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اي جمهوري اسالمی ایران به سوي مخاطبان ترین درگاه رسانهعنوان مهمشبکه انگلیسی زبان پرس تی وي به
رو بدان شباشد. آنچه مقاله پیهاي سیاستی متقن و مبتنی بر دانش و تخصص میانگلیسی نیازمند تدوین چارچوب

باشد. اي شبکه پرس تی وي در قبال بازنمایی تصویر ایران میاستگذاري رسانهپردازد، ارزیابی و بررسی روند سیمی
اي جمهوري اسالمی در راستاي معرفی صحیح و شفاف ایران به هاي رسانهاهمیت تصویر ایران با توجه به آرمان

وشیده نیست. پهاي غربی و جریان اصلی بر کسیمخاطبان خارجی و مقابله با تصویر منفی ساخته شده توسط رسانه
عنوان یکی از این پژوهش در مرحله گردآوري داده با استفاده از روش تحلیل محتواي کیفی، برنامه ایران را به

مند طور با مصاحبه نیمه ساختهترین مصادیق تصویرسازي ایران در شبکه مذکور مورد مطالعه قرار داده و همینمهم
بکه اي این شهاي حاکم بر سیاستگذاري رسانههاي مذکور چارچوببهبا خبرگان این حوزه و تحلیل مضمون مصاح

کند. در پایان با تطبیق مدل مختار در زمینه سیاستگذاري با روند در قبال تصویر ایران را شناسایی و ارزیابی می
فرایند نطور سنجش برنامه ایران، خالءها و نقاط ضعف اصلی ایسیاستگذاري موجود در شبکه پرس تی وي و همین

ترین نقاط محل اشکال درخصوص فرایند سیاستگذاري شبکه پرس درخصوص بازنمایی ایران تشریح شدند. عمده
شناسی و نیازسنجی مخاطب براي تأمین هاي مخاطبتی وي درخصوص بازنمایی تصویر ایران مربوط به شیوه

خورد از اقدامات اجرایی و اصالح فرایندهاي طور نقص در سیستم دریافت بازمحتواي در مرحله تبیین مسأله و همین
باشد. عملیاتی براساس بازخوردهاي دریافتی می

اي، تصویر ایران، مخاطبان انگلیسی زبانپرس تی وي، سیاستگذاري، سیاست رسانه

29/2/97تاریخ پذیرش: 21/10/96فت: تاریخ دریا
(ع)
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سیمای جمهوری ای که در ساختار صدا وعنوان تنها شبکهبه1ویبکه انگلیسی زبان پرس تیش
اندازی شده است، یکی از اسالمی ایران منحصراً برای مخاطب انگلیسی زبان تأسیس و راه

المللی های معرفی ایران و نظام جمهوری اسالمی به مخاطبان در سطح بینترین درگاهمهم
یران اباشد. با توجه به جایگاه و موقعیت مذکور این شبکه پرداختن به موضوع بازنمایی تصویرمی

نگی ای با پرداختن به چگوگردد. در این بین حوزه سیاستگذاری رسانهای برخوردار میاز اهمیت ویژه
پردازد. با توجه به تعریف تنظیم و تدوین سیاست در راستای حل مسأله در این مجال می

هوریای جمطور جایگاه پرس تی وی در نظام رسانهای و اهمیت آن و همینسیاستگذاری رسانه
ای در این شبکه از اهمیت باالیی اسالمی ایران، صحیح اجرا شدن فرایند سیاستگذاری رسانه

در راستای ایبرخوردار است. در این میان مقوله تصویر ایران و به تبع آن نحوه سیاستگذاری رسانه
ارائه هرچه بهتر این تصویر موضوع این پژوهش قرار گرفته است.

ام ها و معرفی نظو تصویرسازی مناسب از ایران، در راستای نشر ارزشتوجه به مقوله تصویر
که شود که این شبکند. در این میان این سؤال مطرح میجمهوری اسالمی نقش بسزایی ایفاء می

ارد و ای را مد نظر دهای رسانهدر زمینه ارائه تصویر ایران به مخاطبان انگلیسی زبان چه سیاست
سط های اتخاذ شده توای در این موضوع چیست؟ و آیا سیاستتگذاری رسانهنحوه و فرایند سیاس

گذاریباشد و براساس مبانی علمی سیاستاین شبکه در زمینه ارائه تصویر مناسب از ایران کارآمد می
ه دهد که فرایندی کدرواقع این پژوهش به این سؤال پاسخ میگیرد یا خیر؟ ای صورت میرسانه

کند منظور ارائه تصویر مناسب از ایران طی میای در شبکه پرس تی وی بهنهسیاستگذاری رسا
شوند؟ پاسخ به این سؤاالت از دو ها در عرصه اجرا محقق میچیست و تا چه اندازه این سیاست

) IRANطریق عمده فراهم آمده است. بخش اول مربوط به تحلیل محتوای کیفی برنامه ایران(
های تولیدی این شبکه که نقشی کلیدی در بازنمایی تصویر ایران رین برنامهتعنوان یکی از مهمبه

م. پردازیدارد، خواهد بود. در این بخش به الگوی بازنمایی شده از ایران در قالب برنامه مذکور می
ای اختصاص دارد. در این بخش بابخش دوم نیز به مصاحبه با خبرگان حوزه سیاستگذاری رسانه

لگوی های مذکور امند با خبرگان و تحلیل مضمون مصاحبهقالب مصاحبه نیمه ساختهاستفاده از 
های ای شبکه پرس تی وی در قبال بازنمایی ایران ترسیم خواهد شد. یافتهسیاستگذاری رسانه

1.
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توانند خالءها و نواقصی که در حاصل از این پژوهش از این جهت دارای اهمیت هستند که می
خصوص در زمینه بازنمایی تصویر ایران وجود دارد را برای ی این شبکه و بهفرایند سیاستگذار

سیاستگذاران و مسئولین این عرصه روشن سازند. از این طریق، ارتقای فرایند مذکور مبتنی بر 
شناسانه و علمی میسر خواهد بود و طبیعتاً تصویر بازنمایی شده از ایران در این رویکردی آسیب
المللی های کالن و اهداف جمهوری اسالمی ایران در عرصه بینشتری با سیاستشبکه مطابقت بی

خواهد داشت. 

المللی جمهوری اسالمیبه سوی الگوی هنجاری تلویزیون بین«رساله دکتری جبلی پیمان، 
ی: این رساله با عنایت به هدف نهایی رسانه ملی و اینکه هدف ترسیم شده برا1384،»ایران

المللی و توجه به این موضوع که نظام جمهوری اسالمی دستیابی و تأثیرگذاری بر مخاطب بین
کند، دست به بررسی هایی جهانی را دنبال مینظامی دینی، اخالقی و ارزشی است که آرمان

پارامترهایی زده است که مدیران و سیاستگذارن سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی را در 
رساند.ها در راستای اهداف فراملی یاری میچه کاراتر سیاستطراحی هر

تلویزیون و سیاست خارجی: نقش تلویزیون در پشتیبانی و «رساله دکتری دعاگویان داود، 
: 1390، »ای ایران)هدایت سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران (با تأکید بر موضوع انرژی هسته

ت به بررسی نقش تلویزیون بر سیاس» سی ان ان«به نظریه این رساله با توجه به نظریه موسوم 
ری گیری از فناوری تصویپردازد که رسانه با بهرهپردازد. رساله مذکور به این موضوع میخارجی می

اسالمی المللی جمهوریالمللی تا چه اندازه بر پیشبرد اهداف بینو جلب حمایت افکار عمومی و بین
کاران حوزه رسانه در ایران در قبال این نقش رسانه آگاهی کافی دارند و مؤثر است و آیا دست اندر

ی 
نامه برای مخاطبان خارجی شبکه باشد. مورد مطالعه این پایاناز دو روش وندایک و فرکالف می
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باشد و نحوه بازنمایی انتخابات در این شبکه برای مخاطبان لیسی زبان پرس تی وی میانگ
انگلیسی زبان مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته است.

ابستان ای کره جنوبی از المپیک تنامه کارشناسی ارشد، لی جونگ دابلیو، بازنمایی رسانهپایان
گونه که در چکیده نیز نامه آناز نگارش این پایان: هدف 2007، دانشگاه لوگبرا انگلستان، 2004

میالدی 2004ای کره جنوبی از المپیک آتن سال شود بررسی بازنمایی رسانهبه آن اشاره می
گرایی در بازنماییهای مرتبط با ملیباشد. محقق در این پایان نامه در پی آن است تا المانمی

عظم ورزشی تحلیل و بررسی نماید. بازنمایی هویت ملی ای کره جنوبی را در یک رویداد مرسانه
رد.ای وجود دانامه بر روی آنها تمرکز ویژهدر عصر جهانی شدن  مفاهیمی هستند که در این پایان

های فرهنگی کانادا در محیط نامه کارشناسی ارشد سیوبان اوزگ، اهداف سیاستگذاریپایان
نامه با مورد مطالعه قرار دادن سیاست فرهنگی کشور یان: این پا2012رسانه، دانشگاه رایرسون، 

ور ای در این کشای از سؤاالت در زمینه نحوه سیاستگذاری رسانهکانادا در حوزه رسانه به مجموعه
ی شود که کشور کانادا با توجه به گستردگنامه به این نکته اشاره میگوید. در این پایانپاسخ می

... نیازمند آن است تا در افق رسانه اهداف جدیدی را برای خود تعریف نژادی، فرهنگی، زبانی و 
که از حوزه رادیو آغاز 1999ای این کشور از سال های رسانهمنظور تغییرات سیاستکند به همین

گیرد.شد، تا حال حاضر مورد مطالعه قرار می

رد، ای تنگاتنگ با تعریف فرهنگ دااز سیاستگذاری فرهنگی در رابطهاگرچه ارائه هرگونه تعریف 
اشد بای است. آنچه در اینجا محل بحث میاما بحث در این زمینه خود نیازمند یک مقاله جداگانه

حوزه سیاستگذاری است که فرهنگ به عنوان بستری گسترده برای اجرای فرایند سیاستگذاری 
تر ای نیز در همین بسطبیعتاً حوزه رسانه و سیاستگذاری رسانهدرخصوص آن مورد نظر است که 

در توانیم به تعاریف موجودگنجد. پیش از ارائه تعریف درخصوص سیاستگذاری فرهنگی میمی
که توماس بریکلند در تعریف سیاستگذاریحوزه کالنتر سیاستگذاری عمومی اشاره کنیم. چنان

واژه سیاستگذاری عمومی همیشه به «کند: ن حوزه بیان میعمومی با آوردن تعاریف موجود در ای
رند. به گیطور مقاصدی که این اقدامات بر پایه آنها شکل میکند و همیناقدامات دولتی اشاره می

بیان دیگر سیاستگذاری عمومی نتیجه تکاپوی دولت بر سر این مساله است که چه کسی(نهادی) 
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هایی مبادرت ت به اقدام یا عدم اقدام درخصوص چه فعالیتچه کاری را انجام دهد و اینکه دول
,Birkland)»ورزد 2015:9) .

سیاستگذاری فرهنگی اشاره به مجموعه اقدامات هدفمند و نسبتاً ثابت دارد که در یک بازه زمانی 
شود. به بیان دیگر سیاست فرهنگی عبارت برای رفع مسائل عمومی در حوزه فرهنگی اجرا می

.)68:1391(شریفی و فاضلی، ها و اصول هادی و ناظر بر اقدامات و امور فرهنگیرزشاست از ا
ی مبندیطه تقسیحدو به آن را فرهنگی اری استگذیسزه حوت ن مختصاییتعدر یگر ان دربنظصاح

اری استگذیسخرد، عرصه در فرهنگی. ن کالد و خری هاناظر به عرصهاری استگذیند: سادهنمو
ی هادکه نهاد شوگفته میای هحی شداش طریپو از عامالنه ی هاو فعالیتبه اقداماتفرهنگی 
، توزیع و اشاعه محصوالت فرهنگی از دیجهت تولدر یا جامعه مدنی زار با، لتدول یقباز مختلف 

دهند. در عرصه کالن سیاستگذاری فرهنگی، به اراده دولت در ایجاد یا تحکیم و خود بروز می
ای مطابق با تعریف ات در عرصه فرهنگ معطوف است. چنین ارادهتغییر مقررات و تنظیم

). 89:1393تواند سلبی یا ایجابی باشد (فرخی، سیاستگذاری می

ای چنانچه پیش از این نیز اشاره شد فرایند سیاستگذاری فرهنگی و به تبع آن سیاستگذاری رسانه
ای گیرند. در بررسی مفهوم سیاستگذاری عمومی با حوزهوم سیاستگذاری عمومی قرار میذیل مفه

شود عنوان مراحل سیاستگذاری مواجه هستیم. اینکه فرایند سیاستگذاری شامل چند مرحله میبه
د. آنچه تواند متفاوت باشگیرد، میهایی که در سیاستگذاری مد نظر قرار میبسته به مکاتب و مدل

ای پردازیم، برخاسته از مدل چرخهعنوان مراحل سیاستگذاری به آن میاین پژوهش بهدر 
رحله ای شده است مسیاستگذاری است. بنابراین، یکی از مراحلی که در این مدل به آن توجه ویژه

گیری است که در آن درخصوص راهکارهای حل مساله سیاستگذار اقدام اتخاذ تصمیم یا تصمیم
شویم یگیری مواجه مهایی در زمینه تصمیمنماید. در بررسی این مرحله با مدلمیم میبه اتخاذ تص

که هریک اقتضائات خاص خود را دارند و به تبع آن ثمرات متفاوتی را به دنبال خواهند داشت. در 
کنیم. توجه به این نکته ضروری است گیری اشاره میادامه به چهار مدل مطرح در زمینه تصمیم

گیرند شود هرچند ذیل عنوان کلی سیاستگذاری جای میهایی که در ادامه به آنها اشاره میدلکه م
توان شود میای ذیل سیاستگذاری فرهنگی تعریف میاما با توجه به اینکه مقوله سیاستگذاری رسانه

ای بهره برد. های کالن این حوزه در راستای تبیین فرایند سیاستگذاری رسانهاز مدل
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گ در شود. گری برونیندر نظریه انتخاب عقالنی تصویر خاصی از انسان و کنشگران ترسیم می
این ایده که همه اعمال انسانی به صورت بنیادی «گوید: تعریف نظریه انتخاب عقالنی چنین می

ش ایده هر عمل پیها با سنجش هزینه و فهستند در صدد بیان آن است که همه انسان» عقالنی«
ورزند. این رویکرد در ساحت نظری گیری در مورد انجام آن به آن عمل مبادرت میاز تصمیم

.)126: 199، ٢براونینگ، هالکلی و وبستر(» شودعنوان نظریه انتخاب عقالنی شناخته میبه
عنوان شود. آنچه این مدل بهدر این مدل بر ضرورت سنجش جمیع جوانب یک مسأله تأکید می

ین توانایی گیری اگیر در مرحله تصمیمشود آن است که کنشگر و تصمیمپیش فرض شامل آن می
ترین را دارد تا مجموعه عوامل دخیل در مسأله را مورد بررسی قرار داده و از این طریق عقالنی

. عرصه دتصمیم، یعنی تصمیمی که بیشترین فایده و کمترین هزینه ممکن را داشته باشد، اتخاذ کن
وجه های عقالنی باشد. نکته قابل تتواند بستر برای سنجشها میفرهنگ نیز همانند سایر عرصه

های معنوی و ارزشی توانند در قالبها صورت مادی ندارند و میها و فایدهآن است که لزوماً هزینه
دل ی موارد مهایی است که در برخنیز تجسم یابند. در عین حال عرصه فرهنگ دارای پیچیدگی

کند. اشتریان در توضیح این امر و تبیین تفاوت عرصه سنجش عقالیی را دچار نارسایی می
د این نکته دیگری که باید به آن توجه کر«گوید: ها چنین میسیاستگذاری فرهنگی با سایر عرصه

یشتر و برود است که ماهیت سیاستگذاری فرهنگی گاه تا حدود زیادی از مسأله محوری فراتر می
گرا دارد؛ یعنی اعمال سیاست فرهنگی برای تحقق یک هدف، ترویج های هدف محور و آرمانجنبه

یک ارزش و دستیابی به یک آرمان است. الاقل در سطح کالن سیاستگذاری فرهنگی در بسیار از 
ی ترو، مدل سنجش عقالیی ممکن است عمالً موضوعیای مواجهیم. از اینمواقع با چنین پدیده

های ریزیمههای میانی و برناتر، یعنی سیاستنداشته باشد. مسئله محوری بیشتر در سطوح پایین
موضعی و موضوعی کاربرد دارد؛ یعنی مسائل و مشکالتی که بر سر راه یک ارزش یا آرمان قرار 

).162:1391(اشتریان،» شودجویی میدارد شناسایی و برای حل آن چاره

ر باشد. به این ترتیب که دهایی با مدل سنجش عقالیی میهای این مدل دارای تفاوتفرضپیش
گرا تلقی شود، موجودی در نظر گرفته گر و منفعتاین مدل انسان به جای آنکه موجودی محاسبه

1.
2.Browning,
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ری گیها دست به تصمیممنظور کمتر کردن هر چه بیشتر آسیبشود که بر پایه ترس و بهمی
ارد، گیری آنچه بیشتر از کسب منافع نقش تعیین کننده دزند. این بدین معنا است که در تصمیممی

شود.احتراز از ضرر و ترس از تهدیدات است که منجر به احتیاط و حزم می
ها گیریسان تصمیمبراساس این مدل نگرانی از تهدیدات فرهنگی ترس را افزایش داده و بدین

در چنین شرایطی گرایش به شناسایی و رفع «زند به محافظه کاری دامن میدر شرایط ترس 
نگی و تواند هرگونه تغییر فرهگیری. ترس میتهدیدات بیشتر است تا به ابتکار عمل در تصمیم

).178:1391(اشتریان،» هرگونه سیاست فرهنگی نوآورانه را خطرناک جلوه دهد

2تب سنجش عقالیی شاید بتوان مکتب تدریجی گرایی که توسط چارلز لیندبلومدر انتقاد به مک

ردازد پترین مکاتب به شمار آورد. آنچه این مکتب به آن میگذاری شده است را یکی از مهمپایه
های مکتب کنش عقالیی در عمل است. ادعای این مکتب این فرضوارد ساختن اشکال بر پیش

ای سازمان یافته از های مدل سنجش عقالیی همیشه با مجموعهفرضاست که برخالف پیش
اطالعات مواجه نیستیم تا بتوانیم عواقب و به عبارت بهتر هزینه و فایده اقدامات را بسنجیم. 

ها متکی است مضافاً در این مدل سیاستگذاری بر مجموعه محدود و دامنه باریکی از گزینه
عی باشد نه اهداف انتزااندک و تدریجی و حفظ وضع موجود میاینکه این مدل معتقد به تغییرات 

بلندپروازانه و تغییرات شدید. این مدل در وهله اول متمرکز بر تأثیرات و نتایج کوتاه مدت و 
های کمی و محاسبه هزینه و فایده نیز ندارد. باشد و توجه چندانی بر روشپیامدهای مهم اجرا می

اهداف منفک شده و تعیین شده نیستند. تعریف اهداف «بارتند از: های اصلی این مدل عمفروضه
و تحلیل اوضاع شدیداً به هم وابسته هستند به عبارت دیگر تعریف اهداف وابسته به تحلیل شرایط 

ها نهگیران تنها تعداد محدودی از گزیشود. سیاستگذارانی و تصمیمکنونی است و در خالء خلق نمی
های جاری تفاوت اندکی دارند و همه نتایج طبیعتاً آنهایی که با سیاستگیرند؛را در نظر می

تایج، بینی همه نشوند زیرا توان پیشهای مهم در نظر گرفته نمیها حتی در مورد گزینهسیاست
.)1396/ 4/5(قلجی، دسترسی در»زمان و منابع مورد نیاز برای بررسی کلی گرایانه وجود ندارد

1.

.2
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های فرهنگی مدل تدریجی از لحاظ عملیاتی گیریکه در عرصه تصمیمرو استایناز
تر به هایی نزدیکفرضرسد و در مقایسه با مدل سنجش عقالیی پیشتر به نظر میگرایانهواقع

هایی روبرو فضای عملیات دارد. اما در عین حال باید توجه داشت که این مدل نیز با محدودیت
های مختلف سیاستگذاری ازجمله عرصه فرهنگ چنین شت که در عرصهتوان انتظار دااست و نمی

ا و عوارض هبایست به محدودیتنیاز سازد. در این مدل میها بیمدلی سیاستگذار را از سایر رویکرد
گیری توجه نمود.آن در عرصه تصمیم

مقاصد شود بر ضرورت توجه بهشناخته میاین مدل که به نام مدل سطل زباله یا بازیافت زباله نیز 
کند.آنی و زودگذر اشاره می

شوند، کند که بسیاری از تصمیمات به صورت منظم انتخاب نمیاین مدل این مفهوم را بیان می
ته نظمی سازمان یافها یک بیکنند چون در برخی از سازمانبلکه از یک رویه نامنظم پیروی می

که شودنظمی سازگار است. در این نظریه بیان مییا نظم در پی بی1آشوبوجود دارد که با نظریه
نظمی از یک قانون شود و خود بینظم همیشه از نظم مورد انتظار مدیر در سازمان حاصل نمی

.)10:1389(مقدسی، کندمعین تبعیت می

ور، پ(بهرامآیدفرهنگی به حساب میای اصوالً بخشی از سیاستگذاریسیاستگذاری رسانه
وص خصهای ذیل این مفهوم بهطور حوزهبا توجه به مفهوم کلی سیاستگذاری و همین. )63:1383

د ای را در قالب تعاریف موجوتوان اجزای مفهومی سیاستگذاری رسانهسیاستگذاری فرهنگی، می
ذاری توجه داشت که آنچه مفهوم سیاستگگذاری نمود. باید به این نکته از سیاستگذاری فرهنگی جا

سازد تفاوت در موضوع مورد بررسی و به تبع های سیاستگذاری متمایز میای را از سایر حوزهرسانه
با شود. با این توضیح وای به آن پرداخته میآن جنس مسائلی است که در سیاستگذاری رسانه

د توان تعاریف متعددی را در مورانه میتوجه به پیچیدگی و گستردگی مسائل حوزه فرهنگ و رس
ای اصول و هنجارها و سیاستگذاری رسانه«ای ارائه نمود. با این اوصاف سیاستگذاری رسانه

نظام یکمشخصنیل به اهدافدرهارسانهگیرد که بر هدایت کالنمیدر برهایی کلی راراهبرد
شود و هم راهبرد. میابزار وصول به هدف را شاملروش وهمایحاکم است. سیاستگذاری رسانه

1.
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گذشته، مصلحت جامعه و است از تجربیاتايآمـیزهايگذاري رسـانهبنابراین سـیاست
.)63:1383پور، (بهرام»نگريآینده

توان میطور کلیبه«شود که اي چنین بیان میدر تعریفی دیگر در مورد سیاستگذاري رسانه
اف هایی در جهت پیشبرد اهدریزي و اتخاذ تصمیمریزي، طرحاي را براي برنامهرسانهسیاستگذاري

(مایکل هاولت و وام راش» اي با توجه به محیط و نیروي انسانی آن تعریف کردهاي رسانهسازمان
هایی اشاره دارد که رفتار ساختارهاياي به توسعه اهداف و هنجارسیاستگذاري رسانه). «143:1384

.)2:1395(روشندل اربطانی، »دهنداي را شکل میهاي رسانهسیستم
اي شکل آن مفهوم سیاستگذاري رسانهدرمقوله قدرت یکی دیگر از مفاهیمی است که 

اي رسانهسیاستگذاري«شود که: گونه تعریف میاي اینگیرد. در این رابطه سیاستگذاري رسانهمی
ها در نیل به اهداف مشخص یک است که بر هدایت کالن رسانهعبارت از راهبردهاي کلی وکالن 

اي هم روش و ابزار رسیدن به هدف و هم راهبردها کند. سیاستگذاري رسانهنظام حاکم کمک می
اي آمیزه از تجربیات گذشته، مصلحت عامه جامعه شود. بنابراین، سیاستگذاري رسانهرا شامل می

دن اي باید به چگونگی، قابلیت اجرا و عملیاتی شتگذاري رسانهاي است. سیاسنگري رسانهو آینده
ر تاریخی، اي در بستهاي رسانهیک سیاست در جامعه نیز توجه داشته باشد. به این علت که سیاست

کنند، در نظرگرفتن مختصات فکري، معرفتی و همچنین فرهنگی و اجتماعی معنا پیدا می
»اي بسیار اهمیت داردسلی در سیاستگذاري رسانههاي روان اجتماعی هر عصر و نویژگی

بر مفهوم قدرت و حاکمیت با مفاهیم دیگري . در این تعریف عالوه)2:1395اربطانی، (روشندل
شویم. ذکر چنین مفاهیمی در تعریف همچون مختصات تاریخی، فرهنگی و اجتماعی نیز روبرو می

ی از افراد اي برخالف تصور برخیاستگذاري رسانهاي یادآور این نکته است که سسیاستگذاري رسانه
.چینی این فرایند را در نظر گرفتهاي اینتوان فارغ از زمینهاي معلق در فضا نیست و نمیمقوله
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مثال گیرند. برایهای آن در علوم مختلفی مورد مطالعه و تحقیق قرار میمقوله تصویر و زیر شاخه
اویه آید و از زلم مدیریت از مقوالت مرتبط با موضوع تصویر به حساب میمفهوم برندینگ در ع

گیرد. اما باید این نکته را مد نظر داشت که مقوله تصویر بر دید این رشته مورد تحلیل قرار می
باشد رسد دارای مفهومی پیچیده و متشکل از اجزای مختلف میخالف آنچه در نگاه اول به نظر می

ر شود که مقوله تصویسازد. با این اوصاف مشخص میآن را تا حدی مشکل میکه بررسی علمی
رغم پیچیدگی در ساحت متغیرهای تشکیل دهنده آن و عدم امکان کنترل کامل بر همه به

ای کامالً خارج از دسترس نیست، بلکه با شناخت برخی ابعاد و متغیرهای متغیرهای مذکور مقوله
ه پرداختن رو است کایجاد تغییر و مدیریت تصویر وجود دارد. از همینتشکیل دهنده تصویر قابلیت

ابل تأمل ای امری معنادار و قبه مقوله تصویرسازی و بازنمایی تصویر در ادبیات سیاستگذاری رسانه
است. پیش از این نیز به این نکته اشاره شد که تعاریف متعددی از تصویر از سوی اندیشمندان 

ای خاص صورت است. برخی از تعاریف موجود در قالب ادبیات علمی رشتهمختلف ارائه شده
اند و با استفاده از واژگان تخصصی آن حوزه سعی در تعریف مفهوم تصویر دارند. در این میان گرفته
عنوان یکی از تعاریفی که تا حدی فارغ از ادبیات تخصصی یک رشته به توان به تعریف ذیل بهمی

اهی تصویر به دانش و آگ«کند، اشاره نمود: پردازد و معنایی عمومی از آن ارائه میتعریف تصویر می
های موجود درباره هر شیء، موضوع یا سازمان مربوط است و به عنوان ثمره و نتیجه تمامی تجربه

آید. بخشی از هر تصویر، همان گذشته و پیشینه خود آن است. پردازش کننده تصویر به وجود می
ری، (باق»گیری و تکامل استکلی، تصویر هر شیء یا سازمان پیوسته در حال شکلطوربه

ی توان به مفهوم آگاهشود میازجمله مفاهیم کلیدی که در این تعریف به آنها اشاره می).53:1389
اشاره نمود. تأکید بر مفهوم آگاهی در این تعریف بدین معناست که ذهن مخاطب در شکل دهی 

تری از واقعیت بیرونی آن پدیده یا موضوع را دارد. به این مفهوم و تقدم ش کلیدیبه تصویر نق
ذهنیت بر واقعیت در توضیح مفهوم بازنمایی نیز اشاره خواهد شد. آنچه ایجاد تغییر و تحول در 

سازد همین بعد ذهنی و متکی بر آگاهی مخاطب است که این مقوله را از پذیر میتصویر را امکان
در کند. نکته دیگری که در تعریف فوق وپذیر تبدیل میلب و الیتغیر به موضوعی تحولامری ص

طب های مخاها و تجربهشود این است که تصویر ثمره تمامی پردازشمورد تصویر به آن اشاره می
ای آنی و کند که تصویر مقولهنسبت به یک موضوع است و این مطلب بر این حقیقت تأکید می

طور و همانگیردبر است که تصویر شکل میه وار نیست بلکه از خالل یک فرایند زمانخلق الساع
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گیری تصویر از یک پدیده یا موضوع درکه در بخش دیگری از تعریف بدان اشاره شده است شکل
لی و توان از این تعریف برداشت نمود سیر تکامگرو گذشته و پیشینه آن است. نکته نهایی که می

توان معنا که تصویر را، هرچند از خالل یک فرایند، نمیگیری تصویر است بدینف شکلبدون توق
ایجاد کرد و به حال خود رها نمود چراکه امری مانند تصویر نیازمند سازوکارهایی است که منجر 

رو است که مقوله تصویر از رهرو فرایندی شوند. از اینبه تداوم و بقای آن در ذهن مخاطب می
شود و بقای یک تصویر مستلزم ادامه یافتن و غیرمنقطع در اذهان مخاطبان ایجاد میمداوم

باشد.فرایندهای تولید کننده آن می
ای در شکل دهی به آنچه در فرایند تصویرسازی نباید از آن غافل شد نقش نهادهای واسطه

صویر یک عنوان تچه بهگونه بیان نمود که آنباشد. در توضیح این مطلب باید اینیک تصویر می
شود لزوما از طریق تجربه مستقیم او از واقعیت بیرونی پدیده یا موضوع در ذهن مخاطب ایجاد می

سی دهی به تصویر مذکور نقشی اساهایی حضور دارند که در شکلنیست بلکه در این بین واسطه
با دیگران طریق برقراری ارتباطهر تصویر از تجربه مستقیم یا غیرمستقیم افراد، از «کنند. ایفاء می

در این نقل قول به این نکته ). 56:1389(باقری، »شودهای جمعی حاصل مییا از طریق رسانه
گیری تصویر یک پدیده اثرگذار هستند و بعضاًهای مذکور در شکلشود که واسطهاساسی اشاره می

کل ای شریق همین نهادهای واسطهتصویر موجود از یک پدیده بیرونی در ذهن مخاطبان تنها از ط
طور که در نقل قول فوق نیز بدان اشاره شده است های ذکر شده همانگرفته است. از میان واسطه

عنوان بستری که از طریق آن محیط پیرامون ای بهرسانه از اهمیت بسزایی برخوردار است. رسانه
ای همچون تصویر پردازیم، در مقولهیکنیم و به برقراری ارتباط از خالل آن مخویش را درک می

گیری های مذکور بستری هستند برای شکلها در نقش واسطهسازی نیز نقشی حیاتی دارد. رسانه
هایی تصویر یک واقعیت بیرونی. در این میان باید به مقوله بازنمایی و سازوکار آن در بازتاب واقعیت

بیرونی توجهی درخور نشان داد.

های مختلف در مورد آن ایده اصلی در مفهوم بازنمایی، شکاف میان واقعیت و آنچه از خالل رسانه
طور که در مقوله تصویر نیز اشاره کردیم ذهنیت مخاطب و آنچه در شود است. همانمنعکس می

باشد. در اهمیت گیرد موضوع مورد بررسی در مقوله بازنمایی میمنظومه ذهنی وی شکل می
ها بر شناخت و درک عموم از جهان تأثیر رسانه«شود که: چنین گفته میای اینایی رسانهبازنم
گذارند، به این معنا که آگاهی و ذهنیت مردم نسبت به جهان بستگی به محتوایی دارد که از می
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های فردی و ساختارهای ها واسطه و میانجی بین آگاهیکنند؛ زیرا رسانهها دریافت میرسانه
ای واقعیت است. بازنمایی نه تر اجتماعی و سازنده معنا هستند بازنمایی ساخت رسانهردهگست

های ها در جهان خارج که تولید و ساخت معنا براساس چارچوبانعکاس و بازتاب معنای پدیده
.)15:1387زاده، (مهدی»مفهومی و گفتمانی است

شود و این ادعا که ذهنیت مخاطب ره میها مجددا اشاای رسانهدر این تعریف به نقش واسطه
شود. اهمیت گیرد مورد تأکید واقع میای شکل میبه جهان بیرونی از طریق فرایند بازنمایی رسانه

ناخت یابد که این نکته را یادآور شویم که باور و شو جایگاه مقوله بازنمایی زمانی تجلی بیشتری می
ت که هایی اسهای گوناگون مبتنی بر دادهدر عرصههای متنوعمخاطبان مختلف نسبت به پدیده

شود. آنچه واقعیت اجتماعی مخاطبان را شکل از طریق فرایندهای بازنمایی به آنان منتقل می
هایی است که ها و شناختسازد حاصل درکدهد و مبنای عمل و کنش این افراد را فراهم میمی

اصل شده است.ای برای آنان حهای رسانهاز رهرو بازنمایی
در تعریف بازنمایی باید به مفهوم گفتمان و ایدئولوژی توجهی ویژه داشت. در فرایند بازنمایی 

ه شوند، بلکهای بیرونی به صورت دست نخورده و خنثی به مخاطب منتقل نمیلزوماً واقعیت
شود ولید میبازتای در فرایند بازنماییبراساس نوع خاصی از روابط قدرت و گفتمان واقعیت به گونه

که روابط قدرت مذکور را تقویت نماید. مفهوم گفتمان در عرصه بازنمایی بسیار مورد توجه است 
انی اتفاق ای در بستری گفتمبه نحوی که معنا بخشی به عناصر تولید شده از خالل بازنمایی رسانه

مله استوارت ای ازجن برجستهافتد. توجه به مقوله گفتمان در تحلیل بازنمایی از سوی اندیشمندامی
کند:هال صورت گرفته است. او در مورد رابطه گفتمان و بازنمایی چنین بیان می

ای هیچ چیز معنا داری خارج از گفتمان وجود ندارد و مطالعات رسانه«گوید: استوارت هال می
کته است ناش سنجش شکاف میان واقعیت و بازنمایی نیست بلکه تالش برای شناخت اینوظیفه

هال شوند. از دیدگاههای گفتمانی تولید میبندیها و صورتکه معانی به چه نحوی از طریق رویه
و کند واقعیت به نحکنیم. هال استدالل میسازیم و بازسازی میما جهان را از طریق بازنمایی می

.)17:1387زاده، هدی(م»های کلیدی تولید معناستمعنادار وجود ندارد و بازنمایی یکی از شیوه
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های کیفی در علوم ارتباطات از رویکردی تفسیری و تحلیل محتوای کیفی که همانند سایر روش
روس کند، تحت تأثیر آثار وبر بالمر و اشتهای ارتباطی استفاده میهرمونوتیکی برای تحلیل پیام

ر متون توان در جایگاه معنا دحلیل محتوای کمی و کیفی را میرشد پیدا کرد. تمایز اساسی بین ت
ان ها تأکید دارد که خوانندگها یافت. تحلیل محتوای کمی بر معنایی ثابت از متون رسانهرسانه

ها با استفاده از چارچوبی ثابت آن را شناسایی کنند. روش تحلیل محتوای توانند بارمختلف می
هاشمی (قال معناهای چندگانه که به گیرنده آن بستگی دارد، تأکید دارد کیفی بر توان متون در انت

طور که در تعریف ذکر شده درخصوص تحلیل محتوای کیفی اشاره همان).121:1394و فرخی، 
های پارادایم کیفی در حیطه روش تحقیق شکل گرفته است و شد، این روش تحت تأثیر ویژگی

فی سازند. روش کیهای کیفی را از کمی متمایز میست که روشهایی ابه تبع از آن دارای ویژگی
گیری کند. تحلیل محتوای کیفی ترکیبی تواند از رویکردهای متنوعی در علوم انسانی بهرهمی

فتمانی گذاری، گشناختی، چـارچوبگسترده از رویکردها است و بر اهمیت بررسی و تـحلیل نـشانه
.)134:1387(دوروکس، کندای تأکید میو روایت متون رسانه

های نیمه ساخت یافته در محدودیت و آزادی های متمرکز با مصاحبهوجه عمده تمایز مصاحبه
های متمرکز معموالً بر تعدادی سؤال خاص مبتنی بخشیدن به مصاحبه شونده است. مصاحبه

دازد. از ها بپرتعریف شده سؤاالت به دادن پاسخبایست در چارچوبهستند که مصاحبه شونده می
امنه باشند از دهایی مفید و حیاتی میهایی که بعضاً دارای دادهافتد که حوزهرو گاه اتفاق میاین

ایی هشود چراکه سؤاالت مصاحبه متمرکز او را محدود به پاسخهای مصاحبه شونده حذف میپاسخ
اخت یافته سعی پژوهشگر بر این است که در عین تعیین نمودن اند. در مصاحبه نیمه سخاص نموده

هایی خاص نکند بلکه با در نظر چارچوب کلی سؤاالت، مصاحبه شونده را محدود به پاسخ در حوزه
هایی که در طراحی اولیه سؤاالت مغفول گرفتن تفاوت میان مصاحبه شوندگان و احتمال وجود حوزه

های بیشتری در یافتی مصاحبه شوندگان را افزایش داده و دادههای درمانده است، دایره پاسخ
های مورد استفاده های مورد نظر خود دریافت کند. مطرح نمودن سؤاالت باز یکی از شیوهحیطه

در این روش است.
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احبه روش مصتوان به هاي تحقیق مورد استفاده در حیطه علوم اجتماعی و انسانی میدر بین روش
هاي پرکاربرد اشاره نمود. مصاحبه با خبرگان زمانی عنوان یکی از روشبا خبرگان یا متخصصان به

گیرد که موضوع تحقیق براي واکاوي و بررسی نیازمند نظر و توضیحات متخصصان صورت می
اب سهاي تحقیق به حآن حوزه است و این متخصصان به نوعی منابع اصلی در دستیابی به داده

ها و اطالعات مورد نیاز منظور گردآوري دادهها تنها منابع قابل مراجعه بهآیند. در برخی زمینهمی
ه توان به مورد ذیل بباشند. در تعریف مصاحبه با خبرگان میتحقیق همین افراد متخصص می

عنوان یکی از تعاریف موجود در این زمینه اشاره نمود:
دانند. در اینجا برخالفصصان را نوعی مصاحبه نیمه استاندارد میموزر و ناگل مصاحبه با متخ

عنوان هعنوان یک شخص، بلکه به قابلیتش بهاي زندگینامه نگارانه به مصاحبه شونده نه بهمصاحبه
منزله شود. متخصصان نه به عنوان یک مورد منفرد بلکه بهمتخصص در یک حوزه خاص توجه می

).344:1391(فلیک، شوندونه گنجانده مینمایندگان یک گروه در نم

هاي کیفی است. تحلیل مضمون روشی براي شناخت، تحلیل و گزارش الگوهاي موجود در داده
ی هایهاي پراکنده و متنوع را به دادههاي متنی است و دادهاین روش فرایندي براي تحلیل داده

برخی معتقدند که روش تحلیل ).164:1390عفري، ج(عابديکندغنی و تفصیلی تبدیل می
توان به تنهایی یک روش مستقل به حساب آورد بلکه این روش چارچوبی کلی و مضمون را نمی

آید. در عین حال این روش از سوي برخی هاي تحلیل کیفی به حساب میاولیه براي سایر روش
رد قبول واقع شده است. آنچه در این هاي متنی کیفی موعنوان روشی مستقل در تحلیل دادهبه

هاي پراکنده است که از طریق یک نظام بندي دادهشود، در وهله اول مقولهروش انجام می
شود.بندي مشخص محقق میمقوله



41...یویشبکه پرس تیارسانهیاستس

ت. مه مورد بررسی قرار گرفته اسدر این قسمت با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی این برنا
ناخت طور شهدف از این تحلیل یافتن نقاط تمرکز این برنامه در بازنمایی تصویر ایران و همین

باشدهای اصلی شبکه پرس تی وی در بازنمایی تصویر ایران از خالل این برنامه میخط مشی

های موضوعی موجود با توجه به موضوع و قالب محتوای مذکور آیتمواحد تحلیل در این پژوهش 
ه با گیری هدفمند است کگیری در این قسمت نمونهدر برنامه ایران در نظر گرفته شد. نحوه نمونه

توجه به هدف تحقیق و بر مبنای عنوان و معرفی اجمالی هر برنامه بیشترین تنوع موضوعی در 
طور که پیش از این نیز اشاره شد هر قسمت به صورت میانگین همانهای منتخب لحاظ شد.برنامه

شامل چهار آیتم موضوعی بود که در مجموع نزدیک به هشتاد آیتم موضوعی مورد تحلیل قرار 
هایی از جنس تصویر، گفتار متن(نریشن)، توضیحات مجری و گرفت. در هر واحد تحلیل با داده

ه در آن آیتم مواجه هستیم که هر کدام از این موارد به عنوان های سایر افراد مشارکت کنندگفته
اند. در این پژوهش تحلیل محتوای های کلیدی در تحلیل برنامه ایران در نظر گرفته شدهگزاره

کیفی برنامه ایران با رویکردی استقرایی انجام شده است به این معنی که با توجه به سؤاالت اصلی 
های موجود در این برنامه استخراج شده و پس از آن در یک ایی گزارهتحقیق و با نگاهی استقر

اند.بندی جای گرفتهنظام مقوله

های کلیدی از نمونه مورد مطالعه برنامه استخراج شدند که در مجموع در این فرایند در مرحله گزاره
های امه استخراج شد. پس از استخراج گزارهنزدیک به دویست و پنجاه گزاره کلیدی از این برن

کلیدی مفاهیم مرتبط با هریک از گزاره استخراج شدند که در مجموع پنجاه و دو مفهوم از 
ای از فرایند استخراج مفاهیم از ) به عنوان نمونه1های مذکور استخراج شد. جدول شماره (گزاره
باشد:های کلیدی از این قرار میگزاره
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مجری برنامه با اشاره به ماه رمضان و برای ورود به 
گوید که برای ما موضوع نمایشگاه قرآن چنین می

.تر از قرآن وجود نداردز با ارزشمسلمانان هیچ چی
1آیتم4قهویت اسالمی ایران

1:12

مجری برنامه در حال توضیح درباره ماه مبارک 
رمضان در صحن یک مکان مقدس ایستاده است و 
بر خالف دفعات پیشین این بار از چادر به عنوان 

.کندحجاب استفاده می

برجسته -هویت اسالمی ایران
سازی حجاب

1آ4ق
1:45

اشاره به اینکه ناشران خارجی بسیاری در نمایشگاه 
کنندقرآن شرکت می

ـالمللی ایرانارتباطات فرهنگی بین
المللیوجود دید بین

1آ4ق
3:00

مصاحبه با یک خطاط زن اسپانیایی که در بخش 
.هنری نمایشگاه قرآن شرکت کرده است

ـ المللی ایرانارتباطات فرهنگی بین
حضور جهانگردان خارجی در ایران و 

رضایت آنها

1آ4ق
4:55
5:20

های اولیه براساس ربط موضوعی و محورهای موجود در فاهیم مستخرج از گزارهدر مرحله بعد م
های فرعی تقسیم شدند. هر گزاره ظرفیت تولید یک یا چند مقوله فرعی را دارا هر گزاره به مقوله

های فرعی مستخرج از آن متفاوت است و بسته به اطالعات ارائه شده در هر گزاره تعداد مقوله
های فرعی بر مبنای مشابهت مفاهیم و اطالعات بندی مقولهبعد با دستهاست. در مرحله

های جدیدی شکل گرفت در این روند هر دسته شامل چهار تا هفت مقوله فرعی است بندیدسته
دهند که در نهایت منجر به استخراج سه مقوله که در کنار یکدیگر یک مقوله اصلی را شکل می

شوند:) ارائه می2رنامه ایران در قالب جدول شماره (های اصلی باصلی شد. مقوله
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ایران کشوري توسعه یافته و مترقی

9آزادي ادیان در ایران

-41-40-39-38توسعه یافتگی و به روز بودن
42-43-44-45

-49-48-47-46المللی و تعامل با جامعه جهانیارتباطات بین
50-51-52

3-2-1اهمیت و جایگاه خانواده و نسل آینده براي ایرانیان

-27-26-25-24جایگاه مطلوب زنان از لحاظ اجتماعی و فرهنگی
28-29

13-12-11-10سطح رفاه باال
23-22توجه مسئولین به مردم

اي ایران کشوري کهن، زیبا و دار
فرهنگ و تاریخ غنی

-18-17-16-15هاي طبیعی، تاریخی و فرهنگی در ایرانوجود جاذبه
19-20-21

کهن بودن تمدن و فرهنگ ایرانیان و ریشه داربودن 
هاسنت

30-31-32-33-34

6-5-4اهمیت و جایگاه فرهنگ و هنر در ایران
8-7حضور نخبگان علمی و فرهنگی در ایران

گاه هویت فرهنگی و اهمیت و جای
دینی در ایران

کهن بودن تمدن و فرهنگ ایرانیان و ریشه داربودن 
هاسنت

30-31-32-33-34

26-14هویت دینی و اسالمی ایران
3-2-1اهمیت و جایگاه خانواده و نسل آینده براي ایرانیان

6-5-4اهمیت و جایگاه فرهنگ و هنر در ایران
8-7رهنگی در ایرانحضور نخبگان علمی و ف

شود هاي اصلی و فرعی حاصل میآنچه از تحلیل محتواي کیفی برنامه ایران و استخراج مقوله
گیري عمده برنامه ایران در تصویر سازي بر ساخت تصویري مثبت و رو نشانگر آن است که جهت

ه در مثبتی است کهاي به جلو از ایران اختصاص داده شده است. تمرکز اصلی این برنامه ویژگی
شوند. عدم وجود رویکرد انتقادي و تحلیلیهاي تاریخی، فرهنگی و اجتماعی ایران تعریف میبستر

. هاي تولید این برنامه شکل گرفته استهاي برنامه ایران است که برطبق سیاستازجمله ویژگی
ده ک است و تالش شکند فاقد نقاط مبهم و تاریتصویري که مخاطب از برنامه ایران دریافت می
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های مثبت جامعه ایرانی تمرکز شود. آنچه در برنامه ها و پتانسیلاست تا جای ممکن بر ویژگی
ایران به عنوان محور تصویر سازی تعریف شده است به نوعی حالتی تدافعی و پاسخگو در قبال 

ه بیان اند. بپرداختههای جریان اصلی غربی در روند بازنمایی ایران به آن محتوایی است که رسانه
رو بر های جریان اصلی است از ایندیگر برنامه ایران در صدد مقابله با تصویر غالب ایران در رسانه

کند.های علمی تأکید میتواناییهای مدنی، حقوق زنان ومفاهیمی چون آزادی

صاحبه نیمه ساختمند با خبرگان انجام های این پژوهش از طریق روش مآوری دادهبخش دوم جمع
وی ای در شبکه پرس تیشده است. در این قسمت با مراجعه به خبرگان حوزه سیاستگذاری رسانه

در حوزه تصویر ایران مصاحبه نیمه ساختمند با آنها به عمل آمده است. هدف از این قسمت 
صویر ایران ی در قبال بازنمایی تشناسایی و بررسی فرایند سیاستگذاری رسانه در شبکه پرس تی و

است. نمونه مورد مصاحبه شامل دوازده نفر از خبرگانی است که شامل مدیران سابق و فعلی شبکه 
پرس تی وی، مدیران سطوح اجرایی شبکه، دست اندرکاران تولید برنامه ایران (که در جلسات 

و کارشناسان فعال در حیطه برونطور پژوهشگران سیاستگذاری برنامه ایران حضور دارند) و همین
شود. افراد مورد مصاحبه با فرایندهای سیاستگذاری درخصوص تصویرسازی ایران آشنا مرزی می

ها تا طور مستقیم در این فرایند مشارکت داشته و دارند. روند مصاحبهبوده و بسیاری از ایشان به
تحکام منظور اسنخست حاصل شد و بهرسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. اشباع در هشت مصاحبه 

ها تا دوازده مورد ادامه پیدا کرد. بیشتر نتایج روند مصاحبه

محورهای مصاحبه با خبرگان براساس سؤال اصلی و سؤاالت فرعی پژوهش استخراج شدند. سه 
، محور اصلی برای سؤاالت در نظر گرفته شده است که 

. پس از آن در ذیل هر یک از این محورها سؤاالت تبیین کننده آن و 
محور گنجانده شد.

های مذکور با استفاده از روش تحلیل مضمون و در قالب پنج های حاصله از مصاحبهداده
کد 123گزاره و 142دگذاری اولیه در مجموع ای آن مورد بررسی قرار گرفتند. در مرحله کمرحله

اولیه حاصل شد. در مرحله بعد مضامین اولیه شکل گرفتند که با توجه به کدهای اولیه مرحله 
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پیشین در مجموع نوزده مضمون اولیه به دست آمد. در مرحله کدگذاري تفسیري هشت مضمون 
مضمون محوري به حاصل شد.سازي درمجموع چهارپایه به دست آمد و در مرحله یکپارچه

مضامین محوريمضامین پایه
تالش براي پویایی فرایند سیاستگذاري و استفاده از تجربیات سطوح اجرایی 

منظور پویایی بیشتر سیاستگذاريبه
اهتالش براي شناخت مخاطب و دریافت بازخورد به منظور اصالح سیاست

اي و حرکت به سوي تخصصی شدن خاذ رویکرد علمی و حرفهتالش در ات
فرایند سیاستگذاري

تالش در جهت سیاستگذاري 
علمی، متخصص محور و پویا

تالش براي بازنمایی تصویر ایران مدرن و توانمند و ترسیم چند بعدي این 
تصویر

هاي رقباها بر اساس فعالیتتدوین سیاست

تصویر سازي ایران با رویکرد 
صالح تصویر غالبا

هاي بخشی با برخی هاي کالن سیاستگذاري و وجود تعارضتسلط چارچوب
هااز این چارچوب

محوریت سطح مدیریت در فرایند سیاستگذاري و عدم توجه کافی به سطوح 
میانی و پایین

تسلط رویکرد باال به پایین در 
فرایند سیاستگذاري

هاي فنی و ا به دلیل محدودیتهنقص در فرایند تدوین و اجراي سیاست
اجرایی و ضعف در شناخت مخاطب و بازخوردگیري

ضعف در پشتیبانی فنی ـ اجرایی و 
دریافت بازخورد

اي گیري یک مدل در زمینه سیاستگذاري رسانههاي حاصل از تحلیل منجر به شکلمجموعه داده
) قابل مالحظه است. 1مدل شماره (پرس تی وي در قبال بازنمایی تصویر ایران گردید که در قالب



های دیداری و شنیداریرسانهفصلنامه 46

) از فرایند 2های صورت گرفته با خبرگان مدل شماره (همچنین براساس تحلیل مصاحبه
) 2(ای شبکه پرس تی وی در قبال تصویر ایران به دست آمد. در مدل شماره سیاستگذاری رسانه

بر مشاهده چهار مرحله اصلی سیاستگذاری این شبکه درخصوص بازنمایی تصویر ایران شاهد عالوه
ها در دو دسته اصلی هایی هستیم که بر این مراحل اثرگذار هستند. این زمینهعوامل و زمینه

اند. و اشکاالت سیاستگذاری نمایش داده شدههاای و نظارتی و محدودیتهای مشاورهنقش
ندگانه های چهای موجود در شکل نشانگر تأثیرات غیرمستقیم و بعضاً با واسطهمچنین خط چینه

باشند. با توجه هستند و خطوط مستقیم نشانگر تأثیرات مستقیم هریک از این عوامل بر یکدیگر می
ها را در مراحل مختلف توان تأثیر سطح مدیریتی در تدوین سیاست) می2به مدل شماره (

ثیر أها و خالءهایــی که بر این فرایند تترین ضعفگذاری مشاهده کرد. همچنین عمدهسیاست
گذارند قابل رویت هستند.
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وزه ان حآنچه در قسمت نهایی از طریق تحلیل محتوای کیفی برنامه ایران و مصاحبه با خبرگ
های حاصله با حوزه نظری این حیطه حاصل شد حاکی از آن است که سیاستگذاری و تطبیق داده
ای در شبکه پرس تی وی در قبال بازنمایی تصویر ایران دارای چهار فرایند سیاستگذاری رسانه

م و وای سیاستگذاری در مرحله دای چرخهباشد که در مقایسه با مدل پنج مرحلهمرحله اصلی می
گیری و ارائه راهکار عمالً در یک سوم شاهد نوعی ترکیب عملی هستیم. بدین نحو که تصمیم

شود ای سعی میافتند. در پایان این بخش با توجه به مراحل ذکر شده در مدل چرخهمرحله اتفاق می
ب لیشنهادی در این قاهای پبه تفکیک هر مرحله نواقص و خالءهای موجود مطرح شده و سیاست

ارائه گردد.

غلبه رویکرد باال به پایین و سطح مشارکت باالی مدیر در این فرایند 
ص عنوان یک شخباشد. نکته الزم به ذکر در این محور اثرگذاری مدیر بههای آن میازجمله ویژگی

های فردی مدیر، صرف نظر از جایگاه مدیریتیفرایند سیاستگذاری است به این معنا که ویژگیدر
ها، تواند تأثیر بسزایی بر فرایند سیاستگذاری، از مرحله تعریف مسأله تا مرحله اجرای سیاستاو، می

داشته باشد.
صویر ا تالش برای نفی تمنظور از رویکرد سلبی در اینج

توان آن را ذیل مدل باشد. در این رویکرد که میهای رقیب میبازنمایی شده توسط رسانه
شناسی ترس در حل مسأله تعریف نمود، اهمیت با رفع تهدید است بر این اساس آنچه رویکرد روان

هد بود.های رقیب خواسازد حرکت رسانهتصویرسازی ایران در این شبکه را مشخص می
ای این نقطه قابل توجه دیگری که در فرایند سیاستگذاری رسانه

شبکه نیازمند تمرکز و دقت بیشتری است، نحوه پرداختن به مرحله ارزیابی و خصوصاً دریافت 
ه بباشد. یکی از نقاط ضعف اساسی حوزه برون مرزی حیطه تعامل با مخاطب استبازخورد می

نحوی که از ابتدای تعریف مسأله تا مرحله ارزیابی و دریافت بازخورد خالء مطالعه دقیق در حوزه 
کند شود. ازجمله راهکارهایی که این شبکه برای اصالح این نقیصه دنبال میمخاطب احساس می
ا عمق ن رباشد تا از طریق بستری تعاملی رابطه خود با مخاطباهای نوین میورود به عرصه رسانه

حیطه فنی هایبخشیده و قابل مدیریت سازد. البته توجه به این نکته نیز ضروری است که ضعف
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و پشتیبانی اجرایی ازجمله موانع اصلی حرکت این شبکه در مسیر دستیابی به جایگاه فوق است که 
ای روز جهان دارد.بعضاً ریشه در عدم تطابق دانشی و فنی با جریان تحوالت رسانه

های اولیه در مورد ابعاد مختلف مسأله بیشتر بدیهی است که در مرحله تعریف مساله هر اندازه داده
ضعفی عنوانتر خواهد بود. آنچه بهتر و به واقعیت بیرونی نزدیکباشد عمل تعریف مسأله دقیق

توان به آن اشاره کرد و از خالل تصویر ایران میاطالعاتی در این حیطه درخصوص سیاستگذاری 
مصاحبه با خبرگان نیز به آن اشاره شده است، ضعف در مطالعه مخاطبان است. طبیعتاً مطالعه 

هایی است که عامل اصلی مخاطبان در حوزه برون مرزی در مقایسه با حوزه داخلی دارای دشواری
ا در عین حال عدم توجه به مخاطب در این باشد. امآن عدم دسترسی مستقیم به مخاطب می

ها (مانند ارزیابی و دریافت بازخورد که به آن اشاره خواهد شد) طور سایر عرصهعرصه و همین
تواند اثرات بسیار ناخوشایندی در کل فرایند سیاستگذاری به جای بگذارد. تالش برای دسترسی می

ف هزینه مالی و نیروی انسانی کمتر ازجمله های بهینه و صربه مخاطبان با استفاده از شیوه
تواند درخصوص فرایند سیاستگذاری برای ترسیم تصویر ایران راهکارهایی است که این شبکه می

ا ای بهای رسانهسازی سیستمبه آن اهتمام بیشتری ورزد. تقویت پشتوانه فنی و همگام
های فضای گیری از ظرفیتهرهاستانداردهای جهانی جهت تعامل هر چه بیشتر با مخاطب و ب

ای و روزآمد ازجمله پیش نیازهایی است های حرفههای تعاملی با به کارگیری شیوهمجازی و رسانه
رسند. هرچند پرداختن به این موارد ممکن است در که در این حیطه الزم و ضروری به نظر می

اشد اما آنچه در بلند مدت و از های بیشتر و توان اجرایی مضاعف بوهله اول دربرگیرنده هزینه
های وری در این شبکه جبران کننده هزینهشود با باال بردن بهرهطریق این اقدامات حاصل می

های مادیها نیازمند صرف هزینهمذکور خواهد بود. در عین حال که پرداختن به برخی از این روش
ری دچار ضعف است.نیست و بیشتر در حوزه توان علمی و خالقیت در روندهای کا

طور که در مرحله تعریف مساله نیز اشاره شد شناخت و مطالعه مخاطب نقطه قابل توجهی است که همان
هایی های این بخش را سمت و سویی دیگر بخشد. اینکه در سطح تعیین راهکار به چه حوزهتواند سیاستمی
ن مرحله در ایبنابراین،باشد.های مخاطب مورد نظر و نیازهای او میر کنیم در رابطه تنگاتنگ با گونهفک

هایی که پیش از این نیز ذکر شدند در دستور کار شود که شناخت مخاطب از طریق روشنیز توصیه می
قرار گیرد.
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د جایگاه سطح مدیریت و نحوه تعامل تواند مورد توجه بازنگری واقع شونقطه دیگری که در این مرحله می
مدیر گیریکند تا در همه مراحل ارائه راهکار و تصمیمباشد. رویکرد فعلی اقتضا میبا سطح اجرایی می

بر صرف توان مدیریتی در سطوح پایینی بعضاً منجر به عدم بروز مشارکت باالیی داشته باشد که عالوه
شود. چنانچه در مصاحبه با خبرگان و خصوصاً ز سوی سطح اجرایی میآورانه اخالقیت و ارائه راهکارهای نو

ران گاه گیری برنامه ایبرخی از ایشان در سطح اجرا به این نکته اشاره شد که مداخله مدیر در فرایند شکل
رود. این امر های مجری از میان میها و نوآورییابد که مجال بروز و ظهور خالقیتتا حدی افزایش می

ات های شخصی و ارتکازبر جایگاه سازمانی خود تحت تأثیر چارچوبیابد که مدیر عالوهنی افزایش میزما
های مختلف پردازد. به نحوی که دورهسازی برای برنامه ایران میدهی و چارچوبذهنی خود به امر جهت

نموده برنامه ایرانهای خاصی را وارد فرایند ساختگیریمدیریت این شبکه به اقتضای شخص مدیر جهت
های ترسیم شده بر توان علمی و شود اتکای چارچوبترین مشکلی که در این حیطه ایجاد میاست. مهم

های توانند منجر به محدودیتهای فردی در اینجا میقوه تشخیص فردی مدیر خواهد بود. یعنی محدودیت
چارچوبی در تهیه برنامه ایران شوند.

گفته که در زمینه بازنمایی حجاب در ایران مطرح شد اشکال مورد نظر در مرحله سیاستگذاری در مثال پیش
وجه گردد. بنابراین، با تهای سیاستی، دوباره به عدم شناخت کافی از مخاطب باز میو رفع تعارض چارچوب

های سیاستی این پژوهش ترین توصیهمهمهای پیشین یکی از به اهمیت این امر در این حوزه و حوزه
هایی است که به فهم و شناخت هرچه بیشتر نسبت به مخاطب خارجی به سیاستگذار پرداختن به ساختار

رسانند.یاری می
حیطه دومی که در فرایند اجرا نیاز به توجه و بازنگری دارد مربوط به توان و قدرت پشتیبانی در مرحله 

خش های نوین پور که در تشریح مصاحبه با خبرگان نیز اشاره شد پرداختن به شیوهطگردد. هماناجرا می
های اخیر پرس تی وی مشغول فعالیت در مورد آن هایی است که در سالو توزیع محتوا ازجمله حیطه

باشد. اما در عین حال و به اذعان خبرگان سطح مدیریتی این شبکه سرعت پرداختن به این حوزه می
های رقیب دارای عملکرد به با سرعت تحوالت جهانی این حوزه نیست و در این زمینه رسانههماهنگ

باشد و مراتب بهتری هستند. بدیهی است که بخشی از این فرایند منوط به اختصاص منابع مالی ویژه می
و بودجه مورد یساز جذب سرمایه مالتواند با تبیین اهمیت این حیطه از فعالیت زمینهسیاستگذار تنها می

بر طور که پیش از این نیز اشاره شد عملکرد مناسب در این حوزه عالوهنیاز در این زمینه باشد. اما همان
تأمین منابع مالی نیازمند تجدید نظر در ساختارهای مدیریتی است به نحوی که با حمایت از خالقیت و 

ی و حذف ساختارهای بروکراتیک محدود نوآوری و باز کردن عرصه عمل و پویایی برای سطوح اجرای
کننده، زمینه رشد و ارتقای این حوزه از اقدامات اجرایی را فراهم آورند.
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صورت تواند بهتوان به چند نقطه اشاره نمود. اول اصل فرایند بازخورد گیری است که میدر این حیطه می
ها مشهود بود عدم سازمان یافتگی بازخوردهای تری صورت گیرد. آنچه از خالل مصاحبهسازمان یافته

ضوعی های موها بر مبنای حیطهبندی صحیح این بازخوردآوری شده در حیطه تصویر ایران است. طبقهجمع
ه بهبود فرایند اخذ بازخورد تواند بها ازجمله اقداماتی است که میو سیستم تگ گزاری هوشمند بازخورد

کمک نماید.
شود. طبق اطالعات به دست آمده ها به سطوح مختلف سازمان میمحوری بعدی مربوط به انتقال بازخورد

شود و سایر سطوح ازجمله سطوح گزارش بازخوردهای موجود تنها به سطوح مدیرتی سازمان منتقل می
گیری و ارائه راهکار نیز سهیم هستند، دریافت مناسبید تصمیماجرایی، که در خصوص برنامه ایران در فراین

طور کلی سطح اجرایی شبکهسازان و بهدرخصوص بازخوردهای مخاطبان ندارند. یکی از نقاطی که برنامه
رسانی دقیق و سازمان یافته کردند همین عدم اطالععنوان یک خالء به آن اشاره میپرس تی وی به

های هدفمند ها در قالبباشد. طراحی سازوکاری که در آن بازخوردمخاطبان میدرخصوص بازخوردهای
به سطوح مختلف سازمان منتقل شوند ازجمله راهکارهایی است که برای استفاده بهینه از بازخورد مخاطبان 

منجر به اندتوشود. باید همواره به این نکته توجه داشت که غفلت از فرایند بازخورد گیری میپیشنهاد می
د تواند رونهای بیرونی گردد و پرداختن به امر بازخوردگیری میها از واقعیتفاصله گرفتن سیاست

سیاستگذاری را در مسیری قرار دهد که ثمرات به مراتب چشمگیرتری به دنبال خواهد داشت.
مینه ای موجود در زهدر نهایت نیز باید به لزوم تمرکز بیشتر بر شناخت مخاطبان و عدم اکتفا به شیوه

طور که در تمامی مراحل پیش نیز اشاره شد عدم شناخت کافی از دریافت بازخورد اشاره نماییم. همان
ترین عواملی است که در هر مرحله از سیاستگذاری و طبعاً مرحله ارزیابی و تحلیل مخاطب یکی از مهم

منظور عنوان راهبرد کالن در این حیطه و بهشناسی بهنقشی حیاتی دارد. بنابراین، تمرکز بر حوزه مخاطب
ای درخصوص بازنمایی تصویر ایران قابل تامل و توجه خواهد بود.بهبود فرایند سیاستگذاری رسانه

هایی که این شبکه در حیطه سیاستگذاری در قبال بازنمایی تصویر ایران با آن مواجه است در مجموع خالء
وه های مدیریتی و نحشود که در محور نیاز به بازنگری در شیوهم میدر دو محور نظری و عملیاتی ترسی

ابعاد های حوزه عملیات نیز نیازمند توجه بیشتر بهنماید و نقیصهپرداختن به فرایند سیاستگذاری الزم می
باشد.های نوین میای و همگام بودن با جریاندانشی و فنی در حیطه سیاستگذاری رسانه
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