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مقدمه

سیاستگذاري رسـانه اي 0حـوزه اي جييـي در ادبیـات مـييريت رسـانه مقسـور
مي شود که بهمنرور راهبري رسـانههـا در سـط حاکمیـت ظهـور پیـيا کـرده اسـت.
سیاستگذاري رسانهاي ،نيطه حالقي قانون ،سیاست و اقتصـاد اسـت و سـعي دارد بـه
نتايج مطلور اجتماعي در يک مقیط سیاسي فاه متضاد دسـت پیـيا کنـي (جايـاکر،2
 .)021 :2101حقوالت در حوزه رسانه نشان داده است که فناوريهاي جييي چگونـه
باعث حجييي نرر در سیاستگذاري هاي رسانه اي آينيه مـيشـوني .سیاسـتگذاري هـاي
رسانهاي آينيه ،چه بازارميار باشني و چه مقصول نرامهاي ميرراتفـذاري ملـي يـا
بینالمللي ،بر اساس پژوهشها (احس 9و کرومسويک 2101 ،4و همريـک )2113 ،3در
اصل ،مستلزم مجموعه اي از اصول اني که در سط اجتماعي در موردشان حوافق وجود
داشته باشي؛ ازاين رو ،بیش از همه ،افکار عمومي جامعه اسـت کـه سیاسـت هـا را در
ارحباط با رسانهها شکل ميدهي.
مفهوم سیاستگذاري رسانهاي اخیراً بهنقوي نراممني وارد ادبیات مييريت رسـانه شـيه
است؛ از اين رو ،پژوهش هاي اين حـوزه نیـز بـا رويکردهـاي مختلفـي انجـام مـي فیـرد.
ويژفيهاي صنعت رسانه ،چالشهايي را براي پژوهشهاي سیاستگذاري رسـانهاي ايجـاد
کرده است که آن را پیچیيهحر از سیاستگذاري در ساير زمینهها مـيکنـي (برامـان.)2107 ،1
پژوهش هاي داخلي مرحبط با سیاستگذاري رسانه اي نیز از پرداختن به اين چالش ها جيا
نیستني چنان که در سال هاي اخیر ،مطالعـاحي در ايـن خصـوص صـورت فرفتـه اسـت.
هرچني برخي از ايـن مطالعـات بـه شـکل مسـتيیم بـه مفهـوم سیاسـتگذاري رسـانهاي
نپرداختهاني و يا دستکم ،رويکرد رسانهاي به اين موضوع نياشـتهانـي و از رشـتههـايي
مانني حيوق و سیاستگذاري عمومي ،در زمینـه مسـائل مطـر در حـوزه سیاسـتگذاري
رسانهاي (بيطرفي شبکه ،مقافرت از دادهها ،حق مالکیت معنوي و  )...کـار کـردهانـي،
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ميحوان ففت که در چني سال اخیر رشي خوبي در اين خصوص مشـاهيه شـيه اسـت.
بررسيها نشان مي دهي؛ اکثر حولیـيات علمـي ايـن حـوزه در داخـل کشـور ،در قالـ
پاياننامه  -رساله و پس از آن ،مياالت بوده است.
از آنجا که حوزه سیاستگذاري رسانهاي با رويکردهاي مختلفي مـورد بررسـي قـرار
فرفته است (ون دن بالک 0و همکـاران ،)2103 ،آفـاهي نسـبت بـه ايـن موضـوع کـه
پژوهش هاي داخلي در حوزه سیاستگذاري رسانه اي با چه رويکرد هايي انجام مي فیرنـي
و نتايج چگونه ارائه مي شود ،از ضرورتهاي حعیین نيشه راه پژوهش هاي سیاستگذاري
رسانه اي در داخل کشور است .افر نيشه راه پژوهش هاي سیاستگذاري رسانه اي حيوين
نشــود ،در ســالهــاي پ ـیشرو ،شــاهي کمبــود پشــتوانههــاي پژوهش ـي در خصــوص
سیاستگذاريهاي رسانهاي در داخل خواهیم بود .در مطالعه حاضر ،حالش شيه است حـا
پژوهشهاي داخلي در حوزه سیاستگذاري رسانهاي (پاياننامه ،رساله و مياله) بـا حأکیـي
بر سیاستگذاري راديوـ حلويزيون ،مورد بررسي قرار فیرنـي و ضـمن ارائـه دسـته بنـيي
موضوعي ،به رونيهاي حاکم بر اين پژوهش ها پرداخته شود .ازاين رو ،پژوهش حاضـر،
نوع موضوعات ،مفاهیم ارائه شيه ،روش پژوهش و رويکرد هـاي نرـري پـژوهش هـاي
داخلي در حوزه سیاستگذاري راديوـ حلويزيون را ارائه خواهي داد؛ اقيامي که مـيحوانـي
مسیر را براي حيوين نيشه راه پژوهشهـاي ايـن حـوزه فـراهم کنـي .در همـین زمینـه،
پژوهش پیشرو در پي پاسخگويي به پرسشهاي زير بوده است:
● حوزه هاي موضوعي پژوهش هاي داخلي انجام شيه در زمینه سیاستگذاري راديـو
ـ حلويزيوني کياماني؟
● رويکردهاي نرري پژوهشهاي داخلي انجام شيه در زمینه سیاستگذاري راديـو ـ
حلويزيوني کياماني؟
● پژوهشهاي داخلي انجام شيه در خصوص سیاستگذاري راديـو ـ حلويزيـوني از
چه روشهايي بهره بردهاني؟
1. Van Den Bulck
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● مهمحرين شکافهاي دانشي میان پژوهش هاي داخلـي بـا موضـوع سیاسـتگذاري
راديو ـ حلويزيوني با موارد مشابه در دنیا کيام موارد هستني؟
چارچوب مفهومی پژوهش

با جستجو در ادبیات حوزه سیاستگذاري حلويزيوني ،اولین و با اهمیتحـرين کارهـا
در حوزه حعاريف قرار ميفیـرد ،ازايـنرو ،در ادامـه حعـاريف موجـود از سیاسـتگذاري
رسانه اي به لقاا روني حاريخي ،ارائه شيه اسـت .يونسـکو )0372( 0بـراي اولـین بـار،
سیاستگذاري رسانه اي را مجموعه اي از اصول و هنجارهـا حعريـف مـي کنـي کـه بـراي
هيايت رفتار نرام هاي ارحباطي بنیان نهاده شيه است .مککوئیل )2111( 2سیاسـتگذاري
رسانه اي را طرحي براي مـييران دولتـي مـي دانـي کـه بـراي انجـام اهـياف مشـخ

،

مأموريت يافتهاني حا در يک ساختار قانوني و مييريتي که ممکن اسـت مقلـي ،ملـي يـا
بینالمللي باشي ،عمل کنني .در نگاه هاچن )2113( 9سیاسـتگذاري رسـانه اي عبـارت از
راهبردهاي کلي و کالني است که به هيايت کالن رسانهها در نیل به اهـياف مشـخ
نرام حاکم کمـک مـي کنـي .فريـيمن )2111( 4اعتيـاد دارد؛ سیاسـتگذاري رسـانه اي از
اييئولوژيهاي سیاسي ،فرهنگي و اجتماعي کشور و ارزشهايي کـه زيـر بنـاي آنهـا را
حشکیل ميدهني ،ناشي مـي شـود و مـيکوشـي ايـن ارزش هـا را بـا نیازهـاي واقعـي و
آينيهنگريهاي رسانهاي مربوط سازد .ون دن بالک و همکـاران ( )2103سیاسـتگذاري
رسانه اي را فعالیتي در جهت مشارکت همه ذينفعان رسانه در حصمیم فیري هاي صنعت
رسانه ميدانني .آنان ميل حکمراني رسانه را ارائه ميکنني که در آن ،حليه سیاسـتگذاري
در دو بعي سیاسـتگذاران و سـط سیاسـتگذاري فسـترده شـيه اسـت .بـه ايـن معنـا،
سیاستگذاري شامل کنشگراني از دولت ،صنعت رسانه و نهادهاي عمومي مـي شـود کـه
در سط ملي ،منطيـهاي و بـین المللـي سیاسـتگذاري مـيکننـي .خواجـهئیـان (،)0931
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سیاســتگذاري رســانهاي را حــيوين سیاســتهــاي کــالن و راهبــردي بــراي اســتفاده از
رسانههاي حقت اختیار بهمنرور اجراي مأموريتهاي مورد نرر سیاستگذار ،بـا در نرـر
فرفتن مقیط رسانه اي مي داني .سیاستگذاري رسانه اي را حنریم قوانین و ميـررات بـراي
کنترل مالکیت در صنعت رسانه نیز حعريف کرده اني (اسمیت 0و حامبیني .)2102 ،2از نرر
والیتسون ،)2102( 9سیاستگذاري رسانهاي ،ايجاد حعادل بین قابلیت رسـانههـاي جييـي
بهعنوان ابزاري رهاييبخش و ابزاري بـراي نرـارت و کنتـرل اسـت .همچنـین احـس و
کرومسويک ( )2101از پژوهشگران پرکار در حوزه سیاستگذاري رسانه ،ايـن سیاسـتگذاري
را حالش در راه حوسعه اصولي مانني آزادي بیان ،حريم خصوصي ،حق مؤلـف و  ...در نرـام
رسانهاي حعريف کردهاني .برامـان ( ،)2107سیاسـتگذاري رسـانهاي را ،ايجـاد حعـادل بـین
قيرت رسانه ها و همچنین ابزار نرارت و کنترل دولـت مـي دانـي .جايـاکر ( )2101نیـز
سیاستگذاري رسانه اي را اقيامات يا حصمیمفیـريهـايي حعريـف مـي کنـي کـه سـازمان
رسانه اي ،حقت حأثیر عاملي خارجي بهطور داوطلبانه احخاذ مي کني و يا نیاز به احخـاذ آن
دارد .نورن 4و همکاران ( ،)2101سیاستگذاري رسانهاي را حعامل و سازفار کردن اصول
و ارزشهاي حاکمیت با فناوريهاي نوين رسانهاي ميدانني .لبـافي و ويلیـامز)2103( 3
سیاستگذاري رسانه اي را فعالیتهاي حنریمفري در صنعت رسانه حعريف مي کنني که بـا
هيف حفظ و حوسعه منافع ذينفعان و کنترل قيرت در اين صنعت صـورت مـي فیـرد.
ون دن بالک و همکاران ( )2103نیز سیاستگذاري رسـانه اي را درک و حجزيـه وحقلیـل
پیچیيفيهاي مقیط عمومي مؤثر بر صنعت رسانه حعريف کردهاني.
بررسي پژوهش هاي صورت فرفته در حوزه سیاستگذاري رسانه اي نشـان مـي دهـي
(لبافي ،)0934 ،به لقاا نرري ،دو رويکرد در حوزه سیاستگذاري رسانه اي وجود دارد.
رويکرد اول که رويکرد سنتي به سیاستگذاري رسانه است ،رسانه هـا را نهادهـايي قابـل
سیاستگذاري مي داني و در اين زمینه ،بیشتر نيـش دولـت هـا و حاکمیـتهـا را پررنـگ
ميکني که براي حفظ منافع عمومي ،دست به سیاستگذاري رسـانهاي مـيزننـي .در ايـن
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رويکرد ،بیش از همه ،موضوعاحي مانني فرايني سیاستگذاري ،روابـط قـيرت و  ...مـورد
بررسي قرار ميفیرد .رويکرد دوم ،رويکردي است که به لقاا پیشـرفتهـاي فناورانـه
حــوزه ارحباطــات و ظهــور رســانههــاي نــوين عرصــه رســانه را عرص ـهاي غی ـرقابــل
سیاستگذاري مـيدانـي .در ايـن رويکـرد نیـز موضـوعاحي ماننـي سیاسـتگذاري رسـانه
اجتماعي ،بيطرفي شبکه و  ...مورد بررسي قرار ميفیرد .طبق اين چـارچور مفهـومي
ميحوان ميلها و نرريههاي موجود در حوزه سیاستگذاري رسانه اي را در قال

ايـن دو

رويکرد از يکييگر مجزا کرد .در اين دو رويکرد نیز جريان هاي مختلفـي وجـود دارنـي
که هر کيام ،سیاستگذاري رسانهاي را از منرري نگريستهاني.
رويکرد اول که رويکرد سنتي به سیاستگذاري رسانه اسـت ،رسـانه هـا را نهادهـايي
قابل سیاستگذاري مي داني (حـورو )2113 ،0و در ايـن زمینـه ،بیشـتر نيـش دولـتهـا و
حاکمیتها (اسمیت )2113 ،را پررنگ مي کني که براي حفظ منـافع عمـومي دسـت بـه
سیاستگذاري رسانه اي ميزنني (روشنيل اربطاني و همکاران .)0934 ،در رويکرد سـنتي
که رسانه ها را حـوزه اي قابـل سیاسـتگذاري مـي دانـي ،يـک جريـان را پژوهشـگران و
پژوهش هايي حشکیل دادهاني که سیاسـتگذاري رسـانه اي را يـک کـارکرد دولتـي حليـي
مي کنني (مککوئیل )2111 ،چنانکه در اين مسیر ،کارشناسان رسانه بايي صرفاً به دولت
مشورت دهني (ناپولي 2و میکل .)2111 ،9کسـاني ماننـي مـککوئیـل کـه سیاسـتگذاري
رسانه اي را طرحي دولتي مي دانني در اين جريان قرار ميفیرني .اين ميل ،به فراينـيهاي
غیررسمي سیاستگذاري حوجه نمي کني و اعتبار کمي براي ساير بـازيگران سیاسـتگذاري
به جز دولت قايل است .در حأيیي اين حقلیل ،برمان )2114( 4حوضی مي دهي کـه چطـور
سیاستگذاري پنهان 3بر وضعیت رسانه ها در سالهـاي اخیـر حـأثیر فذاشـته اسـت .وي
معتيي است؛ بیش از اينکه نيش آشکار دولتها را در سیاستگذاري ببینیم بايي بـه نيـش
پنهان البيهاي سیاسي حوجه کنیم .سیاستگذاري رسانهاي با اين رويکرد ،بـه حـيوين در
نهادهاي دولتي يا نیمهدولتي بازميفردد که ابزارهـاي حقريمـي ازجملـه سوبسـیيهـا را
3. Michelle

2. Napoli

1. Turow

5. latent policy

4. Berman
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براي حغییر دادن يا بهتر کردن ساختار و رفتار بازارهاي رسانهاي در اختیار دارني (نـاپولي و
میکل .)2111 ،جاياکر ( )2101نیز سیاستگذاري رسانه اي را اقيامات يا حصمیمفیريهـايي
حعريف مي کني که سازمان رسانه اي ،حقت حأثیر عاملي خارجي ،بـهطـور داوطلبانـه احخـاذ
ميکني و يا نیاز به احخاذ آن دارد .با مروري بر اين پـژوهشهـا بـه نرـر مـيرسـي؛ بـيون
شناخت از ابعاد مختلف سیاستگذاري هايي که در حیطه دولت صورت مي فیرني؛ نميحوان
درباره سیاستگذاري رسانهاي صقبت کرد (لیورو 0و لیوينگستون.)2112 ،2
اما در جريان ديگري که در رويکرد سنتي قرار مي فیرد ،موضـعي انتيـادي نسـبت بـه
سیاستگذاري رسانهاي شکل فرفته (فرييمن )2101 ،که نيـش دولـت را در سیاسـتگذاري
رسانهاي (اسمیت و حامبیني )2102 ،مورد نيي قرار ميدهي .کساني ماننـي فريـيمن در ايـن
جريان قرار ميفیرني .در اين جريان دوم ،از رويکرد سـنتي بـه سیاسـتگذاري رسـانـهاي،
نگرشي انتيادي بـه حضـور دولـت و حاکمیـت در سیاسـتگذاري رسـانهاي وجـود دارد.
پژوهشگران اين حوزه معتييني که دولتها مانع از انتشـار اطالعـات شـفاف از رسـانههـا
ميشوني زيرا آفاهسازي مردم از طريق رسانه ها در برخي مواقـع ،موقعیـت دولـت را نـزد
مردم حضعیف مي کني و مشروعیت آن را به خطر ميانيازد .احـس و کرومسـويک ()2101
اين سیاستگذاري را حـالش در راه حوسـعه اصـولي در نرـام رسـانهاي حعريـف مـيکننـي.
فرييمن ( )2101با استناد به ميلهاي سیاستگذاري رسانهاي مينويسي کـه درواقـع ،مـيل
نئــولیبرال دســت قــيرتهــاي اقتصــادي را در سیاســتگذاري رســانه بــاز فذاشــته و ايـن
قيرتهاي اقتصادي که اغل

به دولتها نزديک هستني ،بـا انقصـار مالکیـت و مقتـواي

رسانه ها ،درواقع ،آزادي انتخار را از مخاط  ،سل

و رسانه را بـا اهـياف خـود همسـو

کردهاني .جهانيسازي و دنبالهروي از بازار آزاد و نیز راهبرد رقابت آزاد با هـيف افـزايش
سود ،اقتصادي که در اين مکت

دنبال مي شود ،بـه همـراه نفـوذ سیاسـتگذاران بـر ميولـه

فرهنگ از طريق رسانهها ،باعث شيه است که آنهـا را بـه صـنايع فرهنگـي حبـييل کننـي.
ازاين رو ،سیاستگذاري رسانه اي را حنریم قوانین و ميررات براي کنترل مالکیت در صـنعت
2. Livingstone

1. Lievrouw
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رسانه نیز حعريف کردهاني (اسمیت و حامبیني .)2102 ،در همین زمینـه ،والتیسـون ()2102
نیز ،سیاستگذاري رسانهاي را ايجاد حعادل بین قابلیت رسانههاي جييي بهعنـوان ابـزاري
رهاييبخش يا ابزاري براي نرارت و کنترل مي داني .برخي از پژوهشـگران نیـز دخالـت
دولت را در سطقي حياقلي ميپذيرني .چارچوبي که ايـوانز 0و دانـيرز )2101( 2ارائـه
دادهانــي ،فراينــيي ســه مرحلــهاي را بــراي ســنجش مطلوبیــت اقــيامات نرــارحي و
سیاستگذاري هايي دولت پیشنهاد ميکني .نخستین مرحله ،بررسي وجود يا نبود سیسـتم
نرارحي و سیاستگذاري دولتي در صنعت رسانه است .دومین مرحله اين است کـه بايـي
ديي؛ آيا سیستم نرارحي و سیاستگذاري بیشتر با هيف کاهش آسی هايي که ممکن اسـت
باعث اختالل رسانه شوني (مانني رفتار مجرمانه کاربران) استفاده ميشود يـا بـراي کـاهش
رقابت در صنعت رسانه يا سوءاستفاده از جايگاه سیاسي رسانه ها .افر روي هم رفته ،دولت
از سیستم نرارحي و سیاستگذاري خود براي کاهش آسی هايي کـه ممکـن اسـت باعـث
اختالل رسانهها شوني ،استفاده ميکني ،اقيام ديگري ضروري نیست؛ اما افـر احصـا شـود
که سیستم نرارحي و سیاستگذاري دولتي با مياخله در صـنعت رسـانه ،رويکردهـاي ضـي
رقابتي را حشويق ميکني ،مرحله سوم و نهايي الزم است .اين مرحله ،شـامل ايـن پرسـش
ميشود که آيا مزاياي رفتار سیاسي و ضي رقابتي دولـت در راه منـافع عمـومي از مزايـاي
مثبت سیستم سیاستگذاري غیردولتي بیشتر است؟ افر چنین است ،نیاز بـه اقـيام ديگـري
نیست؛ اما افر برخالف اين است ،حخلفي رخ داده که نیاز به واکنش سیاستگذارانه دارد.
رويکرد دوم (رويکرد نوين) رويکردي است که بـه لقـاا پیشـرفتهـاي فناورانـه
حوزه ارحباطات (وو )2113 ،9و ظهور رسـانههـاي نـوين (وارد )2111 ،4سیاسـتگذاري
رسانهاي را امري غیر قابل انجام ميداني .در رويکرد نـوين بـه سیاسـتگذاري رسـانهاي،
حوزه رسانه ها و به ويژه رسانه هاي نوين را حوزه اي غیـرقابـل سیاسـتگذاري مـي داننـي
(مکچنزي .)2111 ،3جريان اول در اين رويکرد غیرقابل سیاستگذاري بـودن را بـه ذات
3. Wu

2. Donders

1. Evens

5. McChesney

4. Ward
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فناوريهاي نوين رسانهاي نسبت دادهاني .ميحوان ففـت کـه حتـي چنانچـه ايـن رونـي
کاهشـي در کــار باشـي ،سیاســتگذاري از میـان نخواهـي رفــت بلکـه شــکلي جييـي از
سیاستگذاري رسانه اي ايجاد خواهي شـي کـه حغییـري بـزرگ در ايـن زمینـه مقسـور
ميشود (چان چین .)2100 ،0پیشنهاد کاستن از فستره سیاستگذاري رسـانه اي نـاظر بـه
مسائلي از قبیل خواست عمومي و حـأثیري اسـت کـه بـر کـل جامعـه خواهـي داشـت
(همفرز .)2113 ،2دلیل اصلي اين است که روزبهروز از لزوم مشروعیت و عملي بـودن
برنامههاي سیاستگذاري متمرکز اينچنیني کاسته ميشود (ون دي دونک 9و همکاران.)2113 ،
در اين زمینه ،پاپیس ،)2101( 4سیاستگذاري رسـانه اي در فضـاي جييـي را فعـالیتي در
جهت مشارکت همه ذينفعان رسانه در حصمیمفیريهاي صنعت رسانه ميداني .او مـيل
حکمراني رسانه را ارائه مي کني که در آن ،حليه سیاستگذاري در دو بعـي سیاسـتگذاران و
سط سیاستگذاري فسترده شيه است .به ايـن معنـا ،سیاسـتگذاري شـامل کنشـگراني از
دولت ،صنعت رسانه و نهادهاي عمومي مي شود که در سط ملي ،منطيهاي و بـینالمللـي
سیاستگذاري ميکنني .ون دن بالک و همکاران ( ،)2103با لقاا اين موضـوع کـه حعیـین
اصول سیاستي مورد نیاز صنعت رسانه است ،حـيوين سیاسـتهـاي زمـانمنـي را در ايـن
صنعت حيريباً غیرممکن دانسته اني .لبافي و ويلیامز ( )2103نیز ،با رويکردي جامعنگـر بـه
فستره سیاستگذاري رسانهاي و نگاهي ويژه به کارکرد اصلي آن ،سیاسـتگذاري رسـانهاي
را عبارت از فعالیتهاي حنریمفري در صنعت رسانه ميدانني که بهمنرور حفـظ و حوسـعه
منافع همه ذينفعان و کنترل قيرت در اين صنعت صورت ميفیرد.
جريان دوم در اين رويکرد ،معتيي است که رسانه ها از منطـق بـازار پیـروي مـي کننـي و
دولت ها يا صاحبان رسانه ،نيش مستيلي در سیاستگذاري رسانه نيارني بلکه اين بازار اسـت
که سیاستهاي کالن حولیي مقتوا و زيرساختهاي رسانه اي را حعیین مي کني .امروزه فلسـفه
سیاستگذاري رسانه ،با اين اييه مطابيت دارد که الزم است بازاري فعال و بزرگ ،با مرزهـاي
باز ،در يک چارچور روشـن و حوافـق شـيه بتوانـي از پـس نیازهـاي روز افـزون و جـاري
3. van de Donk

2. Humphreys

1. Chan Chin
4. Puppis
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ارحباطات جامعه برآيي (سـالمزاده و همکـاران .)2103 ،بـر ايـن اسـاس ،حـوزه رسـانههـا،
حوزه اي نیست که لزوماً براي رفاه جمعي ،مناس

حليي شود .بلکه اين مناسبات بازار اسـت

که حعیین ميکني رسانه ها بايي چگونه عمـل کننـي (کـالین .)2101 ،0سیاسـتگذاري رسـانهاي
منطق بازار ،فناوري و همچنین نیازهاي مصرف کننيفان را دنبال کني؛ نه اينکه در پي حقمیـل
اهياف خود بر جامعه باشي (دويل .)2111 ،2مسائل مربوط به اثربخشي و مناس

بـودن ايـن

رويکرد سیاستگذاري در سال هاي اخیر ،بیش ازپیش در حـال افـزايش اسـت زيـرا حغییـرات
فناورانه ،نامشخ

شـين حفـاوتهـاي سـنتي در ايـن صـنعت و جهـاني شـين بازارهـاي

رسانهاي ،همگي نشان از نیاز به ارزيـابي مجـيد رويکـرد مناسـ

بـراي کنتـرل سـاختاري

صنعت رسانه دارني (ناپولي و میکل .)2111 ،درواقـع ،سیاسـتگذاريهـاي سـاختار صـنعت
رسانه ،اغل

با هيف حأثیرفذاري غیـرمسـتيیم بـر مقتـوا و بـه موجـ

آن دور زدن موانـع

احتمالي آزادي بیان و اقيامات مستيیمحر براي حأثیرفذاري بر مقتوا (ناپولي و میکـل)2111 ،
صورت ميفیرني .سیاستگذاران صنعت رسانه بيون حوجه به الزامات شیوههاي جييي حولیـي
و انتشار مقصول رسانه اي در بازار قادر نخواهنـي بـود صـنعت را بـه اصـول و ارزشهـاي
حاکمیت نزديک کنني (نورن و همکاران.)2101 ،
روششناسی پژوهش

نوع اين پژوهش بر اساس هـيف ،حوسـعهاي ،بـر اسـاس ماهیـت دادههـا ،کیفـي و
براساس روش فردآوري داده ها و اطالعات ،اسنادي بوده اسـت .روش انجـام پـژوهش
حقلیلي ـ حوصیفي بوده و داده ها از طريق روش پژوهش کیفي فراحرکی  9جمـع آوري و
حقلیل شيهاني .فراحرکی  ،نوعي مطالعه کیفي است که اطالعات و يافتـههـاي اسـتخراج
شيه از مطالعات کیفي ديگر را با موضوع مرحبط و مشابه ،بررسـي مـيکنـي .در نتیجـه،
نمونه مورد نرر براي فراحرکی  ،از مطالعات کیفي منتخ

و بر اسـاس ارحبـاط آنهـا بـا

پرسش پژوهش ساخته ميشـود (زيمـر .)2111 ،4فـراحرکیـ  ،پـس از مـرور يکپارچـه
3. meta-synthesis

2. Doyle

1. Collins
4. Zimmer
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ادبیات کیفي و حجزيهوحقلیل داده ثانويه و داده اصلي از مطالعـات منتخـ  ،بـه حقلیـل
يافتههاي اين مطالعهها دست ميزني (کانت .)2111 ،0فراحرکی  ،بر مطالعههاي کیفي که
لزوماً مباني نرري فسترده اي را شامل نميشوني ،حمرکز دارد و بـه جـاي ارائـه خالصـه
جامعي از يافته ها ،حرکیبي حفسیري از آنها را ايجاد ميکني .فـراحرکیـ
نگرشي نرام مني براي پژوهشگران ،از طريق حرکیـ

بـا فـراهم آوردن

پـژوهشهـاي کیفـي مختلـف ،بـه

کشف موضوعها و استعارههاي جييي و اساسي ميپردازد و با اين روش ،دانش جـاري
را ارحيا مي بخشي و دييي جامع و فسترده نسبت به مسائل پييي ميآورد .همانفونه که
اشاره شي ،در ايـن پـژوهش ،از روش فراحرکیـ

بـهمنرـور حفسـیر و حرکیـ

مفـاهیم،

رويکردهــا و حــوزههــاي موضــوعي پــژوهشهــاي داخلـي صــورت فرفتــه در حــوزه
سیاستگذاري راديوـ حلويزيون استفاده شيه است.
با حوجه به اينکه سیاستگذاري راديوـ حلويزيون ،بسته به ميتضیات مختلف اجتماعي،
اقتصـادي ،ســنتهــاي فرهنگـي و نرـاير آن ،مفــاهیم فونــافون و فــاه متضــادي را در
برمي فیرد ،در اين پژوهش ،حمامي رويکردها مينرر پژوهشگر بوده است .ازاين رو ،پس
از مشخ

شين هيف پژوهش که شناسايي حـوزههـاي موضـوعي مطالعـات داخلـي

صورت فرفته در حوزه سیاستگذاري راديوـ حلويزيون بوده است ،حمامي پـژوهش هـاي
اين حوزه ،از طريق پايگاه پايان نامهها و رسالههـاي دانشـگاههـا ،همچنـین پايگـاههـاي
علمي ،جستجو و جمعآوري شـيه انـي .پايـان نامـههـا و رسـالههـاي مـرحبط بـا حـوزه
سیاستگذاري راديوـ حلويزيـون ،از  02دانشـگاه (دانشـگاه حهـران ،صـياوسـیما ،عالمـه
طباطبايي (ره) ،آزاد اسالمي ،شهیي بهشتي (ره) ،امام صادق (ع) ،پیامنور ،حربیت ميرس،
بین المللي امامرضا (ع) ،باقرالعلوم (ع) ،معارف اسالمي قم و دانشگاه سوره) جمعآوري
شيهاني .همچنین مياالت مرحبط با حوزه سیاستگذاري راديوــ حلويزيـون از پايگـاههـاي
علمي مگايران ،نورمگز ،پرحال جـامع علـوم انسـاني و پايگـاه اطالعـات علمـي جهـاد
دانشگاهي به دسـت آمـيه انـي .حعـياد  41پايـان نامـه 00 ،رسـاله و  91ميالـه در حـوزه
سیاستگذاري راديوـ حلويزيون شناسايي شيني و در مجموع  17سني علمي ،مورد مطالعه
1. Connett
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و بررسي قرار فرفتني .منطق انتخار اسناد علمي يادشيه ،حمرکز آنها ،نخست بـر حـوزه
سیاستگذاري رسانهاي و سپس ،حوزه سیاستگذاري راديوـ حلويزيون بوده اسـت؛ يعنـي
حمام اسناد علمي مـرحبط بـا سیاسـتگذاري عمـومي در مرحلـه اول و اسـناد مـرحبط بـا
سیاستگذاري مطبوعات و فضاي مجازي در مرحله دوم کنار فذاشته شيه اسـت و ايـن
پژوهش حنها اسنادي را مـورد حقلیـل قـرار داده اسـت کـه بـه موضـوع سیاسـتگذاري
رسانهاي با چارچور مفهومي و يا میيان عمل راديو و حلويزيون پرداختهاني.
در ادامه ،بر اساس مراحـل و فـامهـاي ارائـه شـيه از سـوي سانيوسـکي 0و همکـاران
( )2117براي بهره فیري از روش فراحرکی  ،روني پژوهش ادامه پیـيا کـرد .مراحـل و روش
کلي  7مرحلهاي فراحرکی ؛ شامل :مشخ

کردن هيف ،مطالعه نراممني ادبیات ،جسـتجو و

انتخار پژوهش هاي مناس  ،استخراج اطالعات از پژوهش ها ،حقلیل و حرکیـ

يافتـه هـاي

حاصل از مطالعات کیفي ،کنترل کیفیت و ارائه يافتهها در زير پیموده شيه است.
 انتخار هيف :در فام اول اجراي پـژوهش بـا روش فراحرکیـ

هيف اصلي پژوهش مشخ

نیـاز اسـت ابتـيا

شود .هيف اصلي اين پژوهش ،همان فونـه کـه پـیش از

اين اشاره شيه است ،شناسايي حوزههاي موضوعي و رويکردهاي مطالعـات داخلـي در
خصوص با سیاستگذاري رسانهاي با حأکیي بر راديوــ حلويزيـون بـوده اسـت .بـه بیـاني
ديگر ،در اين مطالعه ،سعي بر اين بوده است که بر اساس پژوهشهاي داخلـي فذشـته،
پس از معرفي اجمالي سیاستگذاري رسانهاي (راديوـ حلويزيون) ،به دسـتهبنـيي و ارائـه
منسجم حوزههاي موضوعي و رويکردهاي اين مفهوم پرداخته شود.

 برخي از مهمحرين مفاهیم کلیيي که در جستجو مـورد اسـتفاده قـرار فرفتـهانـي،

شامل سیاستگذاري رسـانهاي ،2فراينـي سیاسـتگذاري رسـانهاي ،9سیاسـتگذاري پخـش
راديوـ حلويزيوني ،4سیاستگذاري مقتوايي ،3سیاستگذاران رسـانهاي ،1حقلیـل ذينفعـان
رسانه ،7ابزار سیاستگذاري ،1دستور کارفذاري 3و  ...هستني.
3. media policy process
6. media policymaker
8. policy tools

1. Sandelowski
2. media policy
4. broadcasting policy
5. broadcast content policy
7. media stakeholder’s analysis
9. agenda setting
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يافتههاي پژوهش

بررسي و جستجوي انتخابي پاياننامه ،رساله و ميـاالت :در آغـاز فراينـي جسـتجو،
الزم است مشخ

شود که آيا مياالت دريافتي ،متناس

با پرسش پـژوهش هسـتني يـا

خیر .در اين زمینه ،در هر يک از مراحل بازبیني ،مياالت بر اساس عوامل مختلفي ماننـي
میزان ارحباط با موضوع پژوهش مورد بررسي قرار فرفتني و مـواردي کـه داراي ارحبـاط
کمتري بودني ،از فرايني فراحرکی

کنـار فذاشـته شـيني .از آنجـا کـه هـيف پـژوهش،

شناسايي حوزههاي موضوعي سیاستگذاري رسانهاي با حأکیـي بـر سیاسـتگذاري راديوــ
حلويزيوني بوده است ،حمامي مطالعـات داخلـي (پايـاننامـه ،رسـاله و ميالـه) در حـوزه
سیاستگذاري راديوـ حلويزيون ،جمعآوري و موارد مشابه ،شامل سیاستگذاري مطبوعات
و يا سیاستگذاري رسانههاي اجتماعي کنار فذاشته شي .پس از طي ايـن فراينـي نیـز 17
سني علمي شامل پاياننامهها ،رسالهها و ميـاالت ،مـورد بررسـي قـرار فرفـت .در زيـر
نمودارهاي حوصیفي از اطالعات اين اسناد آميه است.
نمودار  .1فراوانی پاياننامهها و رسالهها در دانشگاههای مختلف کشور
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نمودار  .2تعداد مقاالت چاپ شده بر حسب نشريه منتشرکننده
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نمودار  .3تعداد پژوهشها بر اساس روشهای تحقیق مورد استفاده
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نمودار  .4تعداد پژوهشهای انجام شده بر حسب سال انجام
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استخراج مفاهیم مـرحبط بـا موضـوع پـژوهش :پـس از جمـعآوري اسـناد پژوهشـي
(پايان نامهها ،رسالهها و مياالت) ،متن حمامي اين اسناد با روش حقلیل اسناد مـورد حقلیـل
قرار فرفت .در اين مرحله ،حمامي جمالت و بنيهايي که مرحبط بـا موضـوع پـژوهش بـر
اساس کلیي واژههاي انتخابي بود ،انتخار و مفاهیم مـرحبط بـا آن اسـتخراج شـي .در ايـن
پژوهش  0241مفهوم (با احتسار موارد حکرار) از اسناد پژوهشي مورد مطالعـه ،اسـتخراج
شي که در زير نمونهاي از هر يک به همراه شیوه استخراج آنها آورده شيه است.
جدول  .1نمونهای از مفاهیم استخراج شده از متن پژوهشها

مفاهيم مستخرج
منبع
متن پژوهش (اصل متن)
هوودف ای ون پووژوهش ،پیشوونهاد تقویپور و همکواران ( ،)1236سیاسوووتگذاری محتووووایی در
تلویزیووووون ،سیاسووووتگذاری
سیاستهای محتوایی ،بوهمنظوور سیاستگذاری تولید محصوال
تولید محصوال نمایشوی بو ای نمایشی در تلویزیون ایو ان بوا هنجاری در سیمای جمهووری
اسووالمی بووهمنظووور توویثی بو
سیمای جمهوری اسالمی ایو ان محوریت خانواده اسالمی
جامعه
با محوریوت خوانواده بو مرنوای
سر زندگی اسالمی بوده است.
در این پوژوهش هودف تریوین اب یشوومکووار ( ،)1284تحلیوول سیاسوووووتگذاری سیاسووو وی،
میوو وزان تطووووابق اهووووداف ،ارترووواطی ب ناموووهسوووازی در سیاسووووتگذاری محتوووووایی،
چشوومانوودازها و منوواب اصوولی سوازمان صوداوسویما ،مطالعووه سیاسووتهووای ب نامووهسووازی،
موووردی ب نامووهسووازی ویووژه مکت انتقادی
سیاستگذاری رسانه و ارتراطا
با نظام کوالن سیاسوی کشوور نوجوانان
بوووده اسووت .پژوهشووگ ب و ای
تریووین و توصوویف ف اینوودهای
تولید در سازمان صوداوسویما و
تحلیوول مسووی تروودیل شوودن
سیاست های کالن محتوایی به
ب نامه ،از پارادایم هوای مکاتو
انتقوادی و مطالعوا ف هنگووی
به ه ب ده است.
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مفاهيم مستخرج
منبع
متن پژوهش (اصل متن)
هدف ،آسوی شناسوی ف اینود لرافی ( ،)1231آسوی شناسوی ف اینوود سیاسووتگذاری ،موودل
سیاستگذاری در رسانه ملوی و ف ایند سیاستگذاری در سازمان سیاسوتگذاری ،آسوی شناسوی
ارائووووه الگوووووی مطلوووووب صوووداوسووویمای جمهووووری ف ایند سیاستگذاری رسانه ملی
سیاسووووتگذاری در سووووازمان اسالمی ای ان بوا هودف ارائوه
صوووداوسووویمای جمهووووری الگوی مطلوب
اسالمی ای ان بوده است.
از آنجووا کووه حوووزه مطالعوواتی ،روشوووندل اربطوووانی ( ،)1234موو ور ادبیووا سیاسووتگذاری
سیاسووتگذاری رسووانه در کشووور پژوهشووی بنیووادین در حوووزه رسووانهای ،چووارچوب نظوو ی
جدیوود اسووت و توواکنون هوویچ مفاهیم نظو ی سیاسوتگذاری سیاستگذاری رسوانهای ،تولیود
ادبیووووووا در خصووووووو
پژوهشی در این حوزه اج ا نشده رسانهای
سیاستگذاری رسانهای
است ،هودف اجو ای پژوهشوی
نظ و ی در حوووزه سیاسووتگذاری
رسووانهای و تریووین چووارچوبی
نظ ی ب ای آن بوده است.
هدف از این پژوهش ،ط احوی تسلیمی و کالتوه آيامحمودی سووونجش سوووواد رسوووانهای
الگوی سیاستگذاری رسوانه ای ( ،)1234بووازط احی سووازوکار مخاط  ،بازبینی سیاستهوای
با رویک د سواد رسانه ای بووده سیاستگذاری رسانه ای متیث از رسانه ملی در خصو ارتقای
است .پژوهشگ ان با سونجش رویک د ارتقای سواد رسوانهای سواد رسانهای ،مدل ف اینودی
سواد رسوانه ای دانوشآمووزان (موووورد مطالعوووه :سوووازمان سیاستگذاری رسانه ای با هدف
نوجوان ،شاخصهوا و یوامول صوووداوسووویمای جمهووووری ارتقای سواد رسانهای مخاط
مووؤث بوو سووواد رسووانهای را اسالمی ای ان)
شناسایی ک دهاند و بوا تحلیول
سیاستگذاری های رسانه ملوی
در خصو با سواد رسوانه ای
سوووعی داشوووتهانووود مووودلی
سیاستگذارانه را بو ای ارتقوای
سوووطح سوووواد رسوووانهای در
ب نامههای آن ارائه دهند.
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ادامه جدول 1

متن پژوهش (اصل متن)
شناسایی زمینوههوای تقویوت
هوی وت اسووالمی  -ای ان وی در
شوورکههووای بوو ونموو زی از
ط یق سیاستگذاری رسوانه ای
در ای ون شوورکههووا ،از اهووداف
پژوهش بوده است.
هووودف از ایووون پوووژوهش،
شناسایی آسی های ساختاری،
محتووووووایی و رفتووووواری در
سیاسووووتگذاری خروووو ی در
صوووداوسووویمای جمهووووری
اسالمی ای ان بوده است.
بهمنظوور مواجهوه درسوت بوا
رسانههای ريی  ،این پژوهش
هدف خود را مطالعوه تطریقوی
اسووناد حوووزه سیاسووتگذاری
رسووانهای کشووورهای آس ویایی
به منظور دریافت شیوه مواجهه
آنهووا بووا دریافووت شوورکههووای
ماهوارهای ي ار داده است.
این پژوهش با تم کوز بو سوند
چشمانداز افق رسانه به مطالعوه
دیدگاههای کارکنان سوازمان در
این خصو میپ دازد .هودف،
شناخت میزان مطلوبیوت ف اینود
ط احی و اج ای سند چشمانوداز
افووق رسووانه از نظوو کارکنووان
سازمان صداوسیما بوده است.

مفاهيم مستخرج
منبع
صوووووووووووووواديی ( ،)1231هویووت ای انووی و اسووالمی،
خوو مشوویگووذاری رسووانهای یواموول تیثی گووذار ب و ف اینوود
شوووورکههووووای تلویزیووووونی سیاسووووتگذاری رسووووانهای،
ب ونم زی بهمنظوور حفو و شرکههای ب ونم زی
تقویوت هویووت ملووی ای انیووان
خارج از کشور
نوریجوووانی ( ،)1232مطالعوووه سیاسوووووتگذاری خرووووو ی،
آسوووی هوووای سیاسوووتگذاری آسوو وی هووووای سوووواختاری
خر ی صداوسیمای جمهووری سیاستگذاری خر  ،آسی هوای
محتوایی سیاستگذاری خر ی
اسالمی ای ان در انتخابا

محسوووونیانراد و کووووا می سیاستگذاری در زمینه دریافت
( ،)1235مطالعووووه تطریقوووی شرکههای ماهوارهای ،مطالعوه
سیاسوووتهوووای رسوووانهای تطریق وی اسووناد سیاسووتگذاری
کشورهای آسیایی در مواجهوه رسانهای کشورهای آسیایی
با تلویزیونهای ماهوارهای

پووواکزاد و خواجوووه نوووایینی سند چشومانوداز افوق رسوانه،
( ،)1236ارزیابی سیاستگذاری ف ایند ط احی و اجو ای سوند
رسووووووانهای در سووووووازمان چشمانداز افق رسانه ،مطلوبیت
صووداوس ویما :مطالعووه موووردی ط احی و اج ای سیاستها
سند چشمانداز
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منبع
متن پژوهش (اصل متن)
هوودف ای ون پووژوهش ب رس وی بهوو امپووور ( ،)1284ضوو ور
تطابق سیاستگذاری رسوانهای تجدید نظو در سیاسوتگذاری
بووا سیاسووتگذاری ف هنگووی ،رسانهای
اجتمایی و ايتصادی در کشور
بوووده اسووت .هموواهنگیهووا و
ناهماهنگیهای سیاسوتگذاری
رسووانهای بووا سیاسووتگذاری
ف هنگی ،اجتمایی و ايتصادی
طی دوره های جنگ ،سازندگی
و اصالحا  ،در ایون پوژوهش
ب رسی شده است.

 استخراج ميولهها (حرکی

مفاهيم مستخرج
سیاسووووتگذاری ف هنگووووی،
سیاستگذاری رسانه ای ،تطابق
سیاستگذاری رسانه ای با دیگ
حوزه های سیاستگذاری ،نقش
دولت در سیاستگذاری

يافتـههـاي کیفـي) :هـيف فـراحرکیـ  ،ارائـه حفسـیري

يکپارچه و جييي از يافته هاست .در اين مرحله ،ابتيا مقتواي پايان نامهها ،رسالهها و
مياالت انتخابي مورد بررسي دقیق قرار فرفت و مفاهیمي کـه بـا واژههـاي کلیـيي
ارحباط داشتني انتخار شيني و سپس بر اساس آنها ،ميولهها شـکل فرفـت .بـه ايـن
حرحی  ،ميولهها ساخته شيني و پس از استخراج آنها از متن پـژوهش هـاي صـورت
فرفته ،پژوهشگر بهمنرور حعیین جهتفیري و رويکرد پژوهشهـاي داخلـي انجـام
شــيه در حــوزه سیاســتگذاري رادي ـو -حلويزي ـوني بــا رجــوع بــه ادبی ـات حــوزه
سیاستگذاري رسانهاي ،رويکردهاي موجـود در ايـن حـوزه را شناسـايي کـرد .ايـن
بخش از کار ،به اين دلیل انجام فرفت که پس از شناسايي رويکردهـاي موجـود در
ادبیات نسبت رويکرد مطالعات داخلي با اين جهتفیريها روشن شود.
بر اساس چارچور مفهومي ارائه شيه از رويکردهاي مختلـف پژوهشـي در حـوزه
سیاستگذاري رسانهاي ،پژوهش حاضر که درصـيد بررسـي مطالعـات داخلـي صـورت
فرفته در حوزه سیاستگذاري رسانه اي با حأکیي بر سیاستگذاري راديـو -حلويزيـون بـوده
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است ،به شناسايي و حعیین رويکرد غال

موجود در پژوهش هاي داخلي و نسبت آن بـا

اين چارچور مفهومي پرداخته است.
نمودار  .5فراوانی پژوهشها در رويکردهای موجود در پژوهشهای
سیاستگذاری رسانهای
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همانفونه که در نمودار  3دييه ميشود ،اکثر پژوهشهاي انجـام شـيه ،بـا رويکـرد
سنتي به سیاستگذاري رسانه (با ايـن پـیشفـرض کـه صـنعت رسـانه ،حـوزه اي قابـل
سیاستگذاري است) پرداختهاني .در ايـن رويکـرد بیشـترين پـژوهش هـا ( 43پـژوهش)
مشروعیت سیاستگذاري را به دولت نسبت دادهانـي امـا ديگـران ،بـراي حضـور دولـت
بهعنـوان اصـليحـرين کنشـگر در حـوزه سیاسـتگذاري رسـانهاي (راديوــ حلويزيـوني)
مشروعیت قايل نیستني .فراواني سوم متعلق به پژوهش هـايي اسـت کـه اساسـاً صـنعت
رسانهها را قابل سیاستگذاري نميدانني و سازوکار بازار و خواست متغیر مخاطـ

را در

اين زمینه دلیلي بر نبود هرفونه نیاز به حيوين سیاستهاي بلنيميت از سوي مالکـان در
صنعت رسانه مي شمرني .فراواني چهارم نیز متعلق به پژوهش هايي است با پـیشفـرض
قرار دادن اين فزاره که حغییـرات فناورانـه در صـنعت رسـانه ،دلیلـي بـر نبـود قابلیـت
سیاستگذاري در اين حوزه است ،پژوهش خود را انجام دادهاني.
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 پــس از شــناخت مفــاهیم موجــود در حــوزه ادبی ـات سیاســتگذاري رســانهاي و
جستجوي آنها در پژوهش هاي داخلي انجام شيه در ايـن حـوزه ،پژوهشـگر میـزان
فراواني هر يک از مفاهیم را در پژوهش هاي داخلي استخراج کرده است .با اين کار،
رونيهاي موجود در پژوهش هاي داخلي احصا خواهي شي؛ اينکـه ايـن پـژوهش هـا
حاکنون ،به چه موضوعاحي حمايل نشان داده و بیش از همه بر آنها متمرکـز شـيهانـي.
همچنین از آنجا که برخي از مفاهیم ،بهصورت فزارههاي دوارزشي بوده انـي (ماننـي
حضور يا حضور نياشتن دولت در سیاستگذاري هـاي راديـو -حلويزيـوني) در ايـن
پژوهش ،با بررسي مطالعات داخلي مشخ

شي که هر يک ،کيام رويکرد را احخـاذ

کرده و به آن حمايل نشان دادهاني .در ادامه برخي از حوزه هاي موضوعي احصا شيه،
در قال
قال

جيول و همچنین فراواني هر کيام از اين حوزه ها در مطالعات داخلـي ،در
نمودار آورده شيه است.
جدول  .2حوزههای موضوعی استخراج شده

1
2
2
4
5
6
2
8

حوزههاي موضوعی سياستگذاري رسانهاي (راديو-تلويزيونی)
سیاسووووتگذاری محتوووووای پخووووش
 21البیهای سیاسی
رادیوو تلویزیونی
 22نگ ش انتقادی به سیاستگذاری
تحلیل ذینفعان رسانه
 22م کزیت در سیاستگذاری رسانهها
تحلیل شرکه ذینفعان
 24ایجاد فضای باز ريابتی
دستور کارگذاری در رسانه
اصوووول و هنجارهوووای سیاسوووتگذاری
 25حف مناف همه گ وههای ذینف
رسانهای
تطابق سیاستگذاری رسوانه ای بوا منواف
26
حضور دولت در سیاستگذاری رسانه
بازیگ ان اصلی
حف حقوق ف دی در سیاستگذاری رادیوو
سیاستگذاری محلی ،ملی و بوینالمللوی
22
تلویزیون
رسانه
ایوودئولوژیهووای سیاسووی ،ف هنگووی و
 28سیاستهای حمایت از مخاط
سیاستگذاری
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ادامه جدول 2

3
11
11
12
12
14
15
16
12
18
13
21

حوزههاي موضوعی سياستگذاري رسانهاي (راديو-تلويزيونی)
يوودر هووای ايتصووادی و سیاسووتگذاری
23
تیثی ذینفعان در سیاستگذاری رسانه
رسانه
انحصووار مالکیووت در صوونعت رادیووو-
مشووووارکت ذینفعووووان مختلووووف در
21
تلویزیون
سیاستگذاری رسانه
 21جهانیسازی و دنرالهروی از بازار آزاد
کنت ل مالکیت در صنعت رسانه
سیاستگذاری به منظور ایجاد تعادل بوین
 22راهر د ريابت آزاد با هدف افزایش سود
يابلیتهای رسانههای جدید
نفوووذ سیاسووتگذاران رسووانه بوو مقولووه
22
ف ایند سیاستگذاری رسانهای
ف هنگ
گ ایش های همگ ایانوه در سیاسوتگذاری
24
سیاستگذاری پخش رادیو -تلویزیونی
رسانهای
سیاستگذاری و کنت ل دولت بو صونعت
 25مدلهای سیاستگذاری رسانهای
رسانه
تیثی گ وههوای منواف در سیاسوتگذاری
26
تنظیمگ ی در صنعت رادیو -تلویزیون
رسانهای
 22تحول در سیاستگذاری رسانهای
مدی یت محتوا
 28سیاستگذاریهای بازارمدار
سیاستگذاری ترلیغا
نظووامهووای مقوو را گووذاری ملووی یووا
23
سیاستگذاری خر ی
بینالمللی
 41توافق اجتمایی در مورد اصول سیاستی
ابزارهای سیاستگذاری

 70حوزه موضوعي با جستجو در پژوهش هاي انجام فرفته در داخل و پژوهش هاي
خارجي احصا شيه است که بخشي از آن در جيول  2آميه است .فراوانـي هـر يـک از
حوزههاي موضوعي در پژوهشهاي داخلي را پژوهشگر با مرور و بررسي آنهـا ،احصـا
کرده است .در ادامه نمونهاي از اين فراوانيها آميه است.
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نمودار  .6فراوانی پژوهشهای داخلی در حوزههای موضوعی سیاستگذاری رسانهای
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همانفونه که مشاهيه مي شود ،بیشترين فراواني متعلق به حوزه سیاستگذاري مقتوايي
است که عاليق پژوهشگران را به اين حوزه در سازمان صياوسیما نشان مي دهي .شناسايي
و ارائه اصول هنجاري در زمینه حيوين سیاست ها و همچنین ارائه فزارههـاي سیاسـتي در
حوزه مقتواي برنامـه هـاي راديـو -حلويزيـوني ازجملـه ايـن موضـوعات اسـت .حـوزه
موضوعي فرايني سیاستگذاري رسانه اي ،حوزه ديگري است که پژوهشگران بـه آن عالقـه
نشان دادهاني .اين پژوهشها بهطور معمول ،ارائه ميل سیاستگذاري در سازمان صياوسـیما
را هيف قرار دادهاني که البته بـه دلیـل نبـود اطالعـات کـافي از ايـن فراينـي ،بیشـتر آنهـا
ميلهايي مفهومي و غیرکاربردي هستني .همانفونه که در نمودار بـاال مشـاهيه مـي شـود،
درخصوص با موضوعاحي مانني حقلیل شبکه ذينفعان که يکي از مهـمحـرين حـوزههـاي
سیاستگذاري رسانه است ،حاکنون پژوهشي انجام نشيه است.
حيود  71پژوهش به قابلیت سیاستگذاري در صنعت راديو -حلويزيون در کار خـود
اشاره کردهاني .فذشته از اينکه چنین پژوهشهايي ،هيف رد يا اثبات حضور حـياکثري
دولت در صنعت راديو -حلويزيون کار خود را پیش بردهاني ،نکته مهم اين است که ايـن
حعياد پژوهش ،به موضوع مالکیت و میزان کنشـگري دولـت در سیاسـتگذاري صـنعت
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راديو -حلويزيون حوجه نشان دادهاني .يکي از حوزههاي موضوعي مهمي کـه در ادبیـات
سیاستگذاري رسانهاي مطر است ،منافع عمـومي اسـت کـه در پـژوهشهـاي داخلـي
نادييه فرفته شيه و پژوهشگران داخلي کمتر به آن پرداختهاني .آنچه از بررسي فراوانـي
پژوهشها در خصوص حوزه هاي موضوعي ميحوان دريافت ،بي حوجهي آنها به موضوع
حيوق مخاط

(حريم خصوصي ،حق مالکیت معنوي و  )...در ارحباط با صنعت راديو-

حلويزيون است .با وجود حعيد پژوهشها در اين حوزه ،در قالـ هـاي ديگـر رسـانه اي
(مطبوعات و رسانه هاي اجتمـاعي) ،همچنـین پخـش راديـو -حلويزيـوني در مطالعـات
داخلي ،صرفاً موارد مقيودي از اين پژوهشها در دست است .موضوعاحي مانني قيرت
حأمینکننيه مقتوا ،از موضوعات ديگري هستني کـه بـا وجـود اهمیـت آنهـا در ادبیـات
سیاستگذاري رسانهاي ،پژوهشهاي داخلي در اين حوزه به آنها حوجه نشان نيادهاني.
بحث و نتيجهگيري

مرحله پاياني روش فراحرکی  ،حبیین يافتهها از طريـق حقلیـل و جمـعبنـيي نتـايج
حقلیل دادهها است که در اين بخش به آن پرداخته ميشود .در اين بخـش از پـژوهش،
هر کيام از يافته ها (میزان فراواني پژوهشها در حوزههـاي موضـوعي مختلـف) مـورد
بقث و بررسي قرار ميفیرد .در حوزه سیاسـتگذاري راديوــ حلويزيـون پـژوهشهـاي
داخلي حاکنون به مفاهیم اصلي و مفاهیم وابسته زير پرداختهاني:

● سیاستهاي مقتوايي صنعت راديو ـ حلويزيون؛ شامل مقتواي برنامههـاي حولیـيي

(فیلم و سريال ،حبلیغات و برنامههاي سرفرمي) ،اطالعرساني و خبر ،سیاسـتهـاي حفـظ
خط و زبان فارسي ،هويت ملي ـ ديني و  . ...اکثر پژوهشهاي انجام شـيه ( 32پـژوهش)
در حوزه سیاستگذاري راديوـحلويزيون ،در داخل کشور به مسئله سیاستگذاري مقتوايي
پرداختهاني .برخي از اين پژوهشها بـهمنرـور ارائـه فـزارههـاي مقتـوايي و بـا هـيف
سیاستگذاري مقتوايي در برنامهسازي هاي رسـانه ملـي انجـام شـيه انـي .ايـن دسـته از
پژوهش ها ،هيف خود را ارائه فزارههاي سیاسـتي و يـا اصـول سیاسـتي بـراي حـيوين
سیاستهاي مقتوايي براي رسانه ملـي اعـالم کـردهانـي و بـا آسـی شناسـي مقتـوايي
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برنامههاي رسانه ملي ،ارائه آسی ها و همچنین ،اشاره بـه ضـعف سـازوکار درونـي در
رسانه ملي براي اصال اين سیاستها ،مسئله خود را شکل دادهانـي .پـس از آن نیـز بـا
حقلیل مقتواي يکـي از آثـار دينـي (بخشـي از آيـات قـرآن کـريم و  )...بـه شناسـايي
فزارههاي اخالقي و ديني دست زدهاني و با ارائه فزارهها و يا اصول سیاسـتي ،نتـايج را
جمعبنيي کرده اني .اين پژوهش ها ،به طـور معمـول بـه سـازوکـار اجرايـي شـين ايـن
سیاستها نپرداختهاني و کار ويژه خود را صرفاً ارائـه اصـول سیاسـتي قـرار دادهانـي .از
سوي ديگر ،اين دسته از پژوهش ها ،دغيغه باال بـردن اعتبـار فـزارههـاي پیشـنهادي را
نياشته اني؛ و ازاين رو ،روشهاي حقلیل مقتوا و حقلیل حم بیش از همه بهـره بـرده انـي؛
حتي روشهايي مانني دلفي را که ميحواني حـا حـي زيـادي حوافـق بـین اذهـاني در ايـن
خصوص ايجاد کني ،مورد استفاده قرار نيادهاني.
دسته ديگر از پژوهشهايي که دغيغه سیاستگذاري مقتوايي داشتهاني ،بیش از همه،
به کارکرد اطالعرساني رسانه ملي پرداخته و حالش کردهاني حـا سیاسـت هـاي مقتـوايي
پخش خبر را مورد بررسي و حجييي نرر قرار دهني .به طور معمول ،رويکرد احخاذ شـيه
در اين پژوهش ها ،رويکرد انتيادي بـوده و حـالش داشـته اسـت حـا فـزارههـايي ماننـي
شفافیت ،دقت و  ...را بهعنوان اصول سیاستي در ارائه خبر پیشنهاد دهي .ايـن بخـش از
پژوهشها روشهايي را احخاذ کردهاني که با مراجعه بـه خبرفـان ،فـزارههـاي سیاسـتي
مقتواي خبري را ارائه دهني.
دستهاي از پژوهش هاي مرحبط با حوزه سیاستگذاري مقتوايي نیز بر حـرويج هويـت
ملي حأکیي داشتهاني .اين پژوهشها ،با مسئله اهتمام رسانه ملي بـه حفـظ خـط ،زبـان و
همچنین هويت ملي کشور ،مسئله خود را شکل داده و لزوم اهتمام رسانه ملـي در ايـن
خصوص را حبیین کردهاني .اين پژوهش ها اغلـ

بـا انتخـار شـبکههـاي بـرونمـرزي

بهعنوان مورد بررسي خود ،آنها را بهترين فزينه رسانه اي براي حرويج هويت ملي ايراني
در خارج از مرزها دانستهاني.
با ميايسه مضامین احصا شيه در پژوهش هاي داخلي ميحوان ففت که پژوهش هـاي
انجام شيه در حوزه سیاستگذاري مقتوايي ،به لقاا رويکرد پژوهش ،با جريـان اول از
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رويکرد اول ارائه شيه در مـيل مفهـومي سـازفاري دارنـي .ايـن رويکـرد را مطالعـات
کولینبرگ 0و مککوئیـل ( ،)2119اسـمیت ( )2113و همچنـین برامـان ( )2107کـه بـا
سیاستگذاري هاي حاکمیتي و دولتي در صنعت رسانه موافق هستني ،پشتیباني مـيکننـي.
به لقاا روشي نیز اين دسته از مطالعات ،مشابهت با کارهايي مانني فرييمن ( )2101يـا
والیتسون ( )2102دارني و به لقاا مضامین مورد حوجه ،جز با مطالعـه پـاپیس (،)2101
احس و کرومسويک ( )2101به ساير مطالعات بررسي شيه در اين پژوهش شبیه نیستني.
● فرايني سیاستگذاري در رسانه ملي (آسی شناسي فرايني سیاسـتگذاري ،سیاسـتگذاران
و ذينفعــان سیاســتگذاري در رســانه مل ـي .)... ،دوم ـین موضــوع بــه لقــاا فراوان ـي در
پژوهشهاي داخلي سیاستگذاري راديـو -حلويزيـون ،مطالعـه فراينـي سیاسـتگذاري در
رسانه ملي بوده است .اين مطالعات به طور معمول ،مسـئله خـود را ايـنفونـه سـازمان
دادهاني که به دلیل نبود شفافیت در فرايني سیاستگذاري رسانه اي ،هيف شان مطالعه ايـن
فرايني بوده است .اين دسته از پـژوهشهـا ،اغلـ

بـه آسـی شناسـي چنـین فراينـيي

پرداخته اني و نبود اطالعات میياني در فرايني حيوين سیاستها را دلیـل اصـلي معیـور
بودن چرخه سیاستگذاري رسانه ملي دانستهاني .همچنین در حالش براي ارائـه الگوهـاي
مناس

سیاستگذاري در رسانه ملي ،با رويکرد کیفي و بـا جمـعآوري داده هـا بـا روش

مصاحبه ،به اين نتیجه دست يافتهاني .بیشتر ميلهاي استفاده شيه در ايـن پـژوهشهـا،
برفرفته از ميلهاي سیاستگذاري عمومي بوده اني و مـيلهـاي سیاسـتگذاري رسـانه اي
نادييه فرفته شيهاني .فرايني پیشنهادي اين پژوهشها براي سیاستگذاري در رسانه ملـي،
به سه دلیل قابلیت اجرا نيارد .نخست ،نبود اطالعات کافي از فراينـي سیاسـتگذاري در
رســانه ملـي و عوامــل مـؤثر بــر آن ،دوم شــرايط ويـژه رســانه ملـي در شــکل اداره و
سیاستگذاري که آن را با رسانههاي مشابه ديگر متفاوت ميسـازد و سـوم ،آفـاه نبـودن
پژوهشگران از ميلهاي سیاستگذاري رسـانهاي جييـي و بهـرهبـرداري نکـردن از آنهـا
بهنقوي که متناس

با شرايط رسانه ملي باشي.
1. Cuilenburg
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اين دسته از پژوهش ها به لقاا رويکردي ،با جريان دوم از رويکرد اول ارائـه شـيه
در ميل مفهومي مطابيت دارني .در اين رويکـرد ،نگـاه انتيـادي بـه سیاسـتگذاريهـاي
صورت فرفته از طريق رسانههاي دولتي برجسته است .فرييمن ( )2111برجسـتهحـرين
کارها را در اين حوزه دارد .به لقاا روشي نیز ايـن دسـته از پـژوهشهـا بـه کارهـاي
هاچن ( )2113نزديک هستني؛ همچنانکه از نرـر مفـاهیم برجسـته شـيه ،بـا مطالعـات
جاياکر ( )2101مطابيت دارني.
● ذينفعان در حوزه سیاستگذاري رسانه ملي ،موضوع ديگـري اسـت کـه در ايـن
حوزه مورد مطالعه قرار فرفته است .هرچني پژوهشگران به دلیل آشنا نبودن با نرريه هـا
و روشهاي حقلیل شبکه ذينفعان حيريباً از هی يک از آنها بهره نبردهاني ،با رجـوع بـه
خبرفان حالش کردهاني به شناسايي ذينفعان و عوامل مؤثر بـر فراينـي سیاسـتگذاري در
رســانه مل ـي بپردازنــي .پــژوهشهــاي اي ـن حــوزه ،در مرحلــه شناســايي ذينفعــان در
سیاستگذاري رسانه ملي متوقف شيهاني و براي شناسايي سازوکار و میـزان حأثیرفـذاري
اين کنشگران بر مراحل مختلف فرايني سیاستگذاري در اين رسانه حالشي نکردهاني.
رويکرد اين پژوهشها ،با جريان اول از رويکرد اول اشاره شـيه در مـيل مفهـومي،
مطابيت دارد .همچنین روشهاي مورد استفاده در اين پـژوهشهـا ،بـا هرمـان ()2100
قابل ميايسه است و به لقاا مفاهیم مورد استفاده ميحوان آنها را مشابه کارهاي نورن و
همکاران ( )2101دانست.
● قابلیت سیاستگذاري در صنعت رسـانه (راديـو -حلويزيـون) ،يکـي از مهـمحـرين
موضوعاحي است که اکثر پژوهشها با رد يا قبول اين پیشفرض به آن پرداختـهانـي .بـر
اساس چارچور مفهومي ارائه شيه در اين مطالعه ،برخي از پـژوهشهـاي داخلـي ،بـا
پیشفرض قرار دادن لزوم کنشگري حياکثري دولت در سیاستگذاري رسانه اي و برخي
نیز با رد اين پیشفرض ،چارچور پژوهش خود را شکل دادهاني .فراحـر از موضـع هـر
کيام از اين پژوهش ها ،در هر دو دسته ،بـه موضـوع قابلیـت سیاسـتگذاري در صـنعت
رسانه و نيش دولت در آن پرداخته شيه است .اين پژوهش ها به طور معمول ،به حقلیـل

شناسایي حوزههاي موضوعي پژوهشهاي سياستگذاري رادیوـ تلویزیون 19  ...

ساختار قيرت در اين حوزه پرداختهاني و سیاستگذاري رسانه اي را کنشـي سیاسـي ،بـا
استفاده از ابزار قيرت دانستهاني.
رويکرد اين پژوهش ها ،رويکرد دوم اشاره شيه در ميل مفهومي است که با اسـتفاده
از هر دو جريان موجود در آن ،به چارچوربنيي پژوهشها پرداخته شيه است .مفاهیم
مورد استفاده در اين دسته ،مشابهت هايي با نتايج پژوهش هاي همفرز ( )2113و هرمـان
( )2100دارد .در موارد ديگر ،مشابهتي دييه نميشود.
● ميل هاي سیاستگذاري رسانه اي :در اين دسته از مطالعـات ،هـيف ،ارائـه الگـوي
سیاستگذاري در رسانه ملي بوده و به طور معمول ،از مـيلهـاي سیاسـتگذاري عمـومي
(ميل چرخهاي ،ميل فراينيي و  )...استفاده شيه است .اين پژوهش ها اغل

بـا غفلـت

از ميل هاي سیاستگذاري رسانه اي ،به ميل هـاي قـييمي سیاسـتگذاري عمـومي بسـنيه
کردهاني و اکثر آنها با بهرهفیري از روش فرانيد حئوري و ميل پارادايمي ،به ارائـه مـيل
در خصوص سیاستگذاري در صنعت راديو -حلويزيوني پرداختهاني.
اين دسته از مطالعات را که صرفاً در زمینه رويکرد ،با پژوهش هاي جهاني مشـابهت
دارني ،ميحوان همسو با جريان اول ،از رويکرد اول يعني سیاستگذاري سنتي داست.
● دستور کارفذاري 0در رسانه يکي از موضوعات مهم سیاستگذاري رسانه اي است
که مطالعه پژوهش هاي داخلـي نشـان مـي دهـي حـاکنون مطالعـات انـيکي بـا رويکـرد
سیاستگذاري در خصوص آن صورت فرفتـه اسـت .از آنجـا کـه يکـي از اصـليحـرين
اهياف رسانه ،دستور کارفذاري است و به طور معمول ،از سـطو سیاسـتي حـا سـطو
عملیاحي سازمان هاي رسانه اي بـا آن درفیـر هسـتني ،بـي حـوجهي بـه ايـن موضـوع در
پژوهشهاي اين حوزه قابل حأمل است.
● نوع مواجهه سیاستگذاران صنعت راديوـ حلويزيون با رسـانه هـاي نـوين از ديگـر
موضوعاحي است که به حازفي پژوهشگران داخلي به آن حوجه داشتهاني چنان کـه در ايـن
زمینه ،پژوهش هاي اولیه اما به نسـبت خـوبي انجـام شـيه اسـت .ايـن پـژوهش هـا بـا
1. agenda setting
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پیش فرض قرار دادن استفاده بهینه رسانه ملي از رسانه هاي اجتمـاعي بـه عنـوان صـفقه
نمايش دوم ،0حالش کرده اني سازوکارهاي استفاده بهینه رسانه ملـي از ايـن رسـانه هـاي
جييي را در قال

فزاره هاي سیاستي ارائه کنني .اين دسته از پژوهش ها بـا رويکـرد دوم

از ميل مفهومي سازفار هستني و بـا مطالعـه نـورن و همکـاران ( )2101نیـز در حـوزه
مفاهیم مورد استفاده مشابهتهايي دارني.
شکل  .1الگوی مفهومی پژوهشهای داخلی در حوزه سیاستگذاری راديوـ تلويزيون
مواجهه سیاستگذار
با رسانههای جدید

مفاهیم اصلی:
 الگوی تو ویجصووفحه نمووایش
دوم
 ب رسووووووویچوووالشهوووای
رسانه های نوین
ب ای تلویزیون

يابلیت
سیاستگذاری در
رسانه

مفاهیم اصلی:
 کنشوووووگ یدولووووووووت در
سیاستگذاری
 تحلیل ساختاريوووووووودر در
سیاسووووتگذاری
رسانه

ف ایند سیاستگذاری
در رسانه

مفاهیم اصلی:
 مطالعه ف اینودسیاستگذاری
ارائوووه الگوووویف اینووووووووودی
سیاسوووووتگذاری
رسانه

جريان اول
جريان دوم
رویک د دوم در سیاستگذاری رسانهای

مفاهیم اصلی:
دستورکارگذاری در
دستور کاررسانه
گذاری در
دستور
کارگذاری در
سیاستهای
یملیاتی رسانه

مفاهیم
های
مدل
سیاستگذاری
اصلی:
رسانهای

مدل هایمدلهای
سیاستگذاری
یمومی و
رسانهای

ذینفعان
سیاستگذاری رسانهای

مفاهیم اصلی:
شناسووواییذی نفعووووان
سیاستگذاری
رسانه
تحلیوول ذینفعووووووووان
سیاستگذاری
رسانه

سیاستگذاری

محتوایی رسانه
سیاستگذاریمحتوووووووای
س گ می
سیاسووتگذاری
محتوای خر ی

جريان اول
جريان دوم
رویک د اول در سیاستگذاری رسانهای

همان فونه که در شـکل  0مشـاهيه مـيشـود ،الگـوي مفهـومي حاصـل از مطالعـه
پژوهش هاي داخلي در حوزه سیاستگذاري راديوـ حلويزيون ،بر اسـاس مفـاهیم مطـر
شيه در باال و همچنین الگوي مفهومي اين پژوهش ارائه شيه است .هر يـک از مفـاهیم
و زير مفاهیم استخراج شيه از پژوهش هاي داخلي ،بسته به اينکـه در کـيام رويکـرد و
جريان بر اساس الگوي مفهومي پژوهش قرار ميفیرني ،دستهبنيي شيهاني.
جستجو در منابع داخلي در دسترس ،نشان ميدهي که شکاف دانشي عمیيي میان
حجارر پژوهشي کشورها و دانشگاههاي پیشرو ،پیرامون پژوهشهاي سیاستگذاري
1. second screen
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رسانهاي (با حأکیي بر سیاستگذاري راديوـ حلويزيون) و پژوهشهاي داخلي به لقاا
روزآميي در موضوعات پژوهشي و شیوه انجام پژوهش وجود دارد .ميحوان ادعا کرد که
پژوهشهاي داخلي انجام فرفته در اين حوزه ،الزامات پژوهش در حوزه سیاستگذاري
رسانهاي (ون دن بالک و همکاران )2103 ،را مينرر نياشتهاني و بر اساس اطالعات موجود
و در دسترس کار خود را پیش بردهاني .در اين شرايط ،حبیین واض  ،روشن و يکپارچه از
سیاستگذاري رسانهاي ميحواني به پرکردن شکاف دانشي ،برداشت و درک مشترک از آن در
جامعه علمي و سازمان صياوسیماي جمهوري اسالمي ايران کمک کني .دغيغه اين
پژوهش ،نبود برداشت و حفسیر مشترک و مورد حوافق در اين خصوص ،میان دانشگاهها و
سازمان صياوسیماي جمهوري اسالمي ايران بوده است .براي کمک به سیاستگذاران اين
سازمان که عهيهدار کار چالشبرانگیز حطبیق فرايني سیاستگذاري سنتي با شرايط جييي
عصر پلتفرمها هستني امیي است با همکاري مشترک اين دو نهاد ،پژوهشهاي کاربردي و
متناس

با شرايط رسانه ملي صورت پذيرد.

منابع

برنامهسازيدرسـازمانصـداوسـيما،
ابريشمکار ،مريم .)0914( .تحليلارتباطي 
برنامهسازيويژهنوجوانان .پاياننامه کارشناسي ارشي ،دانشـکيه علـوم
مطالعهموردي 
اجتماعي ،دانشگاه حهران.
بهرامپور ،شعبانعلي .)0914( .ضـرورت حجييـي نرـر در سیاسـتگذاري رسـانهاي و
مطبوعاحي .رسانه.41-14 ،)2(03 ،
پاکزاد ،احمي و خواجه نايیني ،علي .)0931( .ارزيابي سیاستگذاري رسـانهاي در سـازمان
صياوسیما :مطالعه موردي سني چشمانياز افق رسانه .راهبرد.073-031 ،)14( 21 ،
حســلیمي ،مقمــيســعیي و کالحــه آقامقمــيي ،آمنــه .)0934( .بــازطراحي ســازوکار
سیاستگذاري رسانهاي متأثر از رويکرد ارحياي سواد رسـانه اي (مـورد مطالعـه :سـازمان
صياوسیماي جمهوري اسالمي ايران) .تحقيقاتفرهنگيايران.)2(1 ،
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حيويپور ،مقميرضا .)0931( .سیاستگذاري حولیي مقصوالت نمايشي در حلويزيـون
ايران با مقوريت خانواده اسالمي .زندرفرهنگوهنر.)0(3 ،
خواجهئیان ،داحیس .)0931( .مفهـومسـازي خـطمشـيفـذاري رسـانهاي :شناسـايي
پژوهشهاي ارتباطي.00-41 ،)13(01 ،

مؤلفهها ،فرايني و حوزه عمل.
روشــنيل اربطــاني ،طــاهر .)0934( .پژوهش ـي بنی ـادين در حــوزه مفــاهیم نرــري
سیاستگذاري رسانهاي .مديريتدولتي.)9(7 ،
روشنيل اربطاني ،طاهر؛ پورعزت ،علياصغر؛ عيیلـي ،سـیيوحیـي و لبـافي ،سـمیه.
( .)0934طراحي و حبیین ميل سیاستگذاري خبـري بـر اسـاس مؤلفـههـاي بنیـادين در
پژوهشهايمديريتعمومي.013-097 ،21 ،

صياوسیماي جمهوري اسالمي ايران.
صـادقي ،ســمیه .)0931( .خـ مشــيگــذاريرسـانهايشــبکههــايتلويزيــوني
برونمرزيبهمنظورحفظوتقويتهويتمليايرانيانخـار ازکشـور .پايـاننامـه

کارشناسي ارشي ،دانشکيه مييريت ،دانشگاه حهران.
آسيبشناسيفرايندسياستگذاريدرسازمانصداوسـيماي

لبافي ،سمیه.)0931( .
جمهورياسالميايرانباهدفارائهالگويمطلـوب .پايـاننامـه کارشناسـي ارشـي،
دانشکيه مييريت ،دانشگاه حهران.
لبافي ،سمیه .)0934( .طراحيمدلسياستگذاريخبرياثربخشويـژهانتخابـات
رياستجمهوريدرسيمايجمهورياسالميايران .رساله دکترا ،دانشکيه مـييريت،
دانشگاه حهران.
مقسنیانراد ،مهيي و کاظمي ،سیيمقمي .)0933( .مطالعه حطبیيي سیاستهاي رسـانهاي
رسانههاينوين.)4(0 ،
کشورهاي آسیايي در مواجهه با حلويزيونهاي ماهوارهاي .مطالعات 
نوريجاني ،علـي .)0932( .مطالعـهآسـيبهـايسياسـتگذاريخبـريصـداوسـيماي
جمهورياسالميايراندرانتخابات .پاياننامه کارشناسي ارشي ،پرديس البرز ،دانشگاه حهران.
Berman, S. (2004). Where Has Media Policy Gone? In the
Communication Law and Policy, Sage Publication.

11  ... شناسایي حوزههاي موضوعي پژوهشهاي سياستگذاري رادیوـ تلویزیون
Braman, S. (2017). The Medium as Power: Information and its
Flows as acts of war. In C. George (Ed.), Communicating with
Power, Pp. 3icating Wit Switzerland: Peter Lang, International
Communication Association Theme Book Series.
Chan Chin, Y. (2011). Policy Process, Policy Learning, and the Role
of the Provincial Media in China. Media, Culture & Society, 22 (3).
Collins, S. (2010). Digital Fair: Presumption and the fair use
Defense. Journal of Consumer Culture, 10(1), 37–55.
Connett, D. (2006). Meta-Synthesis of Presence in Nursing.
Journal of Advanced Nursing, 55(6), 708-714.
Cuilenburg, J. & McQuail, D. (2003). Media Policy Paradigm
Shifts, SAGE Publications.
Doyle, G. (2006). Managing Global Expansion of Media Products
and Brands: A Case Study of FHM. International Journal on Media
Management, 8(3), 105–115.
Evens, T. & Donders, K. (2018). Platform Power and Policy in
Transforming Television Markets, London: Palgrave Macmillan.
Freedman, D. (2008). The Politics of Media Policy, Cambridge,
UK, Polity Press.
Freedman, D. (2010). Media Policy Silences: The Hidden Face of
Communications

Decision

Makin.

International

Journal

of

Press/Politics, 15(3), 344–361.
Freedman, D. (2018). Populism and Media Policy Failure.
European Journal of Communication, 1-15.

0931  زمستان/ )011  (پياپي4  شماره/ سال بيستوششم/ پژوهشهاي ارتباطي 11
Hemerijck, A. C.) 2009(. Media Policy for the Digital age,
Amsterdam University Press.
Herman, D. (2011). New Media Law and Policy, Hunter College, City
University of New York, USA. New Media & Society Journal, 13(3).
Humphreys, P. )2009(. The Politics of Media Policy: How
Political? Politics, School of Social Sciences, University of
Manchester, UK.
Hutchison, D. (2005). Media Policy. Blackwell Press.
Jayakar, K. (2018). Media Policy, Chapter in “Handbook of
Media Management and Economics” By Albarran. B. Alan.
Bozena I, Mierzejewska. Jaemin Jung, Routledge Publication.
Labafi, S. & Williams, I. (2019). Open Data Policies in Social Media
Industry, A Model For Convergence of Views, European Media
Management Association (EMMA) Conference, Limassol, Cyprus.
Lievrouw, L. & Livingstone, S. (2002). The Handbook of New
Media, Sage Publications.
Mcchesney, R. W. (2008). Theses on Media Deregulation. Media
Culture & Society, 25(1), 125-133.
McQuail, D. (2008). Mass Communication Theory, London,
Sage Publication.
Napoli, P. & Michelle, S. (2006). Necessary Knowledge for
Communications

Policy:

Information

Asymmetries

and

Commercial DataAccess and usage in the Policymaking Process,
Sage Publication, London.

13  ... شناسایي حوزههاي موضوعي پژوهشهاي سياستگذاري رادیوـ تلویزیون
Nooren, P.; Van Gorp, N.; Van Eijk, N. & Fathaigh, R. (2018).
Should We Regulate Digital Platforms? A New Framework for
Evaluating Policy Options. Policy & Internet, 10(3), 264-301.
Ots, M. & Krumsvik, A. (2016). Media Policy’s New Challenges.
Journal of Media Business Studies, 13(3), 125-127.
Puppis, M. (2010). Media Governance: A New Concept for the
Analysis of Media Policy and Regulation. Communication, Culture
and Critique, 3 (2), 34-149.
Salamzadeh, Y.; Williams, I. & Labafi, S. (2019). Media
Entrepreneurship and Web 3.0, the Way Passed, the Way Forward.
AD- Minister Journal, 34, 7-13.
Sandelowski, M.; Barroso, J. & Voils, C.I. (2007). Using
Qualitative Metasummary to Synthesize Qualitative and Quantitative
Descriptive Findings. Research in Nursing & Health, 30 (1), 99-111.
Smith, P. (2009). From Government to Governance; the Case of
UK Television Policy, De Montfort University.
Smith, R.C. & Tambini, D. (2012). Measuring Media Plurality in
the United Kingdom: Policy Choices and Regulatory Challenges.
Journal of Media Law, 4(2), 35-63
Turow, J. (2009). Media Today, an Introduction to Mass
Communication, 3rd Edition, Routledge.
Valtysson, B. (2012). The Digital Public Sphere: Challenges for Media
Policy. International Journal of Cultural Policy, 18(2), 255-257.
Van de Donk, W.B.H.J.; Hancher, L.; Van Lieshout, P.A.H.;

0931  زمستان/ )011  (پياپي4  شماره/ سال بيستوششم/ پژوهشهاي ارتباطي 11
Meurs, P.L.; Pelkmans, J.L.M.; Schoonenboom, I.J.; Theeuwes, J.J.M.
& Winsemius, P. (2005). Media Policy for the Digital Age, the
Netherlands Scientific Council for Government Policy, Amsterdam
University Press.
Van Den Bulck, H.; Puppis, M.; Donders, K.; Van Audenhove, L.
(2019). The Palgrave Handbook of Methods for Media Policy
Research, Springer Nature Switzerland, Switzerland.
Ward, D. (2008). Television and Public Policy: Change and
Continuity in an era of Globalization, Germany: Lawrence Erlbaum
Association Press.
Wu, I. (2009). Canada, South Korea, Netherlands and Sweden:
Regulatory Implications. Telecommunications Policy, 28(1).
Zimmer, L. (2006). Qualitative Meta-Synthesis: A Question of
Dialoguing with Texts. Journal of Advanced Nursing, 53(3), 311-318.

