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 مقدمه

حمين سترگ ايراني با وجود پیشگامي علمـي، ادبـي، اخالقـي و دينـي در حـاريخ      

ها ازجمله با ورود ديرهنگـام بـه صـنعت چـاپ صـنعتي در       باستان در برخي از زمینه

ـ    911ميايسه با جهان ميرن )حيود  ي؛ امـري کـه در   سال( دچار وقفـه و حـأخیر فردي

زمـان   هاي شنیياري )راديو( و ديياري )حلويزيون و سینما( طي مـيت  خصوص رسانه

کمتري )چني دهه( احفاق افتاد و در خصوص مخـابرات، رايانـه، اينترنـت، مـاهواره و     

اکنـون،   که هم طوري  طور کلي فناوري اطالعات و ارحباطات کاهش بیشتري يافت به به

هاي اجتماعي؛ حيريباً همزماني بین ظهـور آنهـا    هوشمني و شبکه در ارحباط با ابزارهاي

(. از 0937پور،  نرري و قلي اشرف) حوان مشاهيه کرد را با ورود و استفاده در ايران مي

هـاي دولتـي در    سوي ديگر، به دلیل حضور بلنيميت صياوسـیما و برخـي از رسـانه   

هــاي  انســجام در نرــام اي کشــور و نیــز نبــود يکپــارچگي، انترــام و فضــاي رســانه

ها، حاکنون کشور فاقي يک  فیري و اجرايي کشور در حوزه رسانه سازي، حصمیم حصمیم

ومـانع بـوده اسـت. حـال کـه بـه سـب  وافـذاري          اي جـامع  سني سیاستگذاري رسانه

هاي  سپاري، دو فضايي شين جامعه، پيييه سازي و برون هاي دولتي، خصوصي حصيي

  جامعـه  هـاي ارحباطـات و اطالعـات؛    رشي سريع فناوري سازي، شين و جهاني جهاني

هـاي   قرار فرفته و با ظهـور شـبکه  « اي اشباع يا سرريز رسانه»ايراني در معرض پيييه 

بـروز و ظهـور يافتـه و    « اي سیالیت رسانه»اجتماعي بر بستر ابزارهاي هوشمني پيييه 

يه اسـت، بـیش از هـر    مواجـه شـ  « اي سرايت و شیوع رسانه»نوعي با  جامعه ايراني به

اي مبتنـي بـر فضـاي     زمان ديگري، کشور، نرام و مردم، نیازمني سیاسـتگذاري رسـانه  

عبـارحي،   اي و جامعـه اطالعـاحي يـا بـه     فیري جامعه شـبکه  مجازي و متناس  با شکل

فیـري جامعـه    ديگر، دو فضـايي شـين جامعـه و شـکل     بیان  جامعه مجازي هستني. به

هاي ارحباطي و اطالعاحي جييي  ، ديجیتال( به سب  فناوريمجازي )الکترونیک، همراه

 يبررسـ  ايـن پـژوهش،   هـيف  بـه ايـن حرحیـ ،    نیازمني سیاستگذاري عمومي اسـت. 

 بوده است. يعموم یاستگذاريدر س يا رسانه یاستگذاريهاي حوجه به س ضرورت



 00 زي ... سا اي در سياستگذاري عمومي با استفاده از تکنيک مدل سياستگذاري رسانه

 پيشينه پژوهش

پـژوهش مـورد   منرور بررسي و واکاوي دقیق موضوع، ادبیات داخلي و خـارجي   به

 مطالعه قرار فرفت.

 ای رسانه سیاستگذاریتجربی حوزه  های پژوهش ترين يافته . مهم1جدول 

 نتايج نويسنده

و  1وایلز

 2باکینگهام

(2112) 

رفتوار  »ای بخشی از نوویی راهرو د    کنند: سواد رسانه در پژوهش خود اشاره می

گو    نهواد تنظویم  گ  است که ب ای مثال،  خودتنظیم« کننده مص ف وشه وندی  

ینووان یو     کام در انگلستان نیز به دنرال آن اسوت توا خوودم ايرتی را بوه     آف

کام سه ینص  مهوم   سیاست مدرن اجتمایی انتقال دهد. اگ  مطابق تع یف آف

سواد اطالیاتی: توانایی دست سی، درک و ایجاد ارتراطوا  را در نظو  بگیو یم،    

ینووان یو  مهوار      تو  و بوه   مهوم  توانایی دست سی و مشارکت را باید از همه

 زندگی ب ای ف د مدنظ  ي ار دهیم.

و  2گ یمیلیکا

 4آلر  

(2114) 

های تمامی جهوان اسوت.    گ ی در دولت افشای اطالیا  ی  ابزار مهم تنظیم

افشای اطالیا  ی  ابزار سیاستی ن م و ارزان است. این ابزار نه رفتار خاصوی  

 دهد. ی میو نه به آن پاداشکند  را تحمیل می

 5سیوناس

(2112) 

 وهوای یوادگی ی شوناختی      نظ یه»این پژوهش ضمن اشاره به مرنا ي ار دادن  

مورنو، تم کز خود را ب  توسعه بخش یاطفی و احساسی ایون   « احساسی رسانه

گی د که میانجی یاطفی در این نظ یه  دهد و نتیجه می ف ایند یادگی ی ي ار می

از ط یوق افوزایش تعوامال  شوناختی یادگی نوده،      توانود   بسیار مهم است و می

 یادگی ی را افزایش دهد.

 6فایوین

(2112) 

ها در شکل دادن به افکوار یموومی اسوت.     ی یامل بسیج رسانها حمایت رسانه

هوا بو ای    در بسیج متحدان اهمیت دارنود و گو وه   های راهر ی همچنین شرکه

ان و همچنوین همرسوتگی   تحقق تغیی ، تردیل حامیان و ط فداران بوه يه مانو  

 نیازند.  ف املی در سیاستگذاری و تغیی  اجتمایی مورد

                                                      

1. Wallis       2. Buckingham       3. Grimmelikhuijsen 

4. Albert       5. Savannas         6. fayoyin 
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 ي پژوهشنظر چارچوب

سياستگذاريعمومي

ها، عملیـات و   اي از اقيام فذاري را شامل مجموعه يمش خطسیاستگذاري يا  0راني

 9سونو فار 2داني. ويلیام مي شيه نییحعاجرايي، براي نیل به اهياف از قبل  هاي فعالیت

هاي عمومي بـراي نیـل بـه     سازمان آفاهانهاي از عملیات  را مجموعه سیاستگذارينیز 

طـور   بـه  (.23: 0932 ،زاده فيشر و يالوان)کنني  يک هيف يا اهيافي معین حعريف مي

هـايي کـه از جانـ  حاکمیـت و      کلي، سیاستگذاري عمومي عبارت است از سیاسـت 

بخش عمومي که طبق قاعيه بايي نماينيه حفظ منافع عمومي جامعـه و مصـال  عامـه    

فـذاري عمـومي کـه از     مشـي  شـود. سیاسـتگذاري يـا خـط     یم و ابالغ مـي باشني، حنر

طور مستيیم با مباحـث حاکمیـت    هاي علم مييريت در مييريت دولتي است، به شاخه

اي برخـوردار   از جايگاه ويژه «دولت ميرن»يا دولت ارحباط دارد و در نرريات جييي 

 (.2101، 4پوپیساست )شيه 

طـور   اي، ابتيا به مفهـوم سیاسـتگذاري بـه    گذاري رسانهحبیین جايگاه سیاست منرور به

شيه و سـپس حـأثیرات آن بـر ميولـه      طور اخ  پرداخته  اعم و سیاستگذاري عمومي به

 .داده شيه است ی حوضاي  سیاستگذاري رسانه

ايچيستيسياستگذاريرسانه

حخـاذ  ي و ازيـ ر طـر  ريـزي،   حـوان برنامـه   اي را مي ي، سیاستگذاري رسانهکل طور به

اي بـا حوجـه بـه مقـیط و نیـروي       رسـانه  هـاي  سازمانيي براي پیشبرد اهياف ها میحصم

 اي بـه حوسـعه   سیاسـتگذاري رسـانه   (.1،2101و پـيوني  3رابـي کـرد ) انساني آن حعريف 
را شـکل   7اي رسـانه  هـاي  سیسـتم اهياف و هنجارهايي اشاره دارد که رفتار ساختارهاي 

                                                      

1  . Ranney       2. Willams       3. Garson 

4. Puppis        5. Raboy        6. Padovani 

7. media system  
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 0از نرـر همفريـريس   .(049: 0911و فلشن،  يانورمن حرجمهدهني )هاولت و رامش،  مي

 اني از: حوزه کلیيي يا کارکرد اصلي رسانه عبارت 4( 2113)

ها و نهادهاي قيرت در جوامع مقلـي،   ها، دولت سیاست: رابطه رسانه با حکومت  .0

 المللي؛ ملي و بین

ع است از عنوان يک بازار يا شرکتي که به دنبال سودآوري و انتفا اقتصاد: رسانه به  .2

 رساني، سرفرمي، آموزشي، حبلیغي؛ هاي اطالع طريق فعالیت

اجتماعي و فرهنگي: رابطـه رسـانه بـا حمـايالحي خـاص در جامعـه مخاطـ  يـا           .9

 کني. اي که در آن فعالیت مي جامعه

اي افـراد و مؤسسـات و    فرايـي: هنجارهـا و قواعـي رسـانه     اي يا حرفـه  کار حرفه  .4

 ي و سازماني.اي مل هاي رسانه سیاستگذاري

ــراد از  ــتگذاري »م ــانهسیاس ــي    «اي رس ــترده آن، يعن ــف فس ــتار، حعري ــن نوش در اي

فـذاري و حنرـیم ميـررات فعالیـت      هاي کالن حاکمیـت و دولـت بـراي ريـل     مشي خط

، حوزيع و مصرف مقتـوا  ويژه حولیي اي و به اي، فعاالن رسانه هاي رسانه ها، سازمان رسانه

 .هاست بر بستر رسانه

ايسياستگذاريرسانهچرايي

هاي مـا   اي متکثر، چنيپاره و متنوع است رسانه و پیام در جامعه دو فضايي که جامعه

هاي مخاط  متفاوت مورد  طور قطع، بايي فروه حواني شکل واحيي داشته باشي و به نمي

 (.0931حوجه قرار فیرني )عاملي، 

آن، فشودفي به دلیل  اي است که در يک سمت جامعه« جامعه دو فضايي»منرور از 

هاي اطالعاحي و ارحباطي رخ داده اسـت، وجـود دارد    ها و فناوري حقوالحي که در رسانه

اما در سمت ديگر آن، همین فشودفي و مواجهه سـريع و پرشـتار بـا انـواع فنـاوري،      

هايي را بین ساختارهاي سیاسي، ساختارهاي اجتمـاعي، سـاختارهاي فرهنگـي و     چالش

                                                      

1. Humphreys 
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ديگـر، ايـن نـاموزون بـودن، نـامتوازن بـودن،         عبارت به؛ ود آورده استها به وج رسانه

و بيقوارفي که بـه دلیـل پرشـتار    « دفرمه شين»زمان بودن و يا به حعبیر ديگر، اين  ناهم

(. از ديـيفاه  0931حواني در جامعه ارحباطي ما شکل يابي )عاملي،  هاست، مي بودن رسانه

جـاي   بـه « هـاي خـودفزين   رسـانه »جايگزين شـين  ها،  حقول کانوني در رسانه 0کاستلز

يعني افر ويژفي ورود بشر به دنیاي مـيرن را از  ؛ جمعي و فروهي است هاي ارحباط رسانه

هـاي جمعـي    فردي به رسـانه  هاي شفاهي و ارحباطات میان شين رسانه  نرر ارحباطي، حبييل

، مـا از مراکـز    روزنامه و امثـال آن کنني؛ مانني راديو، حلويزيون،  بيانیم که حولیي انبوه پیام مي

رو هستیم. در حغییر و چرخشي که رخ داده اسـت، ايـن    به مقيود پیام، با انبوه مخاطبان رو

حـر   کوچک «خودفزين»هاي  اني. رسانه داده «خودفزين»هاي  ها جاي خود را به رسانه رسانه

در آنهـا  « خـود »نيـش  عبارت ديگـر،   اما خود حولیي، خود حوزيع و خود دريافت هستني. به

دهنـي، مطبوعـات و    حغییـر مـي    حـر را هـم   هـاي بـزرگ   شـود و رسـانه   بیشتر برجسته مـي 

نوعي  کني و به هاي حلويزيوني حغییر مي کني، ارسال و دريافت برنامه نگاري حغییر مي روزنامه

 آورد. عنوان يک ويژفي مهم ارحباطي سر برمي به« حعاملي بودن»

 ايانهمکانيسمسياستگذاريرس

اي وجود دارد؛ فرايش نخست، قائـل   هاي رسانه سیاست حيويندو فرايش عميه در 

هـاي مختلـف و حهیـه و     نگري و فرافیر بودن ميـررات حيـوقي مربـوط رسـانه     به جامع

حيوين قانون جامع )احبار( و مانع )اغیار( است و فرايش دوم، ضمن اهمیت دادن بـه  

هـايي   نني قانون مطبوعات و اصال  آن با حأکیي بـر جنبـه  ها، ما قوانین اصلي در زمینه رسانه

حلويزيـون،   که جامعیت آن را حضمین کني، قانونگذاري موردي و کاربردي در زمینه راديوـ

 (.2101، 9و جیين 2اسکاتکني ) اينترنت و ... را پیشنهاد مي

هـا نـه يـک رفتـار حزئینـي، اضـطراري و انعکاسـي، بلکـه جزئـي           استفاده از رسـانه 

رود. در حيیيت، خارج مانين افراد از فردونـه   ناپذير از زنيفي نوين به شمار مي جيايي

                                                      

1. Castells       2. Scott       3. Geden 
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جمعي، به معناي حذف شين از حیـات اجتمـاعي جييـي اسـت. بـه ايـن        وسايل ارحباط

شيت بـا حيـوق فـرد و جامعـه      ويژه در ابعاد ملي آن، به اي به هاي رسانه حرحی ، فعالیت

 (.2104لبرت، خورد )فريمیلیکا و آ پیوني مي
اي بايي از سط  کالن و راهبردي برخوردار باشي و در ذيل ولـي   سیاستگذاري رسانه
ها اعم از  جمعي و رسانه وسايل ارحباطحمامي  اري مجرايي برايهمراستا با آن، سیاستگذ

مطبوعات، راديو و حلويزيون، فیلم و سینما، ماهواره، اينترنـت، کتـار و نشـر، آفهـي و     
هـا   عت حفريقات الکترونیکي، صنايع و مواد صوحي و حصويري، خبرفزاريحبلیغات، صن

 (.2107يوين، افشود )هاي اجتماعي و ابزارهاي هوشمني را شامل  ويژه شبکه و به

شناسيوضعموجودتحليلوآسيب

در ادبیــات حــوزه رســانه اســت  شــيه شــناخته، اصــطالحي 0اي رســانه انــياز چشــم

چسـني ابزارهـايي )فنـاوري( را حوصـیف      مـک  (2117، 9و اسمیت 2103، 2چسني )مک

، ايجاد حال  نيا باحواني از آنها براي برقراري ارحباطات استفاده کني.  کني که جامعه مي مي

اي  انـياز رسـانه   در حعريـف چشـم   فرد فردبهجمعي و ارحباط  ارحباط نیب روشنيک حمايز 

فـرق اصـلي سیاسـتگذاري    ( ايـن حمـايز،   2107) 3و ايـريش  4مهم است. طبق نرر کلیج

حنها روش ارحباطات، بلکه ماهیت مقتوا  اي و سیاستگذاري ارحباطاحي نیز هست. نه رسانه

هـاي جمعـي ازجملـه     اهمیـت اسـت. رسـانه    زيحـا در ارحباطات نیـز در ايـن حعريـف    

 از قبیل صـفقات  ـ هاي مختلف شبکه جهاني ور  مطبوعات، حلويزيون، راديو و فناوري

فردي )رودررو( به شکل جيافانه بايـي در   ها و ارحباطات میان ها، ويکي گال، بال ام حي اچ

مانني ايمیـل و   فرد فردبهاين حعريف مينرر قرار فیرني. حتي اشکال خصوصي ارحباطات 

، بر اسـاس  حال  نيا بادارني.  فيبازحعراي نیز نیاز به  انياز رسانه حلفن )موبايل( در چشم

خصوص، بـه دلیـل آنکـه اشـکال خصوصـي و عمـومي       فرفته در اين  مطالعات صورت

حوانیم در ايـن   ي ارحباطات را نیز ميرعمومیغيکييگر همپوشاني دارني، اشکال  باارحباطات 
                                                      

1. new media landscape        2. McChesney       3. Smith 

4. Klijn                   5. Iris 
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ي هـا  حـوزه  شـتر یباحتمال يکپارچـه شـين    چراکهاي( بگنجانیم؛  انياز رسانه حقلیل )چشم

 (.21: 2114، 0مريجکهبود )رسانه )جمعي( و ارحباطات )فردي( در آينيه زياد خواهي 

 حوجـه اي در سیاستگذاري عمـومي،   اري رسانهيکي از داليل اهمیت يافتن سیاستگذ

ورود و فسـترش   سـرعت  و المللـي   اي و بین هاي ملي، منطيه به شرايط ايران در عرصه

جمعـي مـيرن، روزنامـه     اولین وسیله کامل ارحباطنوين به اين کشور است.  هاي فناوري

سـال پـس از آن،    212میالدي به زنيفي اجتماعي بشر وارد شي.  0113بود که در سال 

سـال بعـي، نخسـتین فرسـتنيه حلويزيـوني       01اولین فرستنيه راديويي فشايش يافـت و  

نیم است که از انتشار اولـین روزنامـه    و قرن ها برد. در ايران حيود يک حصوير را به خانه

 211ر، انتشار اولین روزنامه ايراني، بـیش از  عبارت ديگ به؛ فذرد مي« کاغذ اخبار»نام  به 

که اولین فرستنيه حلويزيـوني   سال با آغاز انتشار روزنامه در جهان فاصله داشت در حالي

کـار   سال از افتتا  فرستنيه حلويزيوني در جهـان، شـروع بـه    21ايران حنها پس از حيود 

9و رايس 2104و همکاران،  2کرد )پارک
 (.2107و همکاران،  

اي در ايـران   حوجهي به ميوله سیاستگذاري رسانه جمله داليلي که شايي بتوان براي بي زا
ساحتي به ميوله رسـانه صـورت    برشمرد، اين است که اغل  در ادوار مختلف، نگاهي حک

( ICTفرفته و آن را در مقاق صياوسیما و يا مسائل فرهنگي، اجتمـاعي و يـا حکنیکـي )   
لیان سیاستگذاري صياوسیما و يا قلمروهاي فرهنگـي، اجتمـاعي   قرار داده و در نتیجه، متو

اي ورود کننـي و خـود را    اني که به حیطه سیاسـتگذاري رسـانه   به خود اجازه داده ICT يا
 بسا براي خود انقصار قايل شوني. مقق و مجاز به سیاستگذاري در اين زمینه بيانني و چه

تارقانونگذاريکشورايدرساخجايگاهرسانهوسياستگذاريرسانه

هـا، مربـوط بـه صياوسیماسـت و      بیشترين حعياد از احکام در ميايسه با ساير رسانه
همین موضوع، دلیل اثبات اين ميعاست که بـه لقـاا انقصـار و غلبـه صياوسـیما بـر       

انـي و   اي سنتي کشور، متولیان سیاستگذاري فيط به صياوسیما بسنيه کـرده  فضاي رسانه
 دهني. نرر قرار نمي اي کشور را مي وجوه و ابعاد فضاي رسانه ها و ساير رسانه

                                                      

1. Hemerijck       2. Park       3. Rice 



 01 زي ... سا اي در سياستگذاري عمومي با استفاده از تکنيک مدل سياستگذاري رسانه

حوان به آنها، حکـم سیاسـتگذاري را اطـالق کـرد.      از منرر نوع احکام نیز اغل  نمي

ها نیز وجود دارد و يکـي   البته اين نوع از حيوين احکام حوسعه، در خصوص ساير بخش

ر اغلـ  مـوارد از قـوانین برنامـه     از نييهاي وارد به قوانین حوسعه کشور اين است که د

هـاي اجرايـي و حغییـر قـوانین ديگـر اسـتفاده        حوسعه براي حأمین مالي دولت يا دسـتگاه 

هـاي سیاسـتگذاري جـامع، يکپارچـه و همراسـتا برخـوردار        شود و آنها از خصیصه مي

حکم مربوط به مسـائل مـالي و حـأمین     3حکم مزبور  23از مجموع  حالنیستني. به هر 

سازمان و صياوسیما و بيیه، ناظر به مباحث ساختاري، قانوني هستني و حعياد کمي مالي 

حرين ايرادهاي رويکردي و مقتوايي وارد به ايـن   جنبه سیاستگذاري دارني. در ادامه مهم

 نوع سیاستگذاري ارائه شيه است.

حبعیـت نکـردن از يـک نرـام      .ايرادهايرويکرديازمنظررسـانهبـهتوسـعه:3

ها در حوسعه، نامشخ  بودن اولويـت نيـش    اي، نامشخ  بودن وضعیت رسانه حوسعه

هـاي حوسـعه، حفکیـک نشـين      ها در برنامـه  جامعیت نياشتن رسانه  ها يا برعکس، رسانه

هـاي   هاي حوسعه، عنايت نياشتن به نيش رسـانه  هاي دولتي و خصوصي در برنامه رسانه

هـاي   ه، قابلیت اجرا نياشتن برخي از برنامههاي حوسع المللي در برنامه مقلي، ملي و بین

هـاي   اي در برنامه هاي رسانه شين فناوري حوجهي به جهاني ها، بي حوسعه در حوزه رسانه

 هاي حوسعه. اي در برنامه هاي همگراي رسانه حوجهي به فناوري حوسعه و بي

پوشـش   صـرف بـر   یيحأک هايتوسعه:.ايرادهايمحتواييازمنظررسانهدربرنامه0

برخورد بخشي بـا   حأکیي صرف بر افزايش کیفي حولیيات صياوسیما، یما،صياوس يا رسانه

کلي بودن برخي از احکام و نبـود سـازوکار    ها، امر حوسعه، ورود به حوزه حخصصي رسانه

 (.0913، هاي مجلس شوراي اسالمي مرکز پژوهش) براي نرارت بر حقيق احکام

 پژوهش  شناسی روش

ختاري حفسیري يکي از ابزارهايي است که حعامل بین متغیرهاي مختلـف و  سازي سا ميل

منرـور شناسـايي و    بنابراين، اين روش به؛ دهي مراحبي نشان مي صورت سلسله روابط آنها را به
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اي داشـته باشـني، مـورد     حواننـي روابـط پیچیـيه    نشان دادن روابط بین اجزاي مختلف که مـي 

در ايـن پـژوهش،    .(2111، 2ريچمونـي و  2111و همکـاران،   0چـاران )فیرد  استفاده قرار مي

ها و الزامات حوجـه   ضرورتمنرور بررسي و حقلیل  به سازي ساختاري حفسیري حکینیک ميل

 کار فرفته شيه است. ي بهعموم یاستگذاريدر س يا رسانه یاستگذاريبه س

 ها وتحليل داده تجزيه

ابتيا  سازي ساختاري حفسیري ز حکنیک ميلها با استفاده ا وحقلیل داده منرور حجزيه به
منرــور دســتیابي بــه مــاحريس  کننــي و ســپس بــه مــاحريس خــود حعــاملي را ايجــاد مــي

ايـن    شوني. بـه  پذيري اولیه، نمادهاي ياد شيه به نمادهاي صفر و يک حبييل مي دسترس
 آيي. پذيري اولیه به دست مي حرحی ، ماحريس در دسترس

 ذيری اولیهپ ماتريس دسترس .2جدول 

  عوامل 1 2 3 4 5 6 7 8 قدرت نفوذ

 1 ای رسانه سواد افزایش 0 0 1 0 0 1 1 1 4

 2 سازی و خصوصی ريابتی بازار 1 1 0 1 0 0 1 0 4

 2 پاسخگویی و مسئولیت 1 1 1 1 0 1 0 0 5

5 1 1 1 1 1 0 0 0 
 اصول چارچوب در یمل آزادی
 جامعه ی فی های ارزش و

4 

3 0 1 0 1 0 0 0 1 
 و اف اد آحاد حقوق تضمین

 جامعه ايشار
5 

 6 شده بینی پیش حقويی نظام 1 1 1 0 0 1 1 1 6

4 0 1 0 1 0 0 1 1 
 و کالن سطح به توجه

 راهر دی
2 

4 1 0 0 0 0 1 1 1 
 ب  رسانه متقابل اث ا 

 یمومی سیاستگذاری
8 

 4 6 4 3 3 3 5 6   

                                                      

1. Charan        2. Richmond 



 03 زي ... سا اي در سياستگذاري عمومي با استفاده از تکنيک مدل سياستگذاري رسانه

ـ   پس از دستیابي به ماحريس دسـترس  در  پـذيري  ه، بـا دخالـت دادن انتيـال   پـذيري اولی
(، سـپس  4فام ) ييآ پذيري نهايي به دست مي روابط به دست آميه، ماحريس در دسترس

شـود؛ بـه ايـن حرحیـ  کـه ورودي و       اقيام به مقاسبه ماحريس ورودي و خروجـي مـي  
سـازي سـاختاري حفسـیري مقاسـبه      روش مـيل  9خروجي هر معیار، با استفاده از فام 

اي، به معني آن دسته از  رسانه سواد راي مثال، ورودي معیار اول، يعني افزايششود. ب مي
( همچنین خروجـي  1-7-1-9فذارني؛ يعني متغیرهاي ) هايي است که بر آن اثر مي معیار

فذارنـي؛   اثـر مـي   اي رسـانه  سواد آن، به معني آن دسته از معیارهايي است که بر افزايش
در حعیـین رحبـه معیارهـا، آن دسـته از معیارهـا کـه        (.1-7-1-3-9-2يعني متغیرهـاي ) 

انـي، در   اني، به اين معني که از ساير معیارها کمتر حـأثیر پذيرفتـه   ها کمتري داشته ورودي
 و افـراد  آحـاد  حيـوق  حضـمین  جيولفیرني. به اين حرحی ، با حوجه به  قرار مي 0سط  
 فیرد. به دلیل اينکه ورودي کمتري دارد در سط  يک قرار ميعه جام اقشار

 (1سطح پذيری نهايی )مربوط به  . ماتريس در دسترس3 جدول

  عوامل ورودي خروجی مشترک سطح

 1 ای رسانه سواد افزایش 8-7-6-3 2-3-5-6-7-8 3-6-7-8 

 2 سازی و خصوصی ريابتی بازار 1-2-4-7 2-3-6-7-8 2-7 

 2 پاسخگویی و مسئولیت 1-2-3-4-6 1-3-6-8 1-3 

 4 2-3-4 4-5-6-7-8 

 چارچوب در یمل آزادی
  های ارزش و اصول

 جامعه ی فی

4 

1 5-7 4-5-7 1-5-7 
 و اف اد آحاد حقوق تضمین

 جامعه ايشار
5 

 6 شده بینی پیش حقويی نظام 1-2-3-6-7-8 1-3-4-6 1-3-6 

 1-2-5-7 1-2-4-5-6-7 1-2-5-7 
 و کالن سطح به توجه

 راهر دی
2 

 1 1-4-6-7 1-2-3-8 
 ب  رسانه متقابل اث ا 

 یمومی سیاستگذاری
8 
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عنوان سط  يک،  بهجامعه  اقشار و افراد آحاد حيوق حضمینپس از قرار دادن معیار 

 اقشـار  و افـراد  آحـاد  حيـوق  ها، جيول با حذف معیار حضـمین  براي حعیین ساير سط 

 سـواد  کنـي کـه معیارهـاي افـزايش     ود و مشخ  مـي ش بنيي مي جامعه، بار ديگر سط 

 راهبـردي، همچنـین   و کـالن  سـط   بـه  سازي، حوجه و خصوصي رقابتي اي، بازار رسانه

 فیرني. عمومي، در سط  دوم قرار مي سیاستگذاري بر رسانه متيابل اثرات

 (2سطح پذيری نهايی )مربوط به  در دسترس سيماتر .4جدول 

  املعو ورودي خروجی مشترک سطح

 1 ای رسانه سواد افزایش 3-6-7-8 2-3-5-6-7-8 3-6-7-8 2

2 2-7 2-3-6-7-8 1-2-4-7 
و  ريابتی بازار

 سازی خصوصی
2 

 2 پاسخگویی و مسئولیت 1-2-3-4-6 1-3-6-8 1-3 

 4 2-3-4 4-5-6-7-8 

 چارچوب در یمل آزادی
  های ارزش و اصول

 جامعه ی فی

4 

 6 شده بینی پیش حقويی ظامن 1-2-3-6-7-8 1-3-4-6 1-3-6 

2 1-2-5-7 1-2-4-5-6-7 1-2-5-7 
 و کالن سطح به توجه

 راهر دی
2 

2 1 1-4-6-7 1-2-3-8 
 ب  رسانه متقابل اث ا 

 یمومی سیاستگذاری
8 

 سـازي،  و خصوصـي  رقابتي بازار اي، رسانه سواد پس از قرار دادن معیارهاي افزايش

با حعـياد   عمومي سیاستگذاري بر رسانه متيابل اثرات و راهبردي و کالن سط  به حوجه

بـار   ي در سط  دوم، براي حعیین ساير سطو ، جيول با حذف ايـن سـه معیـار   ورود 4

 در عمـل  کني که مسئولیت، پاسخگويي و آزادي شود و مشخ  مي بنيي مي ديگر سط 

 فیرني. جامعه، در سط  سوم قرار مي عرفي هاي ارزش و اصول چارچور

 



 10 زي ... سا اي در سياستگذاري عمومي با استفاده از تکنيک مدل سياستگذاري رسانه

 (3سطح پذيری نهايی )مربوط به  اتريس در دسترس. م5 جدول

  عوامل ورودي خروجی مشترک سطح

 2 پاسخگویی و مسئولیت 1-2-3-4-6 1-3-6-8 1-3 3

3 4 2-3-4 4-5-6-7-8 

 چارچوب در یمل آزادی
  های ارزش و اصول

 جامعه ی فی

4 

 6 شده بینی پیش حقويی نظام 1-2-3-6-7-8 1-3-4-6 1-3-6 

معیارهاي سط  سـوم و حـذف آنهـا، بـار ديگـر ورودي و خروجـي        با معین شين

 1فونـه کـه در جـيول     شـود و بـه ايـن حرحیـ ، همـان      مانيه مقاسبه مي معیارهاي باقي

 فیرد. شيه در سط  چهارم قرار مي بیني پیش حيوقي شود، معیار نرام مالحره مي

 (4سطح پذيری نهايی )مربوط به  در دسترس سيماتر. 6 جدول

  عوامل ورودي خروجی شترکم سطح

 6 شده بینی پیش حقويی نظام 1-2-3-6-7-8 1-3-4-6 1-3-6 4

 تشکيل مدل ساختاري تفسيري

اي بـه   ها، ميل ساختاري حفسیري سیاستگذاري رسـانه بر اساس نتايج حاصل از يافته

 آميه است: 0شر  شکل 

 . مدل ساختاری تفسیری پژوهش1شکل 
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  هـر کـيام از عوامـل و همچنـین بـا در نرـر فـرفتن        پس از مشخ  شين سـطو 

شود. مـيل نهـايي بـه     پذيري نهايي، ميل ساختار حفسیري حرسیم مي ماحريس در دسترس

مراحـ    هايي که در سطو  باالي سلسـله  سط  حشکیل شيه است. عامل 4دست آميه از 

 و افراد آحاد قحيو قرار دارني، از حأثیرپذيري کمتري برخوردارني. عواملي مانني حضمین

بیني شيه که در سـط    جامعه، از اثرپذيري کمتر و عواملي مانني نرام حيوقي پیش اقشار

 مراح  قرار دارني، از اثرپذيري بیشتري برخوردارني. پايین سلسله

 گيري بحث و نتيجه

پايـه   بـر  حا است اي رسانه ارحباطي مطلور ميل يک نیازمني اجتماعي، حأمین سازمان

 جلـ   عمـومي، همچنـین   اعتبـار  و اجتمـاعي  اعتماد ارحياي و حفظ به نسبت بتواني آن

 و کـار  عرصـه  اصـلي  بـازيگران  يعنـي  خـود،  اجتمـاعي  شـرکاي  بیشتر هرچه مشارکت

و  ارحباطي نوين هاي رسانه بروز و ظهور به با حوجه امر اين ضرورت .کني اقيام اشتغال،

 بـر  مـؤثر  متغیرهـاي  بـین  روابط است. همچنین فهم شيه دوچنيان اجتماعي هاي شبکه

 واسـطه  بـه  کـه  نهـادي  و سـازمان  چنـین  براي اي رسانه سیاستگذاري فیري شکل موفيیت

 نهادهـا  سـاير  بـه  نسـبت  متفـاوحي  مشخصات و ها ويژفي از آن، غیردولتي عمومي ماهیت

 مؤثر متغیرهاي بین هيف از پژوهش حاضر، حعیین ارحباط ضرورت دارد. است، برخوردار

 بـر  مبتنـي  دو فضـايي  جامعـه  در ـ حأمین اجتمـاعي  در سازمانـ   اي رسانه استگذاريسی بر

درآميــ  » مييريت سازمان يک اجتماعي حأمین سازمان است؛ بوده  ارحباطي نوين هاي رسانه

طـور   بـه  اي بیمـه  هاي پوشش و خيمات ارائه براي را خود مورد نیاز منابع است که «هزينه

 حنرـیم  بـه  مـالي،  پايـياري  حيويـت  و حفـظ  بـراي  و منرر اين از و کني مستيیم حأمین مي

 بـه  و خود نیـاز دارد  مصارف و منابع ها، همچنین ايجاد حعادل بین خروجي و ها ورودي

 ارحبـاط  و حعامل حيويت و ايجاد حعادل، و حنریم اين شي، الزمه خواهي حشري  که داليلي

 سیاسـتگذاري  میان، اين در و است نسازما نفعان ذي و اجتماعي شرکاي با مؤثر و سازنيه

 و اجتمـاعي  شـرکاي  با سازمان ارحباط و حعامل استمرار و استقکام براي مطلور اي رسانه
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هـيف از پـرداختن بـه     ،با حوجه به اهمیت موضوعاست.  ضروري و الزم نفعان، امري ذي

 و هـا  شيه موضوع پـژوهش يعنـي ضـرورت    اين پژوهش، حوسعه رابطه بین عوامل شناخته

سـازي   کارفیري ميل عمومي با به سیاستگذاري در اي رسانه سیاستگذاري به حوجه الزامات

نفـر از   21متخصصان )کـه  فیري از نرر  ساختاري حفسیري بوده است. در اين مياله با بهره

انـي و از جامعـه آمـاري بـه      بـوده  ها و کارشناسان حوزه ارحباطات و رسانه استادان دانشگاه

دسـته از   1انـي( و بـا مـرور ادبیـات نرـري، ابتـيا        ي هيفمني انتخار شيهفیر روش نمونه

عمـومي شناسـايي شـيني و سـپس بـا       بر سیاستگذاري اي رسانه عوامل حأثیر سیاستگذاري

 سازي ساختاري حفسیري ميل پژوهش حرسیم شي. استفاده از حکنیک ميل

بـه دلیـل    جامعه شاراق و افراد آحاد حيوق نتايج پژوهش نشان داد که معیار حضمین 

 عامـل افـزايش   4و فیـرد   سط  اول قرار مـي  اينکه سط  حأثیرپذيري آن کمتر است، در

 اثرات و راهبردي و کالن سط  به حوجه سازي، و خصوصي رقابتي بازار اي، رسانه سواد

شـوني؛ بـه ايـن معنـا کـه       در سط  دوم واقع مـي  عمومي، سیاستگذاري بر رسانه متيابل

سط  اول، درجه اثرپذيري بیشتري دارني و از معیارها نسـبت بـه سـط      نسبت به معیار

 آزادي پاسـخگويي، همچنـین   و به همین حرحیـ ، مسـئولیت  ؛ فیرني اول، اثر بیشتري مي

 نرـام  و معیـار  سـوم  در سـط   جامعـه،  عرفـي  هـاي  ارزش و اصول چارچور در عمل

فیرني. قرار ميحرين سط  يعني سط ، چهارم  در پايین شيه، بیني پیش حيوقي
جامعـه،   اقشـار  و افـراد  آحـاد  حيوق حضمین معیار شود با حوجه به اينکه پیشنهاد مي

راهبردي،  و کالن سط  به حوجه سازي، و خصوصي رقابتي بازار اي، رسانه سواد افزايش

حأثیر زيـادي بـر سـاير معیارهـاي      عمومي، سیاستگذاري بر رسانه متيابل همچنین اثرات

 بـر  اي رسـانه  دارني، در استفاده از اثرات مثبت سیاستگذاري اي رسانه يسیاستگذار ميل

حوجـه بیشـتري شـود و معیارهـاي      ايـن معیارهـا   بـه  عمومي و بـرعکس،  سیاستگذاري

و  جامعـه  عرفـي  هاي ارزش و اصول چارچور در عمل آزادي پاسخگويي، و مسئولیت

ین ميل قرار دارنـي و از سـاير   سط  پاي شيه، با حوجه به اينکه در بیني  پیش حيوقي نرام

 پذيرني، آنها را کنترل کنني. معیارها اثر بیشتري مي
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