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	چکیده	

امــروزه هرگونــه سیاســت گذاری رســانه ای مســتلزم لحــاظ کــردن دیگــر زمینه هــای ارتباطــات از جملــه فناوری هــای 

نویــن ارتباطــی اســت. ایــن پژوهــش بــه موضــوع سیاســت گذاری رســانه های نویــن در ایــران می پــردازد. 

هــدف آن، شناســایی نقاط قــوت و ضعــف، فرصت هــا و تهدیدهــای سیاســت گذاری رســانه های نویــن در 

ــا اســتفاده  ــی فضــای مجــازی اســت. در ایــن پژوهــش ب ــا محوریــت ســازمان صــدا و ســیما و مرکــز مل ــران ب ای

ــازی  ــای مج ــی فض ــز مل ــیما و مرک ــدا و س ــازمان ص ــت گذاری های س ــوات، سیاس ــی س ــس تحلیل از روش ماتری

ــوزۀ  ــران ح ــان و صاحبنظ ــر از کارشناس ــا 26 نف ــد ب ــۀ هدفمن ــق مصاحب ــن )از طری ــانه های نوی ــا رس ــه ب در مواجه

ــیما  ــدا و س ــازمان ص ــف س ــاط  ضع ــد نق ــان می ده ــج نش ــت. نتای ــده اس ــی ش ــت گذاری( بررس ــانه و سیاس رس

ــازمان  ــن س ــش  روی ای ــای پی ــوده و تهدید ه ــوت آن ب ــتر از نقاط ق ــن، بیش ــانه های نوی ــت گذاری رس در سیاس

ــراردادن  ــتور کار ق ــا در دس ــیما ب ــدا و س ــازمان ص ــت س ــن رو، الزم اس ــه دارد، از ای ــای آن غلب ــر فرصت ه ــز ب نی

ــر فشــارهای غیررســمی و به کارگیــری سیاســت های  ــز از مــوازی کاری، مقاومــت در براب سیاســت های علمــی، پرهی

ــی فضــای مجــازی  ــل، نقاط قــوت مرکــز مل ــد. در مقاب مخاطب پســند درراســتای کاهــش آســیب پذیری اقــدام کن

ــر  ــز ب ــز نی ــن مرک ــش روی ای ــای پی ــوده و فرصت ه ــف آن ب ــتر از نقاط ضع ــانه ها بیش ــن رس ــت گذاری ای در سیاس

تهدید هــای آن غلبــه دارد؛ در نتیجــه، ایــن مرکــز نیــز بایــد بــا نظــارت هــر چــه بیشــتر بــر فضــای مجــازی کشــور 

ــا  ــوا ب ــد محت ــوص تولی ــت گذاری درخص ــات، سیاس ــی اطالع ــبکۀ مل ــاد ش ــاخت ها و ایج ــت زیرس ــق تقوی از طری

ــی در  ــش خصوص ــان و بخ ــرکت های دانش بنی ــوان ش ــتفاده از ت ــالمی، اس ــی- اس ــی ایران ــبک زندگ ــن س مضامی

ایــن حــوزه و سیاســت گذاری درراســتای ارتقــای ســواد رســانه ای مــردم از طریــق ایــن فناوری هــا، از فرصت هــای 

بیرونــی درراســتای تقویــت نقاط قــوت خــود بهــره ببــرد. )ایــن نتایــج، عناصــر سیاســی و ایدئولوژیــک و پیچیدگــی 

فرایند هــای آن را در سیاســت گذاری رســانه ای نشــان می دهنــد(. 

واژه	های	کلیدی

 مدیریــت رســانه، سیاســت گذاری رســانه ای، رســانه های نویــن، صــدا و ســیمای جمهــوری اســالمی ایــران، مرکــز 

ملــی فضــای مجــازی.
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مقدمه	

سیاســت های ارتباطــی، مجموعــه اصــول و هنجار هایــی را تشــکیل می دهنــد کــه 

ــه ای وســیع تر، نظام هــای  ــه گون ــا ب ــی، ی ــرد نظام هــای اطالعات ــی عملک ــه منظــور راهنمای ب

ــا  ــرای دولت ه ــدد ب ــل متع ــه دالی ــت ها ب ــن سیاس ــرار می گیرند.ای ــر ق ــورد نظ ــی، م ارتباط

ضــروری هســتند. »نخســت آن کــه نظام هــای ارتباطــی نقشــی مهــم و تأثیرگــذار در 

ــر  ــات ب ــات و ارتباط ــی اطالع ــای جهان ــه فناوری ه ــد، دوم اینک ــی دارن ــای سیاس فرایند ه

مســائل اجتماعــی و فرهنگــی ملت هــا تأثیرگــذار هســتند. ســومین دلیــل در مــورد اینکــه 

کامــل  تفکیک ناپذیــری  مهم انــد،  دولت هــا  بــرای  رســانه ها  چــرا سیاســت گذاری های 

ــی، 1395: 4( ــندل اربطان ــت« )روش ــر اس ــازی از یکدیگ ــی و مج ــای واقع فضا ه

در عرصــۀ سیاســت گذاری ســازمانی نیــز یــک رســانه بــرای حفــظ، بقــا و بالندگــی 

همزمــان، بــه ثبــات و پایــداری و در عیــن حــال، انعطاف پذیــری نیــاز دارد. امــا رســانه بــا 

عوامــل متمایــزی درگیــر اســت کــه فرایندهــای سیاســت گذاری ســازمانی را بســیار دشــوار 

ــانه  ــی از رس ــت سیاس ــای حاکمی ــد از: تقاض ــل عبارت ان ــن عوام ــد؛ »ای ــده می کن و پیچی

بــرای مشــروعیت دهی بــه اقدامــات حاکمیت،مخاطبــان رســانه، مــردم و انتظــارات آنــان از 

رســانه کــه الزامــًا بــا دو عامــل اولیــه هم ســو نیســت، ســاختار اجتماعــی، هنجارهــا، آداب 

ــیار  ــازمان ها بس ــایر س ــانه از س ــه در رس ــار ک ــای فش ــه، گروه ه ــگ جامع ــوم و فرهن و رس

گســترده تر و متنوع ترنــد و الزامــات حرفــه ای در فعالیت هــا و کار رســانه« )وردی نــژاد 

ــات  ــز حفــظ حی ــاال و نی ــان عوامــل ب ــوازن می ــراری حرکــت مت و بهرامــی ،1394 :100(. برق

ــا پایــداری در سیاســت های کالن رســانه شــود . ــد موجــب بی ثباتــی و ی ســازمانی می توان

از طرفی»شــبکه های نویــن ارتباطــی، چنــان بــر فضــای زندگــی بشــر امــروز ســایه 

ــم. چندوچــون  ــه ســر می بری ــوان گفــت همــه در محیطــی رســانه ای ب ــد کــه می ت افکنده ان

اطالعاتــی کــه در جامعــۀ جدیــد تولیــد می شــود، آنچنــان بــر تــار و پــود رســانه ها، ســاختار، 

نقــش و عملکــرد آنهــا تأثیــر می گــذارد کــه می تــوان گــزارۀ تاریخــی مارشــال مــک لوهــان، 

»رســانه، همــان پیــام« اســت را بــه »پیــام، همــان رســانه اســت«، تبدیــل کــرد. زیــرا تنــوع 

رســانه ها و امــکان تــالش بــرای جــذب مخاطبــان ویــژه در نظــام نویــن رســانه ای باعــث شــده 

ــن،  ــی، 1381: 1( بنابرای ــد« )فرقان ــکل دهن ــانه را ش ــای رس ــام، ویژگی ه ــای پی ــه ویژگی ه ک

ــن.  ــم تحول آفری ــد و ه ــوز باش ــد فرصت س ــم می توان ــت، ه ــه اس ــه درگرفت ــی ک رقابت
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در ایــن میــان، ســازمان صــدا و ســیما بــه عنــوان قدرتمندتریــن، فراگیرتریــن و 

پرنفوذتریــن رســانۀ خبــری و نهــاد آموزشــی- فرهنگــی در ایــران و مرکــز ملــی فضــای مجــازی، 

بــه عنــوان باالتریــن نهــاد سیاســت گذاری رســانه های نویــن در کشــور، هــر دو نقــش مهمــی 

را در مواجهــۀ فعــال بــا فضــای مجــازی در ســطح ملــی و جهانــی و توســعۀ آن بــه میــزان 

آمادگــی نظــام بــرای اســتفاده از فرصت هــا و مقابلــه بــا تهدیــدات دارنــد و می تواننــد بــا 

ــن  ــش رو بهتری ــای پی ــوت و فرصت ه ــب از نقاط ق ــای مناس ــت ها و راهبرد ه ــاذ سیاس اتخ

ــن  ــد. از ای ــدام کنن ــا اق ــع تهدیده ــف و رف ــش نقاط ضع ــتای کاه ــرده و درراس ــره را ب به

ــن در  ــانه های نوی ــت گذاری رس ــه سیاس ــت ک ــن اس ــود ای ــرح می ش ــه مط ــئله ای ک رو مس

ایــران چگونــه اســت؟و سیاســت های راهبــردی ســازمان صــدا و ســیما و مرکــز ملــی فضــای 

ــد؟  ــن کدام ان ــانه های نوی ــا رس ــه ب ــازی در مواجه مج

اهداف	تحقیق

1. شناســایی نقاط قــوت سیاســت گذاری رســانه های نویــن در ایــران بــا محوریــت 

ــازی؛ ــای مج ــی فض ــز مل ــیما و مرک ــدا و س ــازمان ص س

2. آگاهــی از نقاط ضعــف سیاســت گذاری رســانه های نویــن در ایــران بــا محوریــت 

ــی فضــای مجــازی؛ ــز مل ســازمان صــدا و ســیما و مرک

3. شــناخت فرصت هــای سیاســت گذاری رســانه های نویــن در ایــران بــا محوریــت 

ــی فضــای مجــازی؛ ــز مل ســازمان صــدا و ســیما و مرک

ــت  ــا محوری ــران ب ــن در ای ــانه های نوی ــت گذاری رس ــای سیاس ــایی تهدید ه 4. شناس

ســازمان صــدا و ســیما و مرکــز ملــی فضــای مجــازی.

سؤاالت	تحقیق

ــت ســازمان صــدا  ــا محوری ــران ب ــن در ای 1. نقاط قــوت سیاســت گذاری رســانه های نوی

و ســیما و مرکــز ملــی فضــای مجــازی چیســت؟ 

2. نقاط ضعــف سیاســت گذاری رســانه های نویــن در ایــران بــا محوریــت ســازمان صــدا 

و ســیما و مرکــز ملــی فضــای مجــازی چیســت؟ 

3- فرصت هــای سیاســت گذاری رســانه های نویــن در ایــران بــا محوریــت ســازمان 



84

دوره 16
 پیاپی 42

 تابستان 1401

تحلیل نشانه  شناختی بازنمایی خانواده در مجموعه  های تلویزیونی ....

ــد؟  ــازی کدام ان ــای مج ــی فض ــز مل ــیما و مرک ــدا و س ص

4. تهدید هــای سیاســت گذاری رســانه های نویــن در ایــران بــا محوریــت ســازمان 

ــت؟  ــازی چیس ــای مج ــی فض ــز مل ــیما و مرک ــدا و س ص

پیشینۀ	تحقیق

در ایــن مقالــه، پژوهش هــای مختلفــی در داخــل و خــارج از کشــور مــورد بررســی قــرار 

گرفته انــد کــه بــه عنــوان نمونــه بــه تعــدادی از آنهــا اشــاره می شــود: 

جدول1. خالصۀ پیشینۀ پژوهش های داخلی و خارجی

ردیف
نویسندگان

سال انجام 
پژوهش

نتایج پژوهش
صفحه

1
1391خاشعی

در این پژوهش، فقدان یک الگوی تدوین سیاست )استراتژی( در 
سطح ملی در حوزۀ رسانه ای کشور مورد بررسی قرار گرفته است. 

62

2

روشندل 
اربطانی و لبافی

1391

شش عامل عمده بر فرايند سياست گذاري در سازمان صدا و 
سيماي جمهوري اسالمي ايران تأثيرگذار هستند: »1. فشارهاي 

سياسي؛ 2. عوامل قانوني و نظارتي؛ 3. تفكر رقابتي؛ 4. 
ويژگي هاي شخصيتي سياست گذاران؛ 5. عوامل فرهنگي و 

ارزشي؛ 6. عوامل تخصصي.«

-146
144

3
بصیریان 
جهرمی، 

خانیکی و 
دیگران

1392

»میان سیاست های سازمان صدا و سیما در به کارگیری شبکه های 
اجتماعی و به خصوص فیس بوک، در مواردی تفاوت وجود دارد. 
اما در مقابل، نگرش افراد مشهور )خبرنگار، مجری و گوینده( و 

فعال در شبکۀ اجتماعی فیس بوک نسبت به استفاده از آن منفی 
نیست.« 

52

4
الوانی، خنیفر و 

همکاران
1393

در این تحقیق »ضمن تحلیل ادوار خط مشـی گـذاری فضـای 
مجازی کشـور، سـعی شـده مـدل مفهـومی و درعـین حـال، 

واقعـی و قابـل اجـرا بـرای خط مشی گذاری فضای مجازی ترسیم 
و ارائه شود.«

75

5

1394لبافی

»در این رساله، محقق سعی کرده تا به سؤال اصلی تحقیق یعنی 
ساز و کار سیاست گذاری خبری اثربخش در سیما به منظور 

استفاده در انتخابات ریاست جمهوری پاسخ داده و در این راستا 
مدلی مناسب طراحی کند.« 

4

6
1395اکبرزاده جهرمی

»هم گرایـی تلویزیـون و اینترنت در ایـران همگـام بـا رونـدهای 
نئولیبرالبیسـتی صـنعت تلویزیـون در جهـان متـأثر از 

خصوصی سازی و تجاری شدن فزاینده است.«

7
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7
حسن 

نژادکاشانی و 
نصرالهی

1396

»پژوهش صورت گرفته، به عنوان منبعی جامع و ارزشمند در 
پژوهش های سیاست گذاری عمومی فضای مجازی می تواند در 
تصمیمات و اقدامات کالن سیاست گذاران عمومی در این حوزه 

مدد رسان باشد.«

27

8
خواجه سروی و 

بیات
1396

»دین مداری«، »اخالق مداری« ، امیدبخشی و »آگاهی بخشی« از 
شاخصه های اصیل در طراحی و سیاست گذاری رسانۀ مطلوب در 

جامعۀ اسالمی است.«

105

9

خجسته 
باقرزاده

1398

»پنج مؤلفۀ رویکرد بازار آزاد یا قانون گذاری و تنظیم گری، چگونگی 
مخاطب شناسی، نوع هنجار حاکم بر رسانه، وضعیت سپهر 

رسانه ای حاکم بر ایران و ارتباطات محتوامحور و فنی محور از 
عوامل کلیدی رسانه ای در سیاستگذاری برای رادیوـ تلویزیون 

ایران محسوب می شوند.«

109

10

1398باستانی

»این پژوهش نشان داد که چگونه مخدوش شدن اعتبار منبع در 
رسانه های اجتماعی، در کنار رشد خیره کننده رسانه های اجتماعی و 
سهولت ایجاد رسانه و پوشش خبری با کمترین امکانات، تجربه و 
تخصص، باعث رشد اخبار ساختگی و کاهش اعتماد مخاطبان به 

محتوای رسانه ها شده است.«

327

علوی 11
پور،عسکری و 

همکاران
1399

»به علت تعدد نهاد های تصمیم گیر در زمینۀ سیاست گذاری 
سواد رسانه ای، تمایز روشنی میان آموزش سواد رسانه ای 
و فرهنگ سازی در این زمینه دیده نشده و عدم تعادل در 

برنامه ریزی ها، به سیاست گذاری های ناموفق رهنمون شود. «

165

12Smith, Paul2009 در دو دهۀ گذشته سیاست گذاری دولت بریتانیا در قبال«
تلویزیون دیجیتال  تغییر یافته و توسعه فناوری های پخش 

دیجیتال منجر به ظهور نظام پیچیده تری از سیاست گذاری در 
این کشور شده است. امروزه با افزایش مالکان و سهامداران 

رسانه ونفوذ نهادهای سیاسی به این فرایند ،دولت مرکزی کنترل 
کمتری می تواند بر فرایند سیاست گذاری رسانه ای داشته باشد. در 
سیاست گذاری جدید،تغییر از حکمرانی و مالکیت رسانه به سمت 

اداره کردن و مدیریت رسانه بوده است.«

56

13 Freedman,
Des

»تحقیقات رسانه ای معموالً بر مداخلۀ دولت، فعالیت های 2010
قانونگذاری و فعالیت جامعۀ مدنی تمرکز دارد. اما تحلیلگران 

سیاستگذاری باید فراتر از مسائل سطحی و قابل مشاهده در حوزۀ 
رسانه بنگرند و فرایندهای ایدئولوژیک که سیاستگذاری رسانه ای 
از آن تأثیر می پذیرد و آن را به سمت رهیافت های جایگزین سوق 

می دهند را با توجه بیشتری بنگرند.«

344
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14
 Suresh, Smita

& et al
2017

»رسانه ها تا کجا توانسته اند با پوشش اخبار و رویداد های این 
بحران )بحران غذایی(در قالب های رسانه ای متنوع سیاست گذاران 
بحران در آن کشور ها را متقاعد کنند تا سیاست هایی را اعمال 

کنند که مدنظر افکار عمومی و رسانه هاست.«

1651

15
Reid2018

»رویکرد مخاطب محور در تعیین سیاست های کمیسیون 
مطبوعات آفریقای جنوبی آن گونه که باید و شاید تأثیرگذار باشد 

و موردتوجه قرار گیرد، آن گونه نبوده است.« 

89

16
 Fiaz &
Qureshi

2018
»چهار سوژه ای که در توییتر مطرح شده، هر چهار مورد از سوی 
دولت و پارلمان پاکستان و مسئوالن ملی و محلی مورد توجه 

واقع شده است.«

208

17
 Zhang,Li &

et al
2018

»چرا در طول سالیان متمادی رسانه های سنتی و رسانه های 
اجتماعی جدید چین از چهارچوبی بهره مند نشده اند که بتوانند در 

فرایند سیاست گذاری عمومی این کشور تأثیرگذار باشند؟«

129

18
Faroog2020

» در افغانستان، رسانه ها بر سیاست گذاران و مقامات باالتر تأثیر 
می گذارند تا مطابق توصیه های کارگزاران و نهادهای رسانه ای عمل 

کنند.«

5821

ــوان  ــانه ای می ت ــت گذاری رس ــوزۀ سیاس ــده در ح ــام ش ــات انج ــه تحقیق ــی ب ــا نگاه ب

حســن   ،)1393( همــکاران  و  خنیفــر  الوانــی،   ،)1391( خاشــعی  تحقیــق  کــه  گفــت 

نژادکاشــانی و نصرالهــی )1396( خواجه ســروی و بیــات )1396(، علوی پــور، عســکری 

درراســتای   )2018( ریــد1  و   )2009( اســمیت   ،)2010( فریدمــن   ،)1399( همــکاران  و 

از مأموریــت دولــت و حاکمیــت  دیدگاهــی کــه سیاســت گذاری رســانه ای را بخشــی 

ــان  ــی )1391(، بصیری ــی و لباف ــق روشــندل اربطان ــد، قابل دســته بندی اســت. تحقی می دان

جهرمــی، خانیکــی و دیگــران )1392(، لبافــی)1394(، اکبــرزاده جهرمــی )1395( و خجســته 

ــد  ــه فراین ــتند ک ــازمانی هس ــانۀ س ــات آسیب شناس ــرۀ تحقیق ــز در زم ــرزاده)1398( نی باق

کرده انــد.  بررســی  را  ماننــد صــدا وســیما  رســانه ای  در ســازمان های  سیاســت گذاری 

پژوهش هــای ســورش، اســمیتا2و دیگــران )2017(، فیــاض و قورشــی3)2018( نیــز در زمــرۀ 

ــوزۀ  ــده در ح ــای تعیین کنن ــوان متغیر ه ــه عن ــانه ها ب ــه رس ــه ب ــتند ک ــی هس پژوهش های

ــگاه می کننــد و آن را عامــل یاری رســان و علتــی تعیین کننــده در  سیاســت گذاری عمومــی ن

1. Reid

2. Suresh,Smita & et.al

3. Fiaz & Qureshi

4. Zhang, Li & et.al
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ــز در زمــرۀ  ــی4و همــکاران)2018( نی ــگ، ل ــد و پژوهــش ژان ــد سیاســت گذاری می دانن فراین

پژوهش هایــی اســت کــه صرفــًا نقــش مجــرا )کانــال( را درارتبــاط بــا سیاســت گذاری بــرای 

ــۀ  ــه در زمین ــد ک ــان می ده ــا نش ــینۀ پژوهش ه ــدی پیش ــت. جمع بن ــل اس ــانه ها قائ رس

ــز  ــیما و مرک ــدا و س ــازمان ص ــت س ــا محوری ــران ب ــن در ای ــانه های نوی ــت گذاری رس سیاس

ــای  ــدود پژوهش ه ــه و در مع ــورت نگرفت ــادی ص ــای زی ــازی، پژوهش ه ــای مج ــی فض مل

انجــام شــده بــرای صــدا و ســیما، سیاســت گذاری ایــن رســانه از جنبــۀ دیــداری و شــنیداری 

مدنظــر بــوده اســت. بــرای مرکــز ملــی فضــای مجــازی هــم از جنبــۀ سیاســت گذاری رســانه ای 

ــه از  ــی داشــته اند ک ــۀ حقوق ــی انجــام نشــده و بیشــتر پژوهش هــا جنب پژوهشــی چندان

ــه نظــر می رســد. ــع ب ــق پیــش رو بدی ــن لحــاظ، تحقی ای

	چهارچوب	نظری	

ــاوری و  ــی فن ــای اجتماع ــدی، نظریه ه ــتفاده و رضامن ــای اس ــه از نظریه ه ــن مقال در ای

ــت و فضــای مجــازی اســتفاده شــده اســت. نظریه هــای هوی

1.	نظریۀ	استفاده	و	رضامندی

ــرد  ــز11 مطــرح شــد. »رویک ــه ای از کات ــار در مقال ــن ب ــدی اولی ــۀ اســتفاده و رضامن نظری

اســتفاده و رضامنــدی ماننــد ســایر رویکردهــا در ارزیابــی پیامدهــای انســانی فناوری هــای 

ــی از  ــور آن، یک ــت مخاطب مح ــل ماهی ــه دلی ــرد ب ــن رویک ــرد دارد. ای ــی کارب ــن ارتباط نوی

موفق تریــن رویکردهــای ارتباطــی در فضــای مجــازی محســوب می شــود.« )هاشــمی، 

ــانه ها را  ــر رس ــۀ تأثی ــان اولی ــرد، بنی ــن رویک ــکاران،1390: 203(. »ای ــوش و هم دیندارفرک

کــه مخاطــب را منفعــل و گیرنــدۀ ِصــرف پیام هــای رســانه می دانــد، رد می کنــد و در 

ــن رو از  ــد. از ای ــوای رســانه فــرض می کن ــدۀ محت ــل، مخاطــب را فعــال و انتخاب کنن مقاب

ــا  ــر نیاز هــای شــخصی، جهت گیری هــا و فعالیت هــای تفســیری مخاطــب ب ــدا ب ــان ابت هم

ــر  ــه نظ ــو، 1381: 15(. ب ــد.« )نیک ــد می کن ــاوت تأکی ــردی متف ــی و ف ــای اجتماع ویژگی ه

ــه ســوی اســتفاده از  ــد مخاطــب را ب ــی می توان ــن رویکــرد، نیاز هــای گوناگون هــواداران ای

رســانه ســوق دهــد کــه »مهم تریــن آنهــا عبارت انــد از: ســرگرمی و تفریــح، کســب، اطــالع 

و یادگیــری، گــذران اوقــات فراغــت، اســتفادۀ اجتماعــی، کســب هویــت شــخصی و ارتقــای 

ــور، 1380: 92-90(. ــوی« )کاظمی پ ــۀ معن روحی

1. Katz
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2.	نظریه	های	اجتماعی	فناوری

ــه  ــانه ای در چ ــه رس ــرد چ ــم می گی ــه تصمی ــت ک ــه اس ــن جامع ــه، ای ــن نظری ــق ای طب

مقطعــی بایــد بــرای رفــع نیازهــا و ارزش هــای جامعــه وارد عمــل شــود. بــه همیــن ســبب، 

ــه  ــک ب ــاظ ایدئولوژی ــا را از لح ــوان آنه ــانه ها می ت ــای رس ــا و کاربرده ــدی نیازه در طبقه بن

ــی  ــای اجتماع ــرد. نظریه ه ــیم بندی ک ــده تقس ــان و آگهی دهن ــان، اطالع رس ــانۀ پیام رس رس

ــرار می دهــد: ــر را مــورد بررســی ق ــکات زی ــاوری ن فن

1. »چگونگــی تأثیــر فناوری هــای جدیــد ارتباطــی بــر شــیوۀ زندگی فــردی از لحــاظ کیفیت 

زندگــی، روابــط و فعالیت هــای خانوادگــی، روابــط اجتماعــی، نقــش طبقه بنــدی، جنســیت، 

رشــد آگاهــی، بهره گیــری از اوقــات فراغــت، ارزش هــای زندگــی و کســب اطالعــات.

2. چگونگــی تأثیــر فناوری هــای جدیــد ارتباطــی بــر نظــام اجتماعــی از طریــق افزایــش 

یــا کاهــش شــکاف اطالعــات و تغییــر در فعالیت هــای جوامــع کوچــک.

ــت، دسترســی  ــات دخال ــه و در چــه شــرایطی موجب ــد ارتباطــی چگون ــاوری جدی 3. فن

ــا  ــران ب ــتفاده کنندگان و مدی ــان اس ــی می ــون ارتباط ــطوح گوناگ ــارکت را در س ــا مش و ی

ــی،1394: 137( ــژاد و بهرام ــی آورد؟« )وردی ن ــم م ــات فراه ــوای ارتباط محت

3.	نظریه	های	هویت	و	فضای	مجازی

دیــدگاه  اصلــی  »درونمایــۀ  مثبــت:  رویکــرد  بــا  اجتماعــی  نظریه هــای   .3.1

پسامدرنیســت هایی چــون تــورکل1و اســتون2پیرامون تأثیــرات هویتــی حضور در فضــای مجازی 

حــول ایــن محــور شــکل گرفتــه کــه فضــای مجــازی فضایــی ر هایی بخــش اســت کــه بــه کاربــر، 

اجــازۀ ر هایــی از بــدن و بســیاری از محدودیت هــای دیگــر و شــکوفایی جنبه هــای مختلــف خــود 

را- کــه پیــش از ایــن قــادر بــه بیــان و نمایانــدن آنهــا نبــود- می دهــد.« )کوثــری، 1386: 68(.

ــی از  ــات، ترکیب ــته از نظری ــن دس ــی: ای ــرد منف ــا رویک ــی ب ــای اجتماع 3.2. نظریه ه

نظریــات و رویکردهــای به نســبت بدبینانــه بــه تأثیــرات حضــور در فضــای مجــازی- بــه ویــژه 

1. Turkle  

2. Astone

3. Miller

4. Thompson

5. Goffman
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ــات و  ــاد از نظری ــده  و در انتق ــور پراکن ــه ط ــات ب ــن نظری ــت. ای ــی- اس ــاد هویت در ابع

گرفته انــد.   رویکردهــای به نســبت خوش بینانــۀ پسامدرنیســت ها شــکل 

3.3. نظریه هــای اجتماعــی میانــه رو: ایــن نظریــه، ترکیبــی از دو نظریــۀ  مطرح شــدۀ 

قبلــی اســت کــه در برخــی مــوارد، نگاهــی مثبــت بــه فضــای مجــازی دارد و در برخــی مــوارد 

نیــز نگاهــی منفــی. میلــر 3،تامپســون4و گافمــن5 از طرفــداران ایــن نظریــه هســتند. 

روش	شناسی	تحقیق

ــازمان  ــوردی س ــۀ م ــران، مطالع ــن در ای ــانه های نوی ــت گذاری رس ــوع سیاس ــرای موض ب

صــدا و ســیما و مرکــز ملــی فضــای مجــازی از روش کمی-کیفــی رویکــرد ماتریــس تحلیلــی 

ــن  ــت. ای ــده اس ــتفاده ش ــاخت یافته اس ــه نیمه س ــزار مصاحب ــتفاده از اب ــا اس ــوآت ب س

ــق بازشناســی و  ــه از طری ــرد اســت ک ــن راهب ــت و تدوی ــل وضعی ــرای تحلی ــزاری ب روش اب

ــا  ــدی فرصت ه ــی و طبقه بن ــتم و بازشناس ــای درون سیس ــا و ضعف ه ــدی قوت ه طبقه بن

ــن روش،  ــاس ای ــود. براس ــام می ش ــتم انج ــارج سیس ــط خ ــود در محی ــای موج و تهدیده

یــک اســتراتژی مناســب قوت هــا و فرصت هــا را بــه حداکثــر و ضعف هــا و تهدیدهــا را بــه 

حداقــل ممکــن می رســاند. بــرای ایــن منظــور، نقاط قــوت و ضعــف و فرصت هــا و تهدیدهــا 

ــد داده می شــوند و گزینه هــای اســتراتزی از بیــن  ــت کلیWT,ST,WO,SOپیون ــار حال در چه

ــی  ــات اکتشــافی توصیف ــردآوری اطالع ــا انتخــاب می شــود.»روش ســوات برحســب گ آنه

ــرد  ــه و توصیــف ابعــاد آن در جامعــۀ موردبررســی(، برحســب کارب )کشــف عناصــر چهارگان

ارزیابــی راهبــردی )ارزیابــی ســازمان و محیــط و ارائــه راهبــرد بــرای تقویــت و بهبــود( و نــوع 

ــه،  پژوهــش تلفیقــی )کمــی کیفــی، در شــناخت عناصــر و ابعــاد از طریــق اســناد، مصاحب

ــدی و وزن دهــی و محاســبه اولویــت راهبرد هــا  ــدی، اولویت بن روایت هــا کیفــی و درجه بن

کمــی( اســت. بــا توجــه بــه نــگاه بــه آینــده و ترســیم وضعیــت مطلــوب در آینــده از نــوع 

ــر، 1398: 216(. ــی رود« )خجی ــمار م ــه ش ــز ب ــی نی ــای آینده پژوه پژوهش ه

نحوۀ	جمع	آوری	داده	ها

در ایــن تحقیــق، نحــوۀ سیاســت گذاری رســانه های نویــن در کشــور بــا محوریــت صــدا 
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و ســیمای جمهــوری اســالمی ایــران و مرکــز ملــی فضــای مجــازی مــورد بررســی قــرار گرفتــه 

و بــا مطالعــۀ محیــط خارجــی و محیــط داخلــی ایــن ســازمان و مرکــز، شــناخت عوامــل مؤثــر 

ــه و  ــورت اولی ــه ص ــور ب ــن در کش ــانه های نوی ــت گذاری رس ــف سیاس ــای مختل در زمینه ه

نســبی حاصــل شــده اســت. بــا توجــه بــه شــناخت بــه دســت آمــده، نســبت بــه آمــاده 

ــرده  ــدام ک ــرای انجــام مصاحبه هــای نیمه ســاختاریافته اق ــی ب ــردن کاربرگ هــای موضوع ک

و ســپس مصاحبه هــای انجام شــده را موردتجزیــه و تحلیــل و مقوله بنــدی قــرار داده ایــم. 

جامعۀ	آماری

ــره، زمینــه ی رســیدن بــه  ــا افــراد خب ــا توجــه بــه این کــه در ایــن تحقیــق مصاحبــه ب ب

ــران کل،  ــذا جامعــۀ مــورد مطالعــه از متخصصــان، مدی ــد، ل ــر را فراهــم می کن عوامــل مؤث

ــا  ــازمان ب ــن س ــگران و... ای ــدگان، پژوهش ــردبیران، تهیه کنن ــان، س ــی، معاون ــران میان مدی

ســابقۀ بیــش از 10ســال، افــراد مطلــع و خبرگانــی بــود کــه بــر جنبه هــای مختلــف موضــوِع 

تحقیــق اشــراف علمــی و تجربــی داشــتند و بــا سیاســت های ســازمان صــدا و ســیما آشــنا 

ــگاه و  ــان دانش ــاتید و مدرس ــز اس ــازی نی ــای مج ــی فض ــز مل ــرای مرک ــن ب ــد؛ همچنی بودن

ــه،  پژوهشــگران حــوزۀ سیاســت گذاری و فناوری هــای نویــن ارتباطــات کــه پژوهــش، مقال

ــارۀ ایــن شــورا و رســانه های نویــن داشــته اند از  همــکاری چندیــن ســاله و مطالعاتــی درب

ــد.  ــق بودن ــن تحقی ــوندگان در ای مصاحبه ش

حجم	نمونه	و	تعداد	افراد	مصاحبه	شونده

در ایــن پژوهــش، بــرای نمونه گیــری بــرای انجــام مصاحبه هــا از روش نمونه گیــری 

هدفمنــد اســتفاده شــده اســت. یــک گــروه اولیــه از متخصصــان جهــت مصاحبــه، 

انتخــاب شــده و ســپس گروه هــای بعــدی جهــت مصاحبــه، توســط همیــن گــروه معرفــی 

گردیدنــد و نمونه گیــری تــا جایــی تــداوم یافــت کــه بــا ادامــه نمونه گیــری، هیــچ اندیشــۀ 

جدیــدی بــه وجــود نیامــده و بــه اصطــالح پژوهــش بــه اشــباع نظــری و کفایــت رســیده 

باشــد. »ولکات«1بیــان می کنــد که»تمایــل بــه اســتفاده از انــدازۀ بــزرگ نمونــه، ریشــه در 

ــه  ــی ک ــورد. در حال ــم می خ ــه چش ــم در آن ب ــه تعمی ــاز ب ــه نی ــی دارد ک ــای کم پژوهش ه

ــار پژوهــش، حتــی ممکــن  نمونــه بــزرگ در پژوهش  هــای کیفــی، عــالوه بــر افــزودن بــر ب

اســت بــه آن زیــان نیــز برســاند؛ زیــرا ایــن احتمــال هســت کــه نمونــۀ بــزرگ، بــدون دقــت 

1. Wolcott
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ــی  ــه خیل ــه ای ک ــی، نمون ــش کیف ــر در پژوه ــرف دیگ ــد. از ط ــک باش ــۀ کوچ ــای نمون و غن

بــزرگ باشــد متن هــای خیلــی زیــادی بــه دســت می دهــد کــه پژوهشــگر را بــا خطــر یــک 

تجزیــه و تحلیــل چندســطحی یــا ناقــص روبــه رو می ســازد. در حالــی کــه نمونــۀ کوچــک بــه 

ــژۀ شــرکت کننده و تفســیرهای  ــر پاســخ های وی ــه ب ــکان را می دهــد ک ــن ام پژوهشــگر، ای

فــردی مســلط باشــد. بــه طــور کلــی در پژوهــش کیفــی توجیهــی بــرای وجــود نمونــه بســیار 

ــراد مصاحبه شــونده در  ــن، تعــداد اف ــدارد.« )هومــن، 1389:. 92(.بنابرای ــزرگ وجــود ن ب

ایــن تحقیــق،26 نفــر بودنــد. 12نفــر بــرای صــدا و ســیما و14نفــر بــرای مرکــز ملــی فضــای 

مجــازی.

	اعتبار	و	پایایی	تحقیق	

بــدون وجــود دقــت علمــی، پژوهــش )کّمــی یــا کیفــی( بــی ارزش بــوده و مطلوبیــت 

خــود را از دســت می دهــد؛ بنابرایــن، دغدغــه نســبت بــه پایایــی و روایــی در همــه 

شــیوه های پژوهــش مــورد توجــه بســیاری از پژوهشــگران قــرار دارد. »در پارادایــم قیاســی- 

ــه طــور  ــا یــک ســنجۀ خــاص کــه ب ــه ایــن نکتــه دارد کــه آی فرضیــه ای، پایایــی، اشــاره ب

ــج مشــابهی  ــه نتای ــد منجــر ب ــی رود، می توان ــه کار م ــوم ب ــک مفه ــرای ســنجش ی ــّرر ب مک

ــنجۀ  ــک س ــدی ی ــه ح ــا چ ــه ت ــد ک ــان می ده ــی، نش ــر؟ و روای ــا خی ــود ی ــان ش ــر زم در ه

ــد.«  ــکاس می ده ــی را انع ــت بررس ــوم تح ــی مفه ــای واقع ــی، معن ــور مکف ــه ط ــی ب تجرب
ــاد«  ــت اعتم ــوت و موهــاوس« )1994(، »قابلي ــری، 1387: 148(. »ميك ــرد، مظف )دانایی ف

ــا  ــدد آنه ــه م ــه ب ــل را ك ــار عام ــان چه ــد. آن ــرح مي كنن ــي را مط ــش كيف ــاي پ ژوه طرح ه

اعتمادســازي مي شــود، چنيــن خالصــه مي كننــد:»1. اســتفاده از چنــد روش بــراي گــردآوري 

داده هــا، 2. بازرســي مســير كســب اطالعــات، 3. وارســي از ســوي افــراد تحــت بررســي و 4. 

ــي«)عظیمی،1392: 28(. ــروه پژوهش گ

در ایــن تحقيــق، بــرای تعییــن روایــی یافته هــا از فــن تثلیــث، شــامل گــروه پژوهــش، 

منابــع تأییدگــر و محققــان بیــرون از دایــره پژوهــش اســتفاده شــد. همچنیــن، اطالعــات و 

بازخــورد خبــرگان حوزه هــای مختلــف پژوهــش بــا ارائــه نتایــج پژوهــش بــه آنهــا دریافــت 

ــد؛ روش  ــه ش ــره گرفت ــف به ــش از دو روش مختل ــن پژوه ــی ای ــن پایای ــرای تعیی ــد. ب ش

نخســت، هدایــت دقیــق جریــان مصاحبــه بــرای گــردآوری داده هــا بــوده کــه ایــن مســئله 

بــه افزایــش وابســتگی کمــک کــرده اســت و روش دوم ایجــاد فرایندهــای ســاختارمند بــرای 
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اجــرا و تفســیر مصاحبه هــا بــوده اســت کــه همگــی براســاس یــک نــوع روش تحلیــل مــورد 

بررســی قرارگرفتــه و در افزایــش دقــت پژوهــش مؤثــر بوده انــد.

جدول 2. مشخصات مشارکت کنندگان در پژوهش مرکز ملی فضای مجازی

رشتۀ تحصیلیسمتردیف
)PH.D(

ارتباطاتعضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی1

ارتباطاتعضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی2

ارتباطاتمدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی-واحد شهرداری تهران 3

ارتباطاتمدرس دانشگاه آزاد اسالمی-واحد تبریز4

ارتباطات عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی-واحد تهران مرکز5

علوم سیاسیعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی-واحد تهران شمال6

ارتباطات  مدرس گروه روابط عمومی و روزنامه نگاری دانشگاه پیام نور تبریز7

ارتباطاتعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات8

  ارتباطاتعضوهیئت علمی دانشگاه پیام نور 9

ارتباطاتمدرس دانشگاه خزر باکو10

جامعه شناسیعضو هیئت علمی دانشگاه تبریز11

ارتباطاتمدیر گروه سابق گروه روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی بنیاد شهید12

  هنر و ارتباطاتعضو هیئت علمی دانشگاه نبی اکرم)ص(13

ارتباطاتمدیر گروه روابط عمومی و امور رسانه جهاد دانشگاهی 14

جدول 3. مشخصات مشارکت کنندگان در پژوهش صدا و سیما

سمتردیف
 رشتۀ تحصیلی

)PH.D (

  ارتباطاتمدیر گروه سابق گروه رسانه و افق ادارۀ کل آموزش و پژوهش معاونت سیاسی1

  ارتباطاتسردبیر و پژوهشگر سابق اداره کل پژوهش های رادیو2

  ارتباطاتپژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات صدا و سیما3

مدیریتپژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات صدا و سیما-مرکزآذربایجان شرقی4

  ارتباطاتپژوهشگر ارشد اداره کل نظارت و ارزیابی معاونت سیاسی5

  ارتباطاتمدیر کل مطالعات رسانه و ارتباطات مرکز تحقیقات صدا و سیما6

  مدیریت خبرنگار ارشد و اسبق ایران در باکو7

  حقوق بین معاون خبر صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی8
الملل

  مدیریت رسانهسردبیر خبرگزاری صدا و سیما9
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  ارتباطاتارزیاب پخش معاونت سیما10

  ارتباطاتتهیه کنندۀ ارشد معاونت سیما11

  مدیریت رسانهکارشناس ارشد تحقیقات سیاسی معاونت سیاسی12

یافته	های	پژوهش	

در جــدول ماتریــس ارزیابــی عوامــل داخلــی و خارجــی ســازمان صــدا و ســیما و مرکــز 

ملــی فضــای مجــازی 27قــوت و فرصــت و 27ضعــف و تهدیــداز مصاحبه هــا احصــا 

ــه  ــد ب ــف و تهدی ــا و 11 ضع ــوان مزیت ه ــه عن ــت ب ــوت و فرص ــت. 12 نقطه ق ــده اس ش

ــداد 15  ــیما و تع ــدا وس ــن در ص ــانه های نوی ــت گذاری رس ــای سیاس ــوان محدودیت ه عن

ــوان  ــه عن ــد ب ــف و تهدی ــداد 16 ضع ــا و تع ــوان مزیت ه ــه عن ــت ب ــوت و فرص ــه ق نقط

محدودیت هــای سیاســت گذاری رســانه های نویــن بــرای مرکــز ملــی فضــای مجــازی .

)IFAS( جدول 4. ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
 )سازمان صدا و سیما (                             )  مرکز ملی فضای مجازی(

S1 فراوانی مخاطبان و 
انحصار پخش رادیویی 

و تلویزیونی 
  S2 اعتماد مردم و 
نظام به صدا و سیما

S3 ساختار تشکیالتی 
سراسری در کشور 

S4تغییرات 
محتوایی،تجهیزاتی و 

فنی به روز 
  S5بدنه قوی 

کارشناسی،علمی و 
پژوهشی

  S6تولید برنامه های 
دینی،ملی ،بومی و 

فرهنگی 
S7 آموزش مستقیم و 
غیر مستقیم مخاطبان

W1 بوروکراسی گسترده 
اداری وضمانت اجرایی 

اندک سیاست ها
 W2 اتخاذ سیاست های 
محافظه کارانه به دلیل 

برخی مالحظات
W3 ضعف دانش 

سیاست گذاران و نبود 
پشتوانه علمی در برخی از 

سیاست ها
W4توجه نکردن به 

سالیق مخاطبان و ابعاد 
اقتصادی و فرهنگی این 

تکنولوژی ها 
W5 متناسب نبودن 

سیاست های سازمان با  
تحوالت پیچیده این حوزه 

W6 موازی کاری در 
سیاست گذاری ها با سایر 

سازمان ها

S1 توجه به ارزشها و 
هنجارهای بومی ملی و 
مذهبی در سیاست ها

S2 ارتباط با مراکز 
دانشگاهی و پژوهشی 
S3 تجربه و تخصص 

باالی اعضا
S4 سیاست گذاری در 
راستای تقویت پیام 

رسان های داخلی
S5 توجه به نیازهای 
مخاطبان در سیاست 

ها
S6 داشتن نگاه 

متوازن و توسعه مدار
S7 حضور روسای سه 

قوه در شورا)مرکز(
S8 دارای باالترین 

قدرت سیاست گذاری، 
نظارت و اجرا

W1 نداشتن اجماع برای 
تعیین مدل مطلوب

W2 بی توجهی به ابعاد 
اقتصادی و اشتغالزایی این 

حوزه
W3 اجرایی نشدن سیاست 
ایجاد شبکه ملی اطالعات 
و موفقیت نبودن سیاست 

ایجاد پیام رسان های داخلی 
قوی

W4 بودجه و اعتبار اندک
W5 استفاده گزینشی از 

نخبگان
W6 غلبه نگاه سیاسی و 

امنیتی به نگاه علمی
W7 تضاد سیاست ها با 

واقعیت های جامعه
W8 پیشرو نبودن و اتخاذ 

تصمیم های دیر هنگام
W9 نداشتن حساسیت و 

دانش روز برخی اعضا
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)EFAS( جدول5. ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

 )سازمان صدا و سیما(                                                    )مرکز ملی فضای مجازی(

O1فرصتی برای توسعۀ 
اقتصادی و تعامل با 

بخش خصوصی
O2 استفاده از فرصت 

دسترسی همگانی 
به موبایل و اینترنت 
برای تولید محتوای 

مخاطب پسند  
 O3تعامل با حوزۀ 
مجازی سازمان های 
داخلی و کشورهای 

اسالمی
 O4مدیریت افکار 

عمومی و ارتقای سواد 
مخاطبان از طریق این 

بستر
 O5جامعۀ دانشگاهی 
متخصص در این زمینه 

در کشور

T1تهدیدات سایبری و 
جنگ نرم دشمن از طریق 

این فضا
 T2 تأثیرگذاری 

نهادهای غیررسمی در 
سیاست گذاری های 

سازمان
T3 هم پوشانی 

سیاست های سایر 
نهادها با سیاست های 

سازمان در این حوزه
 T4اقبال به شبکه های 
مجازی خارجی به دلیل 
ضعف پیام رسان های 

داخلی
 T5گسترش روز 

افزون این فناوری ها 
و عقب ماندگی 
سیاست گذاران 

O1نگاه مثبت مسئوالن ارشد 
نظام به این حوزه

O2ظرفیت شرکت های 
دانش بنیان و بخش خصوصی 

O3حضور اثر گذار در 
شبکه های جهانی به منظور 

ترویج گفتمان انقالب 
O4رشته های مرتبط تحصیلی 

و نیروی های متخصص 
دانشگاهی 

O5ارتقای سواد رسانه ای 
مخاطبان و تقویت اعتماد 

آنها به نظام 
O6تولید محتوا هایی منطبق 
با ارزش ها، فرهنگ و سبک 

زندگی ایرانی -اسالمی
O7استفاده از فرصت ایجاد 

شبکۀ ملی اطالعات به منظور 
نظارت بر فضای مجازی کشور 

T1 گرایش به سمت 
فرهنگ و ارزش های 

غربی 
T2تمرکز محتوای 

داخل بر بستر 
کانال های رسانه ای 

بیگانه
T3رقبای تصمیم گیر 

قوی در خارج
T4اقبال مخاطبان 

به شبکه های مجازی 
خارجی

T5مسدود کردن 
دسترسی به شبکه های 

اجتماعی مجازی
T6تحریم ها و کمبود  

تجهیزات 
T7دخالت های 

سلیقه ای، حزبی، 
امنیتی و غیررسمی

	تحلیل	و	ارزیابی	نقاط	قوت	و	ضعف	)عوامل	داخلی(

در تکمیــل جــدول تحلیــل عوامــل داخلــی، در ســتون دوم بــا توجــه بــه میــزان اهمیــت 

هــر مؤلفــه و مقایســۀ ایــن مؤلفه هــا بــا یکدیگــر، ضریــب اهمیــت بیــن صفــر و یــک بــه آن 

مؤلفــه اختصــاص داده می شــود. مقــدار ایــن ضریــب بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه مجمــوع 

ــه هــر عامــل، عــددی  ــرای انجــام ایــن کار بهتــر اســت ب ضرایــب مؤلفه هــا، یــک باشــد. ب

بیــن 1تــا 5 را اختصــاص داده ســپس ســتون را نرمالیــزه کــرده تــا وزن هــای بیــن صفرتــا 

یــک بــرای هــر عامــل بــه دســت آمــده و مجمــوع اوزان نیــز یــک شــود.در ســتون ســوم بــا 

توجــه بــه عالــی یــا معمولــی بــودن قوت هــا بــه ترتیــب رتبــه 4 یــا 3 و بــه لحــاظ جــدی یــا 

معمولــی بــودن ضعف هــا بــه ترتیــب رتبــه 1 یــا 2 اختصــاص داده می شــود. امتیــاز وزن دار 

هــر عامــل را از طریــق حاصــل ضــرب ضریــب درجــۀ اهمیــت در امتیــاز حاصــل از متوســط 

نقطه نظــرات نخبــگان )رتبه(بــه دســت مــی آوریــم. در صورتــی کــه جمــع کل امتیــاز نهایــی 

عوامــل داخلــی در ایــن جــدول بیــش از2/50باشــد قوت هــای پیــش رو بــر ضعف هــای آن 
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غلبــه خواهــد داشــت و چنانچــه ایــن امتیــاز کمتــر از2/50باشــد، بیانگــر غلبــۀ ضعف هــا 

بــر قوت هــا خواهــد بــود.

جدول 6. ماتریس عوامل داخلی

      )سازمان صدا و سیما (                                          ) مرکز ملی فضای مجازی(

مهم ترین 
قوت ها

ضریب نهاییرتبهضریب
مهم ترین 

قوت ها
رتبهضریب

ضریب 
نهایی

1 S0/0793/660/2891 S0/0663/710/ 244

2 S0/0723/580/2572 S0/0553/420/188

3 S0/0883/830/3373 S0/0513/350/170

4 S0/0653/410/2214 S0/0553/420/188

5 S0/0703/500/2455 S0/0553/420/188

6 S0/0723/580/2576 S0/0553/420/188

7 S0/0653/410/2217 S0/0563/500/196

8 S0/0693/780/260

مهم ترین 
ضعف ها

ضریب نهاییرتبهضریب
مهم ترین 
ضعف ها

رتبهضریب
ضریب 
نهایی

1 W0/0721/410/1011 W0/0561/500/0840

2 W0/070
1/50

0/1052 W0/0551/570/ 0863

3 W0/0881/160/1023 W0/0511/640/0830

4 W0/0891/080/0964 W0/0551/570/0 863

5 W0/0831/250/1035 W0/511/640/ 0836

6 W0/0791/330/1056 W0/0641/350/ 0864

7 W0/0721/140/ 0820

8 W0/0601/420/ 0852

9 W0/0641/350/ 0864

13/150مجموع12/439مجموع

ــی  ــه ســاختار تشــکیالتی سراســری در کشــور ، فراوان ــوق نشــان می دهــد ک جــدول ف

مخاطبــان و انحصــار پخــش رادیویــی و تلویزیونــی، اعتمــاد مــردم و نظــام به صدا و ســیما و 

تولیــد برنامه هایــی بــا محتــوای دینــی، ملــی، بومــی و فرهنگــی بــه ترتیــب بــا امتیــاز وزنــی 

ــه  ــه ب 0/337 ،0/289 و0/257 مهمتریــن نقاط قــوت و اتخــاذ سیاســت های محافظه کاران
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ــن  ــازمان ها در ای ــایر س ــا س ــت گذاری ها ب ــوازی کاری در سیاس ــات، م ــی مالحظ ــل برخ دلی

حــوزه، متناســب نبــودن سیاســت های ســازمان بــا تحــوالت پیچیــده ایــن حــوزه و ضعــف 

ــا  ــب ب ــه ترتی ــت ها ب ــی از سیاس ــی در برخ ــتوانه علم ــود پش ــت گذاران و نب ــش سیاس دان

امتیــاز وزنــی0/105 ،0/103 و0/102 مهمتریــن نقاط ضعــف صــدا و ســیما در سیاســت گذاری 

رســانه های نویــن اســت. همچنیــن براســاس نتایــج جــدول فــوق داشــتن باالتریــن قــدرت 

ــه ارزش هــا و هنجار هــای بومــی،  سیاســت گذاری، تصمیم گیــری، نظــارت و اجــرا ، توجــه ب

ملــی و مذهبــی در سیاســت گذاری ها و حضــور روســای ســه قــوه در عضویــت مرکز)شــورا( 

ــگاه  ــه ن ــوت و غلب ــن نقاط ق ــی 0/260 ، 0/244و0/196 مهمتری ــاز وزن ــا امتی ــب ب ــه ترتی ب

امنیتــی و سیاســی بــه نــگاه علمــی، فرهنگــی و اجتماعــی در سیاســت گذاری ها، نداشــتن 

ــتغالزایی در  ــادی و اش ــه ابعاداقتص ــی ب ــا، بی توجه ــی اعض ــش روز برخ ــیت و دان حساس

ایــن حــوزه، بودجــه و اعتبــار انــدک و پیشــرو نبــودن و اتخــاذ تصمیم هــای دیرهنــگام بــه 

ــی  ــی 0/0،0863/0864 و0/0852از مهمتریــن نقاط ضعــف مرکــز مل ــاز وزن ــا امتی ترتیــب ب

ــت.  ــن اس ــانه های نوی ــت گذاری رس ــازی در سیاس ــای مج فض

نتایــج بــه دســت آمــده پاســخ ســؤال اول و هــدف اول تحقیــق و پاســخ ســؤال دوم 

و هــدف دوم تحقیــق نیــز هســت.با نگاهــی بــه جــداول فــوق و براســاس نتایــج مصاحبــه 

ــرای  ــی ب ــی عوامــل داخل ــه دســت آمــده از ما تریــس ارزیاب و اســتخراج اطالعــات، نمــره ب

ــن  ــر3/150 اســت، ای ــی فضــای مجــازی براب ــز مل ــرای مرک ــر2/439 و ب صــدا و ســیما براب

ــت  ــف اس ــی دارای ضع ــل درون ــر عوام ــازمان از نظ ــن س ــه ای ــت ک ــن اس ــر ای ــدد بیانگ ع

)2/50<2/439( و در مقابــل ایــن مرکــز از نظــر عوامــل درونــی دارای قــوت اســت )2/50 

. )3/150 <

 تحلیل و ارزیابی نقاط فرصت و تهدید )عوامل خارجی(

ــل  ــدول تحلی ــد ج ــتون دوم همانن ــی، در س ــل خارج ــل عوام ــدول تحلی ــل ج در تکمی

عوامــل داخلــی عمــل مــی کنیــم ،ســپس در ســتون ســوم بــا توجــه بــه عالــی یــا معمولــی 

بــودن فرصت هــا بــه ترتیــب رتبــه 4 یــا 3 و بــه لحــاظ جــدی یــا معمولــی بــودن تهدید هــا 

ــق  ــاز وزن دار هــر عامــل را از طری ــا 2 اختصــاص داده می شــود. امتی ــه 1 ی ــب رتب ــه ترتی ب

حاصــل ضــرب ضریــب درجــه اهمیــت در امتیــاز حاصــل از متوســط نقطــه نظــرات نخبــگان 

)رتبه(بــه دســت مــی آوریــم .اگــر جمــع کل نمــرۀ ماتریــس بیشــتر از 2/50 باشــد، 
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ــرۀ  ــع کل نم ــر جم ــود. اگ ــد ب ــای خواه ــش از تهدید ه ــازمان بی ــی س ــای محیط فرصت ه

ــای آن  ــش از فرصت ه ــازمان بی ــی س ــای محیط ــد، تهدید ه ــر از 2/50 باش ــس کمت ماتری

اســت. 

جدول 7. ماتریس عوامل خارجی

    )سازمان صدا و سیما(                                   )مرکز ملی فضای مجازی(

مهم ترین 
فرصت ها

رتبهضریب
ضریب 
نهایی 

مهم ترین 
فرصت ها

ضریب نهایی رتبهضریب

1 O0/0973/660/3551 O0/0643/420/218

2 O0/1103/910/4302 O0/0743/780/279

3 O0/0973/660/3553 O0/0703/570/249

4 O0/1083/830/4134 O0/0703/570/249

5 O0/0873/500/3045 O0/0743/640/269

6 O0/0743/640/269

O70/0803/780/302

مهم ترین 
تهدید ها

رتبهضریب
ضریب 
نهایی 

مهم ترین 
تهدید ها

ضریب نهایی رتبهضریب

1 T0/1081/160/1251 T0/0741/350/0999

2 T0/0971/330/1292 T0/0641/570/100

3 T0/0871/500/1303 T0/0651/500/0975

4 T0/1021/250/1274 T0/0741/350/0999

5 T0/1021/250/1275 T0/0701/420/0994

6 T0/0581/640/0951

7 T0/0841/140/0957

12/49512/519مجموع

جــدول فــوق نشــان می دهــد کــه اســتفاده از فرصــت دسترســی همگانــی بــه موبایــل و 

اینترنــت بــرای  تولیــد محتــوای مخاطــب پســند، مدیریــت افــکار عمومــی و ارتقــای ســواد 

مخاطبــان و فرصــت تعامــل بــا حــوزه مجــازی ســازمان هــای داخلــی و کشــورهای اســالمی، 

ــب  ــه ترتی ــی ب ــش خصوص ــا بخ ــل ب ــادی و تعام ــعه اقتص ــرای توس ــی ب ــراه فرصت ــه هم ب

ــانی  ــت و هم پوش ــن فرص ــوان مهمتری ــه عن ــی 0/430 ،0/413 و0/355، ب ــاز وزن ــا امتی ب

ــذاری  ــوزه، تأثیرگ ــن ح ــازمان در ای ــن س ــت های ای ــا سیاس ــا ب ــایر نهاده ــت های س سیاس

ــه  ــی ب ــان داخل ــال مخاطب ــازمان و اقب ــای س ــت گذاری ه ــمی در سیاس ــر رس ــای غی نهاده
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شــبکه های مجــازی خارجــی بــه همــراه گســترش روزافــزون ایــن فناوری هــا و عقب  ماندگــی 

سیاســت گذاران بــه ترتیــب بــا امتیــاز وزنــی0/130 ،0/129 و0/127از مهمتریــن تهدید هــای 

پیــش  روی ســازمان صــدا و ســیما در سیاســت گذاری رســانه های نویــن اســت. همچنیــن 

ــا  ــر فضــای مجــازی کشــور ب ــوان گفــت کــه نظــارت ب ــج جــدول فــوق می ت براســاس نتای

ــت  ــتفاده از ظرفی ــات ،اس ــی اطالع ــبکه مل ــاد ش ــی و ایج ــاخت های ارتباط ــت زیرس تقوی

و  رســانه ای مخاطبــان  ارتقــای ســواد  و بخــش خصوصــی،  شــرکت های دانش بنیــان 

ــگ و  ــا، فرهن ــا ارزش ه ــق ب ــی منطب ــد محتوا های ــام و تولی ــه نظ ــا ب ــاد آن ه ــت اعتم تقوی

ســبک زندگــی ایرانــی- اســالمی، بــه ترتیــب بــا امتیــاز وزنــی 0/302 ،0/279 و 0/269، بــه 

ــانه ای  ــترکانال های رس ــر بس ــل ب ــد داخ ــوای تولی ــز محت ــت و تمرک ــن فرص ــوان مهمتری عن

ــگ و  ــمت فرهن ــه س ــش ب ــازی خارجی،گرای ــبکه های مج ــه ش ــان ب ــال مخاطب ــه، اقب بیگان

ارزش هــای غربــی و مســدود کــردن دسترســی بــه شــبکه های مجــازی بــه ترتیــب بــا امتیــاز 

وزنــی 0/0،0999/100 و0/0994از مهم  تریــن تهدید هــای مرکــز ملــی فضــای مجــازی در 

ــوم  ــؤال س ــخ س ــده پاس ــت آم ــه دس ــج ب ــت. نتای ــن اس ــانه های نوی ــت گذاری رس سیاس

و هــدف ســوم تحقیــق و پاســخ بــه ســؤال چهــارم و هــدف چهــارم تحقیــق نیــز هســت. 

ــه دســت  ــی عوامــل خارجــی صــدا وســیما و نمــره ب ــا بررســی ماتریــس ارزیاب همچنیــن ب

ــه  ــر فرصت هــای منطقــه غلب ــه تهدید هــای پیــش رو ب ــم ک آمــده 2/495 نتیجــه می گیری

ــی  ــل خارج ــی عوام ــس ارزیاب ــی ماتری ــا بررس ــن ب ــرد )2/50<2/495(. همچنی ــد ک خواه

شــورای مرکــز ملــی فضــای مجــازی و نمــره بــه دســت آمــده 2/519 نتیجــه می گیریــم کــه 

ــرد )2/50>2/519(. ــد ک ــه خواه ــه غلب ــای منطق ــر تهدید ه ــش رو ب ــای پی فرصت ه

انتخاب	استراتژی	مناسب

بــا نگاهــی بــه جــداول فــوق و براســاس نتایــج مصاحبــه و اســتخراج اطالعــات نمــره 

بــه دســت آمــده از ماتریــس ارزیابــی عوامــل داخلــی )2/439( وماتریــس ارزیابــی عوامــل 

خارجــی)2/495( نتیجــه می گیریــم کــه ســازمان صــدا و ســیما از نظــر عوامــل درونــی دارای 

ــرد.  ــد ک ــه خواه ــای آن غلب ــر فرصت ه ــازمان ب ــش روی س ــای پی ــت و تهدید ه ــف اس ضع

بنابرایــن طبــق اصــول مدیریــت اســتراتژیک، موقعیــت اســتراتژیک منطقــه مــورد مطالعــه 

 ،)WT(در ناحیــه چهــارم نمــودار تعییــن می گــردد کــه متناســب بــا آن، راهبرد هــای تدافعــی

ــا  انتخــاب شــده و در ماتریــس برنامه ریــزی کمــی اســتراتژیک، راهبرد هــای ایــن منطقــه ب

ــد. ــرار می گیرن ــی آن )ST ،WO( ق ــه احتمال ــی از راهبرد هــای دو منطق ترکیب
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همچنیــن بــا نگاهــی بــه جــداول فــوق و براســاس نتایــج مصاحبــه و اســتخراج اطالعات 

ــی  ــی)3/150( و ماتریــس ارزیاب ــی عوامــل داخل ــه دســت آمــده از ماتریــس ارزیاب نمــره ب

عوامــل خارجــی)2/519( نتیجــه مــی گیریــم کــه مرکــز ملــی فضــای مجــازی از نظــر عوامــل 

درونــی دارای قــوت اســت و فرصت هــای پیــش روی ایــن مرکــز بــر تهدیــد  هــای آن غلبــه 

ــت اســتراتژیک، موقعیــت اســتراتژیک منطقــۀ  ــق اصــول مدیری ــن طب خواهــد کرد.بنابرای

ــای  ــا آن، راهبرد ه ــب ب ــه متناس ــود ک ــن می ش ــودار تعیی ــۀ اول نم ــه در ناحی موردمطالع

ــای  ــتراتژیک، راهبرد ه ــی اس ــزی کم ــس برنامه ری ــده و در ماتری ــاب ش ــی)SO(، انتخ تهاجم

ایــن منطقــه بــا ترکیبــی از راهبرد هــای دو منطقــه احتمالــی آن )ST ،WO( قــرار می گیرنــد.

جدول 8. ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک
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تعیین	راهبرد	ها

ــه  ــت ک ــی اس ــدۀ ابزار های ــی در برگیرن ــه ارزیاب ــا، مرحل ــن راهبرد ه ــوب تدوی  در چهارچ

متکــی بــه اطالعــات بــه دســت آمــده از مرحلــۀ ارزیابــی محیــط خارجــی و داخلــی و خالصــۀ 

ــر  ــا یکدیگ ــن گام، ST،WO،SO وWT ب ــت. در ای ــتراتژیک اس ــل اس ــل عوام ــه و تحلی تجزی

مقایســه شــدند و راهبرد هــای مناســب انتخــاب شــدند. 

جدول 9. راهبرد ها

مرکز ملی فضای مجازیصدا و سیما

WT )حداقل(
استراتژی تدافعی: )راهبرد حداقل – حداقل(:

1- اتخاذ سیاست های علمی و واقع بینانه و پرهیز 
از دخالت دادن مالحظات سیاسی، حزبی، برون 

سازمانی و...در سیاست گذاری ها
2- اجتناب از موازی کاری از طریق توجه به 

سیاست گذاری سایر سازمان ها و نهادهای داخلی 
3- مقابله با فشار نهادهای غیررسمی در 

سیاست گذاری های سازمان از طریق اتخاذ 
سیاست های مناسب 

4- اتخاذ سیاست های مخاطب پسند به منظور 
مقابله با اقبال مخاطبان داخلی به سمت شبکه های 

مجازی خارجی از طریق ارتقای دانش سیاست 
گذاران

SO)حداکثر(
استراتژی تهاجمی:)راهبردحداکثر-حداکثر(:

نظارت بر فضای مجازی کشور با تقویت زیرساخت های 
ارتباطی و ایجاد شبکه ملی اطالعات با استفاده از 

باالترین قدرت سیاست گذاری، نظارت و اجرا 
سیاست گذاری درراستای تولید محتواهایی منطبق با 

ارزش ها،فرهنگ و سبک زندگی ایرانی–اسالمی
استفاده از ظرفیت همۀ قوا به منظور فراهم کردن 

بستری برای استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان 
و بخش خصوصی 

ارتقای سواد رسانه ای مخاطبان و تقویت اعتماد آنها به 
نظام با سیاست گذاری مناسب در این حوزه 

WO
استراتژی بازنگری: )راهبرد حداقل – حداکثر(:
1- سیاست گذاری در زمینه تولید محتواهای 

مخاطب پسند از طریق گوشی های هوشمند با توجه 
به دسترسی همگانی به موبایل و اینترنت

2- مدیریت افکار عمومی و ارتقای سواد مخاطبان از 
طریق سیاست گذاری صحیح با پرهیز از سیاست های 

مالحظه کارانه و محافظه کارانه
3- تعامل با حوزۀ مجازی سازمان های داخلی و 

کشورهای اسالمی به منظور کسب اطالعات بیشتر، 
ارتقای دانش سیاست گذاران واجتناب از موازی کاری
4-جلب توجه سیاست گذاران به سیاست گذاری 

در زمینۀ توسعۀ اقتصادی کشور و تعامل با بخش 
خصوصی از طریق این بستر

WO
استراتژی بازنگری: )راهبرد حداقل – حداکثر(:

1-سیاست گذاری علمی، واقع بینانه، سریع و به روز با 
پرهیز از نگاه حزبی به منظور افزایش اعتماد مخاطبان 

2-سیاست گذاری درراستای ایجاد شبکۀ ملی 
اطالعات،تولید محتواهایی با سبک زندگی ایرانی-اسالمی 

و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی 
3-سیاست گذاری درراستای استفاده از ظرفیت بخش 
خصوصی و شرکت های دانش بنیان با توجه به ابعاد 

اقتصادی و اشتغال زایی این حوزه 
4-اختصاص بودجۀ مناسب با توجه به مسئولیت باالی 
نظارت بر فضای مجازی کشور و تقویت زیرساخت های 

داخلی
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ST
استراتژی تنوع بخشی)راهبرد حداکثر – حداقل(:
1-استفاده از ظرفیت ساختار تشکیالتی منسجم 
و کشوری سازمان به منظور به حداقل رساندن 

ناهماهنگی ها در اجرای سیاست ها
2- استفاده از ظرفیت گستردۀ انبوه مخاطبان 

و انحصار پخش رادیویی و تلویزیونی به منظور 
ترغیب مخاطبان به سمت پیام رسان های داخلی و 

گوشزد کردن تهدیدات پیام رسان های خارجی
3-تولید برنامه هایی با مضامین دینی، ملی 

و فرهنگی فاخر در رسانه و تبلیغ آنها در 
پیام رسان های داخلی به منظور اقناع مخاطبان به 

استفاده از این پیام رسان ها
4-حفظ اعتبار و اعتماد مخاطبان به رسانه از طریق 

اتخاذ سیاست های درست و مستقل رسانه ای 

ST
استراتژی تنوع بخشی)راهبرد حداکثر – حداقل(:

1-استفاده از از ظرفیت  حضور رؤسای قوای سه گانه به 
منظور  مقابله با فیلترینگ 

2- استفاده از قدرت سیاست گذاری، تصمیم گیری، 
نظارت و اجرای این مرکز برای مقابله با قرار گرفتن 

محتوای تولید داخل بر بستر رسانه ای بیگانه .
3- مقابله با گرایش مخاطبان به سمت فرهنگ بیگانه 

و ترغیب آنها به سمت شبکه های داخلی از طریق 
توجه به ارزش ها و هنجار های بومی، ملی، مذهبی 

درسیاست گذاری ها 

بحث	و	نتیجه	گیری

ــی  ــانه ای را بخش ــت گذاری رس ــف سیاس ــک طی ــانه ای، ی ــت گذاری رس ــوزۀ سیاس در ح

از مأموریــت حاکمیــت می داننــد امــا در ســر دیگــر طیــف، محققانــی هســتند کــه 

سیاســت گذاری رســانه ای را راهبرد هایــی می داننــد کــه توســط تعــدادی از ذینفعــان 

سیاســی و اقتصــادی شــکل داده می شــوند. بــا توجــه بــه موضــوع ایــن مقالــه کــه 

ــده از  ــه دســت آم ــج ب ــران اســت و نتای ــن ارتباطــی در ای سیاســت گذاری رســانه های نوی

مصاحبــه هــا مــی تــوان گفــت کــه در ســازمان صــدا و ســیما و مرکــز ملــی فضــای مجــازی 

همچنــان متخصصــان رســانه ای سیاســت گذاری رســانه ای را بخشــی از ماموریــت حاکمیــت 

ــت داشــته  ــد در شــکل گیری آن دخال ــی بای ــع عموم ــظ مناف ــه منظــور حف ــه ب ــد ک می دانن

ــش  ــار پخ ــتن انحص ــد. داش ــل کن ــوزه عم ــن ح ــی در ای ــر اصل ــوان بازیگ ــه عن ــد و ب باش

ــن  ــورداری از باالتری ــانه و برخ ــه رس ــام ب ــان ونظ ــاد مخاطب ــی، اعتم ــی و تلویزیون رادیوی

قــدرت سیاســت گذاری، نظــارت و اجرا،اســتفاده از ظرفیــت قــوای ســه گانــه نمونــه هایــی 

ــج  ــن نتای ــمار می رود.ای ــه ش ــاد ب ــن دو نه ــوت  ای ــده در نقاط ق ــر ش ــوارد ذک ــن م از ای

ــانی  ــن نژادکاش ــی و همکاران)1393(،حس ــعی )1391( ، الوان ــات خاش ــج تحقیق ــه نتای ب

و نصرالهــی)1396(، خواجــه ســروی و بیــات )1396(، پژوهــش علوی پــور و همــکاران 
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)1399(، اســمیت1)2009( و فریدمــن2)2010( نزدیکتــر اســت.

ــدۀ  ــای احصاش ــه ضعف ه ــت ک ــوان گف ــاوری می ت ــی فن ــای اجتماع ــاس نظریه ه براس

ایــن دو نهــاد از مصاحبه هــا بــا مباحــث مطرح شــده در ایــن نظریــه همخوانــی دارد. مواردی 

چــون پیشــرو نبــودن و اتخــاذ تصمیــم هــای دیرهنــگام و متناســب نبــودن سیاســت ها بــا 

تحــوالت پیچیــده ایــن حــوزه نمونه هایــی از ایــن مــوارد اســت. هرچندوضعیــت مرکــز ملــی 

ــر از صــدا و  ــی بهت ــی اندک ــت تهاجم ــه موقعی ــا توجــه ب ــه ب ــن زمین فضــای مجــازی در ای

ســیما کــه در موقعیــت تدافعــی اســت،ولی بــا وضعیــت ایــده آل فاصلــه دارد. ایــن نتایــج 

بــه نتایــج تحقیقــات بصیریــان جهرمی)1392(،اکبــرزاده جهرمــی)1395( و باســتانی)1398( 

نزدیکتــر اســت. براســاس نظریــۀ اســتفاده و رضامنــدی نیــز می تــوان گفــت کــه هــر چنــد 

ــزد  ــاد ن ــار و اعتم ــد اعتب ــی مانن ــازی از نقاط قوت ــای مج ــی فض ــز مل ــیما و مرک ــدا و س ص

مخاطبــان، گســترۀ انبــوه مخاطــب و توجــه بــه نیازهــای مخاطبــان برخــوردار هســتند امــا 

مصاحبه شــوندگان فرصت هــای پیــش روی ایــن دو نهــاد را بــه منظــور مخاطب محــور 

کــردن تولیــدات و جــذب آنهــا بــه ســمت پیام رســان های داخلــی و ارتقــای ســواد 

رســانه ای آنهــا از ایــن بســتر بســیار زیادتــر از وضــع فعلــی مــی داننــد. بــه همیــن دلیــل 

ــه  ــر گرفت ــال در نظ ــد فع ــه بای ــان ک ــت گذاری ها آن چن ــن سیاس ــان در ای ــگاه مخاطب جای

نشــده اســت. بــه نظــر می رســد فعــال انگاشــتن مخاطبــان داخلــی، قائــل شــدن اختیــار 

ــف، در  ــانه ای مختل ــای رس ــان فرآورده ه ــش از می ــور گزین ــه منظ ــب ب ــرای مخاط ــتر ب بیش

ــورد  ــت م ــا، رضای ــه انگیزه ه ــه ب ــت گذاری ها، توج ــانه ای در سیاس ــای رس ــن رقب ــر گرفت نظ

انتظــار یــا بــه دســت آمــده وگزینش هــاي رســانه اي، بــه همــراه مــوارد دیگــر بایــد مدنظــر 

سیاســت گذاران رســانه ای در ایــران از لحــاظ توجــه بــه جایــگاه مخاطــب باشــد.این نتایــج 

ــی و همکاران4)2018(نزدیکتــر اســت. ــه نتایــج تحقیقــات ریــد3)2018(و ژانگ،ل ب

ــوزۀ  ــی و ح ــزان دسترس ــه می ــانه ای ب ــت گذاری های رس ــوزۀ سیاس ــر در ح ــی دیگ نگران

توزیــع محتــوای رســانه ای مربــوط می شــود، موضوعــی کــه مدنظــر سیاســت گذاران 

ــل  ــن دلی ــه همی ــز هســت و ب ــی فضــای مجــازی نی ــز مل رســانه ای در صــدا و ســیما و مرک

1. smith

2 . Freedman

3. Reid

4 . Zhang,Li &et.al
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ــگاه  ــه ن ــه ب ــه رو در ایــن زمین براســاس نظریه هــای هویــت و فضــای مجــازی رویکــرد میان

صرفــا مثبــت یــا منفــی بــه فناوری هــای نویــن غلبــه دارد. براســاس مصاحبه هــا نیــز 

ــالمی  ــورهای اس ــازمان های کش ــی، س ــر داخل ــازمان های دیگ ــا س ــل ب ــون تعام ــی چ عوامل

، توســعه اقتصــادی و تعامــل بــا بخــش خصوصــی و حضــور فعــال در شــبکه های جهانــی 

نمونه هایــی از ایــن مــوارد ذکرشــده بــا رویکــرد متعــادل هســتند. ایــن نتایــج نیــز 

ــمیتا و  ــورش، اس ــی 2 )2018( و س ــاض و قورش ــاروق 1)2020(،فی ــات ف ــج تحقیق ــه نتای ب

ــت. ــر اس ــکاران3 )2017(نزدیکت هم

ــا  ــد ب ــیما بای ــدا و س ــازمان ص ــه س ــد ک ــان می ده ــز نش ــا نی ــدول راهبرده ــج ج نتای

اتخــاذ سیاســت های علمــی بــا پرهیــز از برخــی مالحظــات ، اجتنــاب از  مــوازی کاری، مقابلــه 

ــه  ــه منظــور مقابل ــر رســمی و اتخــاذ سیاســت های مخاطــب پســندانه ب ــا فشــارهای غی ب

ــش  ــتای کاه ــی درراس ــازی خارج ــبکه های مج ــمت ش ــه س ــی ب ــان داخل ــال مخاطب ــا اقب ب

ــندل  ــق روش ــج تحقی ــی از نتای ــوص برخ ــن خص ــد. در ای ــدام کن ــود اق ــیب پذیری خ آس

ــت آمده از  ــج به دس ــا نتای ــرزاده)1398( ب ــته باق ــق خجس ــی )1391(و تحقی ــی و لباف اربطان

مصاحبــه بــا متخصصــان در زمینــۀ سیاســت گذاری رســانه های نویــن مشــابهت دارنــد کــه 

ــنیداری  ــداری و ش ــانه های دی ــۀ رس ــه در زمین ــیما چ ــدا و س ــازمان ص ــد س ــان می ده نش

و چــه رســانه های نویــن بایــد در یک ســری از سیاســت های خــود تجدیدنظــر کنــد. 

ــا  ــرار دادن اســتراتژی تهاجمــی و ب ــت ق ــا در اولوی ــد ب ــز بای ــی فضــای مجــازی نی ــز مل مرک

ــا تقویــت  عمــل بــه وظیفــۀ اصلــی خــود درخصــوص نظــارت بــر فضــای مجــازی کشــور ب

زیرســاخت های ارتباطــی و ایجــاد شــبکه ملــی اطالعــات ، سیاســت گذاری درراســتای تولیــد 

ــرکتهای  ــت ش ــتفاده از ظرفی ــالمی، اس ــی- اس ــی ایران ــبک زندگ ــا س ــق ب ــی منطب محتواهای

دانش بنیــان و بخــش خصوصــی و ارتقــای ســواد رســانه ای مــردم، از فرصت هــای بیرونــی 

ــرد. ــره بب ــود به ــوت خ ــت نقاط ق ــتای تقوی درراس

1 . Faroog

2 . Fiaz & Qureshi

3 . Suresh,Smita &et.al
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پیشنهادها

ــت زیرســاخت های ارتباطــی و ایجــاد . 1 ــا تقوی ــر فضــای مجــازی کشــور ب  نظــارت ب

شــبکۀ ملــی؛  

توجه به ظرفیت شرکتهای دانش بنیان و بخش خصوصی در این حوزه؛. 2

 اجتناب از موازی کاری در سیاست گذاری ها؛. 3

ــن . 4 ــت گذاری های ای ــمی در سیاس ــای غیررس ــذاری نهاده ــر تأثیرگ ــت در براب مقاوم

دو نهــاد؛

در نظر گرفتن عالیق، خواسته ها و نیازهای مخاطبان در سیاست گذاری ها؛. 5

در نظــر گرفتــن اخبــار، گفتگــو و نظرســنجی، ارائــۀ اطالعــات تخصصــی و افزایــش . 6

ســواد رســانه ای بــه عنــوان نقطــه آغــاز سیاســت های راهبــردی صــدا و ســیما در 

ایــن حــوزه؛

ــع . 7 ــا هــدف رف ــت شــبکه های اجتماعــی بومــی  ب  سیاســت گذاری درراســتای تقوی

نیازهــای جامعــه.
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منابع	

ــت گذاری  ــر سیاس ــون ب ــت و تلویزی ــی اینترن ــای هم گرای ــیدجمال الدین )1395(. »پیامده ــی، س ــرزاده جهرم اکب

رســانه ای در ایــران«، مطالعــات فرهنــگ - ارتباطــات، شــمارۀ 66 ) 40(،صــص 46-7.

ــی گذاری  ــوی خط مش ــن الگ ــد )1393(. »تدوی ــی، حام ــی مالمیرزای ــین؛ و حاج ــر، حس ــیدمهدی؛ خنیف ــی، س الوان

فضــای مجــازی کشــور«، راهبــرد اجتماعــی فرهنگــی، شــمارۀ 13، صــص 100-75.

باســتانی، قــادر )1398(. »اعتبــار منبــع در رســانه های اجتماعــی و ارائــۀ مــدل مفهومــی؛ مطالعــۀ مــوردی 

کانال هــای خبــری تلگــرام«، رســالۀ دکتــری، دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تهــران شــمال.

و  اجتماعــی  )1392(.»رســانه های  محمدســعید  ذکایــی،  و  هــادی؛  خانیکــی،  حســین؛  جهرمــی،  بصیریــان 

ســازمان های رســانه ای: بررســی سیاســت گذاری و مصــرف فیــس بــوک در مواجهــه بــا رســانۀ ملــی«، 

ارتباطــی، ســال بیســتم، شــمارۀ 3 )پیاپــی75(، صــص 80-59. پژوهش هــای 

زمینه هــای  طبقه بنــدی  و  »شناســایی   .)1396( اکبــر  کاســمانی،  نصرالهــی  و  بهــزاد؛  کاشــانی،  حســن نژاد 

سیاســت گذاری عمومــی فضــای مجــازی«، پژوهش هــای ارتباطــی، ســال24، شــماره4)پیاپی92(،صص 27-

.53

ــن سیاســت های رســانه ای«، رســانه، ســال23، شــمارۀ 1،  ــوب تدوی ــوی مطل ــۀ الگ ــد )1391(.»ارائ خاشــعی، وحی

شــمارۀ پیاپــی86، صــص 65-29.

خجســته باقــرزاده، حســن )1398(.»شناســایی عوامــل کلیــدی رســانه ای در سیاســتگذاری بــرای رادیــو- تلویزیــون 

در ایــران«، پژوهش هــای ارتباطــی، دورۀ 26، شــمارۀ 100، صــص 137-109.

ــالمی  ــوری اس ــوب در جمه ــانۀ مطل ــت گذاری رس ــی )1396(.»سیاس ــات، مرتض ــا؛ و بی ــروی، غالمرض ــه س خواج

ــص 131-105. ــی 52، ص ــمارۀ پیاپ ــمارۀ 2، ش ــات، دورۀ 24، ش ــن و ارتباط ــران«، دی ای

خجیــر، یوســف )1398(. »روش تحلیــل راهبــردی )SWOT( در ارتباطــات و رســانه«، علــوم خبــری، ســال هشــتم 

بهــار 1398 شــمارۀ 29، صــص 240-216.

در  کیفــی  پژوهــش  روش شناســی   .)1383( عــادل  آذر،  و  ســیدمهدی؛  الوانــی،  حســن؛  فــرد،  دانایــی 

صفــار. انتشــارات  تهــران:  جامــع،  مدیریت:رویکــردی 

روشــندل اربطانــی، طاهــر؛ و لبافــی، ســمیه )1391(. »تبییــن عوامــل مؤثــر بــر فراینــد سیاســت گذاری رســانه ای 

در ســازمان صــدا و ســیمای جمهــوری اســالمی ایــران«، رســانه، ســال23، شــمارۀ 1، شــمارۀ پیاپــی86، صــص 
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.148-131

روشندل اربطانی، طاهر )1395(. سیاستگذاری رسانه ای، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم. 

عظیمــی بهروز،حســین )1392(. تدویــن راهبردهــای مدیریــت تولیــد تلــه فیلــم در رســانۀ ملــی: مطالعــۀ مــوردی 

ســیما فیلــم، پایان نامــۀ کارشناســی ارشد،اســتاد راهنمــا: دکتــر مرتضــی موســویان، دانشــگاه صــدا و ســیما.

 .)1399( محمــد  زرگــر،  ســروی  و  علیرضــا؛  خســروی،  احمــد؛  ســید  عســکری،  سیدمحســن؛  علوی پــور، 

ــمارۀ  ــگ، دورۀ 10، ش ــانه و فرهن ــا«، رس ــا و ظرفیت ه ــران: چالش ه ــانه ای در ای ــواد رس ــت گذاری س »سیاس

1 - شــمارۀ پیاپــی 19، صــص 188-165.

فرقانــي، محمدمهــدي )1381(. »شــبكه هاي ارتباطــي نويــن و رســانه هاي همگانــي؛ تقابــل يــا تعامــل؟«، رســانه، 

.48-57 ,)14(13

کاظمی پــور، شــهال )1380(.»خواســت و مصلحــت مخاطبــان و چگونگــی برقــرار کــردن ارتبــاط منطقــی بیــن آ نهــا«، 

پژوهــش و ســنجش، ســال هشــتم، شــمارۀ 26، صــص 106-85.

کوثری، مسعود )1386(. جهان فرهنگی کاربران ایرانی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ادبیات. 

ــوری در  ــت جمه ــات ریاس ــژۀ انتخاب ــش وی ــری اثربخ ــتگذاری خب ــدل سیاس ــی م ــمیه )1394(. طراح ــی، س لباف

ــران. ــگاه ته ــت دانش ــکدۀ مدیری ــری، دانش ــالۀ دکت ــران، رس ــامی ای ــوری اس ــیمای جمه س

نیکو، مینو )1381(. شناخت مخاطب تلویزیون با رویکرد استفاده و رضامندی، تهران: انتشارات سروش. 

وردی نــژاد، فریــدون؛ و بهرامــی آشــتیانی، شــهال )1394(. سیاســت گذاری و مدیریــت رســانه، انتشــارات دانشــگاه 

تهران. 

هاشــمی، شــهناز؛ دینــدار فرکــوش، فیــروز؛ و احمــدی مرویلــی، لیــال )1390(. »مــدل مفهومــی اســتفاده از فضــای 
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