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چکيده
مطالعه وضعیت جاری رسانههای کشور نشان میدهد که وضع موجود پاسخگوی انتظارات زمان حاا
نیست .مسأله اصلی پژوهش پیشرو «فقدان نظامنامهای مدون در خصوص سپهر رسانهای جمهوری اسالمی
ایران» است که برای دستیابی به الگوی راهبردی مهندسی نظام رسانهای ج.ا.ا مبتنی بر نظرات خبرگان رسانه
انجام شده است .این تحقیق اکتشافی بوده و با رویکرد کیفی با استفاده از نظریه داده بنیاد ،باا اخان نظارات
خبرگان رسانهای در خصوص وضع موجودِ رسانهها ،راهکارها و دیدگاههای آنها را در چگونگی خروج از
وضع متشتت موجود جویا شده ،بعد از تجزیه و تحلیل دادهها به ارائه تحلیلهای تجویزی پرداخته است.
بر اساس نتایج پژوهش ،الگوی راهبردی مهندسی نظام رسانهای جمهوری اساالمی ایاران شاامل ابعااد
چهارگانه معنایی ،محتوایی ،ساختاری و زمینهای و نیز هجده مؤلفه است کاه در ییال آنهاا پنجااه و چهاار
شاخص در قالب الگوی راهبردی تعریف شده است .بدیهی است که برای بازمهندسی نظام رساانهای بایاد
ساختارهای موجود بر اساس اصو و مبانی فکری انقالب و اقتضائات روز ،باز طراحی و در رویکردهاای
آن در مواجهه با مخاطبان و نیز رسانهها تجدید نظر اساسی صورت گیرد .برای این منظور الزم اسات ابتادا
ساز و کارهای اجرایی نظام رسانهای تدوین و بر اساس آن گاامهاای مملای برداشاته شاود .اقاداماتی کاه
ناوبری رسانهای را در جهتگیریهای اجرایی تسهیل میکند.
کليد واژهها :نظام رسانهاي ،خبرگان رسانه ،الگوي راهبردي
 .1پژوهشگر صدا وسیما ،نویسنده مسئو ؛ رایانامهrezaeitabrizi.a@gmail.com :
 . 2مضو هیئت ملمی دانشگاه صدا وسیما

مقدمه
رسانهها فرهنگساز هستند .به همین جهت سیاستمداران و دولتمردان مایکوشاند از
طریق رسانه ها که ابزار مناسب قدرت نارم هساتند مخاطباان خاود را در آن ساوی مرزهاا
تحتتأثیر قرار دهند .رسانهها با پخش تصاویر ،اخبار ،مصااحبههاای گزینشای و ...قادرناد
افکار ممومی بین المللی را به سمت و سویی که میخواهند هادایت کنناد .در ایان بعاد از
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تأثیرگناریِ رسانهای ادما می شود اگر کشوری بتواند بر صفحه تلویزیون وجود داشته باشد،
قادر خواهد بود به بقای خود ادامه دهد( .مطلبی.)39 :1932 ،
(ره)

امام خمینی

در سخنانشان در موضوع رساانههاا ،معتقدناد :دساتگاه رادیوتلویزیاون،

دستگاهی است که حسّاسترین دستگاههای تبلیغاتی هر کشوری اسات؛ اگار ایان دساتگاه
اصالح بشود و برنامههای آن برنامههای اصالحی باشد ،امید است که یک مملکات اصاالح
بشود و اگر این دستگاه دستگاهی باشد که نظیر همان زمان طاغوت باشد ،ماردم باه هماان
حا باقی میمانند (امامخمینی1931 ،ج.)131 :11
رهبر معظم انقالب اسالمی امام خامنهای(مدظلهالعاالی) نیز در یکی از دیدارهای خود از صدا
و سیما خطاب به کارکنان این نهاد رسانهای فرمودند« :امروز حتی قدرتهای بزرگ هام باا
رسانهها دارند کار میکنند .امروز تأثیر رسانهها و تلویزیونهاا و هنرهاا و ایان شابکههاای
مظیم اطالع رسانىِ اینترنتی و ...از سالح و از موشک و از بمب اتم بیشتر است .امروز دنیاا،
یک چنین دنیایی است .)1919/2/21( ».با توجه باه اهمیات و رساالت رساانه در نگااه آن
بزرگواران ،تشتت و ضعف کارآمدی رسانه قابل اغماض نخواهد بود.
ضعف تولید اطالمات معتبر به لحاظ کمی و کیفی در مقایسه با اطالماات وارداتای باه
کشور ،ضعف حرفهای در کارزار جهانی رسانه ،مدم ثبات در تصمیمات و سیاساتگاناری
و برخورد سلیقهای و موردی همه ریشه در نبود نظام رسانهای جامع دارند( .فاتح.)1913 ،
در این راستا مهمترین مسئله در وضع فعلی رسانههای کشور «فقدان نظامنامهاي مدون
در خصوص سپهر رسانهاي جمهوري اسالمي ايران» است .بر این اساس ضروری اسات
وضع موجود نظام رساانهای کشاور بررسای و در راساتای روزآمادی و کارآمادی بیشاتر،
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بازمهندسی شود .طبیعی است که مدم انجام این کار ،موجباات ضاعف بیشاتر قادرت نارم

رسانهای کشور را بهدنبا خواهد داشت .این مقاله باه ایان نکاات کلیادی توجاه داشاته و
بهدنبا پاسخگویی به این سؤا است که مهندسي نظام رسانهاي جمهوري اسالمي ايرران
چگونه بايد انجام شود؟
برای این منظور ،الزم است با «شناخت دقیق رسانههای کشور و تعیین روابط نظااممناد و
جمهوری اسالمی ،برای پاسخگویی به نیازهای انقالب اسالمی ،انسجامبخشی با قابلیاتهاای
کارکردی مشخص» صورت گیرد .در صورت تحقق نظام رساانهای ،شااهد ساهولت نااوبری
فضای رسانهای کشور ،وحدت رویه رسانهها در توجه به منافع ملی در ماین تکرار رساانهای،
رقابت حداکرری ،آرایش رسانهای مناسب و کارآمدی رسانهها خواهیم بود.
مباني نظری و پيشينهشناسي تحقيق
1

موضوع نظام رسانهای از دهاۀ  1311مایالدی باا نوشاته سایبرت و ارائاه چهاار تئاوری
مطبومات ،پیترسون 2و شرام 9آغاز شد .آنها نظامهای رساانهای را باه چهاار ماد اقتادارگرا،
آزادیخواه ،مد شوروی و نیز مسئولیت اجتمامی تقسیم کردند(ارکانزاده و همکااران .)3 :1933 ،در
طو قرن بیست و بیست و یک ،این پژوهش ها ادامه یافت و بسیاری از محققان از جمله
ریموند ویلیامز( 0اِلدریج 1و الدریج ،)60-69 :1330 ،6لوونساتین 3و

مریال(1اخاوان 3و ولاف:1331 ،11

 ،)101هاکتن 11و پیکارد( 12اُساتینی 19و فاناگ ،)01-09 :2112 ،10اخاوان و ولاف(،)109-102 :1331
1 Fred S. Siebert
2 Theodore Peterson
3 Wilbur L. Schramm
4 Raymond Williams
5 John Eldridg
6 Elizabeth J. Eldridge
7 Ralph L. Lowenstein
8 John C. Merril
9 Roya Akhavan
10 Gary Wolf
11 William A. Hachten
12 Rosalind W. Picard
13 Jennifer Ostini
14 Anthony Y. H. Fung
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مبانی حاکم بر رسانهها و برقراری ارتباط منطقی بین آنها در جهت تحقق نظام رساانهای تاراز
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آلتشو (اُستینی ،همان) ،جان کین ،)111-16 :1913( 1سیدنیهد(2استرابار )293-296 :1316 ،9و ماک-
کوئیل )101 :2112( 0به پژوهش تداوم بخشیدند .در این پژوهشها تقسیمات قبلی حفظ شاد
و تنها مککوایل در بازنگری بعد از ظهور رسانههای جدید ،در نظرات قبلی خاود تجدیاد
نظر کرد .هالین 1و مانچینی )11-2 :2110(6با ارائاه ماد چهااروجهی ،ساه ماد موجاود در
امریکا و اروپا را تشریح کردند .ابعاد ترسیمی آنان تمام جهات نظام رسانهای را شامل نمی-
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شود و بیشتر بعد محتوایی مد نظر آنان بوده است .مالدو 3و

الگوس( 1کااران 3و پاار :2111 ،11

 )19-2ضمن متعلق دانستن نظر هالین و مانچینی باه غارب و نااقص دانساتن آن ،ساه بعاد
سیاسی ،فرهنگی و رسانهای برای نظام رسانه ترسیم کرده و برای کشورهای در حا توسعه
نظام ملیحده قائل شدهاند.
رضااائی و خجسااته ( )21-29 :1933بااا ارائااه مااد چهاااروجهی باارای نظااام رسااانهای،
دیدگاههای امامین انقالب اسالمی را پایاه نظاام رساانهای جمهاوری اساالمی قارار داده و
مؤلفههای هر یک از ابعاد را ترسیم کردهاند .این الگو با توجه به لحاظ شاخصهاای باومی
و نیز بنیادهای اندیشگانی رهبران نظام ،قابل توجه بوده و میتواناد پایاهای بارای ترسایم و
تدوین نظام رسانهای جمهوری اسالمی قرار گیرد.
زینالعابدینی ( )169 :1930معتقد است که هر نظام رسانهای متعلق به جامعهای ،مبتنای بار
یک الگوی ارتباطی است که در آن نه تنها چارچوب کارکردها تنظیم شده ،بلکه بار محاور
یک مقررات حقوقی و در سایه یک دیدگاه فلسفی ،اصو  ،مالکیات ،محتویاات ،حقاو و
اخال رسانهها تبیین میشود .در این راستا نظامساازی باه معناای ماام در ج.ا.ا بار اسااس
ارزشها و باورهای انقالب اسالمی صورت میگیرد و نباید از الگوهاای غربای یاا شارقی

00

1 John Keane
2 Sydney W. Head
3 Joseph D. Straubhaar
4 Denis McQuail
5 Daniel C. Hallin
6 Paolo Mancini
7 Claudia Mellado
8 Claudia Lagos
9 James Curran
10 Myung-Jin Park

تبعیت کند؛ بنابراین در جمهوری اسالمی ضارورت دارد تاا رساانههاا براسااس اصاو و
ارزشهای اسالمی شکل گیرند و فعالیت کنند (وامظی .)26 :1931 ،رسانه تراز انقالب اساالمی
شاخصه های خاص خود را دارد که مبارتند از -1 :فراتر از یک ابزار ارتباطی باا توجاه باه
منبع پیام و نوع پیام(اسالم) است؛  -2مشرومیت آن به واسطه منشأ دینی است؛  -9بهتارین
تقویت وحدت ملی و دینی؛  -0اخالقی باودن؛  -1ضاوابط دینای و اخالقای در آماوزش،
اطالعرسانی و پر نمودن اوقات فراغت را رمایت میکند (دارابی.)969 :1931،
 -8نظام رسانهاي :رسانه ها با حفظ استقال خود ،در بستر فعالیت ،از یک نظام کلیتار
تاثیر می پنیرند و بر اساس چارچوب تعریف شده در آن نظام به فعالیت ادامه میدهناد .در
این مرصه ،نظام حاکم بر هر محیطی اقدام به طراحی و اجرای نظامی میکند که بار اسااس
آن رسانه ها بتوانند چارچوب فعالیات خاود را شاکل داده و در یاک منظوماهی مشاخص
جایگاه خود را یافته و فعالیت نمایند .با توجه به ایان مسائله ،باستیانسان )21 :2111( 1نظاام
رسانهای را مجمومهی رسانههایی میداند که بر اساس سیاساتهاا و مقاررات واحاد اداره
میشوند و تحت این نظام ،رسانهها بهطور گستردهای تنظیم مایشاوند .ایان نظاام ،قواماد،
فرآیندها و رفتارهایی را موجب میشود که بر نحوه امما قدرت ،خصوصاا در ماورد بااز
بودن ،مشارکت ،پاسخگویی ،کارآیی و انسجام ،تاثیر میگنارد.
بهطورکلی ،نظام رسانهای ،مفهوم پیچیدهای است .این مفهاوم «ترکیبای از ساختافازار،
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ابزار برای :امر به معروف و نهی از منکر ،انتقا ارزشهای دینی از یک نسل به نسل دیگار،

نیروی انسانی و شیوه ممل رسانههای یک کشور» (ساداتی )123 :1913 ،اسات .بناابراین ،بارای
شناخت نظام رسانه ای در هر کشور و حدود و ثغور آن ،ناگزیر از مطالعهی نظام سیاسی آن
کشور هستیم؛ چرا که معموالً نظام رسانهای ،توسط ادارهکنندگان یا باهمباارتدیگار ،نظاام
سیاسی هر کشوری تعریف و بنا میشود و حدود و ثغور آن ،تعیین میگردد.
منظور از نظام رسانهای در این پژوهش «اصول ،مباني ،ضرواب و روابر کرابم برر
مجموعهاي از رسانهها هستند به براي تحقق يک هدف در تالشانرد و يدرديگر را در
جهت رسیدن به مقصد بامل ميبنند».

01
1 Bastiansen

نظام رسانه اي ابزاري براي کدمراني رسانهاي :ریشه حکمرانای هام باه حاوزهی
اقتصاد و هم به حوزهی سیاست برمی گردد .در حوزه ی اقتصااد ،مفهاوم حکمرانای در
سطح سازمانها و شرکتها تحت نام حکمرانی سازمان 1مطرح شده و به معناای جادا
سازی الیه ی مالکیت و کنتر از یکدیگر و ایجاد پاسخگویی در مدیریت ساازمانهاا و
شرکتهاست .در سیاست ،حکمرانی جهانی 2مطرح اسات کاه در قالاب ساازمانهاا و
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توافقنامههای بین المللی ،فراتر از حاکمیت یک کشور هستند که در آن ،بازیگران جهانی
برای حل مسائل جهانی همکاری میکنند( .بِویر19 :2111 ،9؛ پاپیس.)191 :2111 ،0
النگ و شیمانک 1فراتر رفته و حکمرانی رسانه را بهمنوان الگوی مدیریت روابط متقابل
بازیگران تعریف کرده است (اسامعیلیان .)231 :1931 ،هامِلینک و نوردِسترِنج 6در سا  2113هم
آن را به منوان چارچوب اقدامات ،رویهها و نهادها کاه هام محادودیت مایگانارد و هام

انگیزه برای مملکرد رسانه ایجاد میکند (پاپیس ،)196 :2111 ،تعریف کرده است .ماککوایال
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نیز آن را اَشکا مختلف مدیریت و پاسخگویی در رساانه و ارتباطاات نهادیناه شاده باین
رسانه و جامعه میداند( .اسمعیلیان .)231 :1931 ،پاپیس ( ،)101 :2111حکمرانی رساانه را توساعه
ممودی و افقی حکومت میداند که مطابق شکل  1گسترده شده است.

1 Corporate Governance
2 Global Governance
3 Bevir
4 Puppis
5 Lange and Schimank
6 Hamelink and Nordenstreng
7 McQuail

(به نقل از اسمعیلیان)16 :1931 ،

حکمرانی رسانهای در توسعهی افقی ،به نقش نهادهای مختلف در ساماندهای فضاای
رسانه تاکید دارد و در توسعه ممودی به سطوح مختلاف ملای ،منطقاهای و جهاانی اشااره
دارد .سازمانهایی مرل سازمان تجاارت جهاانی ،اتحادیاه باینالمللای مخاابرات و مجماع
رسانههای همگانی آسیایی در این سطوح قابل یکر است .در سطح ساازمانهاای رساانهای
نیز استانداردهای سردبیری ،آییننامهها و شیوهنامهها در قالب خود تنظیمی مطرح میشاوند
و در این قالب ،بخشهای شکایات مردمی و پاسخگو شکل میگیرد (اسمعیلیان.)13 :1931 ،
 -7مهندسي نظام رسانه اي :مهندسی یعنای ساازماندهی بنیاادنگر ،روشمناد ،مساتند،
روزآمد و کارآمد در پاسخ به چالشهای نوبهنوشونده جامعه است (آکوچکیان .)111:1932 ،همچناین
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شدل  -8کدمراني رسانه امتداد عمودي و افقي نقش کدومت در رسانه

مهندسی را «شناخت دقیق اجزاء سیستم ،تعیین رواباط نظااممناد باین اجازا و برقاراری ارتبااط
منطقی بین اجزا» دانستهاند( .فرهی .)1 :1911 ،این ابزار مدیریتی به تجزیه و تحلیل و طراحی مجادد
جریان کار و فرآینادها در درون و بارون ساازمان برمایگاردد (رَناگ .)190-121 :2111 ،1مهندسای
فرایند بازشناسی ،پاالیش و ارتقابخشی و جهت دهی بر پایاهی هویات اصایل اساالمی باا
توجه به شرایط و مقتضیات ملی و جهاانی اسات .مهندسای یعنای شاناخت دقیاق اجازا و
طراحی ،نوسازی و بازسازی مجدد آنها به گونهای کاه ارتبااط منطقای باین اجازا برقارار
باشد(شعبانی و ناظمی.)213 :1931 ،
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منظور از مهندسی در این پاژوهش ،به بارگیري همه عناصر و برقراري ارتباط و تعامرل
میان مؤلفههاي يک نظام با هدف ايجاد رفتار مطلوب در رسیدن به اهداف اسات .باا ایان
تعریف وجود چند مامل در مهندسی شرط است .او اینکاه مهندسای در زماانی معناا پیادا
میکند که با یک نظام یا سامانه مواجه باشیم .ثانیا نگاه جامع-که اشتما بار هماهی مناصار و
اجزای دخیل در یک نظام است -داشته باشیم .ویژگی مهم دیگار در مهندسای ،مقادم باودن
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طرح ،برنامه و نرم افزار بر ممل و سختافزار است .روشن است برای داشتن برنامه مناساب،
الزم است موضوع بهخوبی شناخته شود؛ هدف بهدرستی تبیین شاود؛ واقعیاتهاا و امکاناات
موجود شناسایی شده و برای رسیدن به هدف ،طرحی درانداخته شود .باید توجه داشات کاه
در مهندسی به مقام تئوری و نظر اکتفا نمیشود و برای رسیدن به اهداف باید دست باه اقادام
زد .مهندسی مالوه بر اقدام ،وظیفۀ مدیریت و رهبری موامل ماؤثر در نظاام را نیاز بار مهاده
دارد .با توجه به بیانات رهبر معظم انقالب (« ،)1919/11/1مهندسای ساه وظیفاه مهام یعنای
ارزیابی وضعیت موجود ،تعیین وضعیت آرمانی یا همان وضعیت مطلاوب و ارائاه برناماه یاا
همان تعیین چگونگی رسیدن به وضعیت مطلوب را بر مهده دارد».
 -9الگوي راهبردي:
الف :تعريف الگو :الگو به معنای طرح و نمونه است (معین .)902 :1969 ،ایان واهه از لحااظ
لغوی به مفهوم سرمشق و اسوه نیز معنا شده و در اصطالح به شکل یا نمونه سااخته شاده یاا
مال های مشخص شده مورد استفاده قرار میگیرد (رحمتنیاا و افالکای .)901 :1913 ،مفهاوم الگاو
در موارد بسیار زیادی مانند :ملم ،هنر و رفتار نیز به کار گرفته شده است(مزتی.)2 :1931 ،
منظور از مد یا الگو تصویری است که از واقعیتها و روابط موجود گرفته شاده و نشاانگر
متغیرهای موجود ،نحوه ارتباط آنها و نتایج حاصل از کانش و واکانش آنهاسات؛ باه مباارتی
دقیقتر «مد در ملم مبارت است از برقراری یک تمریل سنجیده بین یک پدیاده کاه متکای باه
قااوانین معلااوم اساات و پدیااده دیگااری کااه در دساات تحقیااق اساات( ».باااربور.)139-132 :1962 ،1
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مجمومهای مادی ،ریاضی و یاا منطقای اسات کاه سااختهاای اساسای یاک واقعیات را
ماایرساااند و در سااطح خااود قااادر بااه تبیااین آن و ارائااه کارکردهااای پدیااده مااورد نظاار
است(ساروخانی )112 :1911 ،و نیز کوشش برای سادهتر کردن و آساانتار فهمانادن واقعیات از
طریق تنظیم مناصر و وارد کردن نظم در آنها (تانکارد و سورین )66 :1916 ،1است .بلو هایی کاه
نهادها و کلمات بیان می شود .مفاهیم برای قابل استفاده باودن بایاد شااخصهاای تجربای
داشته باشند (صالح اصفهانی.)11 :1913 ،
ب :ويژگي هاي الگو :از نظر لوی و اشتراوس ، 2الگو باید دارای سه خصوصیت ممده
باشد .او اینکه ساخت مشخصات یک نظاام را نماایش مایدهاد و از مناصار متعاددی
تشکیل یافته که تغییر در هر یک از این مناصر ،بامث تغییر در سایر اجازا مایشاود .دوم
برای هر الگو ،باید امکان ترتیب دادن سلساله تغییراتای باشاد کاه مناتج باه گروهای از
الگوهایی از همان نوع شود .سوم اینکه الگو باید چنان ساخته شاود کاه بالفاصاله تماام
پدیده های مشاهده شده را قابل فهم سازد و نیز تعریف الگوها باید صریح و جامع باشاد
تا مملیات ریاضی روی آنها امکان پنیر شود .ضمن اینکه سااخت الگوهاا نبایاد پیچیاده
باشد (به نقل از توسلی.)109 :1963 ،
ج :عناصر الگو :الگو از مفاهیمی تشکیل شده است کاه در گازارههاای نظاری باهکاار
می رود و مستقیم یا غیر مستقیم کانونی برای بررسیهای تجربی به شمار میآید .از آنجا که
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ساختار الگو بهوسیله آنها ساخته میشود و در واقع یک مفهاوم یهنای اسات کاه در قالاب

نظریه در ملوم اجتمامی به اشکا گوناگون بهکار برده میشود ،بنابراین الزم اسات منظاور
خود را از آن بیان کنیم .نظریه مبارت است از «مجمومهای از سازههاا ،مفااهیم و قضاایای
مرتبط با هم که از طریق تشخیص رواباط باین متغیرهاا و باه منظاور پایش بینای و تبیاین
پدیدهها ،یک نظر و ایده نظاممند درباره این پدیدهها ارائه میدهد( ».هاومن .)3 :1966 ،از آنجاا
که فقط می توانیم واقعیات خاصی را مشاهده کنیم ،بنا براین باید نتایج خاص یک نظریاه(و
نه لزو م ًا خود نظریه ممومی) را ماورد تاییاد قارار دهایم .ضاروری اسات بارای توصایف
1 Tankard & Severin
2 Levi & Straus
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پدیده های مشاهده شدنی از یک سلسله قوامد تفسیری بهره گرفته و بر رابطه نزدیک میاان
این منصر و مناصر نظری و مفهومی الگو تاکید کنیم (ترنر.)16-1 :1331 ،1
الگوها مالوه بر ایجاد ضوابطی در انتخاب اطالمات ،میتوانند کم و بیش چارچوبی را
برای سازماندهی اطالمات فراهم آورند .تا آنجا که طبقهبندیهای اطالماتی با مفااهیم الگاو
ارتباط منطقی داشته باشند ،الگو قادر به طرح انواع روابطی است که برای نگرش باه دنیاای
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واقعی ضروری و مفید به نظر میرسند.
بهطورکلی مفاهیم و مناصر متشکلهی یک الگو باید نخست بر حسب شاخصهاای تجربای
تعریف شوند وآنگاه در وضعیتهای گوناگون فرهنگی قابل اطاال باشاند .ساپس رابطاه باین
مناصر الگو به طور دقیق مشخص شود؛ در غیر ایان صاورت الگاو نمایتواناد رواباط تجربای
آزمایش پنیر را تجویزی را کند .در نهایت اینکه در برگیرنده متغیرهاای مناساب بارای پیشانهاد
فرضیات باشد و خامساً از امتبار الزم برای آزمایشهای تجربی برخوردار باشد.
 -0نظام رسانهاي در جمهوري اسالمي ايران :سپهر رسانهای ج.ا.ا مملاو از رساانههاای
متنوع و فعا است که ترکیبی از رسانههای جمعی سنتی و رسانههای نوظهوری اسات کاه
در اثر پیشرفتهای تکنولوهیکی و همگرایی حاصل از آن به وجود آماده اسات .در حاوزه
رسانههای نوین ،بیشترین فعالیت ساماندهی شده برای نظمدهی ،تالشهای وزارت فرهنگ
و ارشاد در خصوص ساماندهی وبگاهها است.
در سایر حوزههای رسانهای نه تنها فعالیت رسانههایی مانناد کتااب ،ساینما و تبلیغاات از
شمو مقررات ممومی رسانههای همگانی خارج است؛ بلکه صداوسیما نیز بعد از تغییر چناد
اصل قانون اساسی در بازنگری سا  1961همچنان بدون قانون اداره میشاود .تنهاا اساسانامه
موجود صدا و سیما مربوط به قبل از بازنگری قانون اساسای اسات .مجماوع ایان کاساتیهاا
نومی اجماع نسبی را در تصمیمگیران کشور در خصوص تحو حقوقی بنیاادین شاکل داد و
در نهایت به ایجاد تکلیفی بارای دولات در خصاوص تهیاه و تادوین قاانون «نظاام جاامع
رسانههای همگانی» (کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اساالمی )1931 ،در بند ب ماده  116قانون برناماه
چهارم توسعه و پس از آن در بند الف ماده  11قانون پنجم برنامه توسعه انجامید.
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به نظر خجسته( )116 :1939در این سپهر دو نوع رقابت شکل گرفته است :اولاین رقابات
در جنب حداکرری مخاطب است کاه هماهی رقباا امام از داخلای و خاارجی در پای آن
هستند .دوم جلب رضایت و تأثیرگناری بر مخاطب که به واساطه مادیریت پیاام صاورت
میگیرد .به نظر وی این دو گروه ،محتوای تولیداتشان بر مبنای لنتهای زیستی و نیازهای
این طریق به مخاطبان تلقین کنند.
 -2هنجار رسانهها در نظام جمهوري اسالمي ايران :باه امتقااد صااحب نظاران حاوزه
رسانه ،برخی از هنجارهای رسانهای اگر چه تابع اصو و قوامدی کلی و جهانشمو اسات،
اما به سبب ریشهگارفتن آن از مجموماهی ارزشهاای بطان جامعاه ،مایتواناد از جامعاه و
فرهنگی به جامعه و فرهنگ دیگر متفاوت و متغیر باشد .نظام رساانه در جمهاوری اساالمی
ایران نیز دارای ویژگیهای خاص خود است .با توجه به نوپاابودن نظاام جمهاوری اساالمی
ایران ،هنوز نظام هنجاری رسانهها در کشور به تربیت نرسیده است (اسمعیلیان.)216 :1930 ،
نظریهی هنجاری امری کشفی است و قامدهی رفتار را نشان میدهد .دستیابی باه آن قادرت
پیشبینی و تحلیل بهوجود میآورد و میتوان روابط و رفتار کنشی یا واکنشی خود یا دیگاران را
سامان داد .برای دستیابی به آن دو راه وجود دارد .روش او  :مباانی و اصاو حااکم بار رفتاار
استخراج شود .سپس قامده رفتار بر طبق آنها تفسیر شود .روش دوم :رفتارها شناسایی شاوند؛
سپس قامدهمندی آن تبیین گردد؛ آنگاه اصو و مبانی از آنها استخراج شود (خجسته.)91 :1931 ،
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آنی شکل می گیرد تا بتوانند سود حداکرر را به دست آورده و یا مقاصد فکاری خاود را باه

روششناسي تحقيق
این تحقیق کاربردی– توسعه ای است .زیرا قصد دارد باا بررسای وضاع موجاود نظاام
رسانهای ج.ا.ا به ارتقای مملکرد حرفهای رسانههای کشور کمک کرده ،کاارآیی وکارآمادی
رسانههای جمهوری اسالمی را موجاب شاود و باا ارائاهی الگاوی نظااممناد ،مؤلفاههاا و
شاخصهای مورد نظر در نظم دهی به آنها را تدوین کند .دادههای مرتبط با متغیرهای این
تحقیق ،موامل محیطی ملی ،منطقهای و فرامنطقهای چهل سا بعاد از انقاالب اساالمی در
مرصه رسانههای داخلی و خارجی بوده ،همچنین بازه زمانی استفاده از نتاایج ایان تحقیاق
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سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در افاق  1010اسات .جامعاه آمااری ساه ساطح از
خبرگان و صاحبنظرانی که در حوزههای رسانهای خِبره بوده و یا در مرصاه رساانه دارای
تحصیالت دکتاری از مراکاز دانشاگاهی و حاوزوی؛ و یاا از فعااالن رساانهای در ساطوح
مدیریت راهبردی با حداقل  11سا ساابقه کاار هساتند کاه باهصاورت هدفمناد انتخااب
شدهاند .روش گردآوری اطالمات ،اسنادی و مصاحبه ممیق است و روش اصلی تجزیاه و
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تحلیل بر نظریه دادهبنیاد(گرندد تئوری) استوار است .نظریهی دادهبنیاد مبارت است از فرایناد
ساخت یک نظریه مستند و مدون از طریق گردآوری سازمان یافتهی دادهها و تحلیل استقرایی
مجمومهی دادههای گردآوری شده به منظور پاسخگویی به پرسشهای ناوین در زمیناههاایی
که فاقد مبانی نظری کافی برای تدوین فرضیه و آزمون آن هستند (منصوریان.)1 :1916 ،

گامهای پژوهش
بررسی اسناد و آثار موجود پیرامون نظام رسانهای و طبقهبندی و ساازماندهی آنهاا ،بارای
تحلیل از استخراج و آمادهسازی دادههای مرتبط با موضوع پاژوهش از ادبیاات موجاود آغااز
شد .سپس با طراحی سؤاالت مصاحبه ممیق ،جامعه نمونه شناسایی و انتخااب شاد .باا قارار
مصاحبه حضوری با خبرگان رسانه مباحث مورد نظر طرح و بعاد از اخان نظارات خبرگاان،
اقدام به پیادهسازی فایلهای صوتی شد .در این مرحله با تبدیل متن مصاحبهها به فایال متنای
با استفاده از نرم افازار  MAXQDAهار جازء اطالماات کدگاناری و رونوشاتهاای الزم از
یادداشتها تهیه شد .بعد از اقدامات اولیه و آمادهسازی دادههاا ،تجزیاه و تحلیال دادههاا کاه
فرایند تدوین ،تنظیم ،شالودهریزی و بیان مفهوم یا معنای انبوهی از دادههای جماعآوری شاده
است ،انجام شد .سپس کدها بسط داده شده و مقولهبندی اولیه صورت گرفت .بیشاتر مفااهیم
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و اصطالحات تخصصی در مرحلهی استنباط ،مفهومپردازی و مقولهبندی ماورد بهارهبارداری

قرار گرفته است .این مرحله حساسترین و مهمترین بخشهاای کاار باوده و بار اسااس آن
رابطهی مفاهیم با یکدیگر مشخص شد .در انتخاب مؤلفهها و مفاهیم ،جامع بودن ،مانع بودن،
همگنی ،مینی بودن ،منظم بودن و ممومیت داشتن ،معیارهای اصلیِ مدّ نظار باوده اسات .در
ادامه ،نظامی از مقولههای درون دادهها ایجاد شد و با نگاه به ادبیات پژوهش ،مقولههاا مجاددا
اصالح و طبقات اصلی شکل داده شد .در طی این مراحل باه دفعاات رفات و برگشات باین
دادهها و کدها و مقولهها صورت گرفت تا اشباع نظری حاصل شد .به توضیح مراحال کاار و
شرح چگونگی انجام تحلیل و وصو به مؤلفهها در جداو تفکیکی میپردازیم.
 -8شناسايي بدها از دادههاي موجود (بدگذاري باز) :بارای شاناختن اناواع مساائل
مطرح شده از سوی خبرگان رسانه ،ضروری است با فهم معانی مد نظر آنان ،نشانگارهاای
موضومی مربوط را برای فهرست کردن کل مجمومهی دادهها شناسایی کنایم کاه از آن باه
کد تعبیر می کنیم .این کدها به واحدهای معنادار که واحد تحلیل نامیده میشود ،اختصااص
داده شده است .مجموما تعداد  613واحد تحلیل از متن مصاحبهها برداشات شاده و اقادام
به کدگناری آنها شده است.

شدل -7متون بدگذاري شده در فضاي عمومي نرمافزار Maxqda
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بسط داده شد و دادهها در مقوالت قرار داده شدند .در آخار ،مقولاهبنادی بار اسااس دادههاا
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با انجام مرحله او تحلیل و بررسی متون موجود ،کدهای به دسات آماده در جادو 2
درج شده و کدگناری باز بر اساس مفاهیم به دسات آماده از نظارات خبرگاان انجاام و در
جدو گنجانده شد .مدد او سمت چپ کد مربوط به هرکدام از مصاحبه شوندگان اسات.
با توجه به رفت و برگشتهای مکرر میان متن و کادها ،نشاانهاای هرکادام از ابعااد درج
شده است؛ با این توضیح که حرف انگلیسی او مربوط به بعاد و حارف دوم مرباوط باه
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مؤلفه است .شماره درج شده در آخر نشان نیز معرف تعداد متن در مورد هر مؤلفه است.

 -7توصیف متن و ساختن بد (بدگذاري محوري) :همانطوری که اشاره شد ،ایجااد
تعاد بین توصیف و تفسیر نکته مهمی در فرایند تحلیل اسات .باه هماین منظاور و بارای
افزایش دقت کار و از دست نرفتن پس زمینهها و بستر مرباوط باه موقعیات بیاان نظارات،
توصیف متون انتخابی انجام و بخشی از زمینههای تاثیرگنار در تحلیل تحت این مناوان در
جدو مربوطه یکر شد تا ماد نظار محقاق در تحلیالهاا قارار گرفتاه باشاد .باا شناساایی
نشانگر های موضومی ،با نگاه به متن و کد های اولیه ساخته شده بر اساس معانی مورد نظر
خبرگان ،اقدام به توصیف متون کردیم .در توصیف متون سعی بر آن بوده است که موقعیت
زمانی و مقام بیان کالم مورد توجه واقع شود؛ سپس با تنقیح اولیه کدهاا و انجاام تغییارات

10

الزم در آنها ،کدهای محوری ساخته شد و این امر تاا زماان شناساایی نکتاه جدیاد (نقطاه

اشباع) تداوم یافت .در ساختن کدها از ادبیات پژوهش نیز بهره گرفتیم .بههمینمنظور و بنا
بر رویکرد پژوهش ،در ساختن کدهای محوری از دو رویکرد استقرایی-کاه از ماتن کاالم
خبرگان استخراج شده است -و نیز رویکرد قیاسی -که از ادبیات پژوهش اخن شده ،-بهره
گرفته شده است .در جدو  9نمونهای از متون و نیز توصیف انجاام شاده و کاد محاوری
مقاله پژوهشی :الگوی راهبردی مهندسی نظام رسانهای جمهوری اسالمی ایران در نگاه خبرگان رسانه

مربوط به هرکدام از متنها و همچنین قیاسی و یا استقرایی بودن آنها درج شده است.

 -9مقايسه(بدگذاري انتخابي) :از جمله اقداماتی که در مراحال روش دادهبنیااد بایاد
انجام شود ،مقایسه کدهای باز و محوری و نیز تطبیق آنها با متن سند برای تادقیق و انجاام
تحلیل و تفسیر و نهایتا رسیدن به کد انتخابی است .در مراحل قبل کدگناری باز بر اسااس
موضومات انجام شده و ماال اصالی موضاوع باوده اسات و در کدگاناری محاوری باا
محوربندی متون و کشف اشتراکات میان آنها و با توجه به توصیفِ صاورت گرفتاه تمرکاز
روی موضومات محوری بوده است .هدف از مقایساه کشاف اشاتراکات و افتراقاات میاان
دادهها و انجام ادغامها و انفکا های احتمالی و تقلیل کدها برای رسیدن به کدهای انتخابی
است.
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در این مرحله از تحلیل ،به کمک توصیف انجام شده از متون و محورهای بهدستآماده
از اسناد ،متون مجدد با هم مقایسه شدند و اشاتراکات و افتراقاات میاان آنهاا کشاف و در
کدها امما شد .این کار در کاوش مسائل به محقق کماک کارد تاا الگاوهاا را شاناخته و
تمایزها و پیوندهای میان داده ها را مورد توجه قرار دهاد .توصایف باه هماراه مقایساه باه
پاالیش دادهها کمک کرد و زمینه را برای مقولهبندی آماده کرد .در جدو  0نحوه مقایسه و
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چگونگی وصو به کدهای انتخابی ،به تفکیک کدهای باز و معاانی مشاتر میاان آنهاا و
نهایتاً رسیدن به کد انتخابی آمده است.

 -0مقولهبندي و مفهومپردازي :برای توسعهی در مفهومی و ارتقای تحلیل به ساطح
16

انتزامیتر و فهم نحوهی ارتباط کدهای منفرد باا یکادیگر ،اقادام باه مفهاومساازی شاد و
مؤلفهها بر اساس مفاهیم ساخته شده ،تعریف شدند .در جدو  1کدهای محوری ،انتخابی،

مؤلفهها و نیز بعد مربوطه و مسیر وصو به مؤلفهها و نیز الحا آنها به بعد مربوطاه قابال
مشاهده است.

بر اساس اطالمات بهدستآمده از دادهها ،صورت گرفات کاه از ابتادای فرایناد گاردآوری
دادهها شروع و در طو انجام تحقیق ادامه یافت؛ بنابراین ،دادههای مربوط به یک موضوع،
گردآوری و در گروههای مناسب و معناداری دستهبندی شده و تبیین از درون دادهها پدیدار
شد .برای انجام مراحل کاار باا بهارهگیاری از نارم افازار  MAXQDAهار جازء اطالماات
کدگناری شد.
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در تحلیل نظاممند متون با هدف سازماندهی دادهها و تسهیل توسعهی نظریه ،طبقهبندی

امتبارسنجی :در نظریهپردازی دادهبنیاد ،امتبار سانجی ،بخاش فعاا از فرایناد پاژوهش
است (داناییفرد و امامی .)13 :1916 ،روا تطبیق مستمر در کدگناری بااز ایجااب مایکناد ،کاه
پژوهشگر بین دادهها و اطالمات و مقولههای در حا ظهور ،کررت ایجاد کند .همین فرایندِ
امتحان کردن دادهها در برابر مقولهها ،در مرحله کدگناری محوری نیز روی میدهد .محقق
پرسشهایی مطرح میکند که مقولهها را ربط میدهد و سپس به میان دادهها برگشاته و باه
دنبا مدر  ،پیشامد و واقعه میگردد .پس از تادوین یاک نظریاه ،نظریاهپارداز دادهبنیااد،
فرایند را به وسیله مقایسه آن با فرایندهای موجودی که در پیشینه تخصصی یافت میشاود،
امتبار سنجی میکند .مرورگران خارجی نظیر مشارکت کنندگان در این طرح که باا اساتفاده

13

از محکهای ملم خوب ،نظریه دادهبنیاد را مورد قضاوت قرار میدهند ،ممکن است اثباات
کنند که نظریه مشتمل بر روایی امتبار دادهها است (داناییفرد و امامی.)13 :1916 ،
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شدل  -9مراکل تحقیق

تجزیه و تحليل یافتهها
خروجی نرم افزار  MAXQDAنشان میدهد که از مجموع  21ساند ماورد مطالعاه تعاداد
 613متن کدگناری شده که از این تعداد 116 ،متن (23/1درصاد) مرباوط باه بعاد زمیناهای،
 111متن (10/3درصد) مربوط به بعد معنایی 111 ،متن (22درصد) مربوط به بعد محتاوایی و
 203متن (96/2درصد) مربوط به بعد ساختاری بوده است .باهمباارتدیگار توجاه خبرگاان
رسانهای بیشتر به بعد ساختاری بوده است .میتوان استنباط کرد که در نظار خبرگاان رساانه
توجه به بعد ساختاری از اولویت باالیی برخوردار است.

11

شدل  -0انعداس ابعاد چهارگانه الگو در نظرات خبرگان و نسبت بمي آنها به هم
(خروجي نرمافزار )Maxqda

از مجموع متون کدگناری شده تعداد  111متن متعلق به بعد معنایی بوده اسات .از ایان
تعااداد سیاسااتهااا بااا  69مااتن (60/0درصااد) در رده او از لحاااظ فراواناای بااوده اساات.
بهمبارتدیگر از نظر خبرگان رسانه ،سیاستگناری اولویتدارترین مؤلفاه در بعاد معناایی
است .مؤلفهی مأموریت با  11مورد (10/3درصاد) در رده دوم و چشاماناداز باا  19ماورد
گرفته است .شکل  1این نسبتها را نشان میدهد.

شدل  -2مؤلفههاي بعد معنايي در نظر خبرگان رسانهاي(خروجي نرمافزار )Maxqda

از مجموع متون کدگناری شده تعداد  111متن متعلق به بعاد محتاوایی باوده اسات .از
این تعداد تنوع در محتوا با  01متن (23/2درصد) در رده او از لحاظ فراوانی باوده اسات.
بهمبارتدیگر از نظر خبرگان رسانه ،توجه به تنوع در محتوا اولویتدارترین مؤلفاه در بعاد
محتوایی است .مؤلفهی خالقیت و نوآوری با  91ماورد (29/2درصاد) در رده دوم و بساط
معرفت و فرهنگ با  91ماورد (13/3درصاد) در رده ساوم و هادایت افکاار باا  23ماورد
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(12/3درصد) در رده سوم و نهایتا اهاداف باا  11ماورد (3/3درصاد) در رده چهاارم قارار

(13/3درصد) در ردهی چهارم و نهایتا دانشگاه ممومی باا  11ماورد (11/3درصاد) در رده
پنجم قرار گرفته است .شکل  6این نسبتها را نشان میدهد.

شدل  -6مؤلفههاي بعد محتوايي در نظر خبرگان رسانه(خروجي نرمافزار )Maxqda
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از مجموع متون کدگناری شده تعداد  203متن متعلق به بعد سااختاری باوده اسات .از
این تعداد مؤلفهی قاوانین و مقاررات باا  121ماتن (11/0درصاد) در ردهی او از لحااظ
فراوانی بوده است .باهمباارت دیگار از نظار خبرگاان رساانه ،وضاع قاانون و باه مباارتی
تنظیمگری مرصهی رسانه اولویتدارترین مؤلفه در بعد سااختاری اسات .مؤلفاهی فرایناد
تولید و انتشار با  12مورد (21/3درصد) در ردهی دوم و مالکیت با  21مورد (11/2درصاد)
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در ردهی سوم و مخاطب با  29مورد (3/2درصد) در ردهی چهارم و نهایتا رقبا با  11ماورد
(3/2درصد) در ردهی پنجم قرار گرفته است .شکل  3این نسبتها را نشان میدهد.

شدل  -2مؤلفههاي بعد ساختاري در نظر خبرگان رسانه(خروجي نرمافزار )Maxqda

با بررسی بعد چهارم از چهار بعد الگوی راهبردی ،از مجموع متاون کدگاناری شاده تعاداد
 111متن متعلق به بعد زمینهای بوده است .از این تعداد ضعفها با  123ماتن (63/0درصاد) در
رده او از لحاظ فراوانی بوده است .بهمبارتدیگر از نظر خبرگان رسانه ،آسیبهای موجاود در
نظام رسانهای بیشترین توجه را در بررسی محیطی مایطلباد .مؤلفاهی فرصاتهاا باا  21ماورد
(11/1درصد) در رده دوم و تهدیدها با  13مورد (11/2درصد) در رده سوم و سرانجام قاوتهاا
با  11مورد (3/3درصد) در رده آخر قرار گرفته است .شکل  1این نسبتها را نشان میدهد.

61

شدل  -1مؤلفههاي بعد زمینهاي در نظر خبرگان رسانه(خروجي نرمافزار )Maxqda

شدل دهي به طبقات اصلي و ترسیم مدل پارادايمي
با توجه به اهمیت تلفیق دادهها در نظریهپردازی دادهبنیاد ،حین کدگناری باز ،مقولههاا
و ویژگیهای آنها شکل داده شد و سپس در کدگناریمحوری ،مقولهها بهطاور نظااممناد
بهبودیافته و با زیرمقولاههاا پیوناد داده شادند .در مرحلاه ساوم از کدگاناری ،کدگاناری
این طبقات در جدو  6نمایش داده شده است.
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گزینشی انجام شد .بر این اساس طبقات فرمی شناسایی و در شش محور طبقاهبنادی شاد.

بعد از این مراحل نوبت به ترسیم و ارائه مد پارادایمی پژوهش میرسد .طراحی مد
پارادایمی یکی از مهمترین استراتژیهای روش تحقیق کیفی بویژه نظریاهپاردازی دادهبنیااد
است .در شکل  3مفاهیم بهدستآمده بهصورت مد پارادایمی ارائه میشود.

61

فصلنامه ملمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سا پنجم ،شماره  ،11تابستان 1011

شدل  -1مدل پارادايمي نظريه دادهبنیاد نظام رسانهاي بر اساس نظرات خبرگان رسانه

همانطوریکه مالحظه میشود ،با توجه به دادههای بهدستآمده از مصااحبههاا ،شارایط
ملی ،مداخلهگر و زمینهای که بر پدیده محوری تاثیر میگنارند ،شناسایی و معرفی شدهاند.
بر این اساس کنشها و اقدامات استخراج شده از نظرات خبرگان که بارای تحقاق اهاداف
باید پیگیری و به سرانجام برسند نیز مشخص شاده اسات .پیامادها و نتاایج اجارای ماد
پارادایمی را میتوان در اهداف ترسیمی رهبران انقالب برای رساانه تاراز انقاالب اساالمی
جستجو کرد .تمامی این شاخصها در طبقهبندی گنجاناده شاده و الگاوی مهندسای نظاام
رسانهای را شکل دادهاند.
برای ترسیم الگوی راهبردی نظام رساانهای الزم اسات کاه مؤلفاههاا و شااخصهاای
بهدست آمده از تحلیل نظارات خبرگاان رساانهای جماع بنادی و ارائاه شاود .مؤلفاههاا و
شاخصهای نظام رسانهای در ابعاد معنایی ،محتوایی و ساختاری متجلی است که هر کادام
از آنها به تفکیک ییالً ارائه میشود:
 -1در بعد معنایی چهار مؤلفه چشماناداز ،مأموریات ،اهاداف و سیاساتهاا باهمناوان
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جهات راهبردی نظام رسانهای قابل تصور است که شاخصهای هر کدام از آنها با توجه باه

یافته های پژوهش و مبتنی بر نظرات خبرگان استخراج شده است .این شاخصها به تفکیک
هریک از مؤلفهها در جدو  3آمده است.

محتوا ،خالقیت و نوآوری ،هدایت افکار و دانشگاه ممومی مطرح است کاه شااخصهاای
هر کدام از آنها مبتنی بر نظرات خبرگان رسانه در جدو  1به تفکیک آمده است.

بر اساس یافتههای پژوهش ،پنج مؤلفهی رقابت ،فرایند تولید و انتشار ،مخاطب ،قوانین
و مقررات و مالکیت ییل بعد ساختاری مطرح شده است که شاخصهای هر کادام از آنهاا
بر اساس نظرات خبرگان در جدو  3به تفکیک ارائه میشود.
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با توجه به یافتههای پژوهش در بعد محتوایی پنج مؤلفه بسط معرفت و فرهناگ ،تناوع

بعد از شناسایی کدها و ابعاد و مؤلفهها ،نوبت به طراحی الگوی مهندسی نظام رساانهای
بر مبنای نتایج تحلیل میرسد .اینک الگوی محقق ساخته تبیین میشود.
الیهی او الگو را چهار بعد اصلی نظام رسانهای تشاکیل مایدهاد کاه زمیناهای بارای
معرفی و ارائهی مؤلفههای نظام رسانهای ج.ا.ا است.
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الف -بُعد معنايي :این بعد به مقصد و مقصود و ابزارهاا و مسایرهایی اشااره دارد کاه
سمت و سوی حرکت نظام رسانهای را معین میسازد .مایدانایم کاه نظاام رساانهای بارای
دستیابی به اهداف کالن ایجاد میشود؛ پس هرگاه نظام رساانهای «هادف ،مقصاد و مسایر
خود را گم کند و فرمیات جایگزین اهداف اصلی شود ،تغییار اساسای نیااز اسات و بایاد
جهات راهبردی را بازآفرینی کرد»(فرهی.)6 :1913 ،
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ب -بُعد ساختاري :این بعد به تمام سازوکارهای نارمافازاری اشااره دارد کاه زمیناهی
دستیابی به بعد معنایی را آساان مای ساازد .باا توجاه باه اینکاه نظاام رساانهای بیشاتر باه
ساختارهای نرمافزاری مربوط میشود ،در الگوی ارائه شده صرفا ایان بخاش لحااظ شاده
است .موامل نرمافزاری شامل نظامنامهها ،آییننامهها ،قوانین و مقررات ،روشها ،رویاههاا،
منابع ،مالکیت ،مرصهی رقابت ،فرایندهای تولید و انتشار و مخاطاب اسات .سااختارها باه
روابط بین موامل اجرای کار اشاره دارد .آنگاه که نظام رسانهای در فعالیتهای خود «دچاار
کندی ،ضعف و کوتاهی شود ،به تغییرات بهینه از طریق مهندسی مجدد فرآیندها ،ساختارها
و سیستمها نیاز دارد.
ج  -بُعد محتوايي :با منایت به ویژگایهاای نظاام هاای اجتماامی و تفااوت آن باا
سازمان ها و نیز تفاوت نظام رسانه ای با سایر نظامات اجتمامی مؤلفه هایی که ییل بعاد
محتوایی با نگاه رسانهای می شود لحاظ کرد ،همانا فرهنگ ،اخال اجتمامی ،خالقیت و
نوآوری ،تنوع محتوا و نیز جنابیت است .بر این اساس می توان گفت که ایان بعاد باه
منزله خون در رگ های نظام رسانه ای است .هرگاه ضعف محتوا در بخشهای مختلاف
آن بر نظام رسانه حاکم شود ،رسانه های متعلاق باه آن نظاام در فضاای رقاابتی بسایار
پیچیده ،مزیت های رقابتی خود را از دست می دهند و نظام رسانه ای نیااز باه نوساازی
محتوایی خواهد داشت.
د -بُعد زمینهاي(محیطي) :این بعد به محیط اشاره دارد که میتواند در تمام موامل یااد
شده اثر بگنارد« .محایط باه مجموماهی جریاانهاا ،شارایط ،رونادها ،متغیرهاا ،موامال و

60

رخدادهایی است که بر مملکرد و اهداف نظام اثر میگنارند .به مواملی کاه تحات کنتار
مدیریت نظام واقع میشوند ،موامل داخلی و مواملی که تحت تأثیر مدیریتها و موامال و

بازیگران متعدد قرار میگیرند ،محیط خارجی اطال میشود (حسانبیگای .)202 :1931 ،محایط
رسانه که از آن به سپهر رسانه تعبیر میشود ،پیچیده ،متحو  ،متکرار ،متغیار ،متاأثر و پار از
چالشهای مدیده است .زمانی که موانع اساسی توسعه و تحو در شکل مشکالت سیاسی،
اجتمامی و اقتصادی ظهور و بروز مییابد ،با حفظ هشایاری راهباردی از طریاق تجزیاه و
در الیه ی دوم الگو که در حو ابعاد نظاام رساانهای جاای گرفتاهاناد ،مؤلفاههاای
هرکدام از ابعاد چهارگانه نظام رساانهای دساته بنادی و ارائاه شاده اسات .چاارچوب
مفهومی استقرایی مد نظار پاژوهش نیاز از کادها ،مفااهیم و نظارات خبرگاان رساانه
استخراج شده است.
الیه سوم الگوی ارائه شده شامل شاخصهای هرکدام از مؤلفههای نظام رساانهای ییال
بعد مربوطه است .در این الیه برای هرکدام از مؤلفهها سه شااخص ارائاه شاده اسات کاه
مجموماً  12شاخص را شامل میشود.
ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای نظام رساانهای جمهاوری اساالمی ایاران مبتنای خبرگاان
رسانه با توجه به یافتههای اصلی پژوهش در پاسخ به سؤا تحقیق ارائه شاد .بررسایهاای
صورت گرفته وجود همبستگی بین ابعاد و مؤلفهها و شاخصها را به اثبات رسااند کاه راه
تحصیل الگوی راهبردی نظام رسانهای هموار شد .در این الگوی سعی شده است ضارورت
نظام مندی و استقال نسبی و در مین حا همااهنگی در ممال و ارتباطاات باین اجازا باه
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تحلیل محیطی باید در صدد رفع آن برآمد.

تصویر در آید .در شکل  11الگوی راهبردی نظام رساانهای جمهاوری اساالمی بار اسااس
نظرات خبرگان رسانه نمایش داده شده است.
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شدل  -81الگوي راهبردي مهندسي نظام رسانهاي ج.ا.ا بر اساس نظرات خبرگان رسانه

جمعبندی و نتيجهگيری
در این تحقیق ،برای ارائه الگاوی مهندسای نظاام رساانهای جمهاوری اساالمی ایاران،
نظرات خبرگان رسانه با هدف استخراج محورهای مورد نظر آنان برای تحقاق رساانه تاراز
انقالب اسالمی با بهرهگیری از نظریه دادهبنیاد ،طبقهبندی و مورد تحلیل قرار گرفت.
با توجه به شرایط یکر شده ،هژمونی رساانهای اساتکبار باا اساتفاده از فرصات تحاو
فنآورانه با گسترش کمی و کیفی رسانههای تحت سلطه خود ،فضای رسانهای سانگینی را
ملیه جمهوری اسالمی شکل میدهد و نهایتا با جنب مخاطبان داخلی به رسانههاای خاود،
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به افکار ممومی کشور جهت میدهد .تاثیر این مامل تا حادی اسات کاه بار اسااس نظار

خبرگان ،حتی رسانههای تحت پوشش رسانه ملی هم از نبود جهتگیریهای واحادی کاه
بتوان به واسطه آنها موجبات همافزایی را فراهم کرد ،رنج میبرند .در این راستا وجود تضاد
سیاستی در اثر ناهماهنگی نهادی ،حصاار مادیریتی و ممال بخشانامهای بادون نظاارت و
پیگیری ،ما را با تهدید هدایت فضاای رساانهای از ساوی جبهاه اساتکبار مواجاه کارده و
میشود.
فضای مجازی از جمله مهمترین بسترهای رساانهای در جهاان اسات کاه غفلات از آن
موجبات مقب افتادن در مدیریت افکار ممومی را فراهم میکند .بیبرنامگی و مادم صارفه
اقتصادی داشتن فعالیت در آن و نیز باال بودن هزینهها ،موجب میشود دشمن باا آگااهی از
این وضعیت ضمن ایجاد شبکههای مختلف اجتمامی و رایگاان کاردن اساتفاده از آنهاا در
بستر رو به رشد فزاینده فضای مجازی ،بر تاداوم بایبرناامگی داخال کشاور دامان زده و
تالشهای حداقلی موجود نیروهای انقالب را باا افازایش هزیناههاا و نهایتاا مادم توجیاه
اقتصادی ،با شکست مواجه کرده به توان رسانهای فضای مجازی کشور آسیب زند.
با بالتکلیفی فضای رسانهای ،مدم جنب نخبگان ،سطح پایین ساواد رساانهای در حتای
تولیدکنندگان محتوا ،مدم مهندسی پیام ،کُندی در انعکاس اخبار که در مدم جنب نخبگاان
ریشه دارد ،موجب موجسواری دشمن شده و با تسلط بر اطالمات بهدستآمده از کااربران
داخلی ،هجمه رسانهای خود راگسترش داده و با جنب نخبگان حوزه رساانه در داخال ،از
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موجب بیبرنامگی در تالش رسانهای شده و نهایتا واگاناری مرصاه باه دشامن را باماث

طرفی با بهرهگیری از اطالمات آنها و از طرف دیگر با بهرهگیری از تبحر حرفهایشاان ،باا
پیام انقالب اسالمی مقابله کرده و اخبار و رویدادهای حتای داخلای را باهصاورت روایات
خودخواسته ارائه میدهد و بدینوسیله بر افکار ممومی داخل تأثیر میگنارد .همچنین نبود
طراحی و مدم پویایی در تولید محتوا ،جنابیت تولیدات را پایین آورده و با سارازیر شادن
تولیدات جناب خارجی ،مخاطب داخلی را با موجی از پیامهاای انحرافای مواجاه کارده و
مدیریت افکار ممومی را به دست میگیرد.
بر اساس نظر خبرگان رسانهای ،در بخاش قاوانین و مقاررات ،مادم شافافیت ،شاکاف
مدیریتی و ناهماهنگی نهادی و نیز ورود غیرحرفهایها به مرصه رساانه ،در کناار سااختار
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نامناسب و چند دستگی سازمانی در مقابل انسجام و هماهنگی دشمنان و وحدت راهباردی
آنان و تشکیل قدرتهای رسانهای جدید و بهرهگیری از شخصیشادههاا ،هجماه گساترده
رسانهای را ملیه انقالب اسالمی و ارزشهای فرهنگی آن شکل داده و موجب بایساامانی،
مدم امتماد ،امید و تشتت رسانهای جبهه انقالب میشود .این همه مشکالت از نبود نگرش
منسجم و جبههای در میان رسانههای کشور حکایات مایکناد .بارای حال ایان مشاکالت
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چارهای جز مهندسی مجدد نظام رسانهای بر اساس اصو و مبانی فکاری انقاالب اساالمی
نیست.
در طراحی الگوی راهبردی مهندسی نظام رسانهای جمهوری اسالمی ایران ضمن توجه
به ابعاد معنایی ،محتوایی و ساختاری ،در اجرایی کردن آن نیز باید به شرایط ملی ،زمیناهای
و مداخلهگر توجه شود .بر اساس مبانی فکری انقالب ،رسانهی طاراز جمهاوری اساالمی،
رسانهای فطرتگرا است؛ یعنی ارشادمحور ،هدایتمحاور و مسائولیت محاور اسات و در
برابر ارزشها ،بایدها ،نبایدها و اهداف انقالب اسالمی و ولیامر ،مسئو و پاسخگاو اسات
و در جهت تحقق آنها باید حرکت کند.
بر این اساس تقید به تعالیم دینی ،رمایت اصو فرهنگای ،ممنومیات اغاوا ،محوریات
مبانی دین و اخال در محتوا ،نهادینه کردن اخال و دین ،نماایش کارآمادی دیان ،نگااه
تمدنی ،شفافیت ،آزادی و حریت ،کرامت انسانی در رساانه ،باه کاارگیری ماردم در تولیاد
محتوا ،تربیت نیروی انسانی الیق ،رشد افکار ممومی ،هدایتگری ،سو انسان به پناهگااه
واقعی ،مرزبندی با دشمن ،توجه به نیازهای زندگی انسانی ،پاسخ به سؤاالت دائمای بشار،
دگرسازی بعد از خودسازی در رسانه ،همراهی نخبگان ،توجه جادی باه ساواد رساانهای،
اتخای روش اقنامی از الزامات مهندسی نظام رسانهای در بعد محتوایی است.
تعریف و ایجاد ویژگیهای رقابتپنیرانه ،مرجعیات رساانه ملای ،شاناخت کنشاگران،
شفافیت سیاست رقابتی ،مدیریت زیرساخت توسط حاکمیت ،انحصار در مالکیت پخش و
انتشار ،تربیت مالکیت خصوصی محتوا ،مخاطبشناسی ،ایجاد امتماد ممومی ،تقویت تولید
محتوای بومی ،ایجاد ساز و کار مردمی ،بهرهگیری از سرمایهی انسانی داخل کشور ،ابتکاار
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در فرایندها ،همااهنگی نهاادی ،اساتاندارد ساازی تولیادات ،حاکمیات اصاو و ضاوابط

حرفاهای ،وضاع قاوانین بازدارناده ،رده بنادی محتاوا ،تعریاف ساطوح پیاام ،اصاالح
فرهنگسازمانی ،تنظیمگری هوشمندانه ،استقال تنظیمگر ،تعریف روابط رسانه با نظاماات
اجتمامی و نظام قوانین کارآمد الزاماتی هستند که در ساختار نظام رسانهای باید مورد توجه
قرار گیرند.
محوریترین مرکز سیاستگناری فرهنگی کشور ،وجود آن ،امکان مغتنمی است که بتواناد
زیرساخت اصلی نظام رسانهای را پیریازی نمایاد .از طارف دیگار وجاود رساانهی ملای
بهمنوان رسانهی محوری در جمهوری اسالمی که متعلق به والیت امر است ،میتواند بساتر
مناسبی برای ساماندهی فضای رسانهای کشور باشد .برای ایفای این نقش محوری از سوی
رسان ه ملی الزم است ساختارهای آن مورد بازنگری قرار گرفته و بر اساس اصاو و مباانی
فکری انقالب و اقتضائات روز ،باز طراحی و در رویکردهای آن در مواجهه با مخاطباان و
نیز رسانه ها تجدید نظر اساسی صورت گیارد .بارای ایان منظاور الزم اسات ابتادا سااز و
کارهای اجرایی نظام رسانهای تدوین و بر اساس آن گامهای مملی برداشته شاود .اقاداماتی
که ناوبری رسانهای را در جهتگیریهای اجرایی تسهیل کند.
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با توجه به مأموریتهای تعریف شده برای شورای ماالی انقاالب فرهنگای باه مناوان
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حسنبیگی ،ابراهیم ( ،)1931مديريت راهبردي ،تهران ،دانشگاه مالی دفاع ملی



خجسته ،حسن ( ،)1939مديريت رسانه ،تهران ،انتشارات تیسا



خجسته ،حسن ( ،)1931اخالق باربردي رسانه در جمهوري اسالمي ايرران ،تهاران ،پژوهشاگاه،
فرهنگ ،هنر و ارتباطات



دارابی ،ملی ( ،)1931درآمدي بر جامعهشناسي ارتباطات ،فرهنگورسانه ،تهران ،جهاددانشگاهی



داناییفرد ،حسن و امامی ،مجتبی ( ،)1916استراتژیهای پژوهش کیفی :تأملی بر نظریه پاردازی داده




بنیاد ،فصلنامه انديشه مديريت ،سا او  ،شماره دوم
رحمتنیا ،ملی رضا و افالکی ،آرا ( ،)1913فرهن

واژگان شاخصهاي ارزيرابي توسرعه ،چاا

او  ،تهران ،معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری
رضائی ،اکبر و خجسته باقرزاده ،حسن( ،)1933الگاوی مفهاومی نظاام رساانهای در اندیشاه اماام و
رهبری ،فصلنامه پژوهشهاي ارتباطي ،دوره  ،23شماره  110زمستان ص01-3
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زینالعابدینی ،پیام ( )1930تفاوتهای مدیریت رسانهی اسالمی با مدیریت رسانه غربای ،فصرلنامه
مديريت رسانه و سازمانهاي خالق ،شماره 10

ساداتی ،نصراله ( ،)1913نقش رسانههای دیداری و شنیداری در نظارت همگانی ،فصلنامه نظارت و
بازرسي ،شماره 10



شعبانی سارویی ،رمضان و ناظمی اردکانی ،مهدی ( ،)1931مهندسای فرهناگ و مهندسای فرهنگای
دانشگاه الزمه تمدن سازی اسالمی ،فصلنامه مطالعات الگوي پیشرفت اسالمي و ايراني ،ساا او ،
شماره دوم




صالح اصفهانی ،اصغر( ،)1913الگوی مدیریت راهبردی نیروهای مسالح جمهاوری اساالمی ایاران،

تهران دانشگاه مالی دفاع ملی ،دانشکده مدیریت راهبردی ،رساله دبتري
مزتی ،مرتضی( ،)1931مباني و اصول اصالح الگوي مصرف در دستگاههاي اجرايي ،چاا

او ،

تهران ،انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.



فاتح ،ابوالفضل( ،)1913پیشنهادهایی برای بهبود نظام رسانهای کشورhttp://www.medianews.ir ،



او  ،تهاران ،دانشاگاه اماام

فرهیبوزنجانی ،بارزو ( ،)1913توسعه مديريت ،توسعه مديران ،چاا
حسین(ع)




فرهی بوزنجانی ،برزو ( ،)1911روش تبیین نقشه مهندسی فرهنگی کشور ،فصلنامه نامره پرژوهش
فرهنگي ،سا دهم ،دوره سوم ،شماره پنجم ،بهار ،تهران ،پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات
کمیساااااااایون فرهنگاااااااای مجلااااااااس شااااااااورای اسااااااااالمی( )1931بازیااااااااابی در
https://www.parliran.ir/majles/fa/Content/



مطلبی جوشقانی ،محسن ( ،)1931ابزارهای دشمن در جنگ نرم با تاکیاد بار رساانههاای مجاازی،
فصلنامه عملیات رواني ،دانشگاه امام حسین زمستان و بهار ،شماره 91



معین ،محمد( ،)1969فرهن



منصوریان ،یزدان ( )1916گراندد تئوری چیست و چه کااربردی دارد؟ ،ويرژهنامره همرايش علرم

لغت ،چا

مقاله پژوهشی :الگوی راهبردی مهندسی نظام رسانهای جمهوری اسالمی ایران در نگاه خبرگان رسانه



ساروخانی ،باقر( ،)1911درآمدي بر دايرهالمعارف علوم اجتماعي ،چا

سوم ،تهران ،کیهان

ششم ،تهران ،امیر کبیر

اطالعات و جامعه اطالعاتي ،أصفهان ،دانشگاه اصفهان



هومن ،حید ملی ( ،)1966پايههاي پژوهش در علوم رفتاري؛ شناخت روشملمی ،تهران ،نشر دیبا



وامظی ،رضا ( )1931نظریهی فطرت ،نظریهی طاراز انقاالب اساالمی ،فصرلنامهي پرژوهشهراي
ارتباطي ،شماره 11
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