدام به شناسايي مؤلفـه ، با رويكردي نظري ،اي  گذاري رسانه  مشي  خط
  .  شودين چارچوباتهيه و تبيين 

 استفاده از روش گـروه خبرگـان بـراي كـشف زوايـاي مـبهم                پژوهش،نوآوري اين   
 همچون تعريـف    ،وع كه در مورد چند موض     ه است؛ به اين ترتيب    اي بود   مشي رسانه  خط
ه  با الگويي برگرفته از روش دلفي، براي بار دوم به گروه مراجعه شد             ،اي  مشي رسانه  خط
تـر   تر و متجـانس  هاي ساير اعضاي گروه خبرگان، تعريفي همخوان        تا با مرور گفته    است
همچنين تركيب گروه خبرگان    . دي در نهايت تعريفي مورد اجماع به دست آ        شود و ارائه  

مـشي عمـومي،     فقط كارشناسان رسانه و ارتباطات و خـط       نه   متنوع، كه در آن      به شكلي 
بلكه دو رشته متفاوت ديگر يعنـي علـوم سياسـي و مـديريت اسـتراتژيك نيـز حـضور                  

  . نگرديده بود استفاده اين حوزهتر براي مطالعه   كه پيشاست تركيب بديعي ،داشتند
اي به دسـت آمـد كـه بـه دليـل        همشي رسان   تعريفي براي خط   پژوهش،اين  نتيجه  در  

هاي افـراد حاضـر در گـروه خبرگـان، داراي جامعيـت مناسـبي اسـت و                   تنوع تخصص 
گذاري عمـومي مـورد      مشي  محققان و پژوهشگران حوزه رسانه و خط       از سوي تواند    مي

هاي گذشته تعريـف جـامعي از        با توجه به اينكه در پژوهش     . استفاده و ارجاع قرار گيرد    
 ارائه اين تعريف نخستين     به دست نيامد،  اي كه مورد استفاده قرار بگيرد         مشي رسانه  خط

رود كـه پژوهـشگران بـه         با اين حال انتظار مي    . آيد   جاري به شمار مي    پژوهشدستاورد  
هاي   تر، گروه  جستجوي تعريفي جامع   براي   اين تعريف بسنده نكنند و در صورت امكان       

  .ناگون را مورد سنجش قرار دهندهاي علمي گو تري از متخصصان حوزه متنوع
اي در ميان     مشي رسانه    مشخص ساختن جايگاه خط    ، حاضر پژوهشدومين دستاورد   

 توافـق  نبـود دهنـده    اختالف در ميان گروه خبرگان نـشان      . گذاري است  مشي سطوح خط 
عنـوان  بـه    مـشخص شـدن جايگـاه آن      . اي اسـت    مـشي رسـانه     نظر بر سر جايگاه خـط     

 اسـت، گذاري فرهنگي  مشي شي ارتباطات كه خود بخشي از خط  م اي از خط    زيرمجموعه
هـاي   اريذتواند به تعامل پژوهشگران اين حوزه علمي با مباحث مربوط بـه سياسـتگ           مي
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از پراكنـدگي و سـردرگمي در       بـا جلـوگيري     ارتباطي، فرهنگي و عمومي كمك كنـد و         
  .ات آتي ياري بخشد به سازماندهي بهتر تحقيق،ها مشي ارتباط ميان سطوح گوناگون خط

. اي اسـت  گـذاري رسـانه   مـشي  هاي خط   شناسايي مؤلفه  پژوهش،دستاورد بعدي اين    
 ، مطـرح شـده  هـاي  ديـدگاه  محقق با استفاده از ادبيات تحقيق و تلفيـق  ،براي اين منظور  

 بـه   ،اي بايد در نظـر گرفتـه شـوند          مشي رسانه   كه در طراحي خط     را ها و عناصري    مولفه
تواند   اي نمي   گذاري رسانه   مشي با توجه به اينكه خط    . ررسي قرار داد  طور خالصه مورد ب   

 بـه صـورت يـك نـسخه فراگيـر در پـشت درهـاي بـسته و بـدون تعامـل بـا                     ،در خأل 
هاي زمينه مورد نظر اجرا شود، در نظـر گـرفتن متغيرهـاي گونـاگون اجتمـاعي                  واقعيت

انـداز رسـانه،      ، چـشم  گـذاران  مـشي   همچون ماهيت رسانه مورد نظر، توازن قدرت خـط        
 مـواردي هـستند كـه       سـاير متغيرهـا،   هاي مورد استفاده و       مخاطب هدف و خرده رسانه    

 ي در تعـارض بـا ديـدگاه       ،يـن نگـاه اقتـضايي     ا. اي به آنها وابسته است       رسانه مشي  خط
هـا     را بـراي رسـانه     يعمـل يكـسان    گيرد كه ارائه نگاه فراگير و دسـتور          قرار مي  عقيدتي

  .پوشد  چشم ميانهاي موجود در زمينه اجتماعي و مخاطب  از تفاوتكند و تجويز مي
اي مـورد     گـذاري رسـانه     مـشي  هـاي خـط    ها، گـام    پس از مشخص ساختن اين مؤلفه     

اي   رشته   نگاه ميان   با هاي متنوع گروه خبرگان، سبب شد كه       تخصص. بررسي قرار گرفت  
 مـشخص اي    گـذاري رسـانه     مشي  هاي خط  ريزي استراتژيك، گام     استفاده از مدل برنامه    و

 گـامي   اً صـرف  پـژوهش حاضـر   ،  مراحلرسد كه در طراحي اين        هر چند به نظر مي    . شود
 در طراحـي    )كل به جـزء    ( ديدگاه كالن به خرد    اما با به كارگيري    ،ابتدايي برداشته است  

 مديران و   ، از ايدئولوژي و انتظارات اساسي مالكان      و حركت اي    مشي رسانه   هاي خط  گام
ـ       ، كار را   در پايان  ،انداز و اهداف اساسي     تماعي به سوي چشم   نظام اج   ا به طـور جزئـي ب

اين ديدگاه  . خاتمه داده است  اي    هاي هنري و رسانه    تخصيص منابع براي تحقق خالقيت    
. هاي عملياتي از اهـداف اساسـي و كـالن فاصـله نگيرنـد        گيري  كند كه تصميم    كمك مي 
ي جمهوري اسالمي مـورد بررسـي قـرار داد كـه     توان در بستر سيما اي را مي چنين يافته 

هـا و    هاي مختلف تا چه ميزان در انطبـاق بـا مأموريـت             هاي ساخته شده در گروه      برنامه
اهداف كالن قرار دارند و تا چه حد تصميمات عمليـاتي ممكـن اسـت سـبب انحـراف               

  . شوند از اهداف اساسي سازمان ها برنامه
 نخـست، . شـد اي مطـرح      مـشي رسـانه    راي خط دو رويكرد متفاوت ب   به اين ترتيب،    
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شـود و      رسانه به طـور مجـزا انجـام مـي          هرگذاري براي     مشي  خط ،رويكردي كه در آن   
با توجه  . پردازد  مياي    گذاري و مديريت آميخته رسانه      مشي   رويكردي كه به خط    ،ديگري

ختـه  اي پردا    در مقاالت پيشين خود به بحث مديريت آميختـه رسـانه           پژوهشگربه اينكه   
داند و معتقد است به دليـل         اي آينده داراي اعتبار بيشتري مي       است، آن را در سپهر رسانه     

هـاي سـنتي و تعـاملي،         اي از تك رسانه به سمت تركيبـي از رسـانه            تغيير مصرف رسانه  
 ،اي انجام گيرد و اثرگذاري بـر مخاطـب         اي بايد با رويكرد آميخته رسانه       مشي رسانه  خط

هاي گوناگون براي اين منظور       مشي تلقي شود و تركيب بهينه رسانه       به عنوان شاكله خط   
  .ها ايفا كند تواند نقشي بنيادين در مديريت رسانه اين رويكرد مي. طراحي شود

   آتيهاي پژوهش براي هاييپيشنهاد

هـاي نظـري و       بنيان تهيه حاضر تالشي مقدماتي براي      شد، پژوهش همان گونه كه اشاره     
هـا و   از اين رو الزم اسـت يافتـه  . استبوده اي  مشي رسانه مطالعه خط مفهومي در زمينه    

هاي تحقيقاتي آتـي در ايـن حـوزه از علـم مـديريت                نقطه آغازي براي تالش    آن،نتايج  
هـاي    محورهاي زير بـراي پـژوهش  بر اين اساس توجه به   . رسانه و ارتباطات تلقي شود    

  :شود ميآينده پيشنهاد 
  اي مشي رسانه در زمينه مطالعه ماهيت خطپيشنهادهاي پژوهشي ) الف
  اي مشي رسانه  شناسايي ابعاد گوناگون خط.1
  اي مشي رسانه ر خطب شناسايي عناصر تأثيرگذار .2
اي در هـر      مـشي رسـانه     هاي خـط   اي متفاوت و ويژگي     هاي رسانه   شناسايي محيط  .3

  ها يك از اين محيط
  اي  مشي رسانه  خط وعقيدتيهاي سياسي و   بررسي همبستگي نگرش.4
  هاي كشور گذاري در بخش رسانه مشي پيشنهادهاي پژوهشي براي خط) ب
  اي در كشور گذاري رسانه مشي  شناسايي رويكردهاي تاريخي خط.1
گـذاري   مـشي   تدوين خـط هاي نظري و مفهومي و راهكارهاي عملي     بررسي بنيان  .2

   پيش روهاييد مواجهه با تهدبه منظورهاي كشور  يكپارچه براي رسانه
هاي نظام سياسي كـشور بـا اسـتفاده از            مرزگستري آرمان  تحقيق درباره چگونگي   .3
  اي گذاري رسانه مشي خط
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اي بر رسانه ملي و تأثير متقابل رسانه          گذاري يكپارچه رسانه    مشي   مطالعه تأثير خط   .4
  اي در كشور مشي رسانه گيري خط ملي بر شكل

  هاي نوين گذاري در زمينه رسانه مشي پيشنهادهاي پژوهشي براي خط. ج
  هاي نوين گذاري رسانه مشي دهنده خط ها و عناصر تشكيل  شناسايي ويژگي.1
ــانه .2 ــه رس ــي ك ــر   بررســي تغييرات ــت غي ــا ماهي ــوين ب ــاي ن ــود  ه ــز خ ر دمتمرك
  .كنند اي ايجاد مي گذاري رسانه مشي خط
هـاي    رسانه خصوصدر  اي    گذاري رسانه   مشي   تدوين چارچوبي براي مطالعه خط     .3

  اي ديجيتال با استفاده از آميخته رسانه
اي در كـشور      مـشي رسـانه     نگـاري خـط     ، تـاريخ  ارائه شـد   كه   هاييعالوه بر پيشنهاد  

گـذاري    مـشي   از گذشته خط    را  است كه پرداختن به آن زواياي جديدي       موارديجمله   از
ـ   . كند ميكشور و ارتباط آن با زمينه اجتماعي روشن          ل ديـدگاه مـديران و      تجزيه و تحلي

 سير تحولي تواند به نوعي      گوناگون مي زماني  هاي    اي كشور در برهه     سياستگذاران رسانه 
  . آن را مشخص سازدها و مشكالت فراز و نشيباي كشور و  گذاري رسانه مشي خط

  نوشت پي

ي عمومي در ها هاي دولتي عموماً يكي هستند، اما رسانه       رسانه  و هاي عمومي   خبرگزاري در كشور ما  . 1
هاي ديگر  هاي مردم نهاد يا بخش  هاي دولتي و متعلق به سازمان       بعضي كشورهاي ديگر مستقل از رسانه     

هاي دولتي دارنـد و معمـوالً مـسائل اجتمـاعي را دنبـال                 وظايف متفاوتي از رسانه    هستند؛جامعه مدني   
  .كنند مي
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