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مقدمه

رسانه از نگاه فیينز ،ابزاري است که نگرش ها و بینش هاي مردم را عمیياً حقت
حأثیر قرار مي دهي (حبی زاده ملکي .) 24 :0934 ،رسانه ها از نیروهاي مهم حغییرات
اجتماعي در جوامع هستني و سیاستگذاري رسانه اي ،راهبردي کـالن اسـت کـه بـر
هيايت رسانه ها در نیـل بـه اهـياف مشـخ

نرـام حـاکم داللـت دارد (روشـنيل

اربطاني .) 410 :0934 ،سیاستگذاري رسانه اي بخشي از سیاستگذاري فرهنگـي نیـز
هست (اکبر زاده جهرمي )0933 ،و فرايني يا مجموعه اي از فعالیت ها و حصمیم هـاي
دولتي است که با هيف حل مسئله اي عمومي طراحي مي شود .سیاستگذاري شـامل
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
در حالي که همبستگي فرايني سیاستگذاري را نشان مي دهي ،بیانگر حوجه به الزامات
م رحلــه اجــرا در ميــام حــيوين نیــز هســت ( بزرفــر و حســین زاده.)001 :0931 ،
سیاستگذاري رسانه اي مجموعه اي از اصول و هنجارهاست که براي راهبـري رفتـار
نرام رسانه اي حيوين مي شود ،اين سیاستگذاري ،کاربردهاي عملي ،مقيود و فوري
نیاز دارد؛ اما در اصل عملي بنیادي و وسیع است .سیاستگذاري ها ،در متن برداشت
عمومي جامعه از ارحباطات شکل فرفته و از ففتمـان سیاسـي ،شـرايط اجتمـاعي و
اقتصادي کشور و ارزش هايي که زيربناي آن را حشـکیل مـي دهـي ،ناشـي مـي شـود
(مقميي .)13 :0917 ،سیاستگذاري رسانه اي ،ابـزاري بـراي حغییـرات اجتمـاعي و
رفتاري است ،همچنین ب ا حوجه به ماهیت و کارکردش مي حواني به عنوان يـک منبـع
اين عمل را انجام دهي و براي حوسعه اقتصادي ـ اجتماعي ،حفظ هويت فرهنگي و
حافظ حاکمیت ملي ضروري است (متور .) 2 :0334 ،0حقول بسیار سريع و فسترده
سپهر رسانه اي ،بیش از همه سازمان هاي رسانه اي و سیاستگذاري هـاي ارحباطـاحي و
رسانه اي ازجمله راديوـ حلويزيون را دستخوش حقول نموده است .ديجیتالي شـين و
1. Mathur

شناسایي عوامل کليدي رسانهاي در سياستگذاري براي رادیو ـ تلویزیون ایران 000 

همگرايي 0اصـليحـرين عامـل حغییـر در سیاسـتگذاري ارحبـاطي و رسـانهاي مقسـور
ميشوني .بهزعم کارول جاکوبويز 2حغییرات فناوري ارحباطي بر چارچورهاي مفهومي و
الگوهاي سیاستهاي ارحباطي و رسانهاي حأثیر فذاشته و در اثـر همگرايـي و ديجیتـالي
شين ،موضوعات جيييي ظاهر شيهانـي کـه برخـي از آنهـا بـهمـرور پايـيار و حثبیـت
ميشوني (پـوپیس .)1 :2102 ،9امـروزه سـه اصـطال مهـم (همگرايـي ،يکپـارچگي و
شرکتهاي حرکیبي) با عنوان سي بزرگ 4حبييل به موضوع مهم در عرصه حقـول سـپهر
ارحباطي شيه است .با ادامـه رونـي ادغـام اينترنـت ،رايانـه ،حلويزيـون کـابلي و صـنايع
مخابراحي و با رشي چشمگیر حياضا براي مقصوالت و خيمات اينترنتي ،جامعـه اکنـون
شاهي ظهور يک بازار چنيرسانهاي است که چنيفانه بوده و با بخشهاي مجزاي پیشین
درهم حنیيه شيه است .در اثر ظهور بازار چنيرسانهاي سه صنعت عمودي بزرگ رسانه،
مخابرات و فناوري اطالعات ،دچار دفرفوني شيه و به پنج حوزه افيي ارزشافـزا:
مقتوا ،بستهبنيي ،پردازش ،انتيال 3و حجهیزات 1مبيل شيهانـي کـه معـرف صـنعت
چنيرسانهاي فعلي هستني .صاحبنرران حوزه فناوري ارحباطات با حوجه بـه حرکـت
صورت فرفته به سمت اين بازار رسانهاي همگرا ،بر اين باورنـي کـه جايگـاهيـابي
راهبردي 7در کنار زنجیرههاي ارزشِ در حـال ادغـامِ اينترنـت و حلويزيـون ،مسـئله
مهمي براي حولیيکننيفان مقتوا ،حوزيعکننيفان ،فناوري نـرم افـزار و حولیيکننـيفان
سخت افزار به حرح ی

در صنايع حلويزيون ،رايانه و اينترنت حليي مـي شـود .درسـت
1

همان طور که ورود حلويزيون کابلي ظرفیـت پخـش مقـيود و چنيکانالـه را بـراي
حلويزيون پخش فسترده 3فراهم آورد ،ظهور اينترنـت و زيرسـاخت بانـيِ پهـن نیـز
کارکردهاي برحري نریر حعامل و شخصي سازي را براي رسانه حلويزيو ن بـه ارمغـان
آورده است  .اين فسترش کارکردها و حنوع مقتوايي به معنـاي فرصـتهـاي بیشـتر
3. Puppis

2. Karol Jakubowiz

1. Convergence

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

6. devices

5. transmission

9. broadcast

8. Multi channel
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براي متمايز ساختن مقصوالت در بازار و در نهايت فزينه هاي راهبردي متنوعحـري
براي شرکتکننيفان در بـازار مقصـوالت رسـانه اسـت .در حـالي کـه همگرايـي،
يکپارچگي 0و رشي شرکتهاي حرکیبي رسانهاي 2به عنوان يکي از رونـيهاي غالـ
در بازارهــاي رســانهاي جــزي از حقــوالت جنجــالي و داغ روز قلمــياد مــيشــود.
سازمان هاي رسانه اي با حکیه بر فرضیه هايي مانني قيرت بازار ،کارآميي بازار داخلي
و مزاياي هم افزايي ،روني ادغام و حملک 9را در پیش فرفتـه انـي (آريـس و بـوفین،
فروه مترجمان .)79 :0939 ،اين حغییرات سـريع و شـگرف و ورود انـواع رقبـا بـه
حوزه حولیي و پخش و مصرف رسانه ،سیاستگذاري رسانه اي را به شيت حقت حأثیر
قرار داده و مسائل سپهر رسانه اي را پیچیيه نموده است .در همین راستا ،ضـرورت
درک عوامل مؤثر بر فراينـيهاي سیاسـتگذاري رسـانه اي و چگـونگي سیاسـتهـا،
بیش ازپیش ضروري است .بر اين اسـاس ،هـيف اصـلي پـژوهش فعلـي شناسـايي
راهبردهاي کلیيي سیاستگذاري رسانه اي براي راديوـ حلويزيون در ايران است.
ادبيات نظري پژوهش

رسانه :رسانه هر وسیلهاي (راديو ،حلويزيون ،روزنامه و غیره) که مطال

يا خبـري را

به اطالع مردم برساني ،ميفويني .اين مفهوم اولینبار در سـال  0373در فرانسـه بـهکـار
فرفته شي .بهزعم ملکلوهان ،رسانه بـه فـرمهـاي فنـاوري شـيه پیـام ففتـه مـيشـود
(حبی زاده ملکي.)92 :0934 ،
سياستگذاري :فرايني سیاستگذاري ،مجموعهاي از اقيامات عيالنـي اسـت کـه طـي
فراينيي به انجام رسیيهاني که متشکل از اقيامات لزوماً سیاسي است (پارسونز ،حرجمـه
ملکمقميي.)0913 ،
سياستگذاريرسانهاي:سیاسـتگذاريرسـانهاي مجموعـهاي از اصـول و هنجارهـا
است که براي راهبرد رفتار نرامهاي ارحباطي به وجود آميهاني (اسماعیلنـژاد.)21 :0937 ،
3. acquisition

2. conglomerate

1. consolidation
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بهزعم فرييمن 0سیاستگذاري رسانهاي از اييئولوژيهاي سیاسي ،فرهنگـي و اجتمـاعي
کشور و ارزشهايي که زيربناي آن را حشکیل ميدهي ،ناشـي شـيه و ايـن ارزشهـا بـا
نیازهــاي واقعــي و آينــيهنگــريهــاي رســانهاي م ـرحبط اســت .اســمیت 2و حــامبیني

9

سیاستگذاري رسانهاي را حنریم قوانین و ميررات براي کنترل مالکیت در صنعت رسـانه
ميدانني .والتیسون 4آن را فراينيي براي ايجاد حعـادل بـین پتانسـیل رسـانههـاي جييـي
بهعنوان ابزاري رهاييبخش و همچنین ابزاري جهـت نرـارت و کنتـرل حعريـف کـرده
است (روشنيل اربطاني.)21 :0934 ،
پيشينه پژوهش

خواجه سروي و مرحضي بیات ( )0931در پژوهشي با عنوان «سیاسـتگذاري رسـانه
مطلور در جمهوري اسالمي ايران» به حقلیل مطال

در راسـتاي سیاسـتگذاري رسـانه

مطلور پرداختهاني .نتايج نشان ميدهـي کـه اولـین ويژفـي رسـانه مطلـور در اسـالم
«دينمياري» است ،اهمیت دينمياري در اين است که وقتي دين باشي ،بصیرت ،امنیـت
و آرامــش هــم بــه وجــود خواهــي آمــي ،لــذا بايــي رســانه در مقــور ديــن بچرخــي.
«اخالقمياري» ،امیيبخشي و «آفاهيبخشي» از ديگر ويژفيهـاي اصـیل در طراحـي و
سیاستگذاري رسانه مطلور در جامعه اسالمي است.
اکبرزاده جهرمي ( )0933در پژوهشـي بـا عنـوان «پیامـيهاي همگرايـي اينترنـت و
حلويزيون بر سیاستگذاري رسانهاي در ايران» نشان ميدهي که علـيرغـم آشـفتگيهـاي
فراوان در فرايني سیاستگذاري و وجود نهادهاي متعيد و موازي ،اييه مرکزي «مهنيسـي
فرهنگي» همچنان در حال شکلدهي به سیاستهاي رسـانهاي در فضـاي پسـاهمگرايي
است .اولويت اصلي سیاستگذاري رسانهاي فرچـه در وهلـه اول حفـظ امنیـت ملّـي و
حأمین اهياف سیاسـي اسـت ،بـا همگرايـي حلويزيـون و اينترنـت در ايـران همگـام بـا
3. Tambini

2. Smith

1. Freedman
4. Valtysson
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رونيهاي نئولیبرالیستي صنعت حلويزيون در جهان متأثر از خصوصـي سـازي و حجـاري
شين فزاينيه است.
روشنيل اربطاني و لبافي ( )0930در پژوهشي با عنوان «حبیین عوامل مؤثر بر فراينـي
سیاستگذاري رسانهاي در سازمان صياوسیماي جمهـوري اسـالمي ايـران» بـا مصـاحبه
عمیق با  02متخص

حوزه رسانه و همچنـین مـييران عـالي سـازمان صياوسـیما بـه

شناسايي عوامل حأثیرفـذار بـر فراينـي سیاسـتگذاري رسـانهاي در سـازمان صياوسـیما
پرداختني .نتايج نشان ميدهي که در نهايـت حفکـر رقـابتي ،فشـارهاي سیاسـي ،عوامـل
قانوني و نرارحي ،عوامل حخصصي ،ويژفيهاي شخصیتي سیاستگذاران ،عوامل فرهنگي
و ارزشي عوامل حأثیرفذار بر سیاستگذاري رسانهاي هستني.
وارد )2111( 0در پژوهشي با عنوان «حلويزيون سیاست عمـومي :حغییـر و حـياوم در
عصر جهانيشين» نشان ميدهي که دولتها براي سیاستگذاري رسـانهاي در حلويزيـون
بیشتر متکي به رويکرد حمامیتخواه ،کموني و لیبرال هستني و براي پیشبرد اهياف خود
در اين سه رويکرد هزينه و سرمايهفذاري ميکنني.
نقد و تمايز پژوهش

يافتههاي پژوهشهاي حجربي درباره سیاستگذاري رسانهاي ،عميحاً عوامل زمینهاي و
عمومي هستني .براي مثال روشنيل اربطاني و لبافي در پژوهش خود شش عامل( حفکـر
رقابتي ،فشارهاي سیاسي ،عوامـل قـانوني و نرـارحي ،عوامـل حخصصـي ،ويژفـيهـاي
شخصیتي سیاستگذاران ،عوامل فرهنگي و ارزشـي) را بـهعنـوان عوامـل حأثیرفـذار بـر
سیاستگذاري رسانهاي شناسايي کردني .افرچه اين يافتهها بسـیار ارزشـمني هسـتني امـا
پژوهش حاضر ،قصي دارد حا عوامل رسـانهاي مـؤثر در فراينـي سیاسـتگذاري شناسـايي
کني؛ بهعبارت ديگر دغيغه آن است که به معرفي عواملي حوجه شود که مخت

رسـانه

صياوسیما است و نميحوان آنها را به ساير رسانهها حعمیم داد .لذا مبنـاي ايـن پـژوهش
1. Ward

شناسایي عوامل کليدي رسانهاي در سياستگذاري براي رادیو ـ تلویزیون ایران 001 

حأمالت و حجربیات بیش از بیستساله نويسنيه در مـييريت سـطو مختلـف سـازمان
صياوسیماست که در ففتگوهاي فونافون و مباحثـههـاي علمـي جلسـات مربـوط بـه
سیاستگذاري ،پنج عامل مؤثر به دست آميه که در نهايت در قال

پرسشـنامه دلفـي بـه

اجمــاع فــروه ديگــري از خبرفــان و مــييران رســانهاي هــم رســانيه شــيه اســت .در
سیاستگذاري رسانه مجموعهاي از عوامل مشترک در میان همه کشورها وجـود دارد کـه
ضرورحاً بايي مورد حوجه سیاستگذاران قرار فیرد ،اما همه کشورها يا اکثر آنها مالحرات
خاصي حس

شرايط جغرافیايي و فرهنگي ـ اجتماعي دارني که در سیاسـتگذاريهـاي

رسانه آنها را در نرر ميفیرني.ايران نیز به دلیل وقوع انيالر و طر مسـائل جييـي در
سط ملي و بینالمللي از جهت نرام رسانه ،بهنوعي در زمره رسـانههـاي جـايگزين يـا
دفرانييش 0و حتي آنتيمييا قرار ميفیرد .رسانههاي جريان اصـلي جهـاني 2در جهـت
حفظ نرام سرمايهداري و حيويت جهانيشين سرمايهداري و فسـترش سـلطه فرهنگـي
فعالیت ميکنني .هيف رسانههاي جايگزين يا دفرانـييش ،بـه چـالش کشـیين اشـکال
سلطه سرمايهداري در زمینههاي فونافون است ،در زمینه مقصوالت رسانهاي ،سـاختار
رســانه ،حوزيــع و دريافــت رســانهاي ايــن حيابــل و مواجهــه الجــرم ادامــه دارد و بايــي
مالحرات خاص خود را در سیاستگذاري لقاا نمود.
روششناسی پژوهش

در اين پژوهش از روش حلفیيـي ،آفزيوماحیـک و دلفـي اسـتفاده شـيه اسـت .واژه
آکسیوم در زبان يوناني برفرفته از فعل به معناي ارجفذاردن است .ايـن روش بـر پايـه
مجموعه اي از مفروضـات (پـذيره هـاي پیشـیني و پسـیني) ،مفـاهیم مشـترک (اولیـه)،
نمونههاي نيیض (خالف) و جابـهجـايي آنهـا اسـتوار اسـت .ايـن روش مـيحوانـي حـا
حيودي ،به سازمان دهي فکر (استيالل) ،حعمیق فکري ،آزمايش فکري ،مکاشـفه نرـري
و اثبات منطيي مقصوالت مکاشفه فکري خيمت نمايي (چلبـي .)79 :0939 ،در همـین
2. main stream

1. alternative media
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راستا حجربه مشارکتي و زيسته بیش از بیست سال نويسنيه در سطو فونافون حولیـيي و
مــييريتي ســازمان صياوســیما و حجربــه اجرايــي ســطو فونــافون حصــمیمفیــري و
سیاستگذاري در آن سازمان نیز عامل مهم و البته کمک مؤثري براي اسـتفاده از ايـن روش
است .در اين پژوهش براي اعتبارسنجي يافتهها از روش دلفـي نیـز اسـتفاده شـيه اسـت.
دلفي فراينيي ساختاريافته براي جمع آوري و طبيه بنيي دانش موجود در نـزد فروهـي از
کارشناسان و خبرفان که از طريق حوزيع پرسشـنامههـايي در بـین ايـن افـراد و بـازخورد
کنترلشيه پاسخها و نررات دريافتي صورت ميفیرد .اين روش به احفاقنرر بـین نرـرات
متخص

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

کارشناسان و رسیين به احفاق نرر بر اسـاس دانـش ضـمني خبرفـان اسـت .حـل مسـائل
پیچیيه و کمک به حصمیمفیري در مورد مسائل سخت از ديگر کارکردهاي ايـن روش بـه
شمار ميرود (حاجیاني .)211 :0930 ،در اين پژوهش بر اسـاس مصـاحبه بـا حعـيادي از
خبرفان حوزه سیاستگذاري رسانهاي و ارحباطات و نیز مييران سـازمان صياوسـیما بـراي
اعتبارسنجي يافتههـا ،بـا نمونـهفیـري هيفمنـي از اسـاحیي دانشـگاهي و مـييران سـازمان
صياوسیما که مجرر و متخص

ارحباطات و يا مييريت رسانه استفاده شيه است.

يافتههاي پژوهش
جدول  .1جنسیت پاسخگويان

جنست
مد
زن
جم

فراوانی
14
1
14

درصد فراوانی
111
1
111

نتــايج جــيول  2نشــان مـيدهــي کــه  9/41درصــي از پاســخگويان هیئــتعلمـي و
31/32درصي آنها داراي شغلهاي اجرايي و يا از مييران سازماني هستني.
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جدول  .2شغل پاسخگويان

شغل
هیئتیلمی
مدی ان سازمانی
جم

فراوانی
5
3
14

درصد فراوانی
2/48
36/52
111

نتايج به دست آميه از جيول  9نشان ميدهـي ،رشـته حقصـیلي اکثـراً پاسـخگويان
( )14/9علوم ارحباطات است.
جدول  .3نوع رشته تحصیلی پاسخگويان

رشته
روانشناسی
یلوم ارتراطا
یلومسیاسی
جامعهشناسی
مدی یت رسانه
سیاستگذاری ف هنگی
جم

فراوانی
1
3
1
1
1
1
14

درصد فراوانی
2/14
64/2
2/14
2/14
2/14
2/14
111

آگزيومهاي سياستگذاري رسانهاي

در جيول  ،4اعتبارسنجي آفزيومهاي سیاسـتگذاري رسـانه (راديوــ حلويزيـون) در
ايران ارائه شيهاني .نتايج جيول  4نشان ميدهي که از نرر متخصصان ،در سیاسـتگذاري
رســانه ايــران رويکــرد بــازار آزاد يــا قانونگــذاري و حنرــیمفــري ( ،)13/3چگــونگي
مخاط شناسي ( ،)17/9نوع هنجار حاکم بر رسـانه ( ،)10/2وضـعیت سـپهر رسـانهاي
حاکم بر ايران ( )77/7و ارحباطات مقتوامقور و فنيمقور ( )19/0اعتبارسنجي شيهاني.
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جدول  .4اعتبارسنجی آگزيومهای سیاستگذاری رسانه (راديوـ تلويزيون) در ايران

رديف

آگزيومهاي سياستگذاري رسانهاي

درصد اجماع خبرگان

1
2

رویک د بازار آزاد یا يانونگذاری و تنظیمگ ی
چگونگی مخاط شناسی

83/5
82/2

2

نو هنجار حاکم ب رسانه

81/2

4

وضعیت سپه رسانهای حاکم ب ای ان

22/2

5

ارتراطا توسعه (محتوامحور) یا توسعه ارتراطا (فنیمحور)

62/1

 .1رويکرد بازار آزاد يا رويکرد قانونگذاري و تنظيمگري

انتخار بین رويکـرد بـازار آزاديـارويکـرد قانونگـذاري و حنرـیمفـري يکـي از
مهمحرين عوامل سیاستگذاري رسانهاي است .اين دو رويکرد ريشهاي قييمي دارني کـه
به يونان باستان بازمي فردد .شايي اولین مواجهـه ايـن دو رويکـرد را بتـوان در نرـرات
سيراط و افالطون با سوفسطايي هـمعصرشـان پورحـافوراس يافـت (فـوردي ،حرجمـه
معماريان .)20 :0931 ،امروزه ،پرسش از اينکه چگونه مقتواي رسانهها ميحواني خـور
و مفیي باشي يا چگونگي حقيق برنامهسازي دوستيار جامعه ،0منجر بـه ادامـه همـان دو
رويکرد همراه با کشمکش و بقث ففتگو در جوامع فونافون شيه است .جامعهشناسان
و منتييان رسانه معتييني بيون وضع ميررات 2اين کار حاصل نمـيشـود ،امـا بـهزعـم
طرفياران مکت

بازار آزاد 9کارايي سیاستهاي رسـانهاي بايـي از يـک منرـر اقتصـادي

مورد حقلیل قرار فیرد .البته برخي اين دو رويکرد حاريخي سنتي و غیرسنتي را به فونـه
ديگري حفسیر کردهاني .به لقاا نرـري دو رويکـرد در حـوزه سیاسـتگذاري رسـانهاي
وجود دارد؛ رويکرد اول :رويکرد سنتي به سیاستگذاري رسـانه اسـت کـه رسـانههـا را
نهادهايي قابل سیاستگذاري ميداني و در اين راستا بیشتر نيش دولتها و حاکمیتها را
پررنگ ميکني که چگونه دولتها براي حفظ منـافع عمـومي دسـت بـه سیاسـتگذاري
3. free market

2. regulation

1. pro- social

شناسایي عوامل کليدي رسانهاي در سياستگذاري براي رادیو ـ تلویزیون ایران 003 

رسانهاي ميزنني و رويکرد دوم :رويکردي است که بـه لقـاا پیشـرفتهـاي فناورانـه
حوزه رسانه و همچنین اقتضـائات بـازار رسـانه ،عرصـه رسـانه را عرصـهاي غیرقابـل
سیاستگذاري مـيدانـي (روشـنيل اربطـاني .)23 :0934 ،البتـه غیـر از ايـن دو رويکـرد
متفاوت در عمل ،شاهي حرکیبي از اين دو رويکـرد نیـز هسـت؛ امـا بـه هـر حـال افـر
سیاستگذاران نتوانني بهدرستي رويکرد خود را انتخـار کننـي ،سـازمان رسـانهاي دچـار
سرفرداني خواهي شي و مشکالت متعيدي را در پي خواهي داشت .وجه حمايز رسانهها
را در استفاده از اين دو رويکرد ميحوان در مقوري طولي مورد بررسـي قـرارداد .يـک
طرف مقور بازار آزاد و طرف ديگر آن حنریمفري و قانونگذاري قـرار دارد .رسـانه بـه
هر طرف مقور نزديک شود ،از مقور ديگر دور ميشود .حوقف رسانه در هـر نيطـه از
اين مقور بر نوع سیاست و سیاستگذاري اثر جيي دارد.
 .2چگونگی مخاطبشناسی

سیاستگذاري رسانه اي نیازمني شناخت و طبيه بنـيي مخاطبـان بـر اسـاس اصـول و
معیارهاي دقیق حولیيي آن رسانه است .در بررسي مطالعات انجام شيه درباره مخاطبـان
و رابطه آنها با رسانه دييفاهها و نررات فونافوني وجود دارد .اين پرسش بسیار مهمـي
است که چیستي پاسخ ،يکي از اصليحرين پايههاي سیاستگذاري و برنامهريزي رسانه را
معلوم ميکني سیاستگذاران مخاط

را چگونه مي بیننـي .ادبیـات ارحباطـات مشـقون از

مباحث و حيسیم بنييهاي فونافون از مخاطبان رسانه است .اين حيسـیم بنـييهـا نبايـي
حوجه ما را از مباني نرري که درباره حيیيت يا هستي مخاط
اين مباني حاکي از آن است که مخاط

وجـود دارد غافـل کنـي.

چه معنايي يا چه هويت و شخصـیتي دارد .بـه

قول اهل منطق اين حيسیم بنييها عرضي است در صورحي کـه چیسـتي مخاطـ

ذاحـي

است و آثار و نتايج ويـژه خـود را نرـام برنامـه ريـزي و حولیـيات رسـانهاي بـر جـاي
ميفذارد .براي شناخت مخاط

رسانه چني موضوع اساساً بايي مورد حوجه باشي .نقـوه

دريافت سیاستگذاران از اين مباحث منجر به صيور سیاست هايي ميشود که درسـتي و
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نادرستي و ضعف و قوت آن معطوف به چگونگي ادراک اين مسائل است .در فـزارش
اخیر رويترز افرچه هنوز برنيهاي خبري مثل بيبـيسـي ،سـيآيان و نیويـورکحـايمز
داراي جايگاه هستني اما اين جايگاه به خاطر پخش برودکست بخش هاي خبري نیسـت
بلکه به خاطر فرمتهاي ديجیتال اين سـازمانهـاي خبـري اسـت .همچنـین حأکیـي بـر
رونيهاي کاهشي مصرف خبري در رسـانه هـاي اجتمـاعي مثـل فـیس بـوک و جايگـاه
مقوري حلفن هاي همراه هوشمني در مصرف خبري است (نیومن  0و همکـاران:2103 ،
 .)33لذا براي شناخت درست و حقلیل کامل از نوع مخاطـ
است :حقول کلي حغییر مخاط

چنـي مسـئله مـورد نرـر

به کاربري که بسیار فعال است ،چگـونگي بلـوکبنـيي

جييي مخاطبان و جايگاه رسانه مورد نرر در اين بلوکبنـيي و در نهايـت نـوع رابطـه
مورد انترار رسانه با مخاط

مورد بقث قرار ميفیرد.

الف)تغييرازمخاطببهکاربريامخاطبـکاربر
عصر حاضر به عصر رسانه هاي جييي و اجتماعي معروف شيه اسـت کـه بـه دهـه
 0331بازميفردد ،دوره سیطره رسانههاي مبتني بر اينترنت است که رسـانههـاي جييـي
نام فرفته است .به حعبیر روزنتان کالمون آلوز انيالر ديجیتال در صنعت رسـانه انيالبـي
چنان بزرگ و حاريخي است که آن را مي حوان با انيالبي که يوهانس فوحنبرگ با اختـراع
چاپ در قرن  03میالدي ايجاد کرد ،ميايسه نمود .وي با استفاده از اصطال «اکوسیستم
رسانه اي» حوضی مي دهي که در قرن بیست ويک صنعت رسـانه در اکوسیسـتم ديگـري
خواهي بود که در آن پلتفرم هاي ديجیتال غال

خواهني بود .يکـي از ويژفـيهـاي ايـن

اکوسیستم يا سپهر جييي اين است که نرـام هـاي رسـانه ماننـي نرـام هـاي اقتصـادي و
سیاسي فاقي مرز واقعي هسـتني و فويـا همـه انـواع فعالیـت هـاي در دنیـاي رسـانه در
دسترس همگان قرار دارد .لذا مخاط

را حبييل به کاربري کرده که هـم قـيرت حعامـل

دارد هم ميحواني در نيش يک رسـانه ظـاهر شـود و هـم مـيحوانـي خواسـته هـايش را
1. Newman
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جستجو کني و حتي ديگران را به دنبال خود بکشي و حعيی کننيفان بسـیاري را در پـي
داشته باشي؛ به عبارت ديگر ،به حعبیر «آلوز» ،يکـي از عناصـر اساسـي در اکوسیسـتم در
حال ظهور صنعت رسانه ،حغییر از سیستم «رسانه مقور» به سیستم «شخ
به اين معنـي کـه در سیسـتم جييـي هـر شـخ

مقـور» اسـت.

از ايـن پتانسـیل برخـوردار اسـت کـه

مشارکت کننيه باشي .براي حوصیف اين معنا او اصطال «پروسیومر» را خلـق کـرده اسـت
که حرکیبي از حولیيکننيه و مصرفکننيه است .درواقع ما وارد جامعه «پروسیومر» شيهايـم،
جامعهاي که در آن مصرفکننيه در عین حال حولیيکننيه هم است (فتیرز.)2100 ،3
بلوکبنديجديدوقديممخاطبان
ب) 
مک کوئیل خالصه اي از حکامل مخاطبان را از طريق حکامل رسانه ها در چهار مرحلـه
ارائه مي دهي .او حوضی مي دهي که در سال هاي اولیه حماشافران راديو و حلويزيون حـق
انتخار میان حنها دو يا سه کانال داشتني و بنابراين حيريباً همه افراد بر طبق ميل واحيي
حجربه رسانهاي مشابهي داشتني .از زماني که زنجیره عرضـه مقتـوا و کانـالهـا افـزايش
يافت (ايجاد شرکت هاي خصوصي) با مقيوديت در حنوع (برنامه هاي صـب و عصـر و
برنامههاي استاني  ،)...ميل حکثرفرايي شکل فرفـت .در مـيل سـوم ،مخاطبـان ممکـن
است از پلتفرمهاي مختلف (مانني ماهواره ،حلويزيون کابلي و حلويزيون زمینـي) انتخـار
کنني که در آنتنها چني کانال در بازار حسلط مي يابني و بيیه حوسط مخاطبـان انتخـار و
مشاهيه مي شوني .در آخر ،ميل شکست حيسیم بنيي است .جـايي کـه ديگـر مرکزيتـي
وجود نـيارد ،بلکـه بـهجـاي آن کـاربران زيـاد و بسـیار متنـوع رسـانهاي وجـود دارد.
کشورهايي مانني چین بر اين باورني که مرحله آخر هرفز براي آنها احفاق نخواهـي افتـاد
و معتييني که آنها در مرحله سوم قرار دارني سازمان صياوسیما حنها برودکسـتر ملـي در
ايران است و در پلتفرم هاي مختلف پخـش مـي کنـي و بـا ورود ارائـه دهنـيفان جييـي
خيمات اينترنت ،به نرر مي رسي ميل فعلي ايـران ،مـيل حکثرفرايـي اسـت و در حـال
انتيال به ميل سوم است (خجسته و همکاران .)31 :0937 ،بلوک فذشته مخاطبان از دو
1. Gutiérrez
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رسانه پرقيرت و پرطرفيار راديو ،حلويزيون و ساير رسانههاي جمعي ازجملـه کتـار و
سینما حشکیل يافته بود .سهم هر رسانه از مخاطبان عيد بسـیار قابـل حـوجهي بـود؛ امـا
پراکنيفي امروز مخاط

ـ کاربر در سپهر رسانه بسیار زياد است .عالوه بر رسـانههـاي

فذشته که امروزه بسیار متنوع و متکثر هستني ،رسانههاي پرقـيرت جييـيي بـه میـيان
آميهاني که عالقه منيان و طرفياران زيادي را به خود جل

کرده و موج

هرچه بیشـتر

پراکنيفي مخاطبان رسانه هاي قبلي شيهاني .شبکههاي اجتماعي و بـازيهـاي رايانـهاي
اعم از برخط يا غیر آن را ميحوان جز اين فروه از رسانهها قرار داد.
رويکردهاي سهگانه به رابطه رسانه و مخاطب

نوع رابطه رسانه و مخاط

را ميحوان در سه رويکرد عميه دستهبنيي کرد:

 رويکردمصلحتگراييياتجويزي
رويکرد مصلقتفرايي يا حجويزي اساساً مخاط

را منفعل مـيدانـي کـه بـهوسـیله

رسانه ميحوان آن را حقت حأثیر کامل قـرار دارد .شـايي بتـوان آن را نـوعي پيرسـاالري
رسانه اي دانست .پيرساالري نرامي است مبتني بر خیرخواهي و مصلقت فرايي کـه در
آن بزرگ خانواده يا ايل و طايفه وظیفه اش پاسياري از باييها و نباييهايي است که حیات
اجتماعي به آن وابسته است و در حعارض میان منافع فـرد و جمـع ،آنچـه ارجقیـت دارد
منافع جمع است که بياي جامعه بر حفظ آن است .افر بـه نرريـه هـاي هنجـاري مرسـوم
مراجعه کنیي ،بخشي از اين فروه و اين نوع رابطه را مي حوانیي در نرريه ديکتاحوري حبیـین
کنیي .در هنجار ديکتاحوري يا اقتيارفرا افرچه به حوصیف آن پرداختـه شـيه اسـت امـا از
بیان فلسفه و دلیل وجودي آن غفلت شيه است .اين رسـانه مقصـول سیسـتم حکـومتي
است که همه چیز ملک طلق ديکتاحور است و همه براي بيا و منـافع او بايـي حـالش کننـي
بنابراين حفظ قيرت فرد و منافع او دلیل هر فعالیتي است و همه چیز بايي فياي مصـلقت
و منفعت او بشود که مهم حرين آن حفظ قيرت است؛ اما در هنجار پيرساالري ،مصـلقت
ديگران مبنا و دلیل ارحباط است .آنچه ظاهر اين دو هنجار را مشابه کرده اسـت ،حأکیـي بـر
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«مصلقت »0است .هنجار اقتيارفرا يا ديکتاحوري در جهت مصلقت فرد ديکتاحور است و
هنجار پيرساالري به دنبال مصلقت کساني است که حقت سرپرستي اش قرار دارنـي .لـذا
در حفسیر و حعبیر اين مصلقت ميحوان از واژه «خیر» استفاده کرد ،زيرا ،مبناي پيرسـاالري
حأمین «خیر» است .مبنا و شکل ارحباط در هر دو هنجار يک سويه و از باال به پـايین اسـت
اما به دلیل حفاوت در فلسفه در مقتوا نیز داراي حفاوت مي باشني .رسانه هاي مصلقت فـرا،
خیرخواه مخاط

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

در اين راه کوششهاي سازماني خود را بهکار ميفیرني.
رويکردمشتريمداري


اين رويکرد به رابطه دوسويه میان خود و مخاط

باور دارد و به مخاط

همچـون

مشتري کاالي رسانه نگاه مي کنـي .بـراي ايـن ارحبـاط از نیازهـاي مخاطبـانش اسـتفاده
مي کني .ادبیات ارحباطات مشقون از مباحث حول اين فـروه اسـت .رقابـت ،بازاريـابي،
مشتري و کلماحي نریر آنها را ميحوان به وفور مشاهيه کرد .اين رويکرد مييريتي ،بـراي
حفوق در رقابت بازار و حولیي کاالهاي رسانهاي در نهايت ناچار است به سـمت امیـال و
خواسته مخاطبانش پیش برود .آنها نميحوانني هی حفـاوت میـان هـوسهـا و نیازهـاي
مخاطبانشان ايجاد کنني .در اين رويکرد نه مصـال مخاطـ

بلکـه سـود و زيـان بنگـاه

رسانه بهعنوان يک مؤسسه اقتصادي ارجقیت دارد .مزيـت ويـژه ايـن رويکـرد جلـ
رضايت مشتري (مخاط ) است .از اين جهت حوجه بـه ايـن رويکـرد در همـه حـاريخ
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
است که ميافعان هرکيام داليل خود رادارني ولي حا امروز هی کيام نتوانسـتهانـي حفـوق
خود را در حوزه انييشه نشان دهني با اين وجود در اکثر کشورها ،الگوي بازار قيرت و
حتي حاکمیت بیشتري دارد.
1. Expedience
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رويکرد دوستمداري
اين رويکرد مخاط

را دوست ميداني از اين جهت وظیفه و مسئولیتي ديگـر بـراي

رسانه قائل و لزوماً بيان پايبني است .اين رويکرد رابطـه دوسـويه بـا پیـامگیران برقـرار
مي کني و ضمن حوجه به نیازهاي مخاطبان مصـال آنهـا را نیـز در نرـر دارد يـا حـالش
مي کني در نرر داشته باشي .در اين رويکرد ضرورحاً هم رضايت مخاط

مطر اسـت و

هم رعايت مصلقتهاي او که در اينباره رسانه خود را مسئول ميداني .اين مصـال حـا
حيي به ارزش ها و هنجارهاي رايج دينـي و اجتمـاعي برمـيفـردد بخشـي از آن نیـز
مربوط به سیاستهاي کالن ملي و ارحباطي است مانني حفظ وحيت ملي بهعنـوان يـک
سیاست کالن ملي و يا حفظ نشاط اجتماعي بهعنوان سیاست ارحباطي که ميحوانني حأثیر
زيادي در کیفیت و چگونگي حولیيات رسانه داشته باشني (خجسته.)00-04 :0934 ،
 .3نظريه هنجاري حاکم بر فعاليتهاي رسانه

نرريه هنجاري عبارت از قاعيه رفتار رسانه در شرايط فونافون اسـت .چـون رفتـار
رسانه مطابق قاعيه معلومي صورت ميفیرد لذا ميحوان چگونگي رفتار آن را نیـز بـراي
هر زمان و شرايطي پیشبیني کرد .مککوئیل از شش نرريه هنجاري رسانه بقث کـرده
که هی کيام از آنها نميحوانني رفتار رسانههاي جمهوري اسالمي را بهطور کامـل حبیـین
کنني .نرريه هنجاري رسانههاي جمهوري اسالمي مبتني بر دو مبناي «مشروعِ ميبـول» و
«ميبولِ مشروع» است که حعیینکننيه اصول و خط سیر و حرکت نرام هنجـار رسـانهاي
جمهوري اسالمي ايران است .به اين معنا که حمام حولیيات و مراحل آن بايي هم از نرـر
شرع قابل قبول باشي و هم مورد قبول اکثريت جامعه باشي ،يـا افـر مـورد قبـول مـردم
است نرر شرع هم بايي درباره آن مثبت باشي .نرريه هنجاري مشـروع ميبـول و ميبـول
مشروع به دو رويکرد مهم باييها و نباييها دستهبنيي شيه است.
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الف)بايدهاينظريههنجاريمشروعمقبولومقبولمشروع
جدول  .5بايدهای نظريه هنجاری مشروع مقبول و مقبول مشروع

رديف

راهبرد

مفاهيم مرکزي

1

متولیان رسانه ،مدی ان ،تصمیم گی ان ،ب نامه سازان بایود بوه
مرانی جهانبینی ،ارزشی و نگ شی جامعه پایرند باشند.

جهانبینی ارزشی اسالمی

2

رسانه باید در چارچوب ش یعت اسالمی یمل کنند.

2

تعالی مخاط باید هدف اصلی همه ب نامهها باشد.
حف و تحکیم نظام جمهوری اسالمی از مهمت ین اهداف و
مسئولیت در ب اب نظام
هنجار رسانه است.
باید از مشارکت یمومی در خلق پیوام (ارترواط افقوی) و بوه
طو ق مختلووف (نظ سوونجی رسوومی ،اث و سوونجی ،انعکوواس
مشارکتافزایی م دمی
دیدگاه ها و انتقادا مخاطران ،ارتراطهای تلفنی و پیوامکی،
مشارکت در تولید محتوا) به ه گ فته شود.
باید با مخاط به مثابه ی دوست نه مشت ی و نه مخاط
رفتارشناسی مخاطران
منفعل ،رفتار شود.
رسانهها در تولید و ارائه پیام ،بایود یو ف غالو متودینین و بازگشت به هنجارهایِ
ساری و جاری در جامعه
متش یین جامعه را لحاظ و م ایا کنند.
پذی ش اصل مداخله نظوام در ح اسوت از اهوداف اصولی و نگاه راهر دی به مناف
ملی
مناف ملی مورد توجه ي ار گی د.
رسانهها باید در تولید و ارائه پیام ،ی ف مقرول و حسنه ملی
التزام به هنجارهای جمعی
جامعه را م ایا کنند.
بازسازی هنجارهای
رسانه ،مو ف به هنجوارسوازی ،هنجوارآف ینوی و بازسوازی
اخاليی
هنجارهای مورد احت ام جامعه است.
رسانه ،باید در جهت حف هویت ف هنگی جامعه (اسالمی و
هویت اسالمی و ای انی
ای انی) به خدمت گ فته شود.
نفی وابستگی و سلطه خارجی باید از رویک دهوای اصولی و
ت ویج استقالل
یمده تولید و پخش پیام باشد.1

4

5

6
2
8
3
11
11
12

مسئولیت در ب اب دین
مسئولیت در ب اب م دم
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ادامه جدول 5

راهبرد

رديف

مفاهيم مرکزي

در تیمین و پخش ب نامههای خارجی باید به اصول اسوتثنای
ف هنگی و نسورت کمتو از  51درصود از کول ب ناموههوا و توجه به تولیدا داخلی
يال ها و ساختارها توجه ویژه شود.
مرارزه با خ افا و سوءب داشت از دین ،باید از رویک دهوای
نفی رفتارهای
خ افهگ ایانه
اصلی رسانه باشد.
متصدیان تولید و پخش پیام ،باید يرل از ارائه آن ،نظوار و
ارزشیابی محتوای متناس
ارزیابی الزم را در خصو محتووای پیوام و انطرواق آن بوا
با ی ف و ش
ش و ی ف ،داشته باشند.
بازبینی و ارزشیابی از
اصالح آسی ها ،اشتراها و خطاهای محتووایی پیوامهوا از
مسئله تا نتیجه
ط ف رسانه باید با ديت ریایت و ایمال و نظار شود.

12
14
15
16

ب)نبايدهاينظريههنجاريمشروعمقبولومقبولمشروع
رسانه جمهوري اسالمي ايران نبايي بهعنوان يک رسانه حجـاري بـازار آزاد ،خنثـي و
بي حعهي نسبت به مباني ارزشي و اخالقـي جامعـه و يـا صـرف ًا حـابع و طرفـيار جـذر
حياکثري مخاطبان به هر قیمتي باشي.
جدول  .6نبايدهای نظريه هنجاری مشروع مقبول و مقبول مشروع

رديف

1

2

راهبرد
طرق این الگو ،محتووا و نحووه ارائوه پیوام نرایود بوا
هیچ ی از اصول و مرانی ش و متشو یین جامعوه
مراینتی داشته باشد یا موج تضعیف یوا خدشوه بوه
باور دینی م دم شود.
رسانه نراید ی ف مقروول جامعوه را نادیوده بگیو د و
پیامی ب خالف آن ارائه نماید.

مفاهيم مرکزي

یدم تراین با مرانی ش

نقض نک دن ی ف مقرول
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ادامه جدول 6

رديف
2

4
5
6
2

مفاهيم مرکزي

راهبرد
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.
پاسخگویی رسانه در ب اب نظام ،نراید منج به هموه
تیییدی بیچونوچ ای يوای سهگانه یا دیگ نهادهوا
شود.
نقد یملک د دستگاهها و نهادها نرایود بوه تضوعیف و
ناکارآمدی آنها ،بینجامد.
نراید فعالیت های رسانه ای موج تح یو شوهوا
بشود.
یملک د رسانه نراید مخل به مروانی اسوالم ،حقووق
یمومی و مصالح کشور باشد.

غفلت نک دن از مصلحت
مخاط
گ یز از تمامیتگ ایی
نهادهای حاکم
حف جایگاه ارزشی
م ایا اخالق هنجاری
سازگاری با مرانی اسالم و
مصالح جمعی جامعه

منبع :خجسته و احميي32-31 :0937 ،

 .4وضعيت سپهر رسانهاي حاکم بر ايران

حقوالت صنعت رسانه بـهفونـهاي اسـت کـه امـروزه سـازمانهـاي رسـانهاي بـيون
برنامهريزي براي حضور مـؤثر و فعـال در رسـانههـاي اجتمـاعي نمـيحواننـي در فضـاي
رسانهاي امروز رقابت کنني .شعار سازمانهاي رسانهاي امروز همان جمله معروف پیکارد

0

«هر جا ،هر وقت روي هر پلتفرم» است ( .)2113بيون داشتن حقلیل و شـناختي درسـت
از سپهر رسانهاي حاکم بر ايران که مملو از انواع رسانههايي است که در جغرافیـاي ايـران
دسترس همگان قرار دارني ،نميحوان سیاستگذاري کرد .همچنین فهم نسـبت رسـانههـاي
جمهوري اسالمي در اين سپهر و ديگر رسانههاي فعال فارسيزبـان از ديگـر عناصـر الزم
1. Picard
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براي سیاستگذاري واقعي است در غیر اين صورت نميحـوان بـه سیاسـتهـاي مفیـي در
جهت اهياف مورد انترار از فعالیتهاي رسانههـا دسـت پیـيا کـرد .در نهايـت حوصـیف
واقعي سپهر رسانه وابسته به چني عنصر است:
رسانههايداخليدرفضايرقابتي

الف)چگونگيساختار
بر اساس الگوهاي مييريت راهبردي ،بسیاري از سازمانهاي رسانهاي بـراي حـيوين
استراحژيهاي خود شناخت رقبا را بسیار جيي مـيفیرنـي ،زيـرا ممکـن اسـت رقبـاي
بالفعل و باليوه بتوانني مقصوالت و خيمات خود را جايگزين فعالیتهاي آنها کننـي .از
اين جهت چگونگي شناخت رقبا و مخاطبان موجود در اين بازار رقـابتي نیازمنـي يـک
چارچور نرري است حا مييران و برنامهريزان و سیاسـتفـذاران رسـانهاي بتواننـي بـر
اساس درکي روشن مسیر فعالیتها را معلوم سازني .الگـوي حقلیـل رقابـت مبتنـي بـر
الگوي مايکل پورحر 0است .حقلیل مقیط رقابتي بر اساس الگوي پـورحر مرکـ

از پـنج

عامل است:
جدول  .7الگوی تحلیل رقابت مبتنی بر الگوی مايکل پورتر

راهبرد

رديف
1

ريابت و همچشمی بین ريرا

2

توان بالقوه ب ای ورود ريرای جدید

2
4
5

فعالیتها و محصوال رسانهای جایگزین (بالقوه و بالفعل)
توان ی ضهکنندگان و تیمینکنندگان کاالها و خدما رسانهای (يدر چانهزنی)
يدر انتخاب و گزینش مخاطران

با حوجه به الگوي فوق رسـانه هـاي جمهـوري اسـالمي ،مخصوصـاً صياوسـیما در
سپهري مملو از انواع رسانه و بسیار رقابتي فعالیت دارني .مقیط سراسـر رقـابتي سـپهر

1. Michel Porter
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رسانهايجار مي کني سازمان صياوسیما و يا هر سازمان رسانهاي در جمهـوري اسـالمي
ايران ،حقلیلي از اين سپهر در نسبت با سازمان رسانهاي مـورد نرـر داشـته باشـي حـا در
سیاستگذاري مورد حوجه قرار فیرد .سپهر رسانه در سپهر ارحباطي وجـود دارد و کـامالً
متأثر از شرايط و ويژفي هاي آن است .اين سپهر ،شامل مجموعه انواع رسانههايي است
که به هر طريق در حوزه جغرافیاي ايران در دسترس قرار دارد .انواع رسانههـاي مبتنـي
بر پخش عمومي 0مانني شبکه هاي راديـويي و حلويزيـوني چـه از طريـق فرسـتنيههـاي
زمیني ،ماهواره و يا حوزيع بر بستر اينترنت 2را ميحوان در اين سپهر دريافـت کـرد .شـايي
امروزه بال بر شش هزار کانال حلويزيوني از طريق ماهواره قابـل دريافـت باشـي ،از طريـق
اينترنت حعياد قابل دريافت را شايي نتـوان بـهدقـت حسـار کـرد ،زيـرا روزانـه حعـيادي
شبکههاي صوت و حصوير فرافیر 9اضافه ميشوني .افر به اين نوع رسانهها ،انواع متکثـر و
متنوع ديگر رسانههايي که در بلوک جييي رسانهها وجود دارني ،اضافه شود و کمیت آنهـا
و کیفیت حنوع و فونافوني آنها نیز لقاا شود ،ويژفي عمومي سـپهر رسـانه و اهمیـت و
نيــش آن بــراي هرفونــه حفکــر مــييريتي معلــوم مــيشــود و نيــش آن و حــأثیري کــه در
سیاستگذاري رسانه خواهي داشت ،بسیار روشن و آشکار ميشود .آنچه در سیاسـتگذاري
رسانهاي اثر دارد ،چگونگي برداشت و حقلیل کارشناسان و سیاستفذاران از اين سـپهر و
نوع رابطه رسانهاي که مشمول سیاستگذاري شيه با ديگر رسانههاي اين سپهر است.
بر اساس مأموريت و اهياف سازمانهاي رسانهاي ايران ،اعم از صـوت و حصـوير و
يا ديگر انواع رسانهها ،مخصوصـاً سـازمان صياوسـیما بـهعنـوان بـزرگحـرين سـازمان
رسانهاي کشور ،ميحوان نسبت مجموعه رسانههاي موجود و فعال در سپهر رسانه را بـا
رسانه هاي جمهوري اسالمي در سه فروه عميه دسته بنيي نمود .حفسیر سیاستگذاران از
چگونگي نسبت هر فروه رسانه که داراي ويژفيهاي مشترکي هسـتني ،بـا رسـانههـاي
جمهوري اسالمي و سازمان صياوسیما ،حـأثیر بسـیار زيـادي بـر سیاسـتهـا و فراينـي
سیاستگذاري رسانهاي دارد .اين فروهها را ميحوان در سه مقور دستهبنيي کرد:
3. audiovisual media

2. broadband

1. broadcast
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جدول  .8سه گروه عمده رسانهای مرتبط با سیاستگذاری

گروه

گ وه رسانههای به اه ريی
ولی اساساً معاند

گ وه رسانههای بازار آزاد یا
مشت یمدار

گ وه رسانههای هم اه

استراتژي
تعدادی از این رسانه ها یا یلناً بوا جمهووری اسوالمی مخالفوت
دارند و از گفتن آن ابایی ندارنود و حتوی اذیوان دارنود دلیول و
فلسفه وجودی آنها مخالفت با جمهوری اسوالمی اسوت .ب خوی
دیگ در اه ريی رسانههای ای ان هستند ولوی فوارا از ایون
تظاه  ،مشی آنهوا مخوالفسوازی و مخوالفپو وری اسوت و در
بزنگاه ها نقش مخالفت را الرته در ف م ريابت به ط ق گونواگون
ایفا میکنند .این رسانهها گاهی درصدد ایجاد ج یانهای خر ی
ویژه و پ فشار ب سیستم سیاسوی و اجتموایی ایو ان هسوتند و
همیشه به نحو پنهان یا آشکار مظالم و ستمهوایی را کوه نظوام
سلطه و کشورهای غ بی ب جامعه ای ان یا دیگ جوام تحمیول
میکنند ،با زبان ن م رسانه توجیه میکنند .این رسانهها درصودد
ایجاد و توجیه هامونی غ بی ب جامعه ای ان هستند.
بسیاری از رسانهها در پی جل مشت ی هستند تا درآمد بیشت ی
کس کنند و یا ب ایترار خود بیفزاینود کوه از ایون رهگوذر بوه
منفعت دیگ ی ب سند .این نو رسانه ها بیشت در يال موسیقی
و فیلم و زنجی ه یا دیگ شیوه و يالو هوای سو گ می درصودد
جذب مخاط هستند .آنچه در فعالیتهای این رسوانههوا مهوم
است ،توجه نک دن یا کمتوجهی به ارزشهای دینی و اجتمایی
در ارائه ب نامهها هستند .تضعیف ارزشهوای دینوی و اجتموایی
یکی از نتایج فعالیتهای اینگونه رسانه به شومار مویرود .لوذا
ب خی این نو رسانهها را نیز در زم ه رسانههای گ وه اول يو ار
میدهند.
مجمویه رسانه هایی هستند که چندان با ج یان جهانی و مسل
رسانه هم اهی ندارند و تفسی خا خود را از پدیدههای ملی و
جهانی روایت میکنند .این رسانهها در شوکل کامول اگو ارائوه
شود ،می توان آنتی مدیا یا رسوانه هوای متضواد ج یوان مسول
جهانی رسانه تعری ک د.
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البته بايي اذعان نمود قيرت حولیي چنياني در عرصه بینالمللي نيارني .بهطـور مثـال،
در همین جنبش ضيسرمايهداري اخیر فرانسه که هر شنبه صورت ميفیـرد و حابـهحـال
منجر به کشته شين حعيادي از مردم بـه دسـت پلـیس فرانسـه شـيه اسـت ،بـا وجـود
فسترش اعتصابات هفتگي و دخالت نیروي نرـامي فرانسـه کـه سـط حرـاهرات را از
موضوعي انترامي به موضوعي نرامي ـ امنیتي حبييل کرد ،هنوز نتوانستهاني کاري شـبیه
رسانههاي جريان اصلي نرام جهاني نسبت به کشورهاي متخاصـم سیاسـي ـ اقتصـادي
خود انجام دهني .در صورحي که افر حادثه دردي کمتر از آن در کشورهايي که همراهي
چنياني با نرام سلطه جهاني نياشته باشني ،مانني چین ،روسیه ،ايران و  ،...به وجود آيي،
روايت خاص جريان مسلط رسانه جهاني بهصورت فـزارشهـاي خبـري يـا حفسـیر و
حقلیل در شبکههاي مهم راديويي حلويزيوني پخش ميشود و بسیاري از ديگر شـبکههـا
در کشورهاي مختلف همان روايت را بازحار ميدهني و به آن مشـروعیت مـيبخشـني.
رسانه هاي همراه مانني المنار ،المیادين و برخي از ديگـر شـبکههـاي منطيـه در عـراق،
افغانستان که هم در اييئولوژي و هم در روايـت بـه رسـانه جمهـوري اسـالمي بسـیار
نزديک هستني و ديگر رسانههايي کـه در روايتگـري از پييـيههـاي سیاسـي اجتمـاعي
جهاني با اين جريان رسانهاي نزديک هستني مانني شبکههاي اصلي روسـیه ،بسـیاري از
شبکههاي منطيه و شايي به حعبیري اکثر رسانههاي خط مياومت در اين فروه قرار دادني
و برخي شبکههاي راديوحلويزيوني و يا ديگر انواع رسانهها در امريکاي الحـین کـه آنهـا
نیز واحيي در اين فروه قرار ميفیرني .بايي حوجه داشت اين جريان رسـانهاي در برابـر
جريان پرقيرت رسانههاي مبتني بر اييئولوژي سرمايهداري جهاني که روايتـي متفـاوت
از پيييههاي سیاسي اجتماعي دارني هنوز جريان کوچک و ضعیف است.
ب)جدولرسانهونقشآندرفرايندسياستگذاريرسانه
سازمان صياوسیما در مقیطي فعالیت ميکني که به داليلـي ازجملـه رقابـت شـييي،
ناچار از حوسعه در ابعاد فونافون است .اين حوسعه هم در مقصول ،هم در ظرفیتهاي
پخش و هم در کیفیت و حنوع برنامههاست .نگاه اجمالي به سپهري که جامعـه ايرانـي و
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جامعه بینالملل را در برفرفته بهعالوه امکانات و نوآوريهاي فني شـرايط جييـيي در
اين سپهر ايجاد کرده است .اين حغییرات مهم از يک طرف و واحيي اشباع سپهر رسـانه
از انواع فونافون شبکههاي راديويي و حلويزيـوني و فسـترش فضـاي مجـازي در ايـن
سپهر ،سیاستفذاران و حصمیمفیران را وادار مـيکنـي بـراي فسـترش و حوسـعه انـواع
رسانهها ،دردي الگوي کارآمي مناس

با اين شرايط باشني .پرسش اين است که الگـوي

مطلور براي اين کار چیسـت و چـه مشخصـاحي دارد؟ شـايي بهتـرين راه پیـيا کـردن
مختصات و مشخصات ،حرسیم يک «جيول رسانه» باشي .جيول رسانهاي را ميحـوان از
جهاحي با «جيول منيلیف» شیمي ميايسه کرد ،يعني در اين جيول نیـز هـر نـوع شـبکه
راديويي يا حلويزيوني حس

خاصیتي که در مقیط و سپهر رسـانه دارد بـروز و ظهـور

پیيا ميکني ،در آن صورت جستجو را براي حصمیمفیران سهل و آنها را به سمت مسـیر
درست حوسعه راهنمايي ميکني .الگوي حوسعه يا «جيول رسانه» حياقل به سه مقور يـا
سه موضوع مهم حوجه دارد:
جدول  .9الگوی توسعه و جدول رسانه

رديف
1
2
2

الگو
وضعیت سپه رسانه از جهت شد و نو ريابت در موضو مورد نظ
نیازهای ف دی و اجتمایی مخاطران یا مخاط هدف
اهداف ،میموریت و راهر دهای سازمان

منبع :خجسته 227 :0939 ،و 0911
در فسترش شبکه هاي جييي بايي پاسخ هاي روشني به سه مقور فوق ارائـه شـود و
درخواست کننيفان يا پیشنهاددهنيفان بايي بتوانني اولويت سـرمايه فـذاري را بـه اثبـات
برسانني .البته پس ازاين مرحله که منجر به يک حصمیم راهبردي ميشود ،دو مرحله مهـم
ديگر نیز وجود دارد که شامل امکان سنجي و برنامـه ريـزي عملیـاحي اسـت کـه چرخـه
برنامهريزي راهبردي را از اييه حا اقيام حکمیل مينمايي.
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 .5ارتباطات توسعه (محتوامحور) يا توسعه ارتباطات (فنیمحور)

چگونگي و نوع سیاست هاي يک کشور بر وضعیت سیاستگذاري رسانه و نتـايج آن
اثر جيي دارد ،لذا شناخت و حوجه به سیاستهاي ارحباطي اولین پیشنیاز سیاستگذاري
رسانه است .دو نوع سیاست کالن ارحباطي يعني حوسعه ارحباطات و ارحباطات حوسعه در
اکثر کشورها وجود دارد که مسیر حرکـت و حقـوالت ارحبـاطي را نشـان مـيدهـي .در
حوسعه ارحباطات نگاه و رويکرد بیشتر سختافزاري و فنيمقور است .فسترش ابزارهـا
و امکانــات ارحبــاطي امــري ســختافــزاري اســت .کشــورهاي فونــافون ،خصوصــاً
حوسعهنیافته يا در حالي که حوسعه از طريق واردات و خريي انواع حجهیـزات مـيحواننـي
به حوسعه ارحباطات بپردازني .دومین رويکرد به سیاست ارحباطي ،ارحباطات حوسعه است.
اين رويکرد بیشتر نگرش مقتوايي و نرمافزاري به رسانه و ارحباطات دارد ،زيرا دغيغـه
طرفياران اين رويکرد نه در انکار و رد ابزار و حجهیزات ارحباطي و رسانهاي است ،بلکه
حأيیيي آن است که به درستي دريابني ،چه نوع و چه مييار از ابزارها و امکانات ارحباطي
براي رسیين به اهـياف و آرمـان هـاي جامعـه ،ضـروري اسـت .غلبـه هرکـيام از ايـن
سیاستهاي ارحباطي بر مسائل و اهياف رسـانههـا حـأثیر مسـتيیم دارد و سیاسـتگذاري
رسانهاي را حقت حأثیر جيي قرار ميدهي.
بحث و نتيجهگيري

سپهر متقول و بسیار رقابتي رسانه و ضرورت حضـور هرچـه مـؤثرحر رسـانههـاي
جمهوري اسالمي ،خصوصاً صياوسیما در اين سپهر ،ازيکطـرف و اصـالت و اهمیـت
مقتوا با لقاا رضايت و مصلقت مخاطبان از طـرف ديگـر بـهعـالوه حفـاوت مـاهوي
عموم رسانههاي جمهوري اسالمي با جريان اصلي جهاني رسانهها ،0سیاسـتگذاري را از
امري ساده و روان به موضوع سخت و پیچیـيه حبـييل کـرده اسـت .در پـژوهشهـاي
مختلف عواملي احصا شيه که در سیاسـتگذاري نيـشآفـرين هسـتني؛ امـا عمـيه آنهـا،
1. main stream

  094پژوهشهاي ارتباطي /سال بيستوششم /شماره ( 4پياپي  / )011زمستان 0931

عواملي غیر رسانهاي و زمینهاي و غیرمرحبط حليي ميشوني .فارغ از عـواملي کـه ممکـن
است بر انواع سیاستگذاريها اعم از عمومي يا بخشـي و نـوع فعالیـتهـا حـأثیر داشـته
باشني ،در اين حقيیق عوامل خاص و مؤثر بر سیاسـتگذاري رسـانهاي کـه در حقلیـل و
حبیین و فراينيهاي اين نوع سیاستگذاري حأثیر همیشگي و دائمي دارد ،بنابر حجربه بـیش
از بیست ساله مييريت در صياوسیما مطر شيني .شرايط خاصي کـه مقـیط رسـانهاي
اينجا و اکنون در ايران دارد و نیز سازمان صياوسیما و طبیعت رسـانهاي متـأثر از رونـي
ديجیتالي شين ايجار مـيکنـي کـه از آن عوامـل زمینـهاي فراحـر رفتـه و بايـي عوامـل
نزديکحري به رسانه را استخراج نمود .حقوالت فونـافوني در سـپهر ارحبـاطي و سـپهر
رسانه صورت فرفته که عالوه بر ضرورتهـاي جييـي بـراي سیاسـتگذاري رسـانهاي،
عوامل جييي و پرقيرحي را نیز در فراينيهاي سیاستگذاري رسـانهاي وارد کـرده اسـت.
شناخت درست و کافي اين عوامل ،قـيم اول در سیاسـتگذاري رسـانهاي مـؤثر و قابـل
اجراست که نتايج مورد نرر سیاستگذاران را فراهم خواهي کرد ،در غیـر ايـن صـورت،
سیاستهاي و فزينههاي پیش روي سیاستگذاران رسانه ،نميحوانني فره از مشکالت اين
حوزه باز کني و اهياف اقتصادي و اجتماعي رسانهها را مقيـق نمايـي .بـر ايـن اسـاس
مهمحرين آفزيومهاي سیاست رسانهاي در نمودار  0ارائه شيه است.
نمودار  .1آگزيومهای سیاست رسانهای در ايران
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