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 مقدمه

هاي مردم را عمیياً حقت  ها و بینش رسانه از نگاه فیينز، ابزاري است که نگرش

ها از نیروهاي مهم حغییرات  (. رسانه24: 0934زاده ملکي،  حبی ) دهي حأثیر قرار مي

کـالن اسـت کـه بـر      اي، راهبردي و سیاستگذاري رسانه اجتماعي در جوامع هستني

روشـنيل  ) ها در نیـل بـه اهـياف مشـخ  نرـام حـاکم داللـت دارد        هيايت رسانه

اي بخشي از سیاستگذاري فرهنگـي نیـز    (. سیاستگذاري رسانه410: 0934اربطاني، 

هـاي   ها و حصمیم اي از فعالیت و فرايني يا مجموعه (0933زاده جهرمي،  اکبر)هست 

سیاستگذاري شـامل   شود. اي عمومي طراحي مي دولتي است که با هيف حل مسئله

دو ميام حيوين و اجراست که مرحله حيوين مييم و بسترسـاز مرحلـه اجراسـت و    

موفيیت در مرحله اجرا نیز در فرو مطلوبیت مرحله حيوين است. اين رابطه ضمني 

دهي، بیانگر حوجه به الزامات  در حالي که همبستگي فرايني سیاستگذاري را نشان مي

ــز هســت  م ــيوين نی ــام ح ــه اجــرا در مي ــر و حســین)رحل (. 001: 0931زاده،  بزرف

اي از اصول و هنجارهاست که براي راهبـري رفتـار    اي مجموعه سیاستگذاري رسانه

کاربردهاي عملي، مقيود و فوري  شود، اين سیاستگذاري، اي حيوين مي نرام رسانه

متن برداشت  در  ها، استگذارينیاز دارد؛ اما در اصل عملي بنیادي و وسیع است. سی

و از ففتمـان سیاسـي، شـرايط اجتمـاعي و      فرفته  شکلعمومي جامعه از ارحباطات 

شـود   دهـي، ناشـي مـي    هايي که زيربناي آن را حشـکیل مـي   ارزش اقتصادي کشور و

اي، ابـزاري بـراي حغییـرات اجتمـاعي و      سیاستگذاري رسانه (.13: 0917مقميي، )

 عنوان يـک منبـع   حواني به ا حوجه به ماهیت و کارکردش ميرفتاري است، همچنین ب

و  اين عمل را انجام دهي و براي حوسعه اقتصادي ـ اجتماعي، حفظ هويت فرهنگي 

(. حقول بسیار سريع و فسترده 2: 0334، 0متور) حافظ حاکمیت ملي ضروري است

رحباطـاحي و  هـاي ا  اي و سیاستگذاري هاي رسانه اي، بیش از همه سازمان سپهر رسانه

نموده است. ديجیتالي شـين و  راديوـ حلويزيون را دستخوش حقول  ازجملهاي  رسانه
                                                      

1. Mathur 



  000 ـ تلویزیون ایران اي در سياستگذاري براي رادیو  شناسایي عوامل کليدي رسانه

 

اي مقسـور   حـرين عامـل حغییـر در سیاسـتگذاري ارحبـاطي و رسـانه       اصـلي  0همگرايي

هاي مفهومي و  حغییرات فناوري ارحباطي بر چارچور 2زعم کارول جاکوبويز شوني. به مي

اي حأثیر فذاشته و در اثـر همگرايـي و ديجیتـالي     و رسانه هاي ارحباطي الگوهاي سیاست

مـرور پايـيار و حثبیـت     انـي کـه برخـي از آنهـا بـه      شين، موضوعات جيييي ظاهر شيه

همگرايـي، يکپـارچگي و   امـروزه سـه اصـطال  مهـم )     (.1: 2102، 9پـوپیس ) شوني مي

قـول سـپهر   موضوع مهم در عرصه ح حبييل به 4سي بزرگبا عنوان  (هاي حرکیبيشرکت

ع صـناي  و کـابلي  حلويزيـون  ،رايانـه با ادامـه رونـي ادغـام اينترنـت،     ارحباطي شيه است. 

اکنـون   جامعـه  مخابراحي و با رشي چشمگیر حياضا براي مقصوالت و خيمات اينترنتي،

 پیشین مجزاي هايکه چنيفانه بوده و با بخش است اي چنيرسانهشاهي ظهور يک بازار 

 رسانه، بزرگ عمودي صنعت اي سه در اثر ظهور بازار چنيرسانه .است حنیيه شيه درهم 

افـزا:  ارزش افيي حوزه پنج به و شيه دفرفوني دچار ،تاطالعا فناوري و مخابرات

 صـنعت  معـرف  کـه  انـي مبيل شيه 1حجهیزاتو  3انتيال پردازش، بنيي،بسته مقتوا،

با حوجه بـه حرکـت   ارحباطات  فناوري حوزه صاحبنرران. فعلي هستني ايچنيرسانه

 يـابي جايگـاه  کـه  باورنـي  اين بر همگرا، ايصورت فرفته به سمت اين بازار رسانه

 مسـئله  حلويزيـون،  و اينترنـت  ادغـامِ  حـال  در ارزشِ هايدر کنار زنجیره 7راهبردي

و حولیيکننـيفان   افـزار  نـرم  فناوري کننيفان،حوزيع مقتوا، حولیيکننيفان براي مهمي

 درسـت . شـود  حليي مـي ی  در صنايع حلويزيون، رايانه و اينترنت به حرح افزار سخت

را بـراي   1چنيکانالـه  و مقـيود  پخـش  ظرفیـت  کابلي حلويزيون ورود که طور همان

فراهم آورد، ظهور اينترنـت و زيرسـاخت بانـيِ پهـن نیـز       3حلويزيون پخش فسترده

ن بـه ارمغـان   سازي را براي رسانه حلويزيوکارکردهاي برحري نریر حعامل و شخصي

هـاي بیشـتر   . اين فسترش کارکردها و حنوع مقتوايي به معنـاي فرصـت  ه استآورد
                                                      

1. Convergence        2. Karol Jakubowiz         3. Puppis 

4. The Three Big C’s: Convergence, Consolidation, Conglomerate 

5. transmission         6. devices               7. strategic positioning 

8. Multi channel        9. broadcast 
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 حـري هاي راهبردي متنوعفزينه در نهايتبراي متمايز ساختن مقصوالت در بازار و 

 ،رايـي همگ کـه  در حـالي  . مقصـوالت رسـانه اسـت    بـازار  در کننيفانشرکت براي

يکي از رونـيهاي غالـ     عنوان به 2ايانهرس حرکیبي هايرشي شرکت و 0يکپارچگي

شــود. حقــوالت جنجــالي و داغ روز قلمــياد مــي جــزي ازاي در بازارهــاي رســانه

کارآميي بازار داخلي  بازار، قيرت مانني هايي فرضیه بر حکیه با اي رسانه هاي سازمان

 ن،انـي )آريـس و بـوفی    فرفتـه  پیش را در  9افزايي، روني ادغام و حملک و مزاياي هم

اين حغییرات سـريع و شـگرف و ورود انـواع رقبـا بـه       (.79: 0939 فروه مترجمان،

شيت حقت حأثیر  اي را به حوزه حولیي و پخش و مصرف رسانه، سیاستگذاري رسانه

اي را پیچیيه نموده است. در همین راستا، ضـرورت  قرار داده و مسائل سپهر رسانه

هـا،  اي و چگـونگي سیاسـت  رسـانه  درک عوامل مؤثر بر فراينـيهاي سیاسـتگذاري  

ازپیش ضروري است. بر اين اسـاس، هـيف اصـلي پـژوهش فعلـي شناسـايي        بیش

 راديوـ حلويزيون در ايران است.براي ي ا رسانهراهبردهاي کلیيي سیاستگذاري 

 ادبيات نظري پژوهش

را ، روزنامه و غیره( که مطال  يا خبـري  ونيزيحلوراديو، ) يا لهیوسرسانه: رسانه هر 

کـار   در فرانسـه بـه   0373بار در سـال   . اين مفهوم اولیننييفو يمع مردم برساني، طالبه ا

 شـود  يمـ ي فنـاوري شـيه پیـام ففتـه     هـا  فـرم لوهان، رسانه بـه   ملک زعم بهفرفته شي. 

 (.92: 0934زاده ملکي،  حبی )

اي از اقيامات عيالنـي اسـت کـه طـي      فرايني سیاستگذاري، مجموعه سياستگذاري:

پارسونز، حرجمـه  اني که متشکل از اقيامات لزوماً سیاسي است ) اينيي به انجام رسیيهفر

(.0913مقميي،  ملک
 اي از اصـول و هنجارهـا   مجموعـه  يا رسـانه سیاسـتگذاري ي:ارسانهسياستگذاري

 (.21 :0937نـژاد،   )اسماعیل اني وجود آميهارحباطي به  هاي رفتار نرام راهبردبراي  است که

                                                      

1. consolidation         2. conglomerate        3. acquisition 
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هاي سیاسي، فرهنگـي و اجتمـاعي    اي از اييئولوژي رسانهي استگذاریس 0فرييمن زعم به

هـا بـا    و ايـن ارزش  هناشـي شـي   ،دهي بناي آن را حشکیل مي هايي که زير کشور و ارزش

ــيهينیازهــاي واقعــي و آ ــ رســانه يهــا ينگــر ن ــامبیني 2اســمیت .اســتط رحباي م  9و ح

ات براي کنترل مالکیت در صنعت رسـانه  حنریم قوانین و ميرررا  يا رسانهیاستگذاري س

جييـي   يهـا  پتانسـیل رسـانه  حعـادل بـین   ايجاد  فراينيي براي راآن  4والتیسون .داننيمي

حعريـف کـرده   و همچنین ابزاري جهـت نرـارت و کنتـرل     بخش ييعنوان ابزاري رها به

 (.21 :0934)روشنيل اربطاني، است 

 پيشينه پژوهش

سیاسـتگذاري رسـانه   »پژوهشي با عنوان  ( در0931خواجه سروي و مرحضي بیات )

به حقلیل مطال  در راسـتاي سیاسـتگذاري رسـانه    « رانيامطلور در جمهوري اسالمي 

اولـین ويژفـي رسـانه مطلـور در اسـالم       دهـي کـه  اني. نتايج نشان ميمطلور پرداخته

منیـت  مياري در اين است که وقتي دين باشي، بصیرت، ا است، اهمیت دين« مياري دين»

ــي رســانه در مقــور ديــن بچرخــي.    ــذا باي ــه وجــود خواهــي آمــي، ل و آرامــش هــم ب

 اصـیل در طراحـي و   هـاي  ويژفياز ديگر « بخشي آفاهي»، امیيبخشي و  «مياري اخالق»

 .رسانه مطلور در جامعه اسالمي است سیاستگذاري

پیامـيهاي همگرايـي اينترنـت و    »در پژوهشـي بـا عنـوان     (0933) اکبرزاده جهرمي

هـاي   رغـم آشـفتگي   علـي  که دهي نشان مي« رانياي در ا رسانه سیاستگذاري حلويزيون بر

مهنيسـي  »مرکزي  هو وجود نهادهاي متعيد و موازي، ايي سیاستگذاري فراوان در فرايني

اي در فضـاي پسـاهمگرايي    هاي رسـانه  دهي به سیاست همچنان در حال شکل« فرهنگي

اول حفـظ امنیـت ملّـي و     هاي فرچـه در وهلـ   هرسان سیاستگذاري است. اولويت اصلي

حأمین اهياف سیاسـي اسـت، بـا همگرايـي حلويزيـون و اينترنـت در ايـران همگـام بـا          

                                                      

1. Freedman        2. Smith        3. Tambini 

4. Valtysson 
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سـازي و حجـاري    رونيهاي نئولیبرالیستي صنعت حلويزيون در جهان متأثر از خصوصـي 

 شين فزاينيه است.

 وامل مؤثر بر فراينـي حبیین ع»( در پژوهشي با عنوان 0930روشنيل اربطاني و لبافي )

بـا مصـاحبه   « ي جمهـوري اسـالمي ايـران   مایاي در سازمان صياوس رسانه سیاستگذاري

متخص  حوزه رسانه و همچنـین مـييران عـالي سـازمان صياوسـیما بـه        02عمیق با 

ي در سـازمان صياوسـیما   ا رسـانه بـر فراينـي سیاسـتگذاري     رفـذار یحأثشناسايي عوامل 

ـ نها دردهي که  پرداختني. نتايج نشان مي حفکـر رقـابتي، فشـارهاي سیاسـي، عوامـل       تي

، عوامل فرهنگي استگذارانیسي شخصیتي ها يژفيوقانوني و نرارحي، عوامل حخصصي، 

 هستني. يا رسانهبر سیاستگذاري  رفذاریحأثو ارزشي عوامل 

حلويزيون سیاست عمـومي: حغییـر و حـياوم در    »عنوان وهشي با ( در پژ2111) 0وارد

ي در حلويزيـون  ا رسـانه براي سیاستگذاري  ها دولتکه  دهي يمنشان « شين ينجهاعصر 

هستني و براي پیشبرد اهياف خود  برالیل، کموني و خواه تیحمامبیشتر متکي به رويکرد 

 .کنني يمي فذار هيو سرما نهيهزدر اين سه رويکرد 

 و تمايز پژوهش نقد

اي و  اي، عميحاً عوامل زمینه رسانههاي حجربي درباره سیاستگذاري  هاي پژوهش يافته

براي مثال روشنيل اربطاني و لبافي در پژوهش خود شش عامل) حفکـر  عمومي هستني. 

ي هـا  يژفـ يورقابتي، فشارهاي سیاسي، عوامـل قـانوني و نرـارحي، عوامـل حخصصـي،      

بـر   رفـذار یحأثعوامـل   عنـوان  بـه ، عوامل فرهنگي و ارزشـي( را  استگذارانیسشخصیتي 

بسـیار ارزشـمني هسـتني امـا      ها افتهي شناسايي کردني. افرچه اين يا رسانهاري سیاستگذ

در فراينـي سیاسـتگذاري شناسـايي     مـؤثر ي ا رسـانه پژوهش حاضر، قصي دارد حا عوامل 

دغيغه آن است که به معرفي عواملي حوجه شود که مخت  رسـانه   گريد  عبارت ؛ بهکني

حعمیم داد. لذا مبنـاي ايـن پـژوهش     ها رسانهير آنها را به سا حوان ينماست و  مایصياوس
                                                      

1. Ward 
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نويسنيه در مـييريت سـطو  مختلـف سـازمان      ساله ستیبو حجربیات بیش از  حأمالت

ي علمـي جلسـات مربـوط بـه     هـا  مباحثـه صياوسیماست که در ففتگوهاي فونافون و 

 در قال  پرسشـنامه دلفـي بـه    تينها درکه  آميه  دست  بهسیاستگذاري، پنج عامل مؤثر 

 در ي هــم رســانيه شــيه اســت.ا رســانهاجمــاع فــروه ديگــري از خبرفــان و مــييران 

اي از عوامل مشترک در میان همه کشورها وجـود دارد کـه   سیاستگذاري رسانه مجموعه

، اما همه کشورها يا اکثر آنها مالحرات ردیقرار ف استگذارانیس حوجه موردضرورحاً بايي 

ي هـا  ياسـتگذار یسي ـ اجتماعي دارني که در  خاصي حس  شرايط جغرافیايي و فرهنگ

ايران نیز به دلیل وقوع انيالر و طر  مسـائل جييـي در   فیرني.رسانه آنها را در نرر مي

هـاي جـايگزين يـا    ي در زمره رسـانه نوع بهالمللي از جهت نرام رسانه، سط  ملي و بین

در جهـت   2ي جهـاني هاي جريان اصـل فیرد. رسانه مييا قرار مي و حتي آنتي 0دفرانييش

داري و فسـترش سـلطه فرهنگـي    سرمايه شين يجهانداري و حيويت حفظ نرام سرمايه

جايگزين يا دفرانـييش، بـه چـالش کشـیين اشـکال       هاي کنني. هيف رسانه فعالیت مي

اي، سـاختار  هاي فونافون است، در زمینه مقصوالت رسانهداري در زمینهسلطه سرمايه

اي ايــن حيابــل و مواجهــه الجــرم ادامــه دارد و بايــي رســانه رســانه، حوزيــع و دريافــت

 مالحرات خاص خود را در سیاستگذاري لقاا نمود.

 ی پژوهششناس روش

 واژه اسـت.  شـيه   اسـتفاده آفزيوماحیـک و دلفـي    پژوهش از روش حلفیيـي،  در اين

 ايـه پ بـر  روش ايـن . است فذاردن ارج معناي به فعل از برفرفته يوناني زبان در آکسیوم

 ،(اولیـه ) مشـترک  مفـاهیم  ،(پسـیني  و پیشـیني  يهـا  رهي)پـذ  مفروضـات  از يا مجموعه

 حـا  حوانـي  يمـ  روش ايـن . اسـت  اسـتوار هـا  ن آ ييجـا  جابـه  و( خالف) نيیض يها نمونه

نرـري   مکاشـفه  فکري، آزمايش فکري، حعمیق ،(استيالل) فکر يده سازمان به حيودي،

در همـین  (. 79: 0939 چلبـي، ) نمايي متخي فکري مکاشفه مقصوالت منطيياثبات و 
                                                      

1. alternative media         2. main stream 
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 و حولیـيي  فونافوندر سطو   نويسنيه سال بیست از بیش زيسته و مشارکتي حجربه راستا

ــييريتي ــازمان م ــ س ــه و مایصياوس ــي حجرب ــطو  اجراي ــافون س ــف میحصــم فون و  يری

 روش ايـن  از اسـتفاده  براي مؤثري کمک البته و مهم عامل نیز سازمان آن در سیاستگذاري

اسـتفاده شـيه اسـت.     از روش دلفـي نیـز   ها افتهدر اين پژوهش براي اعتبارسنجي ي .است

در نـزد فروهـي از    موجود دانش بنيي طبيه و آوري جمع براي ساختاريافته فراينيي دلفي

 بـازخورد  و افـراد  ايـن  بـین  در ييهـا  کارشناسان و خبرفان که از طريق حوزيع پرسشـنامه 

 نرـرات  بـین  نرر احفاق  به روش اين. فیرد مي صورت دريافتي نررات و ها پاسخشيه  کنترل

 فـروه  عيايـي  بنـيي  جمـع  روش ايـن  عبارت ديگـر، هـيف   به دارد. حکیه خبره متخص 

نرر بر اسـاس دانـش ضـمني خبرفـان اسـت. حـل مسـائل         احفاق  و رسیين به رشناسانکا

 بـه  روش ايـن  يکارکردها ديگر از سخت مسائل مورد در فیري پیچیيه و کمک به حصمیم

در اين پژوهش بر اسـاس مصـاحبه بـا حعـيادي از      .(211: 0930 حاجیاني،رود ) يم شمار

بـراي   ي و ارحباطات و نیز مييران سـازمان صياوسـیما  ا رسانهخبرفان حوزه سیاستگذاري 

از اسـاحیي دانشـگاهي و مـييران سـازمان      ي هيفمنـي ریـ ف نمونـه ، بـا  هـا  افتهسنجي ي اعتبار

 جرر و متخص  ارحباطات و يا مييريت رسانه استفاده شيه است.صياوسیما که م

 ي پژوهشها افتهي

 . جنسیت پاسخگويان1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی جنست
 111 14 م د

 1 1 زن

 111 14 جم 

ي و علمــ ئــتیهدرصــي از پاســخگويان  41/9کــه  دهــي يمــنشــان  2نتــايج جــيول 

يا از مييران سازماني هستني.هاي اجرايي و  درصي آنها داراي شغل32/31
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 . شغل پاسخگويان2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی شغل
 48/2 5 ییلم ئتیه

 52/36 3 مدی ان سازمانی

 111 14 جم 

پاسـخگويان   اکثـراً دهـي، رشـته حقصـیلي     نشان مي 9نتايج به دست آميه از جيول 

 ( علوم ارحباطات است.9/14)

 يان. نوع رشته تحصیلی پاسخگو3جدول 

 درصد فراوانی فراوانی رشته
 14/2 1 شناسی روان

 2/64 3 یلوم ارتراطا 

 14/2 1 سیاسی یلوم

 14/2 1 یشناس جامعه

 14/2 1 مدی یت رسانه

 14/2 1 ی ف هنگیاستگذاریس

 111 14 جم 

 يا رسانههاي سياستگذاري آگزيوم

يوــ حلويزيـون( در   رادرسـانه ) هاي سیاسـتگذاري  سنجي آفزيوم ، اعتبار4در جيول 

، در سیاسـتگذاري  متخصصان نرر ازدهي که  نشان مي 4نتايج جيول  .اني شيه  ارائهايران 

ــران رويکــرد ــازار رســانه اي ــا آزاد ب  يچگــونگ (،3/13) فــري حنرــیم و يقانونگــذار ي

 يا رسـانه  سـپهر  تیوضـع (، 2/10رسـانه )  بر حاکم هنجارنوع  (،9/17) يشناس مخاط 

 اني. ( اعتبارسنجي شيه0/19مقور ) مقور و فني مقتوا ارحباطات ( و7/77) رانيا بر حاکم
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 راديوـ تلويزيون( در ايرانرسانه )های سیاستگذاری سنجی آگزيوم اعتبار .4جدول 

 درصد اجماع خبرگان يا رسانههاي سياستگذاري آگزيوم رديف

 5/83 یگ  میتنظ و یيانونگذارآزاد یا  بازار ک دیرو 1

 2/82 شناسی مخاط  یچگونگ 2

 2/81 رسانه ب  حاکمنو  هنجار  2

 2/22 ی حاکم ب  ای انا رسانهوضعیت سپه   4

 1/62 (محور یفنارتراطا  )محور( یا توسعه  ارتراطا  توسعه )محتوا 5

 يگر ميتنظي و گذارنقانوآزاد يا رويکرد  بازار کرديرو .1

يکـي از  ي فـر  میحنرـ ي و گـذار قانون رويکـرديـاآزاد بـازار رويکـرد  انتخار بین 

اي قييمي دارني کـه  ريشهاست. اين دو رويکرد اي  حرين عوامل سیاستگذاري رسانه مهم

فردد. شايي اولین مواجهـه ايـن دو رويکـرد را بتـوان در نرـرات       به يونان باستان بازمي

فـوردي، حرجمـه   )عصرشـان پورحـافوراس يافـت    سيراط و افالطون با سوفسطايي هـم 

حواني خـور  ها مي (. امروزه، پرسش از اينکه چگونه مقتواي رسانه20: 0931، يانرمعما

، منجر بـه ادامـه همـان دو    0سازي دوستيار جامعهو مفیي باشي يا چگونگي حقيق برنامه

شناسان رويکرد همراه با کشمکش و بقث ففتگو در جوامع فونافون شيه است. جامعه

 زعـم  بـه  شـود، امـا   اين کار حاصل نمـي  2راتو منتييان رسانه معتييني بيون وضع مير

9طرفياران مکت  بازار آزاد
اي بايـي از يـک منرـر اقتصـادي      هاي رسـانه کارايي سیاست 

سنتي را به فونـه   البته برخي اين دو رويکرد حاريخي سنتي و غیرفیرد.  مورد حقلیل قرار

اي رسـانه  ريسیاسـتگذا  به لقاا نرـري دو رويکـرد در حـوزه   اني.  ديگري حفسیر کرده

هـا را  رسـانه  کـه  رسـانه اسـت   سیاستگذاري رويکرد سنتي به :رويکرد اول؛ وجود دارد

ها را ها و حاکمیتداني و در اين راستا بیشتر نيش دولت مي سیاستگذاري نهادهايي قابل

 سیاسـتگذاري  ها براي حفظ منـافع عمـومي دسـت بـه    دولت گونهکني که چمي پررنگ

                                                      

1. pro- social        2. regulation        3. free market 
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 فناورانـه هـاي  رويکردي است که بـه لقـاا پیشـرفت    :ويکرد دومو ر زنني اي مي رسانه

اي غیرقابـل  عرصـه رسـانه را عرصـه   رسانه و همچنین اقتضـائات بـازار رسـانه،    حوزه 

(. البتـه غیـر از ايـن دو رويکـرد     23: 0934دانـي )روشـنيل اربطـاني،    سیاستگذاري مـي 

هـر حـال افـر      بـه  متفاوت در عمل، شاهي حرکیبي از اين دو رويکـرد نیـز هسـت؛ امـا    

اي دچـار   درستي رويکرد خود را انتخـار کننـي، سـازمان رسـانه     سیاستگذاران نتوانني به

ها  وجه حمايز رسانه سرفرداني خواهي شي و مشکالت متعيدي را در پي خواهي داشت.

حوان در مقوري طولي مورد بررسـي قـرارداد. يـک    را در استفاده از اين دو رويکرد مي

فري و قانونگذاري قـرار دارد. رسـانه بـه     ار آزاد و طرف ديگر آن حنریمطرف مقور باز

شود. حوقف رسانه در هـر نيطـه از    هر طرف مقور نزديک شود، از مقور ديگر دور مي

 اين مقور بر نوع سیاست و سیاستگذاري اثر جيي دارد.

 شناسی مخاطب . چگونگی2

 و اصـول  اسـاس  بـر  خاطبـان م يبنـي  طبيه و شناخت نیازمني يا رسانه سیاستگذاري

 مخاطبـان  دربارهشيه   انجام مطالعات بررسي در. است رسانه آن حولیيي دقیق معیارهاي

 مهمـي  بسیار پرسش ني. ادارد وجود فونافوني نررات و ها يفاهيد رسانه باآنها  رابطه و

 را رسانه يزير برنامه و سیاستگذاريي ها هيپا نيحر ياصل از يکي پاسخ، چیستي که است

 از مشـقون  ارحباطـات  ادبیـات . بیننـي  مي چگونه را مخاط  یاستگذارانس کني يم معلوم

 نبايـي  هـا  بنـيي  یمحيسـ  اين. است رسانه مخاطبان از فونافون هاي بنيي یمحيس و مباحث

. کنـي  غافـل  دارد وجـود  مخاط  هستي يا حيیيتدرباره  که نرري مباني از را ما حوجه

 بـه . دارد شخصـیتي  و هويت چه يا معنايي چه مخاط  هک است آن از حاکي مباني اين

 ذاحـي  مخاطـ   چیسـتي  کـه  ي صورح در است عرضي ها بنيي یمحيس اين منطق اهل قول

 بـر جـاي   يا رسـانه  حولیـيات  و ريـزي  برنامـه  نرـام  را خـود  ويـژه  نتايج و آثار و است

 نقـوه . باشيحوجه  مورد بايي اساساً موضوع چني رسانه مخاط  شناخت براي. فذارد يم

 و درسـتي  که شود يم ييها استیس صيور به منجر مباحث اين از یاستگذارانس دريافت
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 فـزارش  در .است مسائل اين ادراک چگونگي به معطوف آن قوت و ضعف و نادرستي

 مزيحـا  ورکيـ وین و ان آي يسـ  سـي،  بـي  يب مثل خبري برنيهاي هنوز افرچه اخیر رويترز

 نیسـت  خبري يها بخش برودکست پخش خاطر  به جايگاه اين اما هستني جايگاه داراي

 بـر  یـي حأک همچنـین . اسـت  خبـري  يهـا  سـازمان  اين ديجیتال يها فرمت خاطر به بلکه

 جايگـاه  و بـوک  فـیس  مثـل  اجتمـاعي  يهـا  رسـانه  در خبري مصرف کاهشي رونيهاي

: 2103و همکـاران،   0نیومن است ) خبري مصرف در هوشمني همراه يها حلفن مقوري

 نرـر  مـورد مسـئله   چنـي  مخاطـ   نوع از کامل حقلیل و درست شناخت (. لذا براي33

 يبنـي  بلـوک  چگـونگي  است، فعال بسیار که کاربري به مخاط  حغییر کلي حقول: است

 رابطـه  نـوع  يـت نها در و يبنـي  بلوک اين در نرر مورد رسانه جايگاه و مخاطبان جييي

 .ردیف يم قراربقث  مورد مخاط  با رسانه انترار مورد
 

کاربرمخاطبـياکاربربهمخاطبازالف(تغيير
 

 دهـه  اسـت کـه بـه    شيه معروف اجتماعي و جييي هاي رسانه عصر به حاضر عصر

 جييـي  هـاي  رسـانه  که است اينترنت بر مبتني هاي رسانه سیطره دوره ،فردد يبازم 0331

 انيالبـي  رسـانه  صنعت در لديجیتا انيالر آلوز کالمونروزنتان  حعبیر به. استفرفته  نام

 اختـراع  با فوحنبرگ يوهانس که انيالبي با حوان مي را آن که است حاريخي و بزرگ چنان

 اکوسیستم» اصطال  از استفاده با وي. نمود ميايسه کرد، ايجاد میالدي 03 قرن در چاپ

 ديگـري  اکوسیسـتم  در رسـانه  صنعت کيو ستیب قرن در که دهي مي حوضی  «اي رسانه

 ايـن  يهـا  يژفـ يو از يکـي  بود. خواهني غال  ديجیتال هاي پلتفرم آن در که بود هيخوا

 و اقتصـادي  يهـا  نرـام  ماننـي  رسـانه  يهـا  نرـام  که است اين جييي سپهر يا اکوسیستم

ـ فعال انـواع  همـه  فويـا  و هسـتني  واقعي مرز فاقي سیاسي  در رسـانه  دنیـاي  در يهـا  تی

 حعامـل  قـيرت  هـم  که کرده کاربري به بييلح را مخاط  لذا. دارد قرار همگان دسترس

 را شيهـا  خواسـته  حوانـي  يمـ  هـم  و شـود  ظـاهر  رسـانه  يک نيش در حواني يم هم دارد

                                                      

1. Newman 
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 پـي  در را بسـیاري  کننيفان  یحعي و بکشي خود دنبال به را ديگران حتي و کني جستجو

 در سـتم اکوسی در اساسـي  عناصـر  از يکـي  ،«آلوز» حعبیر به ،گريد  عبارت ؛ بهباشي داشته

. اسـت  «مقـور  شخ » سیستم به «مقور رسانه» سیستم از حغییر رسانه، صنعت ظهور حال

 کـه  اسـت  برخـوردار  پتانسـیل  ايـن  از شـخ   هـر  جييـي  سیسـتم  در کـه  معنـي  اين به

 اسـت  کـرده  خلـق  را «پروسیومر» اصطال  او معنا اين حوصیف براي باشي.کننيه  مشارکت

ـ ا شيه« پروسیومر» جامعه وارد ما. درواقع استننيه ک مصرف و يکننيهیحول از حرکیبي که  ،مي

 (.2100، 3فتیرزاست ) هم يکننيهیحول حال  نیع کننيه در مصرف آن در که يا جامعه
 

مخاطبانقديموجديدبنديبلوکب(
 

 مرحلـه  چهار در ها رسانه حکامل طريق از را مخاطبان حکامل از اي خالصه کوئیل مک
 حـق  حلويزيون و راديو حماشافران اولیه هاي سال در که دهي مي ی حوض او دهي. يم ارائه

 واحيي ميل طبق بر افراد همه يباًحير بنابراين و داشتني کانال سه يا دو حنها میان انتخار
 افـزايش  هـا  کانـال  و مقتـوا  عرضـه  زنجیره که زماني از. داشتني مشابهي اي رسانه حجربه
 عصـر و  و صـب   هاي برنامه) حنوع در يوديتمق با( خصوصي هاي شرکت ايجاد) يافت
 ممکـن  مخاطبـان  سـوم،  مـيل  در. فرفـت  شکل حکثرفرايي ميل ،...( استاني هاي برنامه
 انتخـار ( زمینـي  حلويزيون و کابلي حلويزيون ماهواره، مانني) مختلف هاي پلتفرم از است
 و انتخـار  خاطبـان م حوسط بيیه و يابني مي حسلط بازار در کانال چني ها آنتن در که کنني

 مرکزيتـي  ديگـر  کـه  جـايي . است بنيي یمحيس شکست ميل آخر، در. شوني مي مشاهيه
. دارد وجـود  اي رسـانه  متنـوع  بسـیار  و زيـاد  کـاربران  آن يجـا  بـه  بلکـه  نـيارد،  وجود

 افتـاد  نخواهـي  احفاق آنها براي هرفز آخر مرحله که باورني اين بر چین مانني کشورهايي
 در ملـي  برودکسـتر  حنها یماصياوس سازماندارني  قرار سوم مرحله در اآنه که معتييني و

 جييـي دهنـيفان   ارائـه  ورود بـا  و کنـي  مـي  پخـش  مختلف هاي پلتفرم در و است ايران
 حـال  در و اسـت  حکثرفرايـي  مـيل  ايـران،  فعلي ميل رسي يم نرر به اينترنت، خيمات
بلوک فذشته مخاطبان از دو  .(31: 0937)خجسته و همکاران،  است سوم ميل به انتيال

                                                      

1. Gutiérrez 



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

هاي جمعي ازجملـه کتـار و    رسانه پرقيرت و پرطرفيار راديو، حلويزيون و ساير رسانه
امـا   حـوجهي بـود؛    سینما حشکیل يافته بود. سهم هر رسانه از مخاطبان عيد بسـیار قابـل  

اي هـ پراکنيفي امروز مخاط  ـ کاربر در سپهر رسانه بسیار زياد است. عالوه بر رسـانه  
هاي پرقـيرت جييـيي بـه میـيان     فذشته که امروزه بسیار متنوع و متکثر هستني، رسانه

منيان و طرفياران زيادي را به خود جل  کرده و موج  هرچه بیشـتر   اني که عالقه آميه
اي  هـاي رايانـه  هاي اجتماعي و بـازي اني. شبکه هاي قبلي شيه پراکنيفي مخاطبان رسانه
 ها قرار داد. حوان جز اين فروه از رسانه را مي اعم از برخط يا غیر آن

 مخاطبگانه به رابطه رسانه و  سه رويکردهاي

 بنيي کرد: دسته عميه رويکرد سه حوان در را مي مخاط نوع رابطه رسانه و 

 تجويزيياگراييمصلحترويکرد

وسـیله   دانـي کـه بـه    حجويزي اساساً مخاط  را منفعل مـي  يا فراييرويکرد مصلقت

 پيرسـاالري  نـوعي  را آن بتـوان  حوان آن را حقت حأثیر کامل قـرار دارد. شـايي   سانه مير

 در کـه  فرايي مصلقت و خیرخواهي بر مبتني است نرامي پيرساالري. دانست اي رسانه

 حیات که است نباييهايي و باييها از پاسياري اش وظیفه طايفه و ايل يا خانواده بزرگ آن

 دارد ارجقیـت  آنچـه  جمـع،  و فـرد  منافع میان حعارض در و تاس وابسته آن به اجتماعي

 مرسـوم  هنجـاري  هـاي  نرريـه  بـه  افر .است آن حفظ بر جامعه بياي که است جمع منافع

 حبیـین  ديکتاحوري نرريه در حوانیي مي را رابطه نوع اين و فروه اين از بخشي کنیي، مراجعه

 از امـا  اسـت  شـيه   پرداختـه  آن حوصیف به افرچه اقتيارفرا يا ديکتاحوري هنجار در. کنیي

 حکـومتي  سیسـتم  مقصـول  رسـانه  اين. است شيه غفلت آن وجودي دلیل و فلسفه بیان

 کننـي  حـالش  بايـي  او منـافع  و بيا براي همه و است ديکتاحور طلق ملک چیز همه که است

 قتمصـل  فياي بايي چیز همه و است فعالیتي هر دلیل او منافع و فرد قيرت حفظ بنابراين

 مصـلقت  پيرساالري، هنجار در اما است؛ قيرت حفظ آن حرين مهم که بشود او منفعت و

 بـر  حأکیـي  اسـت،  کرده مشابه را هنجار دو اين ظاهر آنچه. است ارحباط دلیل و مبنا ديگران
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 و است ديکتاحور فرد مصلقت در جهت ديکتاحوري يا اقتيارفرا هنجار. است «0مصلقت»

 لـذا . دارنـي  قرار اش سرپرستي حقت که است کساني مصلقت بالدن به پيرساالري هنجار

 پيرسـاالري  زيرا، مبناي کرد، استفاده «خیر» واژه از حوان مي مصلقت اين حعبیر و حفسیر در

 اسـت  پـايین  به باال از و سويه يک هنجار دو هر در ارحباط شکل و مبنا. است «خیر» حأمین

 فـرا،  مصلقت هاي رسانه. باشني مي حفاوت داراي یزن مقتوا در فلسفه در حفاوت دلیل به اما

 و داننـي  مـي  متعهي را خود جامعه و فرد اخالقي حعالي براي  آنها. هستنيمخاط   خیرخواه

 .فیرني مي کار به را خود سازماني هاي کوشش راه اين در

 مداريرويکردمشتري

مخاط  همچـون   باور دارد و به مخاط اين رويکرد به رابطه دوسويه میان خود و 

کنـي. بـراي ايـن ارحبـاط از نیازهـاي مخاطبـانش اسـتفاده         مشتري کاالي رسانه نگاه مي

کني. ادبیات ارحباطات مشقون از مباحث حول اين فـروه اسـت. رقابـت، بازاريـابي،      مي

وفور مشاهيه کرد. اين رويکرد مييريتي، بـراي   حوان به مشتري و کلماحي نریر آنها را مي

اي در نهايت ناچار است به سـمت امیـال و    ت بازار و حولیي کاالهاي رسانهحفوق در رقاب

هـا و نیازهـاي    حوانني هی  حفـاوت میـان هـوس    خواسته مخاطبانش پیش برود. آنها نمي

بنگـاه   انيـ و زسـود   مخاطـ  بلکـه   مخاطبانشان ايجاد کنني. در اين رويکرد نه مصـال  

رد. مزيـت ويـژه ايـن رويکـرد جلـ       عنوان يک مؤسسه اقتصادي ارجقیت دا رسانه به

جهت حوجه بـه ايـن رويکـرد در همـه حـاريخ       مخاط ( است. از اين ) رضايت مشتري

وجود داشته است. مباحثي که در مييمه درباره حفکر متضاد پورحافوريستي درباره رسانه 

مکتور و سيراط افالطون مطر  شي، نیز بیانگر اين حعارض حاريخي نگـاه بـه مخاطـ     

انـي حفـوق    کيام نتوانسـته  ميافعان هرکيام داليل خود رادارني ولي حا امروز هی  که است

وجود در اکثر کشورها، الگوي بازار قيرت و   خود را در حوزه انييشه نشان دهني با اين

 حتي حاکمیت بیشتري دارد.

                                                      

1. Expedience 
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 رويکرد دوستمداري

ديگـر بـراي    وظیفه و مسئولیتي جهت  نيا ازداني  را دوست مي مخاط اين رويکرد 

رسانه قائل و لزوماً بيان پايبني است. اين رويکرد رابطـه دوسـويه بـا پیـامگیران برقـرار      

را نیـز در نرـر دارد يـا حـالش       کني و ضمن حوجه به نیازهاي مخاطبان مصـال  آنهـا   مي

کني در نرر داشته باشي. در اين رويکرد ضرورحاً هم رضايت مخاط  مطر  اسـت و   مي

حـا  داني. اين مصـال    باره رسانه خود را مسئول مي هاي او که در اين هم رعايت مصلقت

بخشـي از آن نیـز    فـردد  يبرمـ ها و هنجارهاي رايج دينـي و اجتمـاعي    ي به ارزشحي

عنـوان يـک    هاي کالن ملي و ارحباطي است مانني حفظ وحيت ملي به مربوط به سیاست

حوانني حأثیر  است ارحباطي که ميعنوان سی سیاست کالن ملي و يا حفظ نشاط اجتماعي به

 (.00-04: 0934خجسته، ) زيادي در کیفیت و چگونگي حولیيات رسانه داشته باشني

 ي رسانهها تيفعالهنجاري حاکم بر  هينظر .3

نرريه هنجاري عبارت از قاعيه رفتار رسانه در شرايط فونافون اسـت. چـون رفتـار    

حوان چگونگي رفتار آن را نیـز بـراي    ا ميفیرد لذ رسانه مطابق قاعيه معلومي صورت مي

 کوئیل از شش نرريه هنجاري رسانه بقث کـرده  بیني کرد. مک هر زمان و شرايطي پیش

طور کامـل حبیـین    هاي جمهوري اسالمي را به حوانني رفتار رسانه نمي  کيام از آنها که هی 

و « ميبـول  مشروعِ» مبناي دوهاي جمهوري اسالمي مبتني بر  کنني. نرريه هنجاري رسانه

 اي رسـانه  هنجـار  نرام حرکت و سیر خط و اصول کننيه است که حعیین «مشروع ميبولِ»

است. به اين معنا که حمام حولیيات و مراحل آن بايي هم از نرـر   ايران اسالمي جمهوري

قبول باشي و هم مورد قبول اکثريت جامعه باشي، يـا افـر مـورد قبـول مـردم       شرع قابل 

رع هم بايي درباره آن مثبت باشي. نرريه هنجاري مشـروع ميبـول و ميبـول    است نرر ش

 شيه است. بنيي  مشروع به دو رويکرد مهم باييها و نباييها دسته
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نظريههنجاريمشروعمقبولومقبولمشروعبايدهايالف(

 نظريه هنجاری مشروع مقبول و مقبول مشروعبايدهای  .5جدول 

 زيمفاهيم مرک راهبرد رديف

1 
سازان بایود بوه    گی ان، ب نامه متولیان رسانه، مدی ان، تصمیم

 بینی، ارزشی و نگ شی جامعه پایرند باشند. مرانی جهان
 بینی ارزشی اسالمی جهان

 ندی مسئولیت در ب اب  کنند.رسانه باید در چارچوب ش یعت اسالمی یمل  2

 مم د ئولیت در ب اب مس باشد. ها هدف اصلی همه ب نامهتعالی مخاط  باید  2

4 
ت ین اهداف و  از مهمحف  و تحکیم نظام جمهوری اسالمی 

 هنجار رسانه است.
 ممسئولیت در ب اب  نظا

5 

ارترواط افقوی( و بوه    ) باید از مشارکت یمومی در خلق پیوام 
سوونجی، انعکوواس  نظ سوونجی رسوومی، اثوو ) طوو ق مختلووف

و پیوامکی،   های تلفنی ها و انتقادا  مخاطران، ارتراط دیدگاه
 مشارکت در تولید محتوا( به ه گ فته شود.

 افزایی م دمی مشارکت

6 
مثابه ی  دوست نه مشت ی و نه مخاط   باید با مخاط  به
 منفعل، رفتار شود.

 رفتارشناسی مخاطران

2 
متودینین و  غالو   در تولید و ارائه پیام، بایود یو ف    ها رسانه

 .متش یین جامعه را لحاظ و م ایا  کنند
هنجارهایِ  به بازگشت

 ساری و جاری در جامعه

8 
نظوام در ح اسوت از اهوداف اصولی و      پذی ش اصل مداخله

 مورد توجه ي ار گی د. مناف  ملی
نگاه راهر دی به مناف  

 ملی

3 
پیام، ی ف مقرول و حسنه ملی  باید در تولید و ارائه ها رسانه

 .جامعه را م ایا  کنند
 التزام به هنجارهای جمعی

11 
و بازسوازی   آف ینوی  هنجوار  ،سوازی  هنجوار  رسانه، مو ف به
 .جامعه است مورد احت امهنجارهای 

بازسازی هنجارهای 
 اخاليی

11 
و   )اسالمی جامعهحف  هویت ف هنگی  رسانه، باید در جهت

 .ای انی( به خدمت گ فته شود
 هویت اسالمی و ای انی

12 
هوای اصولی و   سلطه خارجی باید از رویک د نفی وابستگی و

 .1باشد یمده تولید و پخش پیام
 ت ویج استقالل

                                                      

 040نفي سبیل، ولن يجعل اهلل للکافرين علي المؤمنین سبیال، سوره نساء  استفاده از قاعيه. 0
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 5جدول ادامه 

 مفاهيم مرکزي راهبرد رديف

12 
های خارجی باید به اصول اسوتثنای   در تیمین و پخش ب نامه

هوا و  درصود از کول ب ناموه    51ف هنگی و نسورت کمتو  از   
 ها و ساختارها توجه ویژه شود. يال 

 توجه به تولیدا  داخلی

14 
از دین، باید از رویک دهوای   سوءب داشتمرارزه با خ افا  و 
 .اصلی رسانه باشد

نفی رفتارهای 
 گ ایانه خ افه

15 
تولید و پخش پیام، باید يرل از ارائه آن، نظوار  و   متصدیان

خصو  محتووای پیوام و انطرواق آن بوا      ارزیابی الزم را در
 .ش   و ی ف، داشته باشند

  ارزشیابی محتوای متناس
 با ی ف و ش  

16 
هوا از  ها، اشتراها  و خطاهای محتووایی پیوام  اصالح آسی 

 ط ف رسانه باید با ديت ریایت و ایمال و نظار  شود.
یابی از  بازبینی و ارزش

 مسئله تا نتیجه

نظريههنجاريمشروعمقبولومقبولمشروعنبايدهاي(ب

انه حجـاري بـازار آزاد، خنثـي و    عنوان يک رس رسانه جمهوري اسالمي ايران نبايي به

حعهي نسبت به مباني ارزشي و اخالقـي جامعـه و يـا صـرفًا حـابع و طرفـيار جـذر         بي

 حياکثري مخاطبان به هر قیمتي باشي.

 نظريه هنجاری مشروع مقبول و مقبول مشروعبايدهای ن .6جدول 

 مفاهيم مرکزي راهبرد رديف

1 

بوا   نرایود  طرق این الگو، محتووا و نحووه ارائوه پیوام    
ی  از اصول و مرانی ش   و متشو یین جامعوه    هیچ

موج  تضعیف یوا خدشوه بوه    داشته باشد یا  مراینتی
 .باور دینی م دم شود

 یدم تراین با مرانی ش  

2 
بگیو د و   دهیو ناده را نراید ی ف مقروول جامعو   رسانه

 پیامی ب خالف آن ارائه نماید.
 نقض نک دن ی ف مقرول

 



  011 ـ تلویزیون ایران اي در سياستگذاري براي رادیو  شناسایي عوامل کليدي رسانه

 

 6جدول ادامه 

 مفاهيم مرکزي راهبرد فردي

2 
نراید در تولید و ارائه پیام به مخاط ، فق  نیواز او را  
در نظ  گ فوت، بلکوه یوالوه بو  توجوه بوه نیازهوا،        

 مصلحت او را هم در نظ  داشت.

غفلت نک دن از مصلحت 
 مخاط 

4 
منج  به هموه   پاسخگویی رسانه در ب اب  نظام، نراید

یا دیگ  نهادهوا   نهگا سهيوای  وچ ای چون بیتیییدی 
 .شود

گ ایی  گ یز از تمامیت
 نهادهای حاکم

5 
و نهادها نرایود بوه تضوعیف و     ها دستگاهیملک د  نقد

 .بینجامد ،آنهاناکارآمدی 
 حف  جایگاه ارزشی

6 
موج  تح یو  شوهوا     ای رسانه یها تینراید فعال
 .بشود

 م ایا  اخالق هنجاری

2 
اسوالم، حقووق   یملک د رسانه نراید مخل به مروانی  

 یمومی و مصالح کشور باشد.
سازگاری با مرانی اسالم و 
 مصالح جمعی جامعه

 32-31 :0937خجسته و احميي، منبع: 

 ي حاکم بر ايرانا رسانهسپهر  تيوضع .4

اي بـيون   هـاي رسـانه   اي اسـت کـه امـروزه سـازمان     فونـه  حقوالت صنعت رسانه بـه 

حواننـي در فضـاي    هـاي اجتمـاعي نمـي    سـانه ريزي براي حضور مـؤثر و فعـال در ر   برنامه

 0همان جمله معروف پیکاردامروز  يا رسانه يها سازمانشعار اي امروز رقابت کنني.  رسانه

بيون داشتن حقلیل و شـناختي درسـت   (. 2113است )« هر جا، هر وقت روي هر پلتفرم»

در جغرافیـاي ايـران    هايي است کهاي حاکم بر ايران که مملو از انواع رسانهاز سپهر رسانه

هـاي  حوان سیاستگذاري کرد. همچنین فهم نسـبت رسـانه  دسترس همگان قرار دارني، نمي

زبـان از ديگـر عناصـر الزم     هاي فعال فارسيجمهوري اسالمي در اين سپهر و ديگر رسانه
                                                      

1. Picard 
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هـاي مفیـي در    حـوان بـه سیاسـت    براي سیاستگذاري واقعي است در غیر اين صورت نمي

کـرد. در نهايـت حوصـیف     هـا دسـت پیـيا    هاي رسانه رد انترار از فعالیتجهت اهياف مو

 واقعي سپهر رسانه وابسته به چني عنصر است:

داخليدرفضايرقابتييهارسانهاختارالف(چگونگيس

اي بـراي حـيوين   هاي رسانهبسیاري از سازمانالگوهاي مييريت راهبردي،  بر اساس

فیرنـي، زيـرا ممکـن اسـت رقبـاي      بسیار جيي مـي  هاي خود شناخت رقبا رااستراحژي

 ازکننـي.   آنهاهاي بالفعل و باليوه بتوانني مقصوالت و خيمات خود را جايگزين فعالیت

موجود در اين بازار رقـابتي نیازمنـي يـک     انمخاطب چگونگي شناخت رقبا و جهت  نيا

اي بتواننـي بـر   رسـانه فـذاران   یاسـت سو ريزان مييران و برنامه حااست ور نرري چچار

الگـوي حقلیـل رقابـت مبتنـي بـر       سازني. معلومرا  ها یتروشن مسیر فعال درکياساس 

پـنج   . حقلیل مقیط رقابتي بر اساس الگوي پـورحر مرکـ  از  است 0پورحرمايکل الگوي 

 است:عامل 

 پورترمايکل الگوی تحلیل رقابت مبتنی بر الگوی  .7جدول 

 راهبرد رديف

 بین ريرا یچشم ريابت و هم  1

 یدتوان بالقوه ب ای ورود ريرای جد 2

 ای جایگزین )بالقوه و بالفعل(ها و محصوال  رسانهفعالیت 2

 زنی()يدر  چانه ایکنندگان کاالها و خدما  رسانهکنندگان و تیمینهتوان ی ض 4

 يدر  انتخاب و گزینش مخاطران 5

ي، مخصوصـاً صياوسـیما در   هـاي جمهـوري اسـالم    با حوجه به الگوي فوق رسـانه 

سپهري مملو از انواع رسانه و بسیار رقابتي فعالیت دارني. مقیط سراسـر رقـابتي سـپهر    

                                                      

1. Michel Porter 
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اي در جمهـوري اسـالمي    کني سازمان صياوسیما و يا هر سازمان رسانه جار مياي رسانه

اي مـورد نرـر داشـته باشـي حـا در       ايران، حقلیلي از اين سپهر در نسبت با سازمان رسانه

فیرد. سپهر رسانه در سپهر ارحباطي وجـود دارد و کـامالً    سیاستگذاري مورد حوجه قرار

هايي است  هاي آن است. اين سپهر، شامل مجموعه انواع رسانه متأثر از شرايط و ويژفي

هـاي مبتنـي    که به هر طريق در حوزه جغرافیاي ايران در دسترس قرار دارد. انواع رسانه

هـاي   هاي راديـويي و حلويزيـوني چـه از طريـق فرسـتنيه      بکهمانني ش 0بر پخش عمومي

حوان در اين سپهر دريافـت کـرد. شـايي     را مي 2زمیني، ماهواره و يا حوزيع بر بستر اينترنت

از طريـق   بر شش هزار کانال حلويزيوني از طريق ماهواره قابـل دريافـت باشـي،    امروزه بال 

ـ   دقـت حسـار کـرد، زيـرا روزانـه حعـيادي        هاينترنت حعياد قابل دريافت را شايي نتـوان ب

ها، انواع متکثـر و   افر به اين نوع رسانه .شوني اضافه مي 9هاي صوت و حصوير فرافیر شبکه

ها وجود دارني، اضافه شود و کمیت آنهـا   هايي که در بلوک جييي رسانه متنوع ديگر رسانه

هر رسـانه و اهمیـت و   کیفیت حنوع و فونافوني آنها نیز لقاا شود، ويژفي عمومي سـپ  و

شــود و نيــش آن و حــأثیري کــه در  نيــش آن بــراي هرفونــه حفکــر مــييريتي معلــوم مــي

شود. آنچه در سیاسـتگذاري   سیاستگذاري رسانه خواهي داشت، بسیار روشن و آشکار مي

و  فذاران از اين سـپهر  اي اثر دارد، چگونگي برداشت و حقلیل کارشناسان و سیاست رسانه

 هاي اين سپهر است. اي که مشمول سیاستگذاري شيه با ديگر رسانه نهنوع رابطه رسا

اي ايران، اعم از صـوت و حصـوير و    هاي رسانه اساس مأموريت و اهياف سازمان بر

حـرين سـازمان    عنـوان بـزرگ   ها، مخصوصـاً سـازمان صياوسـیما بـه     يا ديگر انواع رسانه

را بـا   ود و فعال در سپهر رسانههاي موج حوان نسبت مجموعه رسانه اي کشور، مي رسانه

بنيي نمود. حفسیر سیاستگذاران از  هاي جمهوري اسالمي در سه فروه عميه دسته رسانه

هـاي   بـا رسـانه   هاي مشترکي هسـتني،  داراي ويژفيفروه رسانه که  چگونگي نسبت هر

فراينـي   هـا و  جمهوري اسالمي و سازمان صياوسیما، حـأثیر بسـیار زيـادي بـر سیاسـت     

 بنيي کرد: حوان در سه مقور دسته ها را مي اي دارد. اين فروه گذاري رسانهسیاست

                                                      

1. broadcast        2. broadband        3. audiovisual media 



091  0931( / زمستان 011)پياپي  4ششم/ شماره  و هاي ارتباطي/ سال بيست پژوهش 

 یاستگذاریسی مرتبط با ا رسانهسه گروه عمده  .8جدول 

 استراتژي گروه

ريی    اه  بهی ها رسانهگ وه 
 ولی اساساً معاند

ها یا یلناً بوا جمهووری اسوالمی مخالفوت      تعدادی از این رسانه
بایی ندارنود و حتوی اذیوان دارنود دلیول و      دارند و از گفتن آن ا

فلسفه وجودی آنها مخالفت با جمهوری اسوالمی اسوت. ب خوی    
های ای ان هستند ولوی فوارا از ایون     دیگ  در  اه  ريی  رسانه
پو وری اسوت و در    سوازی و مخوالف   تظاه ، مشی آنهوا مخوالف  

ها نقش مخالفت را الرته در ف م ريابت به ط ق گونواگون   بزنگاه
های خر ی  ها گاهی درصدد ایجاد ج یان کنند. این رسانه می ایفا

ویژه و پ فشار ب  سیستم سیاسوی و اجتموایی ایو ان هسوتند و     
هوایی را کوه نظوام     همیشه به نحو پنهان یا آشکار مظالم و ستم

سلطه و کشورهای غ بی ب  جامعه ای ان یا دیگ  جوام  تحمیول  
ها درصودد   نند. این رسانهک کنند، با زبان ن م رسانه توجیه می می

 ایجاد و توجیه هامونی غ بی ب  جامعه ای ان هستند.

ی بازار آزاد یا ها رسانهگ وه 
 مدار مشت ی

جل  مشت ی هستند تا درآمد بیشت ی  در پی ها رسانهبسیاری از 
کس  کنند و یا ب  ایترار خود بیفزاینود کوه از ایون رهگوذر بوه      

ها بیشت  در يال  موسیقی  نهاین نو  رسا منفعت دیگ ی ب سند.
هوای سو گ می درصودد     و فیلم و زنجی ه یا دیگ  شیوه و يالو  
هوا مهوم    های این رسوانه  جذب مخاط  هستند. آنچه در فعالیت

های دینی و اجتمایی  توجهی به ارزش است، توجه نک دن یا کم
هوای دینوی و اجتموایی     ها هستند. تضعیف ارزش در ارائه ب نامه
رود. لوذا   گونه رسانه به شومار موی   های این فعالیت یکی از نتایج

های گ وه اول يو ار   ها را نیز در زم ه رسانه ب خی این نو  رسانه
 دهند. می

 های هم اهگ وه رسانه

هایی هستند که چندان با ج یان جهانی و مسل   مجمویه رسانه
های ملی و  رسانه هم اهی ندارند و تفسی  خا  خود را از پدیده

ها در شوکل کامول اگو  ارائوه      کنند. این رسانه ی روایت میجهان
هوای متضواد ج یوان مسول       توان آنتی مدیا یا رسوانه  شود، می

 جهانی رسانه تعری  ک د.
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طـور مثـال،    المللي نيارني. به البته بايي اذعان نمود قيرت حولیي چنياني در عرصه بین
حـال   فیـرد و حابـه   نبه صورت ميداري اخیر فرانسه که هر ش سرمايه در همین جنبش ضي

منجر به کشته شين حعيادي از مردم بـه دسـت پلـیس فرانسـه شـيه اسـت، بـا وجـود         
و دخالت نیروي نرـامي فرانسـه کـه سـط  حرـاهرات را از       فسترش اعتصابات هفتگي

اني کاري شـبیه   نتوانسته موضوعي انترامي به موضوعي نرامي ـ امنیتي حبييل کرد، هنوز 
يان اصلي نرام جهاني نسبت به کشورهاي متخاصـم سیاسـي ـ اقتصـادي     هاي جر رسانه

که افر حادثه دردي کمتر از آن در کشورهايي که همراهي  خود انجام دهني. در صورحي 
وجود آيي،  چنياني با نرام سلطه جهاني نياشته باشني، مانني چین، روسیه، ايران و ...، به

هـاي خبـري يـا حفسـیر و      صورت فـزارش  روايت خاص جريان مسلط رسانه جهاني به
هـا   شود و بسیاري از ديگر شـبکه  هاي مهم راديويي حلويزيوني پخش مي حقلیل در شبکه

بخشـني.  دهني و به آن مشـروعیت مـي   در کشورهاي مختلف همان روايت را بازحار مي
 منطيـه در عـراق،   هـاي  شـبکه مانني المنار، المیادين و برخي از ديگـر   هاي همراه رسانه

بسـیار   جمهـوري اسـالمي  افغانستان که هم در اييئولوژي و هم در روايـت بـه رسـانه    
سیاسـي اجتمـاعي    هـاي  پييـيه کـه در روايتگـري از    هايي رسانهنزديک هستني و ديگر 

اصلي روسـیه، بسـیاري از    هاي شبکهنزديک هستني مانني  اي اين جريان رسانهجهاني با 
 قرار دادنيخط مياومت در اين فروه  هاي رسانهثر منطيه و شايي به حعبیري اک هاي شبکه

 آنهـا مريکاي الحـین کـه   ادر  ها رسانهو يا ديگر انواع  راديوحلويزيوني هاي شبکهو برخي 
در برابـر   اي رسـانه بايي حوجه داشت اين جريان  فیرني. ميدر اين فروه قرار  واحيينیز 

که روايتـي متفـاوت    جهاني داري سرمايهمبتني بر اييئولوژي  هاي رسانهجريان پرقيرت 
 سیاسي اجتماعي دارني هنوز جريان کوچک و ضعیف است. هاي پيييهاز 

 ب(جدولرسانهونقشآندرفرايندسياستگذاريرسانه

 شـييي،  رقابـت  ازجملـه  داليلـي  به که کني مي فعالیت مقیطي در سازمان صياوسیما

 هاي یتهم در ظرف ،هم در مقصول ن است. اين حوسعهفونافو ابعاد در حوسعه از ناچار

هاست. نگاه اجمالي به سپهري که جامعـه ايرانـي و    پخش و هم در کیفیت و حنوع برنامه
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هاي فني شـرايط جييـيي در   عالوه امکانات و نوآوري هب برفرفته درالملل را  جامعه بین

رسـانه   اشباع سپهر واحييو  طرف از يک رات مهم ییاين سپهر ايجاد کرده است. اين حغ

هاي راديويي و حلويزيـوني و فسـترش فضـاي مجـازي در ايـن      از انواع فونافون شبکه

کنـي بـراي فسـترش و حوسـعه انـواع      را وادار مـي  فیران حصمیمو  فذاران سیاستسپهر، 

الگوي کارآمي مناس  با اين شرايط باشني. پرسش اين است که الگـوي   درديها،  رسانه

 پیـيا کـردن  ه مشخصـاحي دارد؟ شـايي بهتـرين راه    مطلور براي اين کار چیسـت و چـ  

حـوان از  اي را ميباشي. جيول رسانه «جيول رسانه»يک  ، حرسیممختصات و مشخصات

عني در اين جيول نیـز هـر نـوع شـبکه     يشیمي ميايسه کرد،  «جيول منيلیف»جهاحي با 

ظهـور  ط و سپهر رسـانه دارد بـروز و   یراديويي يا حلويزيوني حس  خاصیتي که در مق

سهل و آنها را به سمت مسـیر   فیران حصمیم، در آن صورت جستجو را براي کني يپیيا م

حياقل به سه مقور يـا  « جيول رسانه»الگوي حوسعه يا  کني. درست حوسعه راهنمايي مي

 سه موضوع مهم حوجه دارد:

 جدول رسانهو الگوی توسعه  .9جدول 

 الگو رديف
 مورد نظ نو  ريابت در موضو   وضعیت سپه  رسانه از جهت شد  و 1

 نیازهای ف دی و اجتمایی مخاطران یا مخاط  هدف 2

 سازمان ایاهداف، میموریت و راهر ده 2

 0911و  227 :0939 خجسته،منبع: 

 و شـود  ارائـه  فوق مقور سه به روشني هاي پاسخ بايي جييي هاي شبکه فسترش در

 اثبـات  بـه  را فـذاري  سـرمايه  اولويت واننيبت بايي دهنيفان پیشنهاد يا کننيفان درخواست

 مهـم  مرحله دو شود، مي راهبردي حصمیم يک به منجر که مرحله ازاين پس البته. برسانني

 چرخـه  کـه  اسـت  عملیـاحي  ريـزي  برنامـه  و سنجي امکان شامل که دارد وجود نیز ديگر

 .نمايي مي حکمیل اقيام حا اييه از را راهبردي ريزي برنامه
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 (محور یفنارتباطات )محور( يا توسعه  توسعه )محتوا ارتباطات .5

هاي يک کشور بر وضعیت سیاستگذاري رسانه و نتـايج آن   چگونگي و نوع سیاست

نیاز سیاستگذاري  هاي ارحباطي اولین پیشاثر جيي دارد، لذا شناخت و حوجه به سیاست

حباطات حوسعه در رسانه است. دو نوع سیاست کالن ارحباطي يعني حوسعه ارحباطات و ار

دهـي. در  اکثر کشورها وجود دارد که مسیر حرکـت و حقـوالت ارحبـاطي را نشـان مـي     

مقور است. فسترش ابزارهـا   افزاري و فنيحوسعه ارحباطات نگاه و رويکرد بیشتر سخت

ــري ســخت  ــاطي ام ــات ارحب ــافون، خصوصــاً  و امکان ــزاري اســت. کشــورهاي فون اف

حواننـي  سعه از طريق واردات و خريي انواع حجهیـزات مـي  که حو نیافته يا در حالي  حوسعه

به حوسعه ارحباطات بپردازني. دومین رويکرد به سیاست ارحباطي، ارحباطات حوسعه است. 

افزاري به رسانه و ارحباطات دارد، زيرا دغيغـه  اين رويکرد بیشتر نگرش مقتوايي و نرم

اي است، بلکه  هیزات ارحباطي و رسانهطرفياران اين رويکرد نه در انکار و رد ابزار و حج

درستي دريابني، چه نوع و چه مييار از ابزارها و امکانات ارحباطي  حأيیيي آن است که به

هـاي جامعـه، ضـروري اسـت. غلبـه هرکـيام از ايـن        براي رسیين به اهـياف و آرمـان  

ذاري هـا حـأثیر مسـتيیم دارد و سیاسـتگ    هاي ارحباطي بر مسائل و اهياف رسـانه سیاست

 .دهياي را حقت حأثیر جيي قرار ميرسانه

 يريگ جهينتبحث و 

هـاي   سپهر متقول و بسیار رقابتي رسانه و ضرورت حضـور هرچـه مـؤثرحر رسـانه    
طـرف و اصـالت و اهمیـت     جمهوري اسالمي، خصوصاً صياوسیما در اين سپهر، ازيک

اوت مـاهوي  عـالوه حفـ   مقتوا با لقاا رضايت و مصلقت مخاطبان از طـرف ديگـر بـه   
، سیاسـتگذاري را از  0ها هاي جمهوري اسالمي با جريان اصلي جهاني رسانه عموم رسانه

هـاي   امري ساده و روان به موضوع سخت و پیچیـيه حبـييل کـرده اسـت. در پـژوهش     
امـا عمـيه آنهـا،     آفـرين هسـتني؛   مختلف عواملي احصا شيه که در سیاسـتگذاري نيـش  

                                                      

1. main stream 



094  0931( / زمستان 011)پياپي  4ششم/ شماره  و هاي ارتباطي/ سال بيست پژوهش 

فارغ از عـواملي کـه ممکـن    شوني. مرحبط حليي مي و غیر اي اي و زمینه عواملي غیر رسانه
هـا حـأثیر داشـته     ها اعم از عمومي يا بخشـي و نـوع فعالیـت    است بر انواع سیاستگذاري

اي کـه در حقلیـل و   باشني، در اين حقيیق عوامل خاص و مؤثر بر سیاسـتگذاري رسـانه  
بر حجربه بـیش   ي دارد، بناحبیین و فراينيهاي اين نوع سیاستگذاري حأثیر همیشگي و دائم

اي  ساله مييريت در صياوسیما مطر  شيني. شرايط خاصي کـه مقـیط رسـانه    از بیست
اي متـأثر از رونـي    اينجا و اکنون در ايران دارد و نیز سازمان صياوسیما و طبیعت رسـانه 

بايـي عوامـل    اي فراحـر رفتـه و   کنـي کـه از آن عوامـل زمینـه     ديجیتالي شين ايجار مـي 
حقوالت فونـافوني در سـپهر ارحبـاطي و سـپهر      نمود.  حري به رسانه را استخراج نزديک

اي، هـاي جييـي بـراي سیاسـتگذاري رسـانه     رسانه صورت فرفته که عالوه بر ضرورت
اي وارد کـرده اسـت.   عوامل جييي و پرقيرحي را نیز در فراينيهاي سیاستگذاري رسـانه 

اي مـؤثر و قابـل    سیاسـتگذاري رسـانه   شناخت درست و کافي اين عوامل، قـيم اول در 
کرد، در غیـر ايـن صـورت،     اجراست که نتايج مورد نرر سیاستگذاران را فراهم خواهي 

حوانني فره از مشکالت اين  روي سیاستگذاران رسانه، نمي هاي پیشهاي و فزينهسیاست
اسـاس  ها را مقيـق نمايـي. بـر ايـن      کني و اهياف اقتصادي و اجتماعي رسانه حوزه باز

 ارائه شيه است. 0اي در نمودار هاي سیاست رسانهحرين آفزيوم مهم

 ای در ايرانهای سیاست رسانه. آگزيوم1نمودار 
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 پيشنهادي پژوهش

 هـايي کـه در دسـترس     مجموعه رسـانه ) بررسي سپهر رسانه حاکم بر جامعه ايران

 ايرانیان قرارفرفته است(.

 هاي جمعي وه مصرف رسانهبنيي جييي مخاطبان و نق بلوک 

   بررسي درباره مسائل اصلي و واقعي سازمان صياوسیما براي انجام سیاسـتگذاري

 صقی  و درست

 شناسي آن اي و مطالعه آسی  مطالعه فرايني سیاستگذاريرسانه 

 اي هاي مطلور رسانه بررسي چگونگي اجراي سیاست 

 منابع

 ارتبـاطي هـايسياسـت تقـاديان گفتمان تحليل(. 0937نژاد، معصومه. ) اسماعیل

رسـاله دکتـري، دانشـگاه آزاد    .3236 سـال جمهـوري رياسـت انتخابات در هارسانه
 اسالمي واحي علوم و حقيیيات حهران.

 حلويزيـون  و اينترنت همگرايي پیاميهاي(. 0933) .نيالي جمالسیي جهرمي،   اکبرزاده
 (.94)07 ،تباطاتارـمطالعاتفرهنگ. رانيا در اي رسانه سیاستگذاريبر 

)فـروه مترجمـان    ايهايرسـانهمديريتشرکت(. 0939آريس، آنت و بوفین، ژاک. )
 ي و نرارت سازمان صياوسیما(. حهران: طر  آينيه.زير برنامهآموزش و پژوهش معاونت 

(. معرفي و کاربست نرريـه عيالنیـت اسـنلن    0931) ، صیاد.زاده نیحسبرزفر، ابراهیم و 
 (.22)7، مطالعاتراهبرديسياستگذاريعموميها در ايران.  ثبیت قیمتدر سیاستگذاري ح
)حرجمــه  هــاسياســتوتحليــلسياســتگذاريمبــاني .(0913) وايــن.پارســونز، 
 .حهران: پژوهشکيه مطالعات راهبردي .مقميي( حمیيرضا ملک

 .ني حهران: .شناسيجامعهدرتطبيقيونظريتحليل(. 0939) مسعود. چلبي،

 دانشگاه . حهران:پژوهيآيندههايروشواصولمباني،(. 0930) ابراهیم. ،حاجیاني
 .(ع) صادق امام

 شناسان. . حهران: جامعهشناسيرسانه(. 0934) زاده ملکي، اصقار. حبی 
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 .9، رسانهاي.  هاي رسانه (. ساختار سازمان0911خجسته، حسن. )

هـاي راديـويي و    شبکه (. جيول رسانه؛ الگويي براي حوسعه0939خجسته، حسن. )
 حهران: حیسا. مديريترسانه.حلويزيوني. 

 . حهران: دانشگاه صياوسیما.جزوهدرسيمديريترسانه(. 0934خجسته، حسن. )

ايجمهـورياخالقکـاربرديرسـانه (.0937ظهیر. ) احميي، حسن و خجسته،
 اطات.. حهران: مرکز حقيیيات صياوسیما و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارحباسالمي

اي  (. آينيه مصـرف رسـانه  0937خجسته، حسن؛ بردبار، ملیکا و عيیلي، سیيوحیي. )
 (.49)03، مطالعاتفرهنگـارتباطاتمخاطبان: مطالعه موردي با روش دلفي. 

 در مطلـور  رسـانه  سیاستگذاري (.0931) مرحضي. بیات، و غالمرضا سروي، خواجه
 .(32)24، ارتباطاتودين. ايران اسالمي جمهوري

 حبیـین عوامـل مـؤثر بـر فراينـي     (. 0930روشنيل اربطاني، طـاهر و لبـافي، سـمیه. )   
 (.0)29، رسانه. اي در سازمان صياوسیماي جمهوري اسالمي ايران رسانه سیاستگذاري

ــادين در حــوز(. 0934روشــنيل اربطــاني، طــاهر. ) ــاهیم نرــري هپژوهشــي بنی  مف
 (.3)7، مديريتدولتياي.  رسانه سیاستگذاري

 . حهران: انتشارات دانشگاه حهران.ايسياستگذاريرسانه(. 0934روشنيل اربطاني، طاهر. )

)حرجمـه مقمـي    قدرتخواندن،ازسـقراطتـاتـوييتر(. 0931فوردي، فرانـک. ) 
 هاي عمومي و حرجمان. معماريان(. حهران: نشر نهاد کتابخانه

هـاي   نجش)پژوهشپژوهش و سـ  .ايسياستگذاريرسانه(. 0917) مقميي، حمیي.
 (.39)03ارحباطي(، 
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