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  رو  هاي پيش سپهر رسانه و چالش
  نوشتة 

  *حسن خجسته
  چكيده

هـا اسـت. درك و شـناخت درسـت از آنهـا فرصـت مقابلـه يـا          ها و چالش مملو از فرصت 1اي سپهر رسانه
كه تعامالت ميان محـيط داخـل و   هايي است  سازد. همة اينها ناشي از وجود پيشران برداري را فراهم مي بهره

انـد و برخـي ممكـن     ها در همة جهان مشـترك  دهد. برخي از پيشران تأثير قرار مي محيط بيرون سپهر را تحت
گونه كه در سپهر ما، ايده و روايت متفاوت با ايـده و   است انحصار به سپهر رسانه خاصي داشته باشند؛ همان

هـايي   ها و چالش هاي مهم تحوالت اين سپهر و وجود فرصت شرانروايت مسلط جهاني، يكي از عوامل يا پي
توان به آنها با رويكـردي راهبـردي    اي ما وجود دارد كه مي ناشي از آن است. چندين چالش در سپهر رسانه

نگاه كرد و از اين منظر هركدام مسئلة راهبردي است كه مانع از انجـام وظيفـه كارآمـد رسـانه، مخصوصـاً      
عنوان معضل يـا مسـئله راهبـردي     هاي سپهر رسانه به ي است. اين مقال درصدد يادآوري چالشهاي مل رسانه

  حل آن نيز در همين چارچوب قابل تبيين است. است كه راه

  ها، مسائل راهبردي.  : سپهررسانه، پيشرانكليدواژه

  مقدمه
چگـونگي   ؛ندا اجهاي با موضوعات راهبردي گوناگوني مو هاي رسانه دنيا سازمان ةامروزه در هم

پـي   تواند پيامدهاي گوناگوني از رشد و ارتقا تا ضعف و نابودي را در درك و پاسخ به آنها، مي
  داشته باشد.

 دو وجـه دارد. وجـه نخسـت    (strategic issues) در ادبيات راهبردي، موضوعات راهبردي
جديد و متفاوت فعاليت هاي  ها و روش است كه با ايده (strategic option)راهبردي هاي  گزينه

فعاليـت، توجـه بـه مخاطبـان جديـد يـا اسـتفاده از         ةسازمان مرتبط است. مانند گسترش دامنـ 
هستند  (strategic problem) اما نوع دوم، سؤاالت يا مسائل راهبردي هاي جديد پخش. فرم پلت
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دهنـد.   ر مـي هاي مهم موجود را مورد توجه قـرا  ها، مشكالت، موانع و ضعف ها، افق كه  چالش
هاي راهبردي اين دسته از موضوعات، معموالً راجع به مواردي كه اكنون وجـود   برخالف گزينه

  كند. دارد يا در آينده سازمان مستتر است، بحث مي
هـا و خلـق راهكارهـاي     هـا، ايـده   ها بيشتر نظر در نوع اول موضوعات راهبردي يعني گزينه

بيشتر نيازمند ابتكـار، خالقيـت، شـهود و قضـاوت      ممكن و متصور براي آينده مطرح است كه
آمـار و  با نوع دوم موضوعات، يعني مسائل راهبردي، در كه  مديريتي و تجربه است. در صورتي

هـاي تحليلـي،   اطالعات، اعداد و ارقام از وضعيت جاري سروكار داريم. در اين حالت بررسـي 
  هاي ديگر ارجح است. كارشناسي و تخصصي نسبت به روش

سازمان و يا حداقل مانع بزرگي در انجـام   يائل راهبردي تهديد جدي براي بقاسطرفي م از
ـ    گشـايش دري از   ةمأموريت سازمان و موفقيت آن است. لذا حل يك مسئله راهبـردي بـه منزل

مسـائل راهبـردي    روي سـازمان اسـت.   و تهديد بـر  اي از ضعف فرصت و قوت و بستن پنجره
كنش دو محيط داخلي و خارجي بر سازمان يا مؤسسه است. شـايد  محصول و نتيجة كُنش و وا

ها و نقش بزرگ آن در تغييرات  امروز آنچه كه در محيط شناسي رسانه بسيار مهم است، پيشران
هـاي   اي اسـت. اغلـب محققـان از پيشـران     درون و برون سيستم و سپهر ارتباطي و سپهر رسانه

هـا،   شـدن رسـانه   تحوالت فناوري ارتبـاطي، شخصـي   اند مانند تغييرات و گوناگوني سخن گفته
مشاركت در توليد محتوا، وجود بازيگران مستقل در سپهر رسانه مانند بالگرها و برخي ديگر از 

توان به اين تعداد اضافه كرد، هرچند توافق كـاملي ميـان محققـان دربـارة      ها را مي انواع پيشران
شتركات ميان آنها بسيار زياد است. آنچه بـراي مـا   هاي محيط و سپهر رسانه نيست اما م پيشران

 هايي است كه در سپهر رسانه محـيط ايـران وجـود    مهم و حياتي است، درك و شناخت پيشران
هـاي   هاي تغيير و تحول سپهر رسانه كـه در ديگـر بلـوك    طور طبيعي بسياري از پيشران دارد. به

دارد، نيز در سپهر رسانه ايـران ماننـد    جغرافيايي و اجتماعي و حتي در سپهر كلي جهاني وجود
ديگر نقاط جهان فعال است؛ مانند تغييرات و تحوالت فناوري ارتباطي. اما يك پيشران منحصراً 

اي ما فعال است كه در ديگر سپهرها وجود ندارد و آن ايده و روايتگـري   در فضا و سپهر رسانه
اي و يا جهاني است. اين  از محلي و منطقهاي اعم  متفاوت با ايده مسلط بر همة سپهرهاي رسانه

هـا   اي ايران شده كه خود چالش هاي گوناگوني در سپهر رسانه تفاوت خود موجب بروز حركت
  است.  هايي را سبب شده و يا فرصت

تفصيل اين موضوع نياز به فرصتي موسع دارد، اما آنچه مهم است ديدن اين پيشران و نقش 
  ايران است. انه جمهوري اسالمي مهم آن در تحوالت سپهر رس
اي خودمـان نگـاه    رسـانه سـپهر  اگر از منظر مديريت راهبردي به ها،  با قبول تأثيرات پيشران

اي و بالتبع فعاالن اين حـوزه   هاي رسانه كنيم حداقل چند مسئله راهبردي وجود دارد كه سازمان
حـل و   ا بـراي پيـداكردن راه  اسـت. لـذا شـناخت عميـق آنهـ      ه هاي خود گرفتار كرد را در چنبره
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 آن، ضرورتي تمام عيار است و يكي از شـروط الزم بـراي موفقيـت و    گذر ازريزي براي  برنامه
  المللي است. ملي و بين ةعرص ها در ارتقاي جايگاه رسانه

گيرد و اهميت اين مسائل كه  البته مسائل راهبردي در كليت سپهر رسانه مورد بحث قرار مي
كـه بـر     طـوري  يكي و راهبردي دارند ناشي از تأثير آنها در همين سپهر است بـه ماهيتي استراتژ

  ها و فعاالن اين حوزه اثرگذار است.  فعاليت تمامي
اي  نظـام رسـانه   ةرو، سپهر رسـانه و رابطـ    پيش راهبردي مسائلترين  ترين و مهم اصلييكي از 

  شود. پايان، مشروحاً به آن پرداخته ميدليل اهميت اين مسئله در  به با آن است،  جمهوري اسالمي
البته به اين معنا نيست كه  فقد نظري و كدگذاري اخالق رسانه است، راهبردي،مسئله ديگر 

ها وجود ندارد، اخالق فعلي در حقيقت عرفيـات محيطـي اسـت كـه      اي در رسانه اخالق حرفه
شود اما اهل  ي با آن مواجه ميا هاي اخالقي است كه فعال رسانه ناتوان از پاسخ به همة دوراهي

بـا ايـن وجـود در برخـي از امـور نيـز تـوان        كننـد   مراعـات مـي   رسانه عموماً اين عرفيـات را 
گيري يكسان براي آنها مقدور نيست زيرا نشانة يكساني براي راهنمايي وجود ندارد، بـه   تصميم

اي  د از آموزش حرفـه توان ارتباطات و رسانه كسي نمي ةهاي تحصيلي حوز همين دليل در رشته
اند. اگـر ايـن    هنوز كدهاي اخالقي استخراج و مكتوب نشدهچون اخالق رسانه برخوردار شود 

هـا را يـا يـك رسـانه و      اي رسانه توان مشكالت اخالق حرفه كدها روشن شود به استناد آن مي
  كرد.  حل پيدا حتي يك فعال رسانه را دريافت و براي رفع آن راه

ربردي رسانه كاري سخت و پيچيده است چون حداقل سه عنصر بنيادي و تدوين اخالق كا
انـد از: مبنـاي اخالقـي؛ حـداقل چهـار بنيـاد        يا اصولي در آن نقش دارند. اين سه عنصر عبارت

هـاي   بر اساس آمـوزه  اخالقي رايج است كه هركدام ضعف و قوتي دارند و شايد مبناي پنجمي 
تـري برخـوردار باشـد. عنصـر      كدهاي اخالقي از پشتوانه قـوي  ها يا الزم است تا گزاره اسالمي 

ديگر هنجار رسانه است كه در ادبيات ارتباطات با عنوان نظرية هنجاري مورد بحـث قـراردارد،   
ها  بـا هنجارهـاي    توان گفت در ميان رسانه هر هنجاري تأكيدات اخالقي خاصي دارد. يعني مي

هايي، شش نظرية رايج هنجار  جود دارد و هم تفاوتاي و گوناگون، هم مشتركات اخالق رسانه
گونه كه برخي از پژوهشگران بـاور دارنـد تـوان تحليـل كامـل هنجـار حـاكم بـر          رسانه، همان

اي جمهـوري اسـالمي،    را ندارد، لـذا چيسـتي ايـن هنجـار رسـانه       هاي جمهوري اسالمي رسانه
ازد. سـومين عنصـر تأثيرگـذار بـر     سـ  اي را معلوم و روشن مي هاي اخالق رسانه  حداقل تفاوت

هاي بعضاً بسـيار جـدي در     اي اخالقي رسانه ماهيت يا نوع رسانه است كه موجب تفاوت گزاره
  شود. اي مي اجراي اخالق حرفه

تر و چالش  ها در فضاي مجازي اين مسئله را بغرنج عاليتفوجود فعال و حضور گسترده انواع 
كـه مسـائل و مشـكالت      طـوري  است، به كردهتر  البته عميق تر و موجود مديريت رسانه را گسترده

برخـي  هاي موج گذشته دارد. براي مثال  اي فارغ از رسانه ها نياز به مداقه اي اين رسانه اخالق حرفه
 توان به اين ترتيب ذكر كرد: را مي هاي ديجيتال رسانهاي  اخالق حرفهمشكالت 
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اي است، حداقل به سادگي بخشي از منابع بـرخط   هشد دزدي ادبي تقريباً كار رايج و پذيرفته .1
 است.  المللي فرهنگي تبديل شده شود. اين امر تدريجاً به هنجار بين برداري مي كپي

در تبليغات و گاهي در خبرهاست. آيا ايـن   هميشگيتغيير ديجيتالي تصاوير يا ويدئوها، كار  .2
 كار از منظر اخالقي صحيح است.

متأسـفانه  وفور وجود دارد كـه   اي به خته دركارهاي ژورناليستي و رسانهاستفاده از منابع ناشنا .3
 است. امري رايج و پذيرفته شده

تخيلـي رواج دارد. آيـا    ـ هاي علمـي  مروزه تصويرسازي در جهت مورد نظر، بيش از داستانا .4
آيـا ايـن عمـل اخالقـي يـا غيراخالقـي        هر چيز ديدني را بايد به نمايش عمـوم گذاشـت؟  

 شود؟ محسوب مي
مردم، حكومت، ارتش  ةاينكه چگونه عام بر  عمومي يها ها و شفافيت يادداشت ويكي ليكس .5

 است. يافته كنند، تغيير هاي بسيار بزرگ را درك مي و تجارت  و مسائل نظامي
 2اند. آيا اين آزمايش تورينگ هاي تجاري شده عيتقاي وا هوش مصنوعي و خبرنويسي رايانه .6

 قي هم خبري هست؟است؟ از آزمايش اخال
ـ هاي اجتماعي، دوربين اينترنتي و حـريم خصوصـي، بخشـي از ز    شبكه .7 ـ ن ردم مـ  ةدگي روزان

 ؟استاي و ديجيتالي  است. آيا جامعه قادر به حفاظت از شهروندي در عصر شبكه شده
هاست، اما پرسش ايـن   اي ميان رسانه كار رايجي در پست الكترونيكانجام مصاحبه از طريق  . 8

شـونده   اين يك مسيري خارج از اخالق در دنياي ژورناليسم است؟ اگـر مصـاحبه   است كه
نشر، پرسشي داشـته   زمنظور صحت موضوع قبل ا به پست الكترونيكاي، در  براي هر جمله

  (John V. Pavlik, 2012)  آمد؟ باشد، چه وضعي پيش خواهد
بـردار   يـد فقـط بهـره   مسئله از آن جهت مهم است، افـراد در فضـاي جد  از طرف ديگر اين 

اي  ند، امـا ممكـن اسـت هماننـد يـك ژورناليسـت حرفـه       هستنيستند بلكه خود توليدكننده نيز 
د. مالك حاكم بر فضاي مجـازي  ناي نداشته باش شناخت و يا تعهد كافي به رعايت اخالق حرفه

است و به همين  صحت و دقت در پخش اخبار و اطالعات نيست بلكه سرعت معيار اصلي شده
هاي گوناگون اعضاي  ميان گروه دليل شايعات و يا اخبار و اطالعات نادرست با سرعت تمام در

غيراخالقي كند و كسي توان مديريت و كنترل اين جريان خبري  هاي اجتماعي حركت مي شبكه
  نادرست را ندارد.و 

تـدريج   هاي ديجيتـال عميـق شـده و بـه     روز در رسانه دليل همين نوع مشكالتي كه روزبه به
شـدن بـراي    شود، برخي نويسـندگان و پژوهشـگران از ضـرورت راديكـالي     تبديل به عرف مي

امـروز، بـه تغييـر راديكـال       براي رفع آشـوب و نـاآرامي   گويند: وجود سخن ميماصالح وضع 
بايد در فلسـفه،  يعني  است.نياز  “مباني”كارانه به  ها و نه بازگشت محافظه (بنيادي) اخالق رسانه

بـيش از  اي  به دگرگوني كامل اخالق رسـانه نياز  امروزه بود.هاي خود صريح  ال و در ايدهراديك
 االجـرا  الزمحوزه  ةدر سرا  راديكاليسمبا اين وصف، اين افراد،  .شود احساس ميهرزمان ديگر 
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اخالق كاربردي: كدام اصول  .2فرا اخالق: ديدگاه فرد در خصوص ماهيت اخالق؛  .1: دانند مي
ـ  را رسانه جهاني  بايدچه هنجارهايي  .3ي هادي عمل باشند؛ و بايست ثير أبه لحاظ دسترسـي و ت

 (Stephen J. A. Ward) تعريف و تعيين كنند.
اي اسـت. در   بنـدي جديـد رسـانه    سومين مسئله راهبـردي، پراكنـدگي مخاطبـان در بلـوك    

هـاي مكتـوب متمركـز     تلويزيـون، و رسـانه   راديو، هاي گذشته تمام مخاطبان در سه بلوك سال
ي از خـ كـه بر   طـوري  بـه  ؛فصـل مشـتركي وجـود داشـت    رسانه بودند كه بين مخاطبان اين سه 

هاي مكتـوب رايـج كـه اينجـا بيشـتر       شنوندگان راديو هم بيننده تلويزيون بودند و هم با رسانه
سـبب    مطبوعات مورد نظر است، رابطه داشـتند. ولـي طـي چنـد سـال اخيـر تغييـرات مهمـي        

تـوان ورود   اسـت. اولـين تغييـر را مـي     هاي جديـدي شـده   جايي مخاطبان و تشكيل بلوك هجاب
هاي  هاي اجتماعي، انواع بازي هايي مانند شبكه رسانه اي دانست. هاي جديد به سپهر رسانه رسانه
ـ  و سرويس همراه تلفن اي،  رايانه عـالوه اينترنـت و خـدمات متنـوع آن بـه       ههاي گوناگون آن ب

هاي  ملي و يا ديگر شبكه ةهاي رسان هاي تلويزيوني اعم از شبكه چنين افزايش شبكهكاربران. هم
اي ايران وجود دارند خود موجـب توزيـع مخاطبـان درميـان ايـن       تلويزيوني كه در سپهر رسانه

نيز ها و تكثر آنها همچنين وجود تفاوت معنادار ميان آنها  است. افزايش تعداد شبكه ها شده شبكه
و بالمال پراكندگي هرچه بيشتر مخاطبان راديو و تلويزيون و توزيع آنهـا در ميـان    موجب تنوع
بـراي مثـال،    ند.ك بندي جديد مخاطبان را تقويت مي است كه بلوك هاي جديد نيز شده اين شبكه

سـاله، زمينـة    10هاي موجود راديويي و تلويزيوني رسانة ملي در طـي يـك دورة    مقايسة شبكه
هـاي   سال گذشته تعداد شـبكه  10سازد. در طي  خاطبان را بيشتر روشن  ميبندي جديد م بلوك

هاي تلويزيون  شبكه درحال پخش و شبكه 20شبكه به حدود  6پخش سراسري راديو از حدود 
اي مبتني بر تكثـر   شبكه رسيد، يعني سازمان صدا و سيما راهبرد توسعه 24شبكه به حدود  7از 

و تلويزيوني و درعين حال متنـوع را اجـرا كـرد. اگـر در گذشـته       هاي راديويي و افزايش شبكه
هـا برحسـب    بـود در ايـن سـال    3هـاي عمـومي   اي سازمان افزايش شـبكه  بيشتر سياست توسعه

را  5و اختصاصـي  4هـاي تخصصـي   تحوالت سپهر رسانه و شرايط و امكانات فني جديد، شبكه
هاي راديويي و تلويزيوني  هاي شبكه برنامه عالوه اين سازمان ميزان توليد و پخش توسعه داد. به

ساعته شـدند. از طرفـي    24ها داراي پخش  كه برخي از اين شبكه  طوري استاني را توسعه داد به
داد تـا   فرم پخش در ايران، به مسئولين اجـازه مـي   از اين پلت 6وجود ماهواره و استفادة اجباري

اي از كشور  خش ملي اضافه كنند و هر ايراني در هر گوشههاي استاني را به ظرفيت پ همة شبكه
مرزي اين سـازمان   المللي يا برون هاي بين كردن شبكه ها استفاده كند. با اضافه بتواند از اين شبكه

شبكه تلويزيوني در اختيار مردم قرارگرفت. بر  60به ظرفيت پخش ملي بر روي ماهواره، حدود 
افته راديويي را نيز اضافه كنيد. اين مجموعـة متكثـر و متنـوع را در    ي هاي توسعه اين تعداد شبكه
اي ايران وجود دارند در نظر بگيريد و به اين  هاي تلويزيوني كه در سپهر رسانه كنار ديگر شبكه

گفته را اضافه كنيد، آنگاه معناي تكثر و تنوع رسانه در ايـن محـيط معلـوم     هاي پيش همه رسانه
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هاي ديگر از جمله  همراه واقع شده، و رسانه فرم تلفن رسد، تحولي كه در پلت نظر مي شود. به مي
هـا را بـه سـهولت و در انـواع گونـاگون در اختيـار قـرار داد، ايـن          هاي اجتماعي و بازي شبكه
هاي خبري را نيـز بيفزاييـد كـه بخـش      است و بر اين همه پيامك بندي بسيار حساس شده بلوك

بندي مخاطبان را هم تشـديد كـرده و هـم     كند، بلوك شما را تأمين مياز نيازهاي خبري  اعظمي 
  است. هاي خبري را تبديل به يك اصل روزآمد كرده رقابت سازمان

بندي  آنها از اين بلوكي اي بستگي به درك راهبرد هاي رسانه امروزه حيات و ممات سازمان
، چـالش بزرگـي در مقابـل    است چگونگي ارتباط مؤثر با اين مخاطب پراكنـده و توزيـع شـده   

هـاي   فـرم  است. استفاده از انـواع جديـد پلـت    اي در همه دنيا شده هاي رسانه ها و سازمان رسانه
 هـاي گونـاگون   پخش راه اوليه مقابله با اين چالش است. اما توليد محتوا در چـارچوب رسـانه  

(packaging) و ركنـاني آمـاده   گذاري و هم تربيت كا معضلي جدي است كه هم نيازمند سرمايه
  است.ماهر 

چالش ديگري كه بسيار مهم است و عمري به درازاي حداقل از زمـان رسـميت جمهـوري    
موضـوع كـه هـم    دارد، معضل روايتگري در چارچوب ايده است. توصيف و تبيين اين   اسالمي

نيـز   نحوي چـالش مهمـي    اي است از منظر ديگري به پيشران اصلي و مهم تحوالت سپهر رسانه
اما در  اي است نيازمند بحث مستوفاي جداگانه گونه كه قبالً عرض شد، شود. همان حسوب ميم

 اي يافته ، اين توضيح مختصر الزم است، همه ما در يك چارچوب ساخترو پيش اندك فرصت 
البتـه   پردازيم. مشكل امروز سلطه بسيار پنهان و به توصيف و گزارش از محيط مي (ايدئولوژي)
بنـدي كـه از    ها از محيط اسـت. بـا تقسـيم    هاي رسانه ساالري بر روايت يخي سرمايهعميق و تار

 ريـزي شـده   هـا در سـه گـروه امـور جـاري، وقـايع و حـوادث، و امـور برنامـه          محتواي رسانه
(khojasteh.ir) شدت و حضور اين معضل در گزارش وقايع و حوادث از  ،توان صورت داد مي

دليل اهميت و تأثيري كه دارند بيش از دو ديگر است. البته علت اصلي نيز سـاختار و   پيرامون به
  . 7اي كشورهاست هاي رسانه اي عالم و تأثيرات آن بر سيستم روابط حاكم بر نظام رسانه

براين اساس حمله عربستان به يمن همانند حمـالت رژيـم صهيونيسـتي بـه فلسـطينيان يـا       
گرايي  هاي مدني و مبارزه با افراط يا درچارچوب دفاع از آزاديپوشش خبري محدودي دارد و 

از كشـورش در برابـر تجـاوز رژيـم     اهللا  شود درهمان حـال مبـارزات حـزب    ايرانيان روايت مي
گسترش  عالم و در طول تاريخ، ةشده و حتي قهرماني در هم صهيونيستي كه امري است پذيرفته

ها تعمداً  نشين توري است ولي عربستان و ساير شيخشود. حكومت سوريه ديكتا ترور روايت مي
  گيرند.  در محاق فراموشي قرار مي
 اش حدود دويست سال يعني از پيـروزي انقـالب فرانسـه    كردن ايده البته غرب براي نهادينه

اي رسيده كه فوكوياما ليبراليسم را پايـان تـاريخ و    مهلت داشته تا امروز به نقطه ميالدي) 1789(
است. ايـن ليبراليسـم    داند كه بشر قادر به كشف آن شده اي اداره جامعه مي يوه پيشرفتهآخرين ش

ساالري است كـه غـرق درخـون     چون و چراي سرمايه و سرمايه زيرساخت بنيادي حاكميت بي
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هـاي   از ويژگـي  كشي از هركس و هرجـا  ها، استثمار و بهره ، دروغ و فريب ملتاست گناهان بي
  .  بارز آن است

هـاي پيـدا و پنهـاني اسـت كـه كـاركرد ايـدئولوژيكي دارنـد و          اين نظام فكـري ارزش در 
روايتگري و تبيين و تفسير از هر نوع  عمل و فعاليت و يـا سـاختار و رابطـه در محـيط بـر آن      

كه اگـر روايتگـري در ايـده ديگـري صـورت پـذيرد معـاني         گيرد. درصورتي اساس صورت مي
  كند. بروز پيدا ميهاي ارتباطي  متفاوتي در شبكه

نـوع و  تواند مبناي فلسفي داشته باشد و هم مبنايي ارتباطاتي،  چالش مهم ديگري كه هم مي
است. اگر از اين زاويه به رفتار اهـالي   audience 8 اب  هاي جمهوري اسالمي رسانهماهيت رابطه 

هاي اين رابطه  يرسانه و يا پژوهشگران اين حوزه دقت كنيم، سرگرداني در چگونگي يا بايستگ
توان دريافت. البته از اين جهت نبايد بر شخص يا كسي خرده گرفت. بلكـه ايـن    را به عيان مي

شـدن   شرايط معلول عدم تبيين روشن و مستدل فلسفه اين رابطه در نظام ارتباطي است. روشـن 
 audience شود هر نوع رابطه كه ميان اين رسانه و هاي آن موجب مي داليل نوع رابطه و ويژگي

شـود و انتظـار از    برقرار شود و يا درپي برقراري آن باشند، تفاوت و دليل اين تفاوت روشن مي
گيرد و نقد و ارزيابي از آن رسانه و يا فعاالن  و معتقـدان   هر رسانه براساس اين رابطه شكل مي

  شود. به اين رابطه به سهولت ميسر مي
  اي و يا تركيبي از آنها قابل مشاهده و بررسي است. رسانه هاي سه نوع رابطه در نظاماز اين منظر 

سـويه و از بـاال بـه پـايين      يك audienceرويكرد تجويزي، در اين حالت رابطه رسانه با  .الف
(يعني طرف خطاب) است. البته اين نمونه خود بر دو نوع اصـلي اسـت،    است لذا مخاطب

شـود. در هركـدام نـوع مصـلحت      وجه مـي مستبدانه و پدرساالرانه. در هر دو به مصلحت ت
هـاي پدرسـاالر غفلـت     شايد از اين جهت نظريـة هنجـاري از ديـدن رسـانه     متفاوت است.

  است. كرده
در اين رويكرد هدف جلب رضايت است و دومين نوع رابطه است. مداري،  رويكرد مشتري .ب

audience هـر قيمـت.    براي رسانه يك مشتري است كه بايد رضايتش جلب شود گاهي به
ايـن رضـايت در پاسـخ بـه     هاي زرد و ... محصول افراط در اين رويكرد است.  غالباً رسانه

كس نبايد در اهميت آن شك كند اما غالبـاً از طريـق    شود كه هيچ نيازهاي مشتري تأمين مي
شـود.   ها مشتري دسـتكاري مـي   تبليغاتي كه در محيط رسانه وجود دارد در نيازها و اولويت

و  خـالف اخـالق  هايي هستند كه بر پاية هيجان، خشـونت،   ها مملو از برنامه ين رسانهاكثر ا
شوند و غالباً از ورود به مسائل و موضوعاتي كه موجب ارتقاي درك عامـه   حادثه توليد مي

كننـد زيـرا ايـن توليـدات غالبـاً داراي       شود پرهيـز مـي   از فرايندهاي سياسي و اجتماعي مي
اند و ممكن است براي انبوه مشـترياني   اجتماعي براي صاحبان رسانه هاي اقتصادي و هزينه

ساالر، تمايالت و عاليق آنها تغيير كرده، چنـدان   هاي تبليغاتي سرمايه كه از طريق دستكاري
  خوشايند نباشد. 
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اي  يك دوست است، لذا نسبت به او وظيفه audienceرويكرد دوستمداري، در اين رويكرد  .ج
تر از دو رويكرد قبلي وجود دارد. در اين رويكـرد هـم بايـد بـه نيـاز       مسئوالنهتر و  گسترده

تر  مخاطب براي جلب رضايت توجه كرد و هم به مصلحت كه ممكن است ضرورتي بزرگ
است. البتـه بايـد پـذيرفت     audienceاين رويكردي مسئوالنه نسبت به  باشد، توجه داشت.

هاي بخش خصوصي كه فلسفه وجـودي   اي رسانهرابطه بر اين اساس ممكن است نتواند بر
آنها كسب حداكثر سود است، منفعت چنداني داشته باشد. هرچند ادبيات ارتباطات مشحون 

هـا و وسـايل ارتبـاط     اش را تغيير داده امـا گويـا رسـانه    از واژة مشتري است و نگاه گذشته
ت اجتمـاعي محـدودي   هاي صنعتي در نظر گرفته كه ذاتـاً مسـئولي   جمعي را چونان سازمان

زيسـت در    دارند، براي مثال خيلي از صنايع حداكثر مسئوليت اجتماعي آنهـا حفـظ محـيط   
كه تمام لحظات رسـانه آميختـه بـا مسـئوليت      برابر فضوالت و زوايد كارخانه است درحالي

اجتماعي است و هر جزئي از يك برنامه در رسانه گاهي ممكن است تأثيرات بسيار مثبت و 
جا بگذارد و در اين صورت فرصت و مزيتي براي محيط اجتمـاعي   يار منفي از خود بهيا بس

  وجود آورد. فعاليتش فراهم سازد و يا تهديد و چالشي در آن محيط به
اي را بايد امر مقدسي دانست، زيرا ارتباط در  از اين زاويه توليد و توزيع  محصوالت رسانه

و هم جذاب و اي بسا پرمشتري و سودآور، اما نوع سوم نوع اول ساده و در نوع دوم هم ساده 
اي دارد تا براي جلب رضايت نيازهاي واقعي پاسخ داده شود و هم  نياز به كار و تالش مسئوالنه

  هاي اجتماعي هوشمندانه مورد توجه قرارگيرد. مصلحت
تحليـل   درك واست. اي  سپهر ارتباطي و سپهر رسانهچالش نهايي بحث مستقيماً مربوط به 

گرايانه سپهر رسانه محتاج شناخت وضعيت سپهر امروزين ارتباطـات اسـت كـه     درست و واقع
  ي از اين مجموعه عظيم است.ئسپهر رسانه، جز

ريـزي و توليـدات    متحول آن نظـام برنامـه   ةالعاد دنياي بسيار پيچيده ارتباطات و محيط فوق
تـوان   سختي مـي  ي ارتباطات و تحوالت آن را بهاست. دنيا تأثير قرار داده اي را كامالً تحت رسانه

تاحدي تفسيرگر مناسـبي بـراي توصـيف دنيـاي      Aدر بحث كوتاهي بيان كرد. شايد تعبير پنج 
، Anybody, Anytime, Anywhere, Anything and Any Device فعلــي ارتباطــات باشــد،

ترسـي دارد. در تفسـير   اي كـه بخواهـد دس   با هر وسيله هركس، هر زمان، هرجا به هر اطالعاتي
استفاده  Convergence, Consolidation, Conglomerateيعني  C (Three Big C)ديگري از سه 

، تلويزيـون كـابلي و صـنايع    ايانهاست. به اين ترتيب كه با ادامه روند ادغام اينترنت، علم ر شده
نـون شـاهد ظهـور    مخابراتي و با رشد چشمگير تقاضا براي محصوالت و خدمات اينترنتـي، اك 

اسـت.   هاي مجـزاي پيشـين درهـم تنيـده    اي هستيم كه چندگانه بوده و با بخش بازار چندرسانه
برخي صاحبنظران بر اين اعتقادند كه سه صـنعت عمـودي بـزرگ شـامل: رسـانه، مخـابرات و       

افـزا شـامل: محتـوي،    افقـي ارزش  ةتكنولوژي اطالعات دچار دگرگوني شـده و بـه پـنچ حـوز    
انـد. ايـن پـنج     تبديل شـده  )devices(و تجهيزات  )transmission(ي، پردازش، انتقال ساز آماده
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اي در حـال   طور واضح و موجز معرف صنعت چندرسانه شوند، بهبخش كه صنايعي مجزا تلقي نمي
گرفته بـه سـمت ايـن     تكنولوژي ارتباطات با توجه به حركت صورت ةنظران حوز ظهورند. صاحب

در كنـار   )strategic positioning( “يـابي راهبـردي  جايگاه”را، بر اين باورند كه اي همگبازار رسانه
براي توليدكنندگان محتـوي،    هاي ارزش در حال ادغام اينترنت و تلويزيون، مسئله مهميزنجيره
افزار به ترتيـب در صـنايع تلويزيـون،     افزار و توليدكنندگان سخت كنندگان، تكنولوژي نرمتوزيع
طور كه ورود تلويزيـون كـابلي ظرفيـت پخـش محـدود و       . درست همانستاينترنت ا رايانه و

فراهم آورد، ظهـور   )broadcast( “پخش گسترده”را براي تلويزيون ) multichannel(چندكاناله 
سازي را براي رسانه اينترنت و زيرساخت باند پهن نيز كاركردهاي برتري نظير تعامل و شخصي

هـاي بيشـتر    آورد. اين گسترش كاركردها و تنوع محتوايي به معناي فرصـت تلويزيون به ارمغان 
تــر بــراي  هــاي راهبــردي متنــوع بــراي متمــايز ســاختن محصــوالت در بــازار و نهايتــاً گزينــه

 كنندگان در بازار است.  شركت
هـا را در  گـاهي شـركت  ) conglomerate(يـا تركيـب    )consolidation(گرچه يكپـارچگي  

، خالقيت )convergence( دهد، اما همگرايي ي از حيث محدوديت منابع قرار ميجايگاه نامطلوب
رسد كليـد   نظر مي هدنبال دارد. در چنين بازاري، ب هدر توليد محصوالت و ابتكار در بازاريابي را ب

  9مزيت رقابتي، برقراري تعادل ميان دسترسي به منابع و نوآوري راهبردي است.
تـوان تغييـرات بنيـادي آن را بـه سـهولت دريافـت.        ارتباطي مـي  در تفسير ديگري از سپهر

اي رخ  هـاي فضـاي رسـانه    امروزه برخي معتقدند چهار تحول اساسي در مشخصـه كه   طوري به
است: مرزهاي سخت و دقيق به مرزهاي نرم تبديل شده؛ رابطه يك به چند تبديل به رابطـه   داده

كننده تبديل شده؛ و  توزيع كننده/ ده به مفهوم خلقكنن دريافت چند به چند شده؛ مفهوم مخاطب/
هـا،   عبارتي، پارادايم قبلي كانال است. به جمعي به وسايل ارتباط متنوع تبديل شده  وسايل ارتباط

اسـت   عـدي شـده  انعطـاف ايجـاد شـده در محـيط انتخـاب، تبـديل بـه فضـاي چندب         ةواسط به
(http://www.metromonitor.com)  

هايي كه در فوق به آن اشاره شد، سپهر رسانه قراردارد.  درون سپهر ارتباطي با برخي ويژگي
گونه كه  هاي گوناگون دسترسي دارند. همان سپهر رسانه شامل محيطي است كه ايرانيان به رسانه

هـاي گونـاگون اسـت كـه      نهبندي مخاطبان عرض شد، امروزه اين سپهر مملو از رسـا  در بلوك
هـاي راديـويي و    تركيـب شـبكه  هرنوع رسانه نيز داراي كثرت و تنوع بسيار زيادي اسـت. امـا   

شوند يا از طريق اينترنت در  كه بر روي ماهواره در فضاي ايران پخش مي زبان تلويزيوني فارسي
 10هاي ملي ان رسانهنوع رقابت فزاينده در سپهر رسانه مي دارند حاكي از وجود دو دسترس قرار
اي و كـاركردي دارد كـه درك    ها است. هر كدام از اين انواع رقابـت داليـل رسـانه    و اين شبكه

  اين چالش است. درست و واقعي از آنها يك الزام راهبردي براي عبور و گذر مقتدرانه از 
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  رقابت در محتوا و پيام
هـاي   پيـام  كننـد  تـالش مـي   ،هـا  بـان زبان و حتـي در ديگـر ز   فارسي يها تعداد بسياري از شبكه

شـود، عامـه مخاطبـان از     مـي  اين سپهر پخـش هاي  كه عموماً از طريق رسانه  جمهوري اسالمي
لذا اين نبردي مهم شنيدن يا ديدن آنها اعراض كنند و يا اينكه به درستي درك و دريافت نكنند. 

اش را  اي روايـت رسـانه   و هميشگي در فضا و سپهر رسانه است. هركس در پايـان روز بتوانـد  
  عنوان واقعيت درست و مسلط، به مردم برساند برندة اين جنگ است.  به

دانيم هيچ اصول جوانمردانه رقابـت را   ناميم يا مي متأسفانه كساني را در اين سپهر رقيب مي
يـا   سي فارسـي  بي كنند كه برابر جامعه ايران هيچ مسئوليتي ندارند مانند آنچه در بي مراعات نمي

افتد، چون تعهد آنها به ديگري براي تأمين منافع آنان است كه احتماالً بـا   وتو اتفاق مي شبكه من
جاي واژة رقابت از عبارت ديگري كـه   جامعة ايران دشمني تاريخي دارند، از اين جهت شايد به

مخالفت تـام   ها معناي حقيقي را برساند بايد استفاده كرد مانند عناد و دشمني. راهبرد اين شبكه
توجـه بـه    بايـد بـي   است، چون در سپهر رسانه فعال هستند لذا نمي  و تمام با جمهوري اسالمي

هـا در اشـكال گونـاگون     سـاالر از ايـن شـبكه    رفتار آنها بود. البته ساختار نظام جهاني و سرمايه
هـا   ودياي بر روي ماهواره در مخالفت با سـع  كه چندسال قبل شبكه كند، درصورتي حمايت مي

هاي مخالف  برنامه داشت كه بعد از مدتي تعطيل شد. هم تعطيلي آن شبكه و هم گسترش شبكه
اي است، از اين جهت درك  مبتني بر راهبرد اصلي نظام حاكم بر دنياي رسانه جمهوري اسالمي 

 اي چالش جدي در برابـر  اين محيط و چگونگي رقابت يا مقابله با اين حريفان يا دشمنان رسانه
  گيران است. اهالي رسانه و سياستگذاران و تصميم
، رســانه كــه بســيار مهــم و تأثيرگــذار اســت  ســپهررو در   نــوع ديگــري از رقابــت پــيش

پـي جلـب مشـتري هسـتند تـا درآمـد        ها در بسياري از رسانه ها است مداري اين شبكه مشتري
  ه منفعت ديگري برسند.بيشتري كسب كنند و يا بر اعتبار خود بيفزايند كه از اين رهگذر ب

نتيجه هر دو رقابت براي ما يكي است، چون در نهايت منجر بـه كـاهش مخاطـب و عـدم     
  شود.  مي اي ما رسانههاي  دريافت و درك پيام

مـدار رقيـب،    هاي معاند و يا مشتري البته بر اساس اين تحليل در هركدام از اين انواع رسانه
مند بحث تفصيلي مجزايي است، شـناخت دقيـق آنهـا راه    ها وجود دارد كه نياز نوعي از ويژگي

 سازد.  خوبي روشن مي عبور از اين چالش و موفقيت در سپهر رسانه را به
اي خصوصاً تغييرات تكنولوژي ارتباطـات در دو دهـه اخيـر     بايد اذعان كرد تحوالت رسانه

ر بـراي فعـاالن   طوري كه هرآينه ممكن است چالش جديدي در ايـن سـپه   انگيز بوده به شگفت
هـاي از ايـن    كنندگان بوجودآيد، اما از طرفي ديگر انواع مطالعات و پـژوهش  رسانه و يا استفاده

گيري در  تر از گذشته شود تا تدبير و تصميم ها و خواص آن روشن محيط نيز سبب شده ويژگي
ت و اين عرصه درعين پيچيدگي با سرعت و سهولت بيشتري صورت پذيرد و تحوالت با معرف

 وجود آيد. شناخت بيشتري پيگيري شود و ساختارهاي نهادي برآن اساس به
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  ها نوشت پي
1 .mediaSphereهـا در رقابـت،    اي از انواع رسـانه  و هم عيني كه در آن مجموعه  منظور فضايي است هم مفهومي ؛

اي  ثر و هم تنـوع رسـانه  دارد. در اين سپهر هم تك تعامل و تكميل يكديگر در دسترس مردم براي استفاده قرار
  وجود دارد.

دان انگليسي، معيار سنجش رفتار يك ماشين هوشمند را چنين بيان كرده: آن ماشين بتوانـد   آلن تورينگ، رياضي .2
  روست.  د با انسان روبهشواي بفريبد كه آن فرد متقاعد  گونه وسيله يك پايانه (تله تايپ) به انساني را به

هـاي اجتمـاعي    شـود و همـه افـراد و گـروه     موضوعات توليدي آنها همه چيز را شامل مي هايي كه . منظور شبكه3
  مخاطب اصلي يا مخاطب هدف هستند.

  هاي تخصصي، موضوع خاص مبناي توليد است؛ مانند شبكه ورزش، شبكه سالمت. . شبكه4
هاي خـاص   ها گروه است. مخاطب هدف اين شبكه community radio/ TVهاي اختصاصي تاحدي معادل  . شبكه5

  .اجتماعي است؛ مانند: راديو جوان
هاي تلويزيوني رسانة ملي از طريق  . چون ايران كشوري وسيع و كوهستاني است لذا دسترسي همة مردم به شبكه6

  پخش زميني هم مقدور نيست و هم بسيار پرهزينه است.
كه  جمهور باشد، درحالي كنند، چه كسي رئيس يين مياعالم كرد در آمريكا ميلياردها تع جمهور . اخيراً اوباما رئيس7

، ادواردبـرمن  فيلترهاي خبريروايت رايج از انتخابات آمريكا دموكراسي پاك است. همچنين مراجعه به كتاب 
دهـد چـرا    كند و نشـان مـي   هاي آمريكايي را تبيين مي و چامسكي، ترجمة تژافخرايي، ساختار حاكم بر رسانه

  يدئولوژي حاكم توليدي ندارند.ها خارج از ا رسانه
  .بندي نشود گليسي استفاده شده تا معادل فارسي آن مانع درك اين تقسيمنتعمداً از واژه ا . 8
وسـيله آقـاي روزدار كارشـناس معاونـت      اي است كه به . متأسفانه نتوانستم اصل مأخذ را پيداكنم. بخشي از مقاله9

  ست.ا ريزي و نظارت سازمان ترجمه شده برنامه
هاي  هاي راديويي و تلويزيوني است بلكه منظور از رسانه تر از شبكه . در اينجا منظور از رسانة ملي معنايي وسيع10

  هاي فارسي است كه مطابق قوانين و مقررات داخلي فعاليت دارند. ملي شامل تمام انواع رسانه
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