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 مقدمه

ـ ادب در ييـ اي جي حـوزه  0اي رسـانه  سیاستگذاري  مقسـور  رسـانه  تيريمـي  اتی

ـ پ ظهـور  تیـ حاکم سـط   هـا در  رسـانه  يراهبر منرور به شود که مي . اسـت  کـرده  يای

 بـه  دارد يسـع  و اسـت  اقتصـاد  و استیس قانون، يحالق نيطه ،اي رسانه سیاستگذاري

ـ پ دسـت  متضاد فاه ياسیس طیمق کي در ياجتماع مطلور جينتا  ،2اکريـ جا) کنـي  يای

 چگونـه  ييهاي جي فناوري که است داده نشان رسانه حوزه در حقوالت(. 021: 2101

هـاي   سیاسـتگذاري . شـوني  يمـ  نيهيآ اي هاي رسانه سیاستگذاري در نرر ييحجي باعث

 ايـ  يملـ  يفـذار  ميررات يها نرام مقصول چه و باشني ميار بازار چه ،نيهيآ اي رسانه

 در( 2113 ،3کيـ همر و 2101 ،4و کرومسويک 9احس) ها پژوهشبر اساس  المللي، بین

 وجود حوافق موردشان در ياجتماع سط  در که نيا اصول اي از مجموعه مستلزم ،اصل

را در  هـا  سیاسـت  کـه  اسـت  جامعه يعموم افکار ،همه از شیب رو، ؛ ازاينباشي داشته

 .دهي مي ها شکل رسانه ارحباط با

 شـيه  رسـانه  تيريمي اتیادب وارد مني نرام نقوي هب اخیراً اي رسانه سیاستگذاري مفهوم

ـ ن حـوزه  نيا هاي پژوهش ،رو اين ؛ ازاست . فیـرد  مـي  انجـام  يمختلفـ  يکردهـا يرو بـا  زی

 جـاد يااي  رسـانه  سیاستگذاري هاي پژوهش يبرا را ييها چالش ،رسانه صنعتهاي  ويژفي

 (.2107 ،1برامـان ) کنـي  ها مـي  زمینه ريسا در سیاستگذاري ازحر  پیچیيه را آن که است کرده

 جيا ها چالش نيا به پرداختن از زین اي رسانه سیاستگذاري با مرحبط يداخل هاي پژوهش

ـ ا در يمطالعـاح  ،ریاخ هاي سال که در نیستني چنان . اسـت  فرفتـه  صـورت  خصـوص  ني

ـ ا از يبرخ هرچني  اي رسـانه  سیاسـتگذاري  مفهـوم  بـه  میمسـتي  شـکل  بـه  مطالعـات  ني

 ييهـا  رشـته  از و انـي  نياشـته  موضوع نيا به اي رسانه کرديرو کم، دست اي و اني نپرداخته

 سیاسـتگذاري  حـوزه  در مطـر   مسـائل  در زمینـه  ي،عموم سیاستگذاري و حيوق مانني

، انـي  کـرده  کـار ...(  و يمعنو تیمالک حق ها، داده از مقافرت شبکه، يطرف يب) اي رسانه

                                                      

1. media policy       2. Jayakar       3. Ots 

4. Krumsvik         5. Hemerijck     6. Braman 
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. اسـت  شـيه  مشـاهيه  خصوص نيا در يخوب رشي ریاخ سال چني درکه  ففت حوانيم

ـ حول اکثر ؛دهي مي نشان هايبررس ـ ا يعلمـ  ياتی  قالـ   در ،کشـور  داخـل  در حـوزه  ني

 .است بوده مياالت ،آن از پس و رساله - نامه انيپا

 قـرار  يبررسـ  مـورد  يمختلف يکردهايرو با اي رسانه سیاستگذاري حوزه که آنجا از

ـ ا بـه  نسـبت  يآفـاه  ،(2103 همکـاران،  و 0بالک  دن  ون) است فرفته  کـه  موضـوع  ني

 فیرنـي  مي انجام هايي رويکرد چه با اي رسانه سیاستگذاري حوزه در يداخل هاي پژوهش

 سیاستگذاري هاي پژوهش راه نيشه نییحع يها ضرورت از شود، مي ارائه چگونه جينتا و

 نييوح اي رسانه سیاستگذاري هاي پژوهش راه نيشه افر. است کشور داخل در اي رسانه

ــ هــاي ســال در ،نشــود  خصــوص  در يپژوهشــ يهــاپشــتوانه کمبــود شــاهي ،رو شیپ

 حـا  است شيه حالش ،در مطالعه حاضر. بود میخواه داخل در اي هاي رسانه سیاستگذاري

 حأکیـي  بـا ( مياله و رساله نامه، انيپا) اي رسانه سیاستگذاري حوزه در يداخل هاي پژوهش

 بنـيي  دسـته  ارائـه  ضـمن  وقرار فیرنـي   يبررس مورد ،ونيزيحلوـ ويراد سیاستگذاري بر

 حاضـر،  پژوهشرو،  ازاين. شود پرداخته ها پژوهش نيا بر حاکم يرونيها به ،يموضوع

 هـاي  پـژوهش  ينرـر  يهـا  رويکرد و پژوهش روش شيه، ارائه میمفاه موضوعات، نوع

 حوانـي  يمـ  که اقيامي ؛داد خواهي ارائه را ونيزيحلوـ ويراد سیاستگذاري حوزه در يداخل

ـ ا هـاي  پژوهش راه نيشه نيحيو يبرا را ریمس  در همـین زمینـه،  . کنـي  فـراهم  حـوزه  ني

 :است بوده هاي زير پرسش به ييپاسخگو يپ در رو شیپ پژوهش

ـ راد سیاستگذاري زمینه در شيه انجام يداخل هاي پژوهش يموضوع يها حوزه ●  وي

 ني؟ا کيام يونيزيحلوـ 

ـ راد سیاستگذاري زمینه در شيه انجام يداخل هاي پژوهش ينرر يها رويکرد ● ـ   وي

 ني؟ا کيام يونيزيحلو

ـ راد سیاستگذاري در خصوص شيه انجام يداخل هاي پژوهش ●  از يونيـ زيحلوـ   وي

 اني؟ برده بهره ييها روش چه

                                                      

1. Van Den Bulck 



91  0931زمستان ( / 011)پياپي  4/ شماره ششم و هاي ارتباطي/ سال بيست پژوهش 

 سیاسـتگذاري  موضـوع  بـا  يداخلـ  هاي پژوهش انیم يدانش يها شکاف نيحر مهم ●
 هستني؟ موارد کيام ایدن در مشابه موارد با يونيزيحلوـ  ويراد

 پژوهش یمفهوم چارچوب

 کارهـا  حـرين  اهمیت با و نیاول ،يونيزيحلو سیاستگذاري حوزه اتیادب در جستجو با

 سیاسـتگذاري  از موجـود  فيحعـار  ، در ادامـه رو ازايـن  فیـرد،  مي قرار فيحعار حوزه در

 ،اولـین بـار   يبـرا ( 0372) 0ونسـکو ي. اسـت  شيه ارائه ،يخيحار روني لقاا هب اي رسانه

ـ حعر هنجارهـا  و اصول از يا مجموعه را اي رسانه سیاستگذاري  يبـرا  کـه  کنـي  مـي  في

 سیاسـتگذاري ( 2111) 2لئیکو مک. شيه است نهاده انیبن يارحباط يها نرام رفتار تيهيا

ـ  رانيمـي  يبرا طرحي را اي رسانه  ،مشـخ   اهـياف  انجـام  يبـرا  کـه  دانـي  مـي  يدولت

 ايـ  يملـ  ،يمقلـ  اسـت  ممکن که يتيريمي و يقانون ساختار کي در حا نيا افتهي تيمأمور

 از عبـارت  يا  رسـانه  سیاسـتگذاري ( 2113) 9هاچن نگاه در .کنني عمل باشي، يالملل نیب

 مشـخ   اهـياف  به لین در ها رسانه کالن تيهيا هب که است يکالن و يکل يراهبردها

ـ فر. کنـي  مـي  کمـک  حاکم نرام  از اي رسـانه  سیاسـتگذاري  ؛دارد اعتيـاد ( 2111) 4يمني

 را هـا آن يبنـا  ريـ ز کـه  ييها ارزش و کشور ياجتماع و يفرهنگ ،ياسیس يها ييئولوژيا

ـ ا کوشـي  يمـ  و شـود  مـي  يناش ،ينده يم لیحشک  و يواقعـ  يازهـا ین بـا  را هـا  ارزش ني

 سیاسـتگذاري  (2103) همکـاران  و بالک  دن  ون. سازد مربوط اي رسانه يها ينگر نيهيآ

 صنعت هاي فیري حصمیم در رسانه نفعان يذ همه مشارکت جهت در يتیفعال را اي هرسان

 سیاسـتگذاري  حليه ،آن در که ينکن مي ارائه را رسانه يحکمران ميل آنان. نيندا مي رسانه

 ،معنـا  بـه ايـن  . اسـت  شـيه  فسـترده  سیاسـتگذاري  سـط   و اسـتگذاران یس بعي دو در

 شـود کـه   مـي  يعموم ينهادها و رسانه صنعت دولت، از يکنشگران شامل سیاستگذاري

ـ ئ خواجـه . کننـي   مـي  سیاسـتگذاري  المللـي  بـین  و يا منطيـه  ،يمل سط  در  ،(0931) انی

                                                      

1. UNESCO        2. McQuail       3. Hutchison 

4. Freedman 
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 از اســتفاده يبــرا يراهبــرد و کــالن يهــا سیاســت نيحــيو را اي رســانه سیاســتگذاري

 رـر ن در بـا  استگذار،یس نرر مورد يها تيمورأم ياجرا منرور به اریاخت حقت يها رسانه

 يبـرا  ميـررات  و نیقوان میحنر را اي رسانه سیاستگذاري. داني مي اي رسانه طیمق فرفتن

 نرر از(. 2102 ،2ينیحامب و 0تیاسم) اني کرده فيحعر زین رسانه صنعت در تیمالک کنترل

 ييـ جي يهـا  رسـانه  قابلیت نیب حعادل جاديا ،اي رسانه سیاستگذاري ،(2102) 9تسونیوال

و  احـس  همچنـین . اسـت  کنتـرل  و نرـارت  بـراي  يابزار و بخش ييهار يابزار عنوان به

 سیاسـتگذاري ايـن   رسانه، سیاستگذاري در حوزه پرکار از پژوهشگران( 2101) کرومسويک

 نرـام  در...  و لـف ؤم حق ،يخصوص ميحر ان،یب يآزاد مانني ياصول حوسعه راه در حالش را

ـ  حعـادل  جـاد يا را، اي رسـانه  ذاريسیاسـتگ  ،(2107) برامـان . اني کرده فيحعر اي رسانه  نیب

ـ ن( 2101) کرايـ جا. دانـي  مـي  دولـت  کنترل و نرارت ابزار نیهمچن ها و رسانه قيرت  زی

ـ حعر ييهـا  يریـ فمیحصم اي اقيامات را اي رسانه سیاستگذاري  سـازمان  کـه  کنـي  مـي  في

 آن احخـاذ  به ازین اي و کني مي احخاذ داوطلبانه طور به يخارج يعامل حأثیر حقت ،اي رسانه

 اصول کردن سازفار و حعامل را اي رسانه سیاستگذاري ،(2101) همکاران و 4نورن .دارد

( 2103) 3ي و ويلیـامز لبـاف  .نيندا مي اي رسانه نيهاي نو فناوري با تیحاکم يها ارزش و

بـا   که نينک مي فيحعر رسانه صنعت در يفر میحنر يها تیفعال را اي رسانه سیاستگذاري

. فیـرد  مـي  صـورت  صنعت نيا در قيرت کنترل و نفعان يذ منافع حوسعه و حفظ هيف

 وحقلیـل  حجزيـه  و درک را اي رسـانه  سیاستگذاري زین( 2103) همکاران و بالک دن ون

 .اني حعريف کرده رسانه صنعت بر ثرؤم يعموم طیمق هاي پیچیيفي
 هـي د مـي  نشـان  اي رسانه سیاستگذاري حوزه در هاي صورت فرفته پژوهش يبررس

.  دارد وجود اي رسانه سیاستگذاري حوزه در کرديرو دو ي،نرر لقاا به ،(0934 ،يلباف)
 قابـل  يينهادهـا  هـا را  رسانه است، رسانه سیاستگذاري به يسنت کرديرو که اول کرديرو

 پررنـگ  را هـا  تیـ حاکم و هـا  دولـت  نيـش  شتریب زمینه، نيا در و داني مي سیاستگذاري
ـ ا در. زننـي  يمـ  اي رسـانه  سیاستگذاري به دست ي،عموم عمناف حفظ يبرا که کني مي  ني
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 مـورد ...  و قـيرت  روابـط  سیاستگذاري، نييفرا مانني يموضوعاح ،همه از شیب ،کرديرو
 فناورانـه  يهـا  شـرفت یپ لقاا به که است يکرديرو ،دوم کرديرو. فیرد مي قرار يبررس

ــل ریــغ يا هعرصــ را رســانه عرصــه نينــو يهــا رســانه ظهــور و ارحباطــات حــوزه  قاب
ـ ا در. دانـي  مـي  سیاستگذاري ـ ن کـرد يرو ني  رسـانه  سیاسـتگذاري  ماننـي  يموضـوعاح  زی

 يمفهـوم  چـارچور  نيا طبق. فیرد مي قرار يبررس مورد...  و شبکه يطرف يب ،ياجتماع
ـ ا قال  در را اي رسانه سیاستگذاري حوزه در موجود يها هينرر و ها ميل حوان يم  دو ني
ـ دار وجـود  يمختلفـ  هاي جريان زین کرديرو دو نيا در. کرد جزام گريکيي از کرديرو  ين
 .اني ستهينگر يمنرر از را اي رسانه سیاستگذاري ،کيام هر که

 يينهادهـا  هـا را  رسـانه  اسـت،  رسانه سیاستگذاري به يسنت کرديرو که اول کرديرو

ـ ا در و( 2113 ،0حـورو ) داني مي سیاستگذاري قابل  و هـا  دولـت  نيـش  شـتر یب زمینـه،  ني

 بـه  دسـت  يعمـوم  منـافع  حفظ يبرا که کني مي پررنگ را( 2113 ت،یاسم) ها تیحاکم

 يسـنت  کرديرو در(. 0934 همکاران، واربطاني  روشنيل) زنني يم اي رسانه سیاستگذاري

ـ  ،دانـي  مـي  سیاسـتگذاري  اي قابـل  حـوزه  ها را رسانه که پژوهشـگران و   را انيـ جر کي

ـ  را اي رسـانه  ياسـتگذار یس که اني داده لیحشک هايي پژوهش ـ  کـارکرد  کي حليـي   يدولت

 دولت به صرفاً ييبا رسانه کارشناسان ،ریمس نيا در که چنان( 2111 ل،ئیکو مک)کنني  مي

 سیاسـتگذاري  کـه  لیـ کوئ مـک  ماننـي  يکسـان (. 2111 ،9و میکل 2يناپول) دهني مشورت

 ينـيها يفرا به ،ميل نيا. ينفیر مي قرار انيجر نيا در ينندا مي يدولت طرحي را اي رسانه

 سیاسـتگذاري  گرانيبـاز  ريسا يبرا يکم اعتبار و کني نمي حوجه سیاستگذاري يرسم ریغ

 چطـور  کـه  دهي مي  یحوض( 2114) 4برمان ل،یحقل نيا حأيیي در. است ليقا دولت جز به

 يو. اسـت  فذاشـته  حـأثیر  ریـ اخ يهـا  سال ها در رسانه تیوضع بر 3پنهان سیاستگذاري

 نيـش  بـه  ييبا مینیبب سیاستگذاري در را ها دولت آشکار نيش نکهيا از شیب ؛است معتيي

 در نيحـيو  بـه  ،کرديرو نيا با اي رسانه سیاستگذاري. میکن حوجه ياسیس يها يالب پنهان

 را هـا  يیسوبسـ  جملـه  از يمـ يحقر يابزارهـا  که فردد مي باز يدولت مهین اي يدولت ينهادها
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و  ينـاپول ) دارني اریاخت در اي رسانه يبازارها رفتار و اختارس کردن بهتر اي دادن رییحغ يبرا

 ييهـا  يریفمیحصم اي اقيامات را اي رسانه سیاستگذاري زین( 2101) اکريجا(. 2111 ،میکل

 احخـاذ  داوطلبانـه  طـور  بـه  ي،خارج يعامل حأثیر حقت ،اي رسانه سازمان که کني مي فيحعر

 بـيون  ؛رسـي  يمـ  نرـر  بـه  هـا  پـژوهش  نيا بر يمرور با. دارد آن احخاذ به ازین اي و کني مي

 حوان ينم ؛ينفیر مي صورت دولت طهیح در که ييها گذاريسیاست مختلف ابعاد از شناخت

 (.2112 ،2نگستونيویل و 0یورول) کرد صقبت اي رسانه سیاستگذاري بارهدر

ـ  نسـبت  يانتيـاد  يموضـع  ،فیرد مي قرار يسنت کرديرو در که يگريد انيجر در اما  هب

 سیاسـتگذاري  در را دولـت  نيـش  که( 2101 يمن،يفر) فرفته شکل اي رسانه سیاستگذاري

ـ فر ماننـي  يکسان. دهي يم قرار نيي مورد (2102 ،ينیحامب و تیاسم) اي رسانه ـ ا در يمني  ني

 اي، نـه  رسـا  سیاسـتگذاري  بـه  يسـنت  کرديرو از ،دوم انيجر نيا در. فیرني مي قرار انيجر

. دارد وجـود  اي رسـانه  سیاسـتگذاري  در تیـ حاکم و دولـت  رحضـو  بـه  يانتياد ينگرش

هـا   رسـانه  از شـفاف  اطالعـات  انتشـار  از مانع ها دولتکه  معتييني حوزه نيا پژوهشگران

 نـزد  را دولـت  تیـ موقع ،مواقـع  يبرخ ها در رسانه از طريق مردم يساز آفاه زيرا شوني يم

( 2101)و کرومسـويک   احـس . دانياز يم خطر به را آن تیمشروع و کني مي حضعیف مردم

ـ حعر اي رسـانه  نرـام  در ياصـول  حوسـعه  راه در حـالش  را سیاستگذارياين  ـ کن مـي  في  .ين

 مـيل  ،واقـع  در کـه  سيينو يم اي رسانه سیاستگذاري يها ميل به استناد با( 2101) يمنيفر

 نيــا و فذاشــته بــاز رســانه سیاســتگذاري در را ياقتصــاد يهــا قــيرت دســت برالینئــول

ـ مالک انقصـار  بـا  ،هستني کينزد ها دولت به اغل  که ياقتصاد ياه قيرت  يمقتـوا  و تی

 همسـو  خـود  اهـياف  بـا  را رسانه و سل  ،مخاط  از را انتخار يآزاد ،واقع در ها، رسانه

 شيافـزا  هـيف  با آزاد رقابت نیز راهبرد و آزاد بازار از يرو دنباله و يساز يجهان. اني کرده

 ميولـه  بـر  اسـتگذاران یس نفـوذ  بـه همـراه   ،شود مي دنبال مکت  نيا در که ياقتصاد ،سود

 .کننـي  ليحبـي  يفرهنگـ  عيصـنا  بـه  را آنهـا  است که شيه باعث ،ها رسانه از طريق فرهنگ

 صـنعت  در تیمالک کنترل يبرا ميررات و نیقوان میحنر را اي رسانه سیاستگذاري رو، نيا از
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( 2102) سـون یوالت همین زمینـه،  در(. 2102 ،ينیحامب و تیاسم) اني کرده فيحعر زین رسانه

 يابـزار  عنـوان  به ييجي يها رسانه قابلیت نیب حعادل جاديا  را اي رسانه  سیاستگذاري ز،ین

ـ ن پژوهشـگران  از يبرخ. داني مي کنترل و نرارت براي يابزار يا بخش ييرها  دخالـت  زی

ـ ا که يچارچوب. رنييپذ يم يحياقل يسطق در را دولت  وانزي
 ارائـه  (2101) 2رزو دانـي 0

ــي دهدا ــيايفر ،ان ــه ين ــه س ــرارا  يا مرحل ــنجش يب ــمطلوب س ــيامات تی ــارح اق  و ينر

 سـتم یس نبود اي وجود يبررس ،مرحله نینخست. کني يم شنهادیپ دولت هايي سیاستگذاري

ـ با کـه  است نيا مرحله نیدوم. است رسانه صنعت در يدولت سیاستگذاري و ينرارح  يي

 اسـت  ممکن که ييها  یآس کاهش با هيف شتریب سیاستگذاري و ينرارح ستمیس ايآ ؛ييد

 کـاهش  يبـرا  ايـ  شود يم استفاده( کاربران  مجرمانه رفتار مانني) ينشو رسانه اختالل باعث

 دولت ،رفته هم روي افر. ها رسانه ياسیس گاهيجا از سوءاستفاده اي رسانه صنعت در رقابت

 باعـث  اسـت  ممکـن  کـه  ييها  یآس اهشک يبرا خود سیاستگذاري و ينرارح ستمیس از

 شـود  احصـا  افـر  اما ؛ستین يضرور يگريد اقيام کني، يم استفاده ،ينها شو رسانه اختالل

ضـي   يکردهـا يرو رسـانه،  صـنعت  در مياخله با يدولت سیاستگذاري و ينرارح ستمیس که

ـ ا شـامل  ،مرحله نيا. است الزم يينها و سوم مرحله کني، يم قيحشو را رقابتي  رسـش پ ني

ـ مزا از يعمـوم  منـافع  راه در دولـت  ضي رقابتي و ياسیس رفتار يايمزا ايآ که شود يم  ياي

 يگـر يد اقـيام  بـه  ازین است، نیچن افر است؟ شتریب يردولتیغ سیاستگذاري ستمیس مثبت

 .دارد استگذارانهیس که نیاز به واکنش داده رخ يحخلف ،است نيا برخالف افر اما ؛ستین

 فناورانـه  يهـا  شـرفت یپ لقـاا  بـه  که است يکرديرو( نينو دکريرو) دوم کرديرو

 سیاسـتگذاري ( 2111 ،4وارد) نينـو  يهـا  رسـانه  ظهور و( 2113 ،9وو) ارحباطات حوزه

 اي، رسـانه  سیاسـتگذاري  بـه  نينـو  کرديرو در .داني مي انجام قابل ریغ يامر را اي رسانه

 داننـي  مـي  سیاسـتگذاري  قابـل  ریـ اي غ حوزه را نينو يها رسانه ويژه به ها و رسانه حوزه

 ذات بـه  را بـودن  سیاستگذاري قابل ریغ کرديرو نيا در اول انيجر(. 2111 ،3يمکچنز)
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ـ ا چنانچـه  يحتـ کـه   ففـت  حوان يم. اني داده نسبت اي رسانه نينو يها فناوري  رونـي  ني

 از ييــجي يشــکل بلکـه  رفــت نخواهـي  انیــم از سیاســتگذاري ،باشـي  در کــار يکاهشـ 

ـ ا در بـزرگ  شـي کـه حغییـري    خواهي ايجاد اي رسانه سیاستگذاري  مقسـور  نـه یزم ني

 بـه  نـاظر  اي رسـانه  سیاستگذاري فستره از کاستن شنهادیپ(. 2100 ،0چان چین) شود يم

خواهـي داشـت    جامعـه  کـل  بـر  کـه  ي اسـت حـأثیر  و يعموم خواست لیقب از يمسائل

 بـودن  يعمل و تیمشروع لزوم از روز به روز که است نيا ياصل لیدل(. 2113، 2زهمفر)

(. 2113 ،و همکاران 9دونک يد ون) شود يم کاسته چنیني اين متمرکز سیاستگذاري يها برنامه

 در يتیفعـال  را ييـ جي يفضـا  در اي رسـانه  سیاستگذاري ،(2101) 4سیپاپ زمینه، نيا در

 مـيل  او. داني مي رسانه صنعت هاي فیري حصمیم در رسانه نفعان يذ همه مشارکت جهت

 و اسـتگذاران یس بعـي  دو در سیاستگذاري حليه ،آن در که کني مي ارائه را رسانه يمرانحک

 از يکنشـگران  شـامل  سیاسـتگذاري  ،معنـا  به ايـن . است شيه فسترده سیاستگذاري سط 

 المللـي  بـین  و يا منطيه ،يمل سط  در شود که مي يعموم ينهادها و رسانه صنعت دولت،

 نیـی حع کـه  موضـوع  نيا لقاا با ،(2103) همکاران و کبال دن ون. کنني مي سیاستگذاري

ـ ا در را منـي  زمـان  يهـا  سیاسـت  نيحـيو  ،است رسانه صنعت ازین مورد ياستیس اصول  ني

 بـه  نگـر  جامع يکرديرو با ز،ین( 2103)ي و ويلیامز لباف. اني دانسته ممکن ریغ باًيحير صنعت

 اي رسـانه  سیاسـتگذاري  ،آن يلاص کارکرد به ژهيو ينگاه و اي رسانه سیاستگذاري فستره

 حوسـعه  و حفـظ  منرور دانني که به مي رسانه صنعت در يفر میحنر يها تیفعال از عبارت را

 .فیرد مي صورت صنعت نيا در قيرت کنترل و نفعان يذ همه منافع
ـ پ بـازار  منطـق  ها از رسانه که است معتيي کرد،يرو نيا در دوم انيجر  و کننـي  مـي  يروی
 اسـت  بازار نيا بلکه نيارني رسانه سیاستگذاري در يمستيل نيش ،رسانه بانصاح اي ها دولت
 فلسـفه  امروزه. کني مي نییحع را اي رسانه يها ساخت ريز و مقتوا يیحول کالن يها سیاست که

 يمرزهـا  با ،بزرگ و فعال يزارمطابيت دارد که الزم است با يهيا نيا با رسانه، سیاستگذاري
 يجـار  و افـزون  زرو نیازهـاي  پـس  از بتوانـي  شـيه   حوافـق  و شـن رو چارچور کي در ،باز
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 هـا،  رسـانه  حـوزه  بـر ايـن اسـاس،   . (2103زاده و همکـاران،   )سـالم  ييبرآ جامعه ارحباطات
 اسـت  بازار مناسباتاين  بلکه. شود يحلي مناس  ،يجمع رفاه يبرا لزوماً که ستین يا حوزه
 اي رسـانه  سیاسـتگذاري (. 2101 ،0نیکـال ) نـي کن عمـل  چگونه ييها با رسانه کني يم نییحع که

 لیـ حقم يپ در نکهيا نه ؛کني دنبال را کننيفان مصرف يازهاین نیهمچن و يفناور ،بازار منطق
ـ ا بـودن  مناس  و ياثربخش به مربوط مسائل (.2111 ،2ليدو) باشي جامعه بر خود اهياف  ني

ـ حغ رايـ ز اسـت  شيافـزا  الحـ  در ازپیش بیش ،ریاخ هاي سال در سیاستگذاري کرديرو ات ریی
ـ ا در يسـنت  يهـا  حفـاوت  شـين  نامشخ فناورانه،   يبازارهـا  شـين  يجهـان  و صـنعت  ني

ـ ارز به ازین از نشان يهمگ ،اي رسانه  يسـاختار  کنتـرل  يبـرا  مناسـ   کـرد يرو مجـيد  يابي
 صـنعت  هـاي سـاختار   سیاسـتگذاري  درواقـع، (. 2111 ،ي و میکلناپول) دارني رسانه صنعت
 موانـع  زدن دور آن موجـ   بـه  و مقتـوا  بـر  میمسـتي  ریـ غ يحأثیرفذار هيف با ل اغ ،رسانه
( 2111 ،ي و میکـل ناپول) مقتوا بر يحأثیرفذار يبرا حر میمستي اقياماتو  انیب يآزاد ياحتمال

ـ حول ييجي هاي شیوه الزامات به حوجه بيون رسانه صنعت استگذارانیس .فیرني مي صورت  يی
 يهـا  ارزش و اصـول  بـه  را صـنعت  بـود  نخواهنـي  قادر بازار در اي رسانه مقصول انتشار و

 (.2101 همکاران، و نورن) کنني کينزد تیحاکم

 پژوهش یشناس روش

ـ ماه بـر اسـاس   ،يا حوسـعه  هـيف،  اساس بر پژوهش نيا نوع  و يفـ یک هـا،  داده تی

 پـژوهش  انجـام  روش. اسـت بوده  ياسناد اطالعات، و ها داده يفردآور روش براساس

 و آوري جمـع  9 یفراحرک يفیک پژوهش روش قيطر از ها داده و بوده يفیحوصـ  يلیحقل

 اسـتخراج  هـاي  يافتـه  و اطالعات که است يفیک مطالعه ينوع ، یحرک فرا. اني شيه لیحقل

 ،جـه ینت در. کنـي  يمـ  يبررسـ  ،مشابه و مرحبط موضوع با را گريد يفیک مطالعات از شيه

 بـا  آنهـا  ارحبـاط  بر اسـاس  و منتخ  يفیک مطالعات از ، یفراحرک يبرا نرر مورد نمونه

ـ حرک فـرا (. 2111 ،4زيمـر ) شـود  يم ساخته پژوهش پرسش  کپارچـه ي مـرور  از پـس  ، ی
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 لیـ حقل بـه  ، منتخـ   مطالعـات  از ياصل داده و هيثانو داده وحقلیل حجزيه و يفیک اتیادب

 که يفیک يهامطالعه بر  ،یحرک فرا(. 2111 ،0کانت) زني يم دست ها مطالعه نيا يهاافتهي

 خالصـه  ارائـه  جـاي  بـه  و دارد حمرکز ،ينشوينم شامل را اي فسترده ينرر يمبان لزوماً

ـ حرک فـرا . کنييم جاديا را آنها از يریحفس يبیحرک ،ها يافته از يجامع آوردن  فـراهم  بـا   ی

ـ حرک قيطر از ،پژوهشگران يبرا مني نگرشي نرام  بـه  ،مختلـف  يفـ یک يهـا  پـژوهش   ی

 يجـار  دانش روش، نيا با و پردازديم ياساس و ييجي يها استعاره و ها ضوعمو کشف

 که فونه همان. آورد يم پييي مسائل به نسبت فسترده و جامع بخشي و دييي مي ارحيا را

ـ ا در شي، اشاره ـ فراحرک روش از ،پـژوهش  ني ـ حرک و ریحفسـ  منرـور  بـه   ی  م،یمفـاه   ی

 حــوزهصــورت فرفتــه در  ياخلــد هــاي پــژوهش يموضــوع يهــا حــوزه و کردهــايرو

 .است شيه استفاده ونيزيحلوـ ويراد سیاستگذاري
 ،ياجتماع مختلف اتیميتض به هستب ،ونيزيحلوـ ويراد سیاستگذاري نکهيا به حوجه با

در  را يمتضــاد فــاه و فونــافون میمفــاه آن، رينرـا  و يفرهنگــ يهــا ســنت ،ياقتصـاد 
 پس ،رو ازاين. است بوده پژوهشگر نررمي کردهايرو يحمام ،پژوهش نيا در ،فیرد برمي
 يداخلـ  مطالعـات  يموضـوع  يهـا  حـوزه  ييشناسا که پژوهش هيف ينش مشخ  از

 هـاي  پـژوهش  حمامي ،بوده است ونيزيحلوـ ويراد سیاستگذاري حوزه در صورت فرفته
 يهـا  هگـا يپاهمچنـین   ،هـا  دانشـگاه  يهـا  رساله و ها نامه انيپا گاهيپا قيطر از ،حوزه نيا

ـ پا. انـي  هشـي  يآور جمع و جستجو ي،علم  حـوزه  بـا  مـرحبط  يهـا  رسـاله  و هـا  نامـه  اني
 عالمـه  ،امیسـ  و صـيا  حهـران،  دانشـگاه ) دانشـگاه  02 از ،ونيـ زيحلوـ ويراد سیاستگذاري

 ميرس، تیحرب نور، امیپ ،(ع) صادق امام ،(ره)ي بهشت يیشه ،ياسالم آزاد ،(ره)يي طباطبا
 يآور جمع( سوره دانشگاهو  قم ياسالم معارف ،(ع) لعلومباقرا ،(ع)  رضا امام يالملل نیب

 يهـا  گـاه يپا از ونيـ زيحلوـ وـ يراد سیاستگذاري حوزه با مرحبط مياالت نیهمچن. اني شيه
 جهـاد  يعلمـ  اطالعـات  گـاه يپا و يانسـان  علـوم  جـامع  پرحال نورمگز، ران،يا مگ يعلم

ـ پا 41 حعـياد . انـي  دسـت آمـيه   به يدانشگاه  حـوزه  در ميالـه  91 و لهرسـا  00 نامـه،  اني
 مطالعهمورد  ي،علم سني 17 مجموع در ني وشي ييشناسا ونيزيحلو ـويراد سیاستگذاري

                                                      

1. Connett 
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 حـوزه  بـر  نخست ،آنها حمرکز ،يادشيه يعلم اسناد انتخار منطق. قرار فرفتني يبررس و
ـ ي ؛اسـت  بوده ونيزيحلوـ ويراد سیاستگذاري حوزه ،پسس و اي رسانه سیاستگذاري  يعن

 بـا  مـرحبط  اسـناد  و اول مرحلـه  در يعمـوم  سیاسـتگذاري  بـا  مـرحبط  يعلم ناداس حمام
ـ ا و اسـت  شيه فذاشته کنار دوم مرحله در يمجاز يفضا و مطبوعات سیاستگذاري  ني

 سیاسـتگذاري  موضـوع  بـه  کـه  اسـت  داده قـرار  لیـ حقل مـورد  را ياسناد حنها پژوهش
 .نيا پرداخته ونيزيوحل و ويراد عمل يانیم اي و يمفهوم چارچور با اي رسانه

و همکـاران   0يسانيوسـک  از سـوي  شـيه  ارائـه  يهـا  فـام  و مراحـل  بر اساس ،ادامه در

ـ پ ادامه پژوهش روني  ،یفراحرک روش فیري از بهره يبرا( 2117)  روش و مراحـل . کـرد  يای

 و جسـتجو  ات،یادب مني نرام مطالعه هيف، کردن مشخ : شامل ؛ یفراحرک يا مرحله 7 يکل

ـ حرک و لیحقل ها، پژوهش از اطالعات استخراج مناس ، هاي وهشپژ انتخار  هـاي  يافتـه   ی

 .است شيه مودهیپ زير در ها يافته ارائه و تیفیک کنترل ،يفیک مطالعات از حاصل

 ـ فراحرک روش بـا  پـژوهش  ياجرا اول فام در: هيف انتخار ـ ن  ی ابتـيا   اسـت  ازی

فونـه کـه پـیش از     نهما پژوهش، نيا ياصل هيف. شود مشخ  پژوهش ياصل هيف

در  يداخلـ  مطالعـات  يکردهايرو و يموضوع يها حوزه ييشناسا است، شيه اشاره اين

ـ ب بـه . اسـت بـوده   ونيـ زيحلوـ وـ يراد بر حأکیي با اي رسانه سیاستگذاري با خصوص  يانی

 فذشـته،  يداخلـ  هاي پژوهش اساس بر که استبوده  نيا بر يسع مطالعه، نيا در گر،يد

 ارائـه  و بنـيي  دسـته  به ،(ونيزيحلوـ ويرادي )ا رسانه سیاستگذاري ياجمال يمعرف از پس

 .شود پرداخته مفهوم نيا يکردهايرو و يموضوع يها حوزه منسجم

 ـ  قـرار  اسـتفاده  مـورد  جستجو در که ييیکل میمفاه نيحر مهم از يبرخ  ،نـي ا هفرفت
 پخـش  سیاسـتگذاري  ،9اي رسـانه  سیاسـتگذاري  نـي يفرا ،2اي رسـانه  سیاستگذاري شامل
 نفعـان  يذ لیـ حقل ،1اي رسـانه  استگذارانیس ،3ييمقتوا سیاستگذاري ،4يونيزيحلوـ ويراد

 .هستني ... و 3يفذار کار دستور ،1سیاستگذاري ابزار ،7رسانه
                                                      

1. Sandelowski           2. media policy            3. media policy process 
4. broadcasting policy      5. broadcast content policy   6. media policymaker 

7. media stakeholder’s analysis                     8. policy tools 

9. agenda setting 
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 پژوهش هاي يافته

 جسـتجو،  نـي يفرا آغـاز  در:  ميـاالت  و رساله نامه، انيپا يانتخاب يجستجو و يبررس

ـ  نيهسـت  پـژوهش  پرسش با متناس  ي،افتيدر ياالتم ايآ که شود مشخ  است الزم  اي

 ماننـي  يمختلف عوامل اساس بر مياالت ،ينیبازب يک از مراحل هر در زمینه، نيا در. ریخ

 ارحبـاط  يدارا کـه  يمـوارد  و فرفتني قرار يبررس مورد پژوهش موضوع با ارحباط زانیم

 ،پـژوهش  هـيف  کـه  جـا آن از. شـيني  فذاشـته  کنـار   یفراحرک نييفرا از بودني، يکمتر

ـ وـ يراد سیاسـتگذاري  بـر  حأکیـي  با اي رسانه سیاستگذاري يموضوع يها حوزه ييشناسا

ـ پا)ي داخلـ  مطالعـات  يحمام ،ه استبود يونيزيحلو  حـوزه  در( ميالـه  و رسـاله  نامـه،  اني

 مطبوعات سیاستگذاري شامل ،مشابه موارد و يآور جمع ،ونيزيحلوـ ويراد سیاستگذاري

ـ ا يط از پس. شي فذاشته کنار ياجتماع يها رسانه ريسیاستگذا اي و  17 نیـز  نـي يفرا ني

 زيـر  در. فرفـت  قـرار  يبررسـ  مـورد  ،ميـاالت  و ها رساله ها، نامه نايپا شامل يعلم سني

 .است يهمآ اسناد نيا اطالعات از يفیحوص ينمودارها

 
  ورکش مختلف یها دانشگاه در ها رساله و ها نامه نايپا یفراوان. 1 نمودار
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 کننده منتشر هينشر حسب بر شده چاپ مقاالت تعداد. 2 نمودار

 

 

 

 

 

 

 
 استفاده مورد قیتحق یها روش اساس بر ها پژوهش تعداد. 3 نمودار

 

 

 

 

 

 
 

 انجام سال حسب بر شده انجام های پژوهش تعداد .4 نمودار
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ي پژوهشـ  اسـناد  يورآ جمـع  از پـس : پـژوهش  موضـوع  بـا  مـرحبط  میمفاه استخراج

 لیـ حقل مـورد  اسناد لیحقل روش با اسناد نيا يحمام متن ،(مياالت و ها رساله ها، نامه انيپا)

 بـر  پـژوهش  موضـوع  بـا  مرحبط که ييها بني و جمالت يحمام ،مرحله نيا در. فرفت قرار

ـ ا در. يشـ  اسـتخراج  آن بـا  مـرحبط  میمفاه و انتخار ،بود يانتخاب يها واژه  يیکل اساس   ني

 اسـتخراج ، مطالعـه مورد  يپژوهش اسناد از( حکرار موارد احتسار با) مفهوم 0241 پژوهش

 .است شيه آورده آنها استخراج وهیش هر يک به همراه از يا نمونه زير در که شي

 ها پژوهش متن از شده خراجتاس میمفاه از یا نمونه. 1 جدول

 مستخرج ميمفاه منبع (متن اصل)پژوهش  متن
 شوونهادیپ پووژوهش، نیووا هوودف
 منظوور  بوه  یی،محتوا یها سیاست
 یبو ا  یشو ینما محصوال  دیتول
  انیو ا یاسالم یجمهور یمایس
 یمرنوا  بو   خوانواده  تیو محور با

 .است ی بودهاسالم یزندگ سر 

 ،(1236) همکواران  و پور یتقو
 محصوال  دیتول سیاستگذاری

 بوا   انیو ا ونیزیتلو در یشینما
 یاسالم خانواده تیمحور

 در ییمحتووووا تگذاریسیاسووو
 سیاسووووتگذاری ون،یووووزیتلو

 یجمهوور  یمایس در یهنجار
 بوو  توویثی  منظووور بووه یاسووالم
 جامعه

 نریوی ت هودف  پوژوهش  نیا در
 اهووووداف، تطووووابق زانیووووم

 اصوولی منوواب  و انوودازها چشووم
 ارتراطا  و رسانه سیاستگذاری

 کشوور  سیاسوی  کوالن  نظام با
 بوو ای پژوهشووگ . اسووت بوووده
 هایینووداف  توصوویف و تریووین
 و سویما  و صودا  سازمان در تولید

 شوودن تروودیل مسووی  تحلیوول
 به محتوایی کالن های سیاست
 مکاتو   هوای  پارادایم از ب نامه،
 ف هنگووی مطالعوا   و انتقوادی 
 .است ب ده به ه

 تحلیوول ،(1284) کووار اب یشووم
 در سوووازی ب ناموووه ارترووواطی
 مطالعووه سویما،  و صودا  سوازمان 
 ویووژه سووازی ب نامووه موووردی
 نوجوانان

 ،یاسووووویس سیاسوووووتگذاری
 ،ییمحتوووووا سیاسووووتگذاری

 ،یسوواز ب نامووه یهووا سیاسووت
 یانتقاد مکت 
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 1 جدولادامه 

 مستخرج ميمفاه منبع (متن اصل)پژوهش  متن
 نود یف ا یشناسو   یآسو  ،هدف

 و یملو  رسانه در سیاستگذاری
 مطلوووووب یالگووووو ارائووووه

 سووووازمان در سیاسووووتگذاری
 یجمهوووور یمایسووو و صووودا
 .است بوده  انیا یاسالم

 یشناسو   یآسو ، (1231)ی لراف
 سازمان در سیاستگذاری ندیف ا

 یجمهوووور یمایسووو و صووودا
 ارائوه  هودف  بوا   انیا یاسالم
 مطلوب یالگو

 موودل سیاسووتگذاری، نوودیف ا
 یشناسوو  یآسوو سیاسوتگذاری، 

 یمل رسانه سیاستگذاری ندیف ا

 ،یمطالعووات حوووزه کووه آنجووا از
 کشووور در رسووانه سیاسووتگذاری

 چیهوو توواکنون و اسووت دیووجد
 نشده اج ا حوزه نیا در یپژوهش
 یپژوهشو  یاجو ا  هودف  است،
 سیاسووتگذاری حوووزه در ینظوو 
 یچووارچوب نیوویتر و ای رسووانه
 .است بوده آن یب ا ینظ 

 ،(1234)ی اربطوووان روشوووندل
 حوووزه در نیادیووبن یپژوهشوو
 سیاسوتگذاری  ینظو   میمفاه
 ای رسانه

 سیاسووتگذاری ا یووادب موو ور
 ینظوو  چووارچوب ای، رسووانه
 دیو تول ای، رسوانه  ذاریسیاستگ
 خصووووووو  در ا یووووووادب

 ای رسانه سیاستگذاری

 یط احو  ،پژوهش نیا از هدف
 ای رسوانه  سیاستگذاری یالگو
بووده   ای رسانه سواد ک دیرو با

 سونجش  با پژوهشگ ان. است
 آمووزان  دانوش  یا رسوانه  سواد

 یوامول  و هوا  شاخص نوجوان،
 را ای رسووانه سووواد بوو  ث ؤموو
 لیو تحل بوا  اند و ک ده ییشناسا

 یملو  رسانه های سیاستگذاری
 ای رسوانه  سواد با در خصو 

 یمووودل انووود سوووعی داشوووته
 یارتقوا  را بو ای  استگذارانهیس

 در ای رسوووانه سوووواد سوووطح
 .دهند ارائه آن های ب نامه

ی آيامحمود  کالتوه ی و میتسل
 سووازوکار ی، بووازط اح(1234)

 از متیث  ای رسانه سیاستگذاری
 ای رسوانه  سواد یارتقا ک دیرو
 سوووازمان: مطالعوووه موووورد)

 یجمهوووور یمایسووو و صووودا
 ( انیا یاسالم

 ای رسوووانه سوووواد سووونجش
 یهوا  سیاست ینیبازب مخاط ،
 یارتقا خصو  در یمل رسانه
 ینود یف ا مدل ای، رسانه سواد

 هدف با ای رسانه سیاستگذاری
 مخاط  ای رسانه سواد یارتقا
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 1 جدولادامه 

 مستخرج ميمفاه منبع (متن اصل)پژوهش  متن
 تیو تقو یهوا  زمینوه  ییشناسا
 در ی انوویا -ی اسووالم تیووهو

از  یموو ز بوو ون یهووا شوورکه
 ای رسوانه  سیاستگذاری ط یق
 اهووداف از ،هووا شوورکه نیووا در

 .است بوده پژوهش

 ،(1231) یصووووووووووووووادي
 ای رسووانه گووذاری مشووی خوو 

 تلویزیووووونی هووووای شوووورکه
 و حفو   منظوور  به م زی ب ون
 ای انیووان ملووی هویووت تقویوت 
 کشور از خارج

 ،یاسووالمی و    انوویا تیوووه
 نوودیف ا  بوو تیثی گووذار یواموول

 ای، رسووووانه سیاسووووتگذاری
 م زی ب ون یها شرکه

 پوووژوهش، نیوووا از هووودف
 ،یساختار یها  یآس ییشناسا

 در یرفتوووووار و ییمحتووووووا
 در یخروووو  سیاسووووتگذاری

 یجمهوووور یمایسووو و صووودا
 .استبوده   انیا یاسالم

 ، مطالعوووه(1232)ی جوووانینور
 سیاسوووتگذاری هوووای آسوووی 
 جمهووری  سیمای و صدا خر ی
 انتخابا  در ای ان اسالمی

 ،یخرووووو  سیاسوووووتگذاری
 یسوووواختار یهووووا  یآسوووو

 یهوا   یآس خر ، سیاستگذاری
 یخر  سیاستگذاری ییمحتوا

 بوا  درسوت  مواجهوه  منظوور  به
 پژوهش نیا  ،یري یها رسانه
 یقو یتطر مطالعوه  را خود هدف
 سیاسووتگذاری حوووزه اسووناد
 ییایآسوو یکشووورها ای رسووانه
 مواجهه وهیش افتیدر منظور هب

 یهووا شوورکه افووتیدر بووا آنهووا
 .است داده ي ار یا ماهواره

ی کووووا مو  راد انیمحسوووون
 یقوووویتطر مطالعووووه ،(1235)

 ای رسوووانه یهوووا سیاسوووت
 مواجهوه  در ییایآس یکشورها

 یا ماهواره یها ونیزیتلو با

 افتیدر زمینه در سیاستگذاری
 مطالعوه  ،یا ماهواره یها شرکه
 سیاسووتگذاری داسوونا یقوویتطر
 ییایآس یکشورها ای رسانه

 سوند  بو   تم کوز  با پژوهش نیا
 مطالعوه  به رسانه افق انداز چشم
 در سوازمان  کارکنان یها دگاهید
 ،هودف . پ دازد یم خصو  نیا

 نود یف ا تیو مطلوب زانیم شناخت
 انوداز  چشم سند یاج ا و یط اح
 کارکنووان نظوو  از رسووانه افووق
 بوده است. مایس و صدا سازمان

 خواجوووه نوووایینی و  پووواکزاد
 یاستگذاریس یابیارز ،(1236)

 سووووووازمان در ای رسووووووانه
 یمووورد مطالعووه: مایسوو و صوودا
 انداز چشم سند

 رسوانه،  افوق  انوداز  چشوم  سند
 سوند  یاجو ا  و یاحط  ندیف ا
 تیمطلوب رسانه، افق انداز چشم
 ها سیاست یاج ا و یط اح

http://ensani.ir/fa/article/author/40119
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 1 جدولادامه 

 مستخرج ميمفاه منبع (متن اصل)پژوهش  متن
 یب رسوو پووژوهش نیووا هوودف
 ای رسوانه  سیاستگذاری تطابق
 ،یف هنگوو سیاسووتگذاری بووا

 کشور در یايتصاد و یاجتمای
 و هووا هموواهنگی. بوووده اسووت
 سوتگذاری سیا یها یناهماهنگ
 سیاسووتگذاری بووا ای رسووانه
 یايتصاد و یاجتمای ،یف هنگ
 یسازندگ جنگ، های دوره یط
 پوژوهش  نیو ا در ،اصالحا  و

 .است شده یب رس

 ، ضوو ور (1284) پووور بهوو ام
 سیاسوتگذاری  در نظو   دیتجد
 ای رسانه

 ،یف هنگوووو سیاسووووتگذاری
 تطابق ای، رسانه سیاستگذاری
 گ ید با ای رسانه سیاستگذاری

 نقش سیاستگذاری، یها حوزه
 سیاستگذاری در دولت

 ـ حرک فـرا  هـيف (: يفـ یک هـاي  يافتـه   یحرک) ها ميوله استخراج  يریحفسـ  رائـه ا  ،ی

 و ها رساله ها، نامه انيپا يمقتوا ابتيا مرحله، نيا در. ستها يافته از ييجي و کپارچهي

 ييیـ کل ياهـ  واژه بـا  کـه  يمیمفاه و قرار فرفت قیدق يبررسمورد  يانتخاب مياالت

ايـن   بـه  . فرفـت  شـکل  ها ميوله ،آنها اساس  بر ني و سپسشي انتخار داشتنيارحباط 

صـورت   هـاي  پـژوهش  متن از آنها استخراج از پس شيني و ساخته ها ميوله حرحی ، 

 انجـام  يداخلـ  هـاي  پژوهش کرديرو و يریف جهت نییحع منرور به پژوهشگر ،فرفته

ــراد سیاســتگذاري حــوزه در شــيه ــزيوحل -وي ــا يوني ــه رجــوع ب ــادب ب  حــوزه اتی

ـ ا در موجـود  يکردهايرو اي، رسانه سیاستگذاري ـ ا. کـرد  ييشناسـا  را حـوزه  ني  ني

 در موجـود  يکردهـا يرو ييشناسا از پس که فرفت انجام به اين دلیل ،کار از بخش

 .روشن شود ها يریف جهت نيا با يداخل مطالعات کرديرو نسبت اتیادب

 حـوزه  در پژوهشـي  مختلـف  يکردهايرو از شيه رائها يمفهوم چارچور بر اساس

صـورت   يداخلـ  مطالعـات  يبررسـ پژوهش حاضر که درصـيد   اي، رسانه سیاستگذاري

ـ راد سیاستگذاري بر حأکیي با اي رسانه سیاستگذاري حوزه در فرفته  بـوده  ونيـ زيحلو -وي
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 بـا  نآ نسبت و يداخل هاي پژوهش در موجود غال  کرديرو نییحع و ييشناسا به ،است

 .است پرداخته يمفهوم چارچور نيا

 های پژوهش در موجود یکردهايرو در ها پژوهش یفراوان. 5 نمودار

 ای رسانه سیاستگذاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 کـرد يرو بـا  ،شـيه  انجـام  هاي پژوهش اکثر ،شود دييه مي 3 نمودار در که فونه  همان

ـ ا با) رسانه سیاستگذاري به يسنت ـ  ني  اي قابـل  وزهحـ  رسـانه،  صـنعت  کـه  فـرض  شیپ

ـ ا در. اني پرداخته( است سیاستگذاري ( پـژوهش  43) هـا  پـژوهش  نيشـتر یب کـرد يرو ني

 دولـت  حضـور  يبـرا  انـي امـا ديگـران،    نسبت داده دولت به را سیاستگذاري تیمشروع

( يونيـ زيحلوـ وـ يراد) اي رسـانه  سیاسـتگذاري  حـوزه  در کنشـگر  نيحـر  ياصـل  عنـوان  به

 صـنعت  اساسـاً  کـه  اسـت  يهـاي  پژوهش به متعلق سوم يفراوان  .ستنيین ليقا تیمشروع

 در را مخاطـ   ریمتغ خواست و بازار کار سازو و دانني نمي سیاستگذاري قابل ها را رسانه

 در مالکـان  از سوي ميت بلني يها سیاست نيحيو به ازیننبود هرفونه  بر يلیدل زمینه نيا

ـ  با است يهاي هشپژو به متعلق زین چهارم يفراوان. شمرني مي رسانه صنعت  فـرض  شیپ

ـ حغ که فزاره نيا دادن قرار ـ قابل نبـود  بـر  يلـ یدل ،رسـانه  صـنعت  در انـه فناور راتیی  تی

 .اني داده انجام را خود پژوهش است، حوزه نيا در سیاستگذاري
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 ــادب حــوزه در موجــود میمفــاه شــناخت از پــس  و اي رســانه سیاســتگذاري اتی

ـ م پژوهشـگر  ،حـوزه ايـن   در يهش انجام يداخل هاي پژوهش در آنها يجستجو  زانی

 کار، نيا با. است کرده استخراج يداخل هاي پژوهش در را میمفاه از کي هر يفراوان

ـ ا نکـه يا ؛شي خواهي احصا يداخل هاي پژوهش در موجود يرونيها  هـا  پـژوهش  ني

. انـي  شـيه  متمرکـز  آنها بر همه از شیب و داده نشان ليحما يموضوعاح چه به ،حاکنون

 ماننـي  )انـي   بوده يارزش دو يها فزاره صورت به ،میمفاه از يبرخ که آنجا از نیهمچن

ـ راد هـاي  سیاستگذاري در دولت نياشتن حضور يا حضور ـ ا در( يونيـ زيحلو -وي  ني

 احخـاذ  را کرديروکيام  يک، هر که شي مشخ  يداخلمطالعات  يبررس با پژوهش،

 ،شيه احصا يموضوع يها حوزه از يبرخ ادامه در. اني داده نشان ليحما به آن و کرده

 در ي،داخلـ  مطالعات در ها حوزه نيا از کيام هر يفراوان نیهمچن و جيول قال  در

 .است شيه آورده نمودار قال 

 شده استخراج یموضوع یها حوزه .2 جدول

 (یونيزيتلو-ويراد) يا رسانه سياستگذاري یموضوع يها حوزه

1 
 پخووووش یمحتوووووا سیاسووووتگذاری

 یونیزیتلوو ویراد
 یاسیس یها یالب 21

 سیاستگذاری به یانتقاد نگ ش 22 رسانه نفعان یذ لیتحل 2

 ها رسانه سیاستگذاری در تیم کز 22 نفعان یذ شرکه لیتحل 2

 یريابت باز یفضا جادیا 24 رسانه در یگذار کار دستور 4

5 
 سیاسوووتگذاری یهنجارهوووا و اصوووول
 ای رسانه

 ف ن یذ یها گ وه همه مناف  حف  25

 26 رسانه سیاستگذاری در دولت حضور 6
 منواف   بوا  ای رسوانه  سیاستگذاری تطابق
 یاصل گ انیباز

2 
 یالمللو  نیبو  و یمل ،یمحل سیاستگذاری

 رسانه
22 

و ویراد سیاستگذاری در یف د حقوق حف 
 ونیزیتلو

8 
 و یف هنگوو ،یاسوویس یهووا یدئولوژیووا

 سیاستگذاری
 مخاط  از تیحما یها سیاست 28
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 2 جدول ادامه

 (یونيزيتلو-ويراد) يا رسانه سياستگذاري یموضوع يها حوزه

 23 رسانه سیاستگذاری در نفعان یذ تیثی  3
 سیاسووتگذاری و یايتصوواد یهووا يوودر 
 رسانه

11 
 در مختلووووف فعووووانن ذی مشووووارکت
 رسانه سیاستگذاری

21 
-ویوو راد صوونعت در تیوومالک انحصووار

 ونیزیتلو

 آزاد بازار از یرو دنراله و یساز یجهان 21 رسانه صنعت در تیمالک کنت ل 11

12 
منظور ایجاد تعادل بوین   به سیاستگذاری

 دیجد یها رسانه های يابلیت
 سود شیافزا هدف با آزاد ريابت راهر د 22

 22 ای رسانه سیاستگذاری ندیف ا 12
 مقولووه بوو  رسووانه اسووتگذارانیس نفوووذ
 ف هنگ

 24 یونیزیتلو -ویراد پخش سیاستگذاری 14
 سیاسوتگذاری  در انوه یهمگ اهای  شیگ ا
 ای رسانه

15 
 صونعت  بو   دولت کنت ل و سیاستگذاری

 رسانه
 ای رسانه سیاستگذاری یها مدل 25

 26 ونیزیتلو -ویراد صنعت در یگ  میتنظ 16
 سیاسوتگذاری  در منواف   هوای  گ وه تیثی 
 ای رسانه

 ای رسانه سیاستگذاری در تحول 22 محتوا تی یمد 12

 مدار های بازار سیاستگذاری 28 غا یترل استگذاریسی 18

 23 یخر  سیاستگذاری 13
 ایوو یملوو یگووذار مقوو را  یهووا نظووام
 المللی بین

 یاستیس اصول مورد در یاجتمای توافق 41 سیاستگذاری یابزارها 21

 هاي پژوهش و داخل در فرفته انجام هاي پژوهش در جستجو با يموضوع حوزه 70

ـ . است آميه 2 جيول در آن از يبخش که ستا شيه احصا يخارج  از يـک  هـر  يفراوان

 احصـا  هـا، آن يبررس و مرور با پژوهشگر را يداخل هاي پژوهش در يموضوع يها حوزه

 .است يهمآ ها يفراوان نيا از يا نمونه ادامه در. است کرده
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 یا رسانه سیاستگذاری یموضوع یها حوزه در یداخل های پژوهش یفراوان. 6 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ييمقتوا سیاستگذاري حوزه به متعلق يفراوان نيشتریب ،شود مي مشاهيه که فونه همان

 ييشناسا دهي. نشان مي مایس و صيا سازمان در حوزهاين  بهرا  پژوهشگران قيعال است که

 در ياسـت یس يهـا  فزاره ارائه نیهمچن و ها سیاست نيحيو زمینه در يهنجار اصول ارائه و

ـ راد هـاي  برنامـه  يوامقت حوزه ـ ا جملـه  از يونيـ زيحلو -وي  حـوزه . اسـت  موضـوعات  ني

 عالقـه  آن بـه  پژوهشگران که است ديگري حوزه ي،ا رسانه سیاستگذاري نييفرا يموضوع

 مایوسـ  صيا سازمان در سیاستگذاري ميل ارائه طور معمول، به ها پژوهش نيا. اني داده نشان

ـ دل بـه  البته که اني هيف قرار داده را ـ ا از يکـاف  اطالعـات  نبـود  لی آنهـا   شـتر یب ،نـي يفرا ني

 ،شـود  مـي  مشـاهيه  بـاال  نمودار در که فونه همان. هستني يکاربرد ریغ و يمفهوم ييها ميل

 يهـا  حـوزه  نيحـر  مهـم  از يکي که نفعان يذ شبکه لیحقل مانني يموضوعاح با درخصوص

 .است نشيه انجام يپژوهش حاکنون است، رسانه سیاستگذاري

 خـود  کار در ونيزيحلو -ويراد صنعت در سیاستگذاري تیقابل به پژوهش 71 حيود

 يحـياکثر  حضور اثبات اي  رد هيف يي،ها پژوهش نچنی نکهيا از فذشته. اني کرده اشاره

ـ ا که است نيا مهم نکته اني، برده شیپ را خود کار ونيزيحلو -ويراد صنعت در دولت  ني

 صـنعت  سیاسـتگذاري  در دولـت  يکنشـگر  نزایم و تیمالک موضوع به ،پژوهش حعياد
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ـ ادب در کـه  يمهم يموضوع يها حوزه از يکي. اني داده نشان حوجه ونيزيحلو -ويراد  اتی

 يداخلـ  هـاي  پـژوهش  در کـه  اسـت  يعمـوم  منافع مطر  است، اي رسانه سیاستگذاري

ـ فراوا يبررس از آنچه. اني پرداخته آن به کمتر يداخل پژوهشگران و شيه فرفته يهيناد  ين

 موضوع به حوجهي آنها بي افت،يدر حوان يم يموضوع يها حوزه خصوص در ها پژوهش

 -ويراد صنعت با ارحباط در...(  و يمعنو تیمالک حق ،يخصوص ميحر) مخاط  حيوق

 اي رسـانه  گـر يد يهـا  قالـ   در ،حوزه نيا در ها پژوهش حعيد با وجود. است ونيزيحلو

ـ راد پخـش  نـین همچ ،(ياجتمـاع  يها رسانه و مطبوعات)  مطالعـات  در يونيـ زيحلو -وي

 قيرت مانني يموضوعاح. در دست است ها پژوهش نيا از مقيودي موارد صرفاً ي،داخل

ـ اهم بـا وجـود   کـه  هستني يگريد موضوعات از ،مقتوا کننيه نیمأح ـ ادب در هـا آن تی  اتی

 .اني نياده نشان حوجه هاآن به حوزه نيا در يداخل هاي پژوهش اي، رسانه سیاستگذاري

 يريگ جهينت و بحث

 جينتـا  يبنـي  جمـع  و لیـ حقل قيـ طر از ها يافته نییحب  ،یفراحرک روش پاياني مرحله
 پـژوهش،  از بخـش  نيا در. شود يم پرداخته آن به بخش نيا در که است ها داده لیحقل
 مـورد ( مختلـف  يموضـوع  يهـا  حوزه در ها پژوهش يفراوان زانیم)ها  يافته از کيام هر

 هـاي  پـژوهش  ونيـ زيحلو ـوـ يراد سیاسـتگذاري  حوزه در. فیرد مي قرار يبررس و بقث
 :اني پرداخته زير وابسته میمفاه و ياصل میمفاه به حاکنون يداخل

ـ حول يهـا  برنامه يمقتوا شامل ؛ونيزيحلوـ   ويراد صنعت ييمقتوا يها سیاست ● ي يی
 حفـظ  يهـا  سیاسـت  ر،خب و يرسان اطالع ،(يسرفرم يها برنامه و غاتیحبل ال،يسر و لمیف)

 (پـژوهش  32) شـيه  انجام هاي پژوهش اکثر . ... و ينيد ـ يمل تيهو ،يفارس زبان و خط
 ييمقتوا سیاستگذاري مسئله به کشور داخل در ،ونيزيحلوـ ويراد سیاستگذاري حوزه در

 و بـا هـيف   ييمقتـوا  يهـا  فـزاره  ارائـه  منرـور  بـه  ها پژوهش نيا از يبرخ. اني پرداخته
ـ ا. انـي  هشـي  انجـام  يملـ  رسـانه  هاي يساز برنامه در ييمقتوا يسیاستگذار  از دسـته  ني
ـ  و ياسـت یس يها فزاره ارائه را خود هيف ،ها پژوهش  نيحـيو  بـراي  ياسـت یس اصـول  اي
 ييمقتـوا  يشناسـ   یآسـ  بـا  و انـي    کـرده  اعـالم  يملـ  رسانه يبرا ييمقتوا يها سیاست
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ـ  سـازوکار  ضـعف  بـه  اشاره ،نیهمچن و ها  یآس ارائهي، مل رسانه يها برنامه  در يدرون
 بـا از آن نیـز   پـس . انـي  داده شکل را خود مسئله ها، سیاست نيا اصال  يبرا يمل رسانه
ـ يد آثـار  از يکـ ي يمقتوا لیحقل ـ آ از يبخشـ )ي ن  ييشناسـا  بـه ...(  و ميکـر  قـرآن  اتي

را  جينتـا  ي،اسـت یس اصول اي و ها فزاره ارائه با و اني زده دست ينيد و ياخالق يها فزاره
ـ ا شـين  يـي اجرا کـار  و سـاز  بـه طـور معمـول    ، بهها پژوهش نيا. اني کرده يبني جمع  ني

 از. انـي  داده قـرار  ياسـت یس اصـول  ارائـه  صرفاً را خود کار ويژه و اني نپرداخته ها سیاست
 را يشـنهاد یپ يهـا  فـزاره  اعتبـار  بـردن  باال دغيغه ،ها پژوهش از دسته نيا ،گريد يسو

 انـي؛  بـرده  بهـره  همه از شیب حم لیحقل و مقتوا لیحقل يها روش، رو ازايناني؛ و  نياشته
ـ  حوافـق  ياديـ ز حـي  حـا  حواني يم کهرا  يدلف مانني ييها روش حتي ـ ا در ياذهـان  نیب  ني

 .اني نياده قرار استفاده مورد ،کني جاديا خصوص

 ،همه از شیب ،اني داشته ييمقتوا سیاستگذاري دغيغه که يهاي پژوهش از گريد دسته
 ييمقتـوا  يهـا  سیاسـت  حـا  اني کرده حالش و پرداخته يمل رسانه يرسان اطالع کارکرد به

 شـيه  احخاذ کرديرو طور معمول، به. دهني قرار نرر ييحجي و يبررس مورد را خبر پخش
 ماننـي  ييهـا  فـزاره  حـا  اسـت  داشـته  حـالش  و بـوده  يانتياد کرديرو ،ها پژوهش نيا در

ـ ا. دهي شنهادیپ خبر ارائه در ياستیس اصول عنوان به را...  و دقت ت،یشفاف  از بخـش  ني
 ياسـت یس يهـا  فـزاره  خبرفـان،  بـه  مراجعه با که اني کرده احخاذ را ييها روش ها پژوهش
 .دهني ارائه را يخبر يمقتوا

 تيـ هو جيحـرو  بر زین ييمقتوا سیاستگذاري حوزه با مرحبط هاي پژوهش از يا دسته

 و زبـان  ،خـط  حفـظ  بـه  يمل رسانه اهتمام مسئله با ،ها پژوهش نيا. اني داشته حأکیي يمل

ـ ا در يملـ  هنرسا اهتمام لزوم و داده شکل را خود مسئله ،کشور يمل تيهو نیهمچن  ني

 يمـرز  بـرون  يهـا  شـبکه   انتخـار  اغلـ  بـا   ها پژوهش نيا. اني کرده نییحب را خصوص

 يرانيا يمل تيهو جيحرو براي اي رسانه نهيفز نيبهتر را آنها خود، يبررس مورد عنوان به

 .اني دانسته مرزها از خارج در

 هـاي  پژوهشکه  ففت حوان يم يداخل هاي پژوهش در شيه احصا نیمضام سهيميا با

 از اول انيـ جر با ،پژوهش کرديرو لقاا به يي،مقتوا سیاستگذاري حوزه در شيه انجام
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ـ دار يسـازفار  يمفهـوم  مـيل  در شيه ارائه اول کرديرو ـ ا. ين  مطالعـات  را کـرد يرو ني

 بـا  کـه ( 2107) مـان ابر نیهمچنـ  و( 2113) تیاسـم  ،(2119) لئیـ کو مکو  0نبرگیکول

. نـي نک مـي  يبانیپشت هستني، موافق رسانه صنعت در يدولت و يتیهاي حاکم سیاستگذاري

 يـا ( 2101) يمنيفر مانني ييکارها با مشابهت ،مطالعات از دسته نيا زین يروش لقاا به

 ،(2101) سیپـاپ  مطالعـه  با جز ،حوجه مورد نیمضام لقاا به و رنيدا( 2102) تسونیوال

 .شبیه نیستني پژوهش نيا در شيه يبررس مطالعات ريسا هب( 2101)و کرومسويک  احس

 اسـتگذاران یس سیاسـتگذاري،  نييفرا يشناس  یآس)ي مل رسانه در سیاستگذاري نييفرا ●

 در يفراوانــ لقــاا بــه موضــوع نیدومــ ....( ،يملــ رســانه در سیاســتگذاري نفعــان يذ و

ـ راد سیاستگذاري يداخل هاي پژوهش  در سیاسـتگذاري  نـي يفرا مطالعـه  ون،يـ زيحلو -وي

ـ ا را خـود  مسـئله  طور معمول، به مطالعات نيا. است بوده يمل رسانه  سـازمان  فونـه  ني

ـ ا همطالع شان هيف اي، رسانه سیاستگذاري نييفرا در تیشفاف نبود لیدل به که اني داده  ني

 ينـي يفرا چنـین  يشناسـ   یآسـ  بـه  اغلـ   ،هـا  پـژوهش  از دسته نيا. است بوده نييفرا

ـ دل را ها سیاست نيحيو نييفرا در ييانیم اطالعات نبود و اني پرداخته  وریـ مع ياصـل  لی

 هـاي الگو ارائـه  براي حالش همچنین در. اني دانسته يمل رسانه سیاستگذاري چرخه بودن

 روش بـا  هـا  داده يآور جمـع بـا   و يفیک کرديرو با ي،مل هرسان در سیاستگذاري مناس 

ـ ا در شيه استفاده يها ميل بیشتر. اني افتهي دست جهینت نيا به ،مصاحبه  ،هـا  پـژوهش  ني

 اي رسـانه  ياسـتگذار یس يهـا  مـيل  و اني بوده يعموم سیاستگذاري يها ميل از برفرفته

 ي،ملـ  رسانه در سیاستگذاري يبرا ها ي اين پژوهششنهادیپ نييفرا. اني شيه فرفته يهيناد

 در سیاسـتگذاري  نـي يفرا از يکاف اطالعات نبود نخست،. نيارد اجرا تیقابل لیدل سه به

 و اداره شــکل در يملــ رســانه ژهيــو طيشــرا دوم آن، بــر ثرؤمــ عوامــل و يملــ رســانه

آفـاه نبـودن    ،سـوم  و سـازد  يم متفاوت گريد مشابه يها رسانه با را آن که سیاستگذاري

بـرداري نکـردن از آنهـا     و بهـره  ييـ جي اي رسـانه  سیاستگذاري يها ميل از ژوهشگرانپ

 .باشي يمل رسانه طيشرا با متناس  کهنقوي  به

                                                      

1. Cuilenburg 



11  0931زمستان ( / 011)پياپي  4/ شماره ششم و هاي ارتباطي/ سال بيست پژوهش 

 شـيه  ارائـه  اول کرديرو از دوم انيجر با ي،کرديرو لقاا به ها پژوهش از دسته نيا

هـاي   ذاريسیاسـتگ  بـه  يانتيـاد  نگـاه  ،کـرد يرو نيا در. يندار مطابيت يمفهوم ميل در

 نيحـر  برجسـته ( 2111) يمنيفر. است برجسته يدولت يها رسانه صورت فرفته از طريق

ـ ا زین يروش لقاا به. دارد حوزه نيا در را کارها  يکارهـا  بـه  هـا  پـژوهش  از دسـته  ني

 مطالعـات  بـا  ،شـيه  برجسـته  میمفـاه که از نرـر   همچنان ؛هستني کينزد( 2113) هاچن

 .يندار مطابيت( 2101) اکريجا

در ايـن   کـه  اسـت  ديگـري  موضوع ،يمل رسانه سیاستگذاري حوزه در نفعان يذ ●

 هـا  آشنا نبودن با نرريه لیدل به هرچني پژوهشگران. است فرفته قرار مطالعه مورد حوزه

 بـه  رجـوع  با اني، نبرده بهرهاز آنها  يک هی از  باًيحير نفعان يذ شبکه لیحقل يها روش و

 در سیاسـتگذاري  نـي يفرا بـر  ثرؤم عوامل و نفعان يذ ييناساش به اني کرده حالش خبرفان

 در نفعــان يذ ييشناســا مرحلــه در ،حــوزه نيــا هــاي پــژوهش. بپردازنــي يملــ رســانه

ـ م و کار و ساز ييشناسا براي و اني شيه متوقف يمل رسانه سیاستگذاري  يحأثیرفـذار  زانی

 .اني کردهن يحالش نهرسا نيا در سیاستگذاري نييفرا مختلف مراحل بر کنشگران نيا

 ي،مفهـوم  مـيل  در شـيه  اشاره اول کرديرو از اول انيجر با ،ها پژوهش نيا کرديرو

( 2100) هرمـان  بـا  ،هـا  پـژوهش  نيا در استفاده مورد يها روشهمچنین . دارد مطابيت

 و نورن يکارها مشابه را آنها حوان يم استفاده مورد میمفاه لقاا به و است سهيميا قابل

 .دانست( 2101) همکاران

ـ راد) رسـانه  صنعت در سیاستگذاري تیقابل ●  نيحـر  مهـم  از يکـ ي ،(ونيـ زيحلو -وي

بـر  . انـي  پرداختـه  آن به فرض شیپ نيا قبول اي رد با ها پژوهش اکثر که است يموضوعاح

 بـا  ي،داخلـ  هـاي  پـژوهش  از يبرخ ،مطالعه نيا در شيه ارائه يمفهوم چارچور اساس

 يبرخ و اي رسانه سیاستگذاري در دولت يحياکثر يکنشگر لزوم دادن قرار فرض شیپ

 هـر  موضـع  از فراحـر . اني داده شکل را خود پژوهش چارچور فرض، شیپ نيا رد با زین

ـ قابل موضـوع  بـه  ،دسته دو هر در ها، پژوهش نيا از کيام  صـنعت  در سیاسـتگذاري  تی

 لیـ حقل به معمول، طور به ها پژوهش نيا. است شيه پرداخته آن در دولت نيش و رسانه
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 بـا  ي،اسـ یس يکنشـ  را اي رسانه سیاستگذاري و اني پرداخته حوزه نيا در قيرت ساختار

 .اني دانسته قيرت ابزار از استفاده

 اسـتفاده  با که است يمفهوم ميل در شيه اشاره دوم کرديرو ها، پژوهش نيا کرديرو

 میمفاه. است شيه اختهپرد ها پژوهش يبني چارچور به ،آن در موجود انيجر دو هر از

 هرمـان  و( 2113)ز همفر هاي پژوهش جينتا با هايي مشابهت ،دسته نيا در استفاده مورد

 .شود دييه نمي يمشابهت ،گريد موارد در. دارد( 2100)

 يالگـو  ارائـه  ،هـيف  ،مطالعـات  از دسته نيا در: اي رسانه سیاستگذاري هاي ميل ●

ي عمـوم  سیاسـتگذاري  هـاي  مـيل  ازور معمول، ط و به بوده يمل رسانه در سیاستگذاري

 اغل  بـا غفلـت   ها پژوهش نيا. است شيه استفاده...(  و ينييفرا ميل ،يا چرخه ميل)

 بسـنيه  يعمـوم  سیاسـتگذاري  يميقـي  هـاي  ميل به ،اي رسانه سیاستگذاري هاي ميل از

 مـيل  ارائـه  به ي،ميپارادا ميل و يحئور فرانيد روش از فیري و اکثر آنها با بهره اني کرده

 .اني  پرداخته يونيزيحلو -ويراد صنعت در سیاستگذاري خصوص در

مشـابهت   يجهان هاي پژوهش با ،کرديرو زمینه در صرفاًرا که  مطالعات از دسته نيا

 .داست يسنت سیاستگذاري يعني اول کرديرو از ،اول انيجرحوان همسو با  مي دارني،

 است اي رسانه سیاستگذاري مهم موضوعات از يکي رسانه در 0يفذار کار دستور ●

 کـرد يرو بـا  يانـيک  مطالعـات  حـاکنون  دهـي  مـي  نشـان  يداخلـ  هاي پژوهش مطالعه که

 حـرين  اصـلي  از يکـ ي کـه  آنجـا  از. در خصوص آن صورت فرفتـه اسـت   سیاستگذاري

 سـطو   حـا  ياسـت یس سـطو   از طور معمول، به و است يکارفذار دستور رسانه، اهياف

ـ ا بـه  حـوجهي  بـي  هسـتني،  ریـ درف آن بـا  اي رسانه هاي نسازما ياحیعمل  در موضـوع  ني

 .است حأمل قابل حوزه نيا هاي پژوهش

ديگـر   از نينـو  يهـا  رسـانه  با ونيزيحلوـ ويراد صنعت استگذارانیس مواجهه نوع ●

ـ ا در کـه  چنان اني داشته حوجه آن به يداخل پژوهشگران حازفي به که است يموضوعاح  ني

ـ ا. اسـت  شـيه  انجـام  يخـوب  نسـبت  به اما هیاول ايه پژوهش زمینه،  بـا  هـا  پـژوهش  ني

                                                      

1. agenda setting 
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 صـفقه  عنـوان  بـه  ياجتمـاع  يها رسانه از يمل رسانه نهیبه استفاده دادن قرار فرض پیش

ـ ا از يملـ  رسانه نهیبه استفاده يهاسازوکار اني کرده حالش ،0دوم شينما  يهـا  رسـانه  ني

 دوم کـرد يرو بـا  ها پژوهش از دسته نيا .کنني ارائه ياستیس هاي فزاره قال  در را ييجي

 حـوزه  در نیـز ( 2101) همکـاران  و نـورن  مطالعـه  بـا  و هستني سازفار يمفهوم ميل از

 .هايي دارني مشابهت استفاده مورد میمفاه
 

 های داخلی در حوزه سیاستگذاری راديوـ تلويزيون . الگوی مفهومی پژوهش1شکل 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جريان اول ومجريان د جريان اول جريان دوم
 ای رویک د اول در سیاستگذاری رسانه ای رویک د دوم در سیاستگذاری رسانه

شـود، الگـوي مفهـومي حاصـل از مطالعـه       مشـاهيه مـي   0فونه که در شـکل   همان

هاي داخلي در حوزه سیاستگذاري راديوـ حلويزيون، بر اسـاس مفـاهیم مطـر      پژوهش

ن پژوهش ارائه شيه است. هر يـک از مفـاهیم   شيه در باال و همچنین الگوي مفهومي اي

هاي داخلي، بسته به اينکـه در کـيام رويکـرد و     و زير مفاهیم استخراج شيه از پژوهش

 اني. شيه بنيي  فیرني، دسته جريان بر اساس الگوي مفهومي پژوهش قرار مي

 انیم ييیعم يدانش شکاف که دهي مي نشان دسترس، در يداخل منابع در جستجو

 سیاستگذاري هاي پژوهش رامونیپ ،شرویپ هاي دانشگاه و کشورها يپژوهش حجارر

                                                      

1. second screen 

 

سیاستگذاری -
محتوووووووای 

 س گ می

سیاسووتگذاری  
 محتوای خر ی

 
 

 مفاهیم اصلی:
شناسوووایی -

ذی نفعووووان 
سیاستگذاری 

 رسانه
تحلیوول ذی -

نفعووووووووان 
سیاستگذاری 

 رسانه

مفاهیم 
 اصلی:

مدل های -
های  مدل

سیاستگذاری 
یمومی و 
 ای رسانه

 مفاهیم اصلی:
دستور کار -

گذاری در 
دستور 

کارگذاری در 
های  سیاست

 یملیاتی رسانه

 
 

 مفاهیم اصلی:
مطالعه ف اینود   -

 سیاستگذاری
ارائوووه الگووووی -

ف اینووووووووودی 
سیاسوووووتگذاری 

 رسانه

 
 

 مفاهیم اصلی:
کنشوووووگ ی  -

دولووووووووت در 
 سیاستگذاری

تار تحلیل ساخ -
يوووووووودر  در 
سیاسووووتگذاری 

 رسانه

 
 

 مفاهیم اصلی:
الگوی تو ویج   -

صووفحه نمووایش 
 دوم
ب رسوووووووی  -

هوووای  چوووالش
های نوین  رسانه

 ب ای تلویزیون

سیاستگذاری 

 رسانه محتوایی

 
 

 نفعان  ذی
 ای سیاستگذاری رسانه

های  مدل
 سیاستگذاری

 ای رسانه 

دستورکارگذاری در 
 رسانه

ف ایند سیاستگذاری 
 سانهدر ر

يابلیت 
سیاستگذاری در 
 رسانه

مواجهه سیاستگذار 
 های جدید با رسانه
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 لقاا به يداخل هاي پژوهش و( ونيزيحلوـ ويراد سیاستگذاري بر حأکیي با) اي رسانه

که  کرد ادعا حوان مي. دارد وجود پژوهش انجام وهیش و يپژوهش موضوعات در يروزآمي

 سیاستگذاري حوزه در پژوهش الزامات ،حوزه نيا در فرفته انجام يداخل هاي پژوهش

 موجود اطالعات اساس بر و اني نياشته مينرر را( 2103 همکاران، و کالب دن ون) اي رسانه

 از کپارچهي و روشن واض ، نییحب ،طيشرا نيا در. اني برده شیپ را خود کار دسترس در و

 در آن از مشترک درک و برداشت ،يدانش شکاف پرکردن به حواني يم اي رسانه سیاستگذاري

 نيا دغيغه. کني کمک رانيا ياسالم يجمهور يمایس و صيا سازمان و يعلم جامعه

 و ها  دانشگاه انیم ،خصوص نيا در حوافق مورد و مشترک ریحفس و برداشت نبود ،پژوهش

 نيا استگذارانیس به کمک يبرا .است بوده رانيا ياسالم يجمهور صياوسیماي سازمان

 ييجي طيشرا با يسنت سیاستگذاري نييفرا قیحطب زیانگ بر چالش کار دار يهعه که سازمان

 و يکاربرد هاي پژوهش نهاد، دو نيا مشترک يهمکار با است يیام هستني ها پلتفرم عصر

 .رديپذ صورت يمل رسانه طيشرا با متناس 

 منابع

سـيما،وصـداسـازماندرسازيبرنامهارتباطيتحليل(. 0914) ، مريم.کار ابريشم
 علـوم  دانشـکيه  ارشي، يکارشناس نامه انيپا .نوجوانانويژهسازيبرنامهمورديمطالعه

 .حهران دانشگاه ،اجتماعي

اي و  (. ضـرورت حجييـي نرـر در سیاسـتگذاري رسـانه     0914پور، شعبانعلي. ) بهرام

 .41-14(، 2)03، رسانهمطبوعاحي. 

 سـازمان  در اي رسـانه  ياستگذاریس يابيارز(. 0931، علي. )خواجه نايیني، احمي و پاکزاد

 .073-031(، 14) 21 ،راهبرد .رسانه افق انياز چشم سني يمورد مطالعه: مایس و صيا

 ســازوکار ي(. بــازطراح0934). آمنــه ،يمقمــيآقا کالحــه و يیســع مقمــي ،يمیحســل

 سـازمان : مطالعـه  مـورد )ي ا رسـانه  سواد يارحيا کرديرو از متأثر يا رسانه سیاستگذاري

 (.2)1 ،رانيايفرهنگقاتيتحق (.رانيا ياسالم يجمهور يمایس و صيا

http://ensani.ir/fa/article/author/40119
http://ensani.ir/fa/article/author/40119
http://ensani.ir/fa/article/author/156128
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 ونيـ زيحلو در يشينما مقصوالت يیحول سیاستگذاري .(0931) .رضا مقمي پور، يحيو

 (.0)3 ،هنروفرهنگدرزن ي.اسالم خانواده تيمقور با رانيا

 ييشناسـا : يا رسـانه  يفـذار  يمشـ  خـط  يسـاز  مفهـوم (. 0931). سیداح ان،یئ خواجه

 .00-41 (،13)01 ،يارتباطيهاپژوهش.عمل حوزه و نييفرا ها، لفهؤم

ــبن يپژوهشــ(. 0934). طــاهر ،ياربطــان روشــنيل ــاه حــوزه در نيادی  ينرــر میمف

 (.9)7 ،يدولتتيريمد ي.ا رسانه ريسیاستگذا
. سـمیه  ،لبـافي  و وحیـي  عيیلـي، سـیي   ؛اصغر عزت، علي پور ؛روشنيل اربطاني، طاهر

هـاي بنیـادين در    لفـه ؤطراحي و حبیین ميل سیاستگذاري خبـري بـر اسـاس م    (.0934)

 .013-097 ، 21، هايمديريتعموميپژوهش .سیماي جمهوري اسالمي ايران و صيا

تلويزيــونيهــايشــبکهايرسـانهگــذاريمشــيخـ (. 0931. )هیســمي، صـادق 
ـ پا .کشـورازخـار ايرانيانمليهويتتقويتوحفظمنظوربهمرزيبرون  نامـه  اني

 .حهران دانشگاه ،تيريمي دانشکيه ارشي، يکارشناس

صداوسـيمايسازماندرسياستگذارينديفراشناسيآسيب(. 0931). هیسم ،يافلب
ـ پا .مطلـوبيالگوارائههدفبارانياياسالميجمهور  ارشـي،  يکارشناسـ  نامـه  اني

 .حهران دانشگاه ،تيريمي دانشکيه

ـواثربخشيخبرسياستگذاريمدليطراح .(0934). هیسم ،يلباف انتخابـاتژهي
 ،تيريمـي  دانشکيه دکترا، رساله .رانياياسالميجمهوريمايسدريجمهوراستير

 .حهران دانشگاه

 يا رسـانه  يها استیس ييیحطب مطالعه(. 0933). مقمي يیس ،يکاظم ي ومهي راد، انیمقسن

 (.4)0 ،نينويهارسانهمطالعات .اي ماهواره هاي حلويزيون با مواجهه در ييایآس يهارکشو
سـيمايوصـداخبـريسياسـتگذاريهـايآسـيبالعـهمط(. 0932ي، علـي. ) جانينور

 .حهران دانشگاه ،البرز سيپرد ارشي، يکارشناس نامه انيپا .انتخاباتدرايراناسالميجمهوري
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