
 

تصویري ایران در ـ هاي صوتی  بررسی مناقشات بازیگران رسانه
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 چکیده 
هـاي   رسانه ،در این میان. اي دارند هاي گوناگون نقش برجسته عرصهها در دنیاي امروز در  رسانه

هاي نوین ارتبـاطی و   فناوري. اي برخوردارند با قابلیت فراگیري از اهمیت ویژه صوتی ـ تصویري 
حضور بازیگران متعدد تغییراتی را به این فضا اعمال کرده است که شناخت آینـده ایـن حـوزه و    

ویـژه بـا مالحظـات خـاص کشـورمان بـا        بـه  ،هاي مـدیریتی آن را  يگیر ارائه راهکارها و جهت
  آن در تکامـل سـامانه   تأثیررفتار بازیگران متعدد و مستقل و . مشکالت بسیار مواجه کرده است

گـذاري   مشی نشان از نیاز به شناخت بهتر رفتار بازیگران براي خط ،تصویريـ   هاي صوتی رسانه
تـرین مناقشـات    کـه مهـم  است پاسخگویی به این پرسش  پژوهش حاضر براي. این عرصه دارد

هـاي   روش جدیدي بـر پایـه روش   ،براي این هدف. ی استمسائلبازیگران در این عرصه در چه 
حوزه ارائه شـده  این کلیدي  مسائلگذاري و با محوریت  مشی پژوهی و خط موجود در حوزه آینده

میـزان   ،موقعیت بازیگر در هر مسئله ،چهار متغیر نفوذ هر بازیگر بر سایرین ،در این روش. است
ـ  آن و توان اختصاص اصرار بر . شـوند  نشـانگرهاي رفتـاري بـازیگران مطـرح مـی     ه یافته به منزل

دهند کـه بیشـترین    ها نشان می نتایج تحلیل .شود می شش مسئله کلیدي شناساییدرنهایت نیز 
توانـد   نتایج این پژوهش مـی همچنین . دوم و چهارم است ،اره مسئله اولتباین نظر بازیگران درب

 . کار رود این حوزه به منظور شناسایی آینده به
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 مقدمه

شناخت آینده و آمـادگی   ،آهنگ تغییرات در فضاي رسانه با متغیرهاي بسیار زیاد و پیچیده
هـاي   زدن اکوسیسـتم رسـانه   ویژه اینترنت بـا بـرهم   به. براي آن را با چالش مواجه کرده است

عرصه را براي ورود بازیگران جدید فراهم کـرده   ،تصویري و شکستن موانع ورودـ   صوتی
 ،اندست آوردن توجـه مخاطبـ   هبازیگران متعدد این فضا و عملکرد فعاالنه آنها براي ب. است

منظـور   فعـال را بـه   اي پیچیده کرده است کـه لـزوم نگـاه پویـا و فـوق      گونه ن را بهآمدیریت 
در دهه  ،پژوه معروف آمریکایی آینده ،آلوین تافلر. سازد میري این فضا ضرو به بخشی نظم

گیـران و   پیـام  ،هـا  رسـانه  ،هـا  بینی کرده بـود کـه عصـر فـردا را گسـتره فرسـتنده       پیش 1980
مانورهـاي قـدرت آینـده را    محـور    ،هـاي تبـادل اطالعـات    دهند و شیوه سازان شکل می پیام

بـه بیـان   . ق یافته و بخش دیگري در راه استبینی تحق بخشی از این پیش. شکل خواهند داد
هـاي ارتبـاطی    فنـاوري هاي جمعـی و   اي در قلمرو رسانه صورت فزاینده جهان فردا به ،دیگر

توانـد بیـنش خـوبی را نسـبت بـه       تحلیل رفتار بازیگران مـی  ،درچنین فضایی. گیرند قرار می
یکـی از  . سـازد نحوه تکامل سیستم و ارائه راهبردها و راهکارهاي مـدیریتی مناسـب فـراهم    

گونـه   ایـن . مـورد مناقشـه بـازیگران اسـت     مسائلبررسی  ،نقاط کلیدي براي ایجاد این بینش
سـمت   ا بـه گـذاران ر  مشی توانند محوري براي سناریوهاي آینده قرار گیرند و خط می مسائل

پرسش اصلی  ،اساس برهمین. هاي مناسب و پایدارتري سوق دهند مشی ارائه راهبردها و خط
ـ    صـوتی هـاي   ترین مناقشات بازیگران کلیدي فضاي رسانه شناسایی اصلیمحور  برمقاله این 

تالش شـده اسـت ضـمن مطالعـه مبـانی       ،در پاسخ به این پرسش. است گرفته شکل تصویري
نتایج ایـن  . شودروش جدیدي با این هدف ارائه  ،تی براي تحلیل بازیگرانشناخ نظري روش
منظـور   بـه  صوتی ـ تصویري هاي  تواند ابزاري براي ارائه سناریوهاي آینده رسانه پژوهش می

. هاي مناسب در خصوص مدیریت این فضا در اختیـار بگـذارد   گیري ارائه راهبردها و جهت
هـایی از ایـن    گونـه  ،در این مقاله ـ تصویري   صوتیهاي  شایان ذکر است که منظور از رسانه

لـذا شـامل    ،هسـتند هاي ارتباطی الکترونیکی قابل دسترس  هاست که با زیرساخت نوع رسانه
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CD، DVD محـدوده مـورد بررسـی در ایـن مقالـه را نشـان        1نمودار . شود و حتی سینما نمی
 . دهد می

 
 
 
 
 
 
 

 هاي مورد بررسی در مقاله اي کشور و رسانه رسانه سپهر. 1نمودار 

 مبانی نظري و پیشینه پژوهش

بـه معنـاي    mediusاست که از کلمه التین  mediumجمع کلمه  ،به معناي رسانه mediaکلمه 
فرآیندهاي فناورانه متفاوتی هستند کـه   ،هاي ارتباطی رسانه. گرفته شده است» میان و وسط«

پـدیا   ویکـی ). 2003 ،کروتی و هوینس(کنند  تسهیل می اگیرنده پیام ر ارتباط بین فرستنده و
عنـوان   هـاي جدیـد را بـه    رسـانه  ،هـاي جدیـد اسـت    که خود محصول رسانه) دانشنامه آزاد (

. کند اند تعریف می شده هاي دیجیتال عجین هاي ارتباطی واسط که با رایانه فناوريمحصول 
هـاي دیجیتـال اَشـکال     ها آنـالوگ بودنـد امـا بعـد از آن رسـانه      اغلب رسانه 80پیش از دهه 

هـاي آن بـا آنـالوگ متفـاوت      جدیدي از رسانه را در اختیار مخاطبان قرار دادند که ویژگی
بـرداري   هآنالوگ پیشی گرفته و به آسـانی قابـل بهـر    فناورياز جنبه انتقال بر  ،نخست .است

همـین دلیـل تحریـف و دسـتکاري آنهـا       کردن هستند و به به آسانی قابل ذخیره ،دوم .هستند
. پـذیر اسـت   بازتولید آنها بدون هیچ افت کیفیتی و محدودیتی امکان ،عالوه به. تر است ساده

 IPTV 1 ،بـراي مثـال  ). 2008 ،کریبـر و مـارتین  (ها قرار دارد  اینترنت در قلب این دگرگونی
شـده   هاي مدیریت نوعی تلویزیون اینترنتی است که بر پایه ارتباطات دوسویه و با زیرساخت

نوعی دیگر از همین رده است که بـر پایـه ارتباطـات     ،2OTTگیرد و  مانند اینترانت شکل می

                                                                                                                                        
1. Internet Protocol TV 
2. Over The Top TV 

 ...تلویزیون و ها شامل مطبوعات، رادیو،  فضاي رسانه

 
 
 
 
 
 
 

 )… ,Cinema, CD, DVD, TV, IPTV(اي صوتی تصویري  فضاي رسانه

 
 
 

هاي صوتی تصویري با  رسانه
 هاي ارتباطات الکترونیک زیرساخت

 ...تلویزیون زمینی، اینترنتی و 

هاي صوتی تصویري با  رسانه
 هاي فیزیکی زیرساخت

 CD, DVD, … 
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ایـن نـوع   . هاي اینترنت عمومی شکل گرفتـه اسـت   دوسویه و حتی چندسویه و با زیرساخت
هـاي   تغییـر داده و مـدل  » 2بسـیار بـه بسـیار   «را به » 1یکی به بسیار«ل ارتباطی مد ها اساساً رسانه

ایجـاد   ،هاي جدیـد  از اثرات کلیدي رسانه. سنتی از باال به پایین توزیع را متحول کرده است
تبدیل شدن مخاطب منفعل به گزینشگر فعال و همگرایـی اسـت    ،»فرهنگ مشارکتی« نوعی

ایـن  کـه رفتـار    اي گونه به ،ن جدید به عرصه رسانه شده استکه خود منجر به ورود بازیگرا
تحلیل رفتـار آنهـا    ؛استداشته ها  به نوبه خود اثرات زیادي در تکامل فضاي رسانهبازیگران 

 . تواند مبنایی براي شناخت آینده این حوزه باشد کلیدي حوزه رسانه می مسائلدر 
هاي مختلفی را براي تحلیل اثر بـازیگران   هاي دانشی گوناگون روش نویسندگان حوزه

هـاي   مـدل  ،هـا  مایـه ایـن روش   بـن . انـد  کردهروي عوامل کلیدي تکامل یک سیستم ارائه بر 
هرچیـزي بـا چیزهـاي     ،هاي مبتنی بر کنشـگر  در مدل. است 4و نظریه بازي 3مبتنی بر کنشگر
تـالش   ،این رویکـرد  در. دهند یک سیستم را شکل میآنها، کند و مجموعه  دیگر تعامل می

درك  ،چنـین رویکـردي  . شـان در قالـب مـدلی مطـرح شـوند      شود تا چیزها و تعـامالت  می
هـاي پیچیـده    گیـري در سـامانه   پـیش از تصـمیم   ،مناسبی را از نتایج تصمیم و پیامـدهاي آن 

هاي مبتنـی بـر    توان گفت که مدل می ،طور کلی به). Deguchi & et al, 2013(کند  ایجاد می
شوند که نحوه تکامل  ی روبرو مسائلروند که چند بازیگر با  نقش بازیگران زمانی به کار می

نفعـان   در مـذاکره چندجانبـه در جـایی کـه ذي     ،بـراي مثـال   .آنها در آینده نامشخص اسـت 
 ؛کـاربرد دیگـر آن در سناریونویسـی اسـت    . مورد بحث دارنـد  مسائلبر اهداف گوناگونی 

نقشـی اساسـی در تغییـر شـرایط      ،قرار دادن متغیرهـاي مهـم   تأثیربازیگران با تحت که  جایی
نفعـان و روابـط بـین آنهـا از      انـداز ذي  هـا بـا لحـاظ عالیـق و چشـم      ایـن مـدل  . جاري دارند

 . کنند تري ایجاد می ها و نحوه تغییر آنها درك عمیق موقعیت
متفاوتی را براي این نوع نگرش  هاي توان خاستگاه ها می با مروري بر ادبیات این روش

 :پیدا کرد
بــا اســتفاده از را » 6نظریــه شــبکه بــازیگران« )1993( 5، التــورشناســی در حــوزه جامعــه −

                                                                                                                                        
1. One to many 
2. Many to many 
3. Agent based modeling 
4. Game theory 
5. B. Latour 
6. Actor Network Theory (ANT) 
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صـورت اجتمـاعی بررسـی     بـه  فنـاوري نحـوه برسـاخت    و پژوهش کیفی و تبارشناسانه
 ،اعتمـاد  ،قـدرت  ،بر اساس میزان ارتباطات ،نفعان تعامالت ذي ،در این تحلیل. کند می

گیـرد   نفعان مـورد کـاوش قـرار مـی     ناپذیري موقعیت و نفوذ ذي برگشت ،کنترل منابع
)Camponovo & Pigneur, 2002 .( 

از رویکردهاي مبتنـی بـر بـازي بـراي      1افرادي مانند آالس ،گذاري مشی در حوزه خط −
. نـد ا ارزیابی احتمال اقدامات بدیل و کاهش خطر پیامـدهاي ناخواسـته اسـتفاده کـرده    

نفعان  بینی رفتار ذي منظور پیش هاي تصمیم را بر اساس نظریه بازي به درواقع آنها مدل
 ,Bendahan& et al(انـد   سـازي کـرده   ساده ،سمت راهبردهاي مناسب و هدایت آنها به

 .شناسایی بهترین راهبرد براي یک بازیگر مشخص اسـت  ،هدف ،در این مدل). 2004
نگرانـه   ائه یـک نگـاه کلـی و تجمیعـی بـراي شـناخت کـل       در این مدل به ار ،رو ازاین

 . شود میشود و جزییات بیشتري مطرح  سیستم اکتفا نمی
مطـرح کـرده اسـت کـه هـدف آن       LAMP2آقاي الکوود روش دیگري را موسوم به  −

تخصصـی   موضوع باید کامالً ،در این روش. بینی پیامد موضوع مورد بحث است پیش
شـود  تعداد بازیگران به پنج تاشش عدد محدود  ،پیچیده دلیل محاسبات و محدود و به

)Lockwood, 2013 .( 
را کـه   4مدل انتخاب عقالنی کنشگرــ محـور   3بروس بوئنو دي مسکویتا 1984در سال  −

مشی درگیـر   براي ارزیابی مسائل خط ،بنا شده بود 5بر پایه نظریه مطلوبیت مورد انتظار
هـاي ورودي   نمـود تـا بـا اسـتفاده از داده     نفعان گونـاگون مطـرح کـرد و تـالش     با ذي

نسـخه اولیـه مـدل و     POLICON. دهـد دقیـق ارائـه    بینی نسـبتاً  یک مدل پیش ،محدود
FACTIONS  مدل مشابهی است که سازمان سیا)CIA (هـا   ایـن مـدل   .کار برده است به

درصـد دقـت معرفـی     90مشـی بـا بـیش از     بینی مسـائل خـط   ابزاري براي پیشه به مثاب
از سوي پژوهشگران بهبود  هاي ریاضی مبنایی آنها ها و معادله مدل ،بعد از آن. ندا هشد

یکی از جدیدترین ابزارهایی که تاکنون در ایـن خصـوص   ). Jesse, 2011(داده شدند 
 . نام دارد Predictioneer’s gameتدوین شده است 

                                                                                                                                        
1. Allas 
2. Lockwood Analytical Method for Prediction 
3. Bruce Bueno de Mesquita 
4. Agent‐Based Rational Choice (ABRC) 
5. Expected Utility (EU) 
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ران در سـال  و همکـا  1از سـوي گـوده   MACTORابـزار تحلیلـی    ،بینی در مباحث پیش −
نحـوه مواجهـه بـا     ،هاي بازیگران گیري ارائه شد که به بررسی راهبردها و جهت 2001
هـاي   ها و همگرایی واگرایی ،ها پردازد و وابستگی ها و توازن قدرت بین آنها می برنامه

ایشـان در   ،در واقـع . کنـد  کلیـدي اسـتخراج مـی    مسائلروي اهداف و بر بازیگران را 
روش جدیدي بر پایه رفتارهاي گونـاگون بـازیگران بـا هـدف      ،دهحوزه مطالعات آین

 ,Arcade & et al, 1999 & Glenn(دادنـد  شـان ارائـه    تحلیل راهبردهاي آنان در محیط

2003 .( 
کـه نحـوه تکامـل سیسـتم را      ،هاي تحلیلی بر اساس رفتـار بـازیگران   با مرور انواع مدل

هاي مرتبط با موضـوع پـژوهش    توان دو خاستگاه اصلی براي روش می ،دهد مدنظر قرار می
و  la prospectiveهـاي مدرسـه فرانسـوي     ها بـه کارهـا و فعالیـت    یکی از این خاستگاه: یافت

این روش در پاسخ بـه انتقادهـاي شـدیدي    . گردد می ازویژه سناریونویسی موردنظرگوده ب به
هـاي   زیـرا در روش  ،بینی بود توسعه یافت ي پیشها یابی سنتی در روش که معطوف به برون

تـوجهی   یک عامل کلیدي در تکامـل سیسـتم بـی   ه گذار بازیگران به منزلتأثیرسنتی به نقش 
گـذاري و همچنـین حـوزه     مشـی  به متفکران حوزه خط ،ها خاستگاه دیگر این روش. شد می

حلیل بازیگران در شـرایط  ت). Bendahan & et al, 2005(گردد  می بازعلوم مرتبط با مذاکره 
 ،بنـداهان (انـد از   این شـرایط عبـارت  . تواند فن مناسبی براي تحلیل سیستم باشد مشخص می

 ):2011 ،جسه ،2013دگوچی و همکاران  ،2005
 . داراي پویایی زیاد باشد ،سیستم) الف

 . تعداد بازیگران کلیدي سیستم محدود باشد) ب
 . بازیگران آثار قابل توجهی در تکامل سیستم داشته باشند) ج
کننـد تـا    بـا تـوان و امکانـات خـود تـالش      و بازیگران داراي هویت مشخص بـوده  ) د

 . سمت نتایج مرجح خود متمایل کنند سیستم را به
 ،هـاي همکـاري یـا رقابـت     در قالـب  و تعامالت بازیگران در سیستم انعطاف داشته) ـه

 . ی داشته باشدامکان تجل
البته باید توجه داشت تکامل سیستم ممکن است به عوامل دیگري نیز وابسته باشد کـه  

اکوسیســتم ). Bendahan, 2005(بــازیگران هــیچ کنتــرل یــا اثــري روي آنهــا نداشــته باشــند 

                                                                                                                                        
1. Godet 

www.ipwna.ir



 37 ...   تصویري ایران در افق پنج ساله ـ هاي صوتی قشات بازیگران رسانهبررسی منا

هـاي مرسـوم تحمیـل     هاي نوینی را به فضاي رسـانه  نقش ،تصویريـ هاي نوین صوتی   رسانه
بـه دنبـال آن عرصـه منازعـه جدیـدي شـکل گرفتـه اسـت کـه در آن بـازیگران           اند و  کرده

 واسـطه  بـه هـاي جدیـدي کـه     نقشتردید  بی. گرفتن از این فضا هستند جدیدي درصدد سهم
تغییـرات   ،انـد  گیـري  تصویري قابل تعریـف و شـکل  ـ  هاي صوتی هاي نوین رسانه زیرساخت

رو فنون مرتبط با تحلیل نقش  از این. کرد قابل توجهی در تکامل حوزه رسانه ایجاد خواهند
مناسـب   ـ تصـویري    صـوتی هاي  هاي بدیل رسانه تواند براي بررسی آینده و اثر بازیگران می

 . باشد

 روش پژوهش

هاي مبتنی بر تحلیل بـازیگران مـرتبط بـا     ایده اصلی در روش ،ذکر شد تر پیشطور که  همان
کلیـدي منـافع    مسـائل ست که سیستم مورد مطالعه چنـد بـازیگر دارد کـه در    ا این ،موضوع

سمت عالیق خـود   نتایج را به ،کنند با استفاده از اختیارات خود گوناگونی دارند و تالش می
گـذاري روي  تأثیردهند یا بـا   این کار را یا با نفوذ مستقیم خود انجام می ،بازیگران. بکشانند

ها و اسـتفاده از   پیشنهادي تالش شده است ضمن مطالعه این روش در روش. بازیگران دیگر
منظـور شناسـایی مناقشـات     روش جدیدي براي تحلیل بازیگران به ،هاي تحلیلی هریک ایده

یـا   1بـازیگران : انـد از  عبـارت  ،شـوند  مـی   اجزایی کـه در ایـن روش تعریـف   . شودآنها ارائه 
 ،جسـه  ،2002 ،کمپونـوو و پیگنیـر  ( 7و نفـوذ  6تـوان  ،5اصـرار  ،4موقعیـت  ،3مسائل ،2نفعان ذي

 . که تعاریف آنها در ادامه آمده است) 2011
عبارت از ایده یا عنوانی است که مورد بحث یا مناقشه است و نتیجـه و برونـداد    ،مسئله .1

هـا و   همچنین بـازیگران از موقعیـت   .گذار خواهد بودتأثیرنحوه تکامل سیستم در آینده بر  ،آن
 . داد آنها برخوردارخواهند بود متفاوتی براي تحت نفوذ درآوردن برونابزارهاي 

شود که سهمی در سیستم مورد  نهادي درنظر گرفته میه نفع به منزل هر بازیگر یا ذي .2
صـورت   به مسائلمطالعه دارد و با بسیج منابعِ تحت اختیار خود و تحت نفوذ درآوردنِ نتایج 
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 . کند سیستم نقش بازي میمستقیم و غیرمستقیم در تکامل 
نفع نسبت به مسئله بر پیامد مـرجح او نسـبت بـه مسـئله در      موقعیت هر بازیگر یا ذي .3

ها یا اهداف ارزیـابی   موقعیت را در طیف راهبرد معموالً. راستایی با اهدافش داللت دارد هم
 . نفع است ذي/یگرزنی باز ها بیانگر فضاي چانه ویژه از آن حیث که طیف راهبرد به ،کنند می

اهمیت توجه ذهنی او را نسبت به موضـوع   ،نفع اصرار بر موضوع براي بازیگر یا ذي .4
دهد و به نوعی به میزان اراده او براي اعمال نفوذ  و سهم آن در دستیابی به اهدافش نشان می

 . روي مسئله داللت دارد
وانمنـدي او بـراي نفـوذ مسـتقیم     بیانگر میزان ت ،نفع در حل مسئله توان بازیگر یا ذي .5

 ,Bendahan, 2005; Jessa(روي پیامدها با اسـتفاده از ابزارهـایی اسـت کـه در اختیـار دارد      

 1صـورت اجبـارآمیز   این مهم به توانایی تحمیـل اراده بـر دیگـران بـه     ،طور خالصه به). 2011
 . داللت دارد

بیانگر توان تحت نفـوذ درآوردن رفتـار سـایر     ،نفوذ یک بازیگر روي بازیگر دیگر .6
. داللـت دارد  2صـورت غیراجبـارآمیز   بازیگران است و به نوعی بر توانـایی تحمیـل اراده بـه   

 . گفته را به تصویر کشیده است اجزاي پیش 2نمودار 

 
 ) Bendahan & et al, 2005(اجزاي تحلیل رفتار بازیگران در روش پیشنهادي اقتباس از . 2نمودار 

روش . تـوان پژوهشـی آمیختـه از انـواع کمـی و کیفـی تلقـی کـرد         را می این پژوهش
از مزایـاي   ،اسـت  MACTORمانند آنچه در روش  ،ضمن نگاه عمومی به سیستم ،شنهاديپی

سـت کـه   ا هـدف ایـن   ،در روش پیشـنهادي . کند روش مطلوبیت مورد انتظار نیز استفاده می

                                                                                                                                        
1. Coercive 
2. NonCoercive 

برابر است با مجموع  Cبر  Aتأثیر 
و تأثیرهاي  Cبر  Aتأثیر مستقیم 

غیرمستقیم از طریق متغیرهاي دیگر 
 Dو  Bر نظی

 توان، موقعیت، اصرار
 نفع ذي/ بازیگر مسئله

 نفوذ
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هـاي ایـن    ویژگی ،طور خالصه به. میزان واگرایی بازیگران نسبت به پیامد مسائل تحلیل شود
 :اند از روش عبارت

 ). EUمانند (کند  به موضوع نگاه نمی این پژوهش از نگاه یک بازیگر) الف
 ). وجود دارد MACTORمطابق آنچه در (دارد نگر به سیستم موردنظر  نگاه کل) ب
تواند زمینه مناسبی براي دستیابی به مسـائل   موضع بازیگران در هریک از مسائل می) ج

 . دهد دست بهمورد مناقشه 
 . شوند اصرار و نفوذ در یک سازوکار یکپارچه تحلیل می ،عیتموق ،متغیر توان) د

هـا   هر یـک از گـام   ،در ادامه. به تصویر کشیده شده است 3مراحل پژوهش در نمودار 
 . شود تشریح می

 مراحل پژوهش. 3نمودار 

 1گرایانـه شـارماز   مبنا با رویکـرد سـاخت   پردازي داده نظریه ،ها تحلیل دادهدر گام اول روش 
رود که  کار می هایی به براي تدوین نظریه  اغلب  ،مبنا پردازي داده روش نظریه. رود کار می به

رویکرد شارماز نیز یکی از رویکردهاي پرطرفـدار بـراي ایـن    . هاي خام دارند ریشه در داده
گیـري نظـري در پـنج دسـته      ها بـا اسـتفاده از نمونـه    منابع داده). 2012 ،کرسول(روش است 

هـاي خبرگـان کـه در آن عـالوه بـر انجـام ده مصـاحبه بـه          دیـدگاه  ،نخسـت : اند تنظیم شده
مصاحبه عمیق بـا مسـئوالن    14صدایی مشتمل بر  هاي منتشر شده درکتاب پایان تک مصاحبه

هـاي فعالیـت ارجـاع داده     لحاظ تنوع در حـوزه  با ،این حوزه) 1392 ،صادقی(و کارشناسان 
نامـه داخلـی    آیـین  ،سـوم  .اسناد قانونی کشور مـرتبط بـا محـدوده پـژوهش     ،دوم .شده است

شـده در مجلـس و نظرهـاي کارشناسـی      هـاي مـرتبط مطـرح    طـرح  ،چهارم .نهادهاي مرتبط
از سـوي   94و  93اخبـار و اسـناد منتشرشـده در ایـن حـوزه در سـال        ،و درنهایت ،مجلسیان

گیري فـوق از نـوع هدفمنـد     شایان ذکر است که هر پنج دسته نمونه. نهادهاي رسمی مرتبط
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 معادالت طراحی شده

شناسایی مسائل کلیدي 
 حوزه و راهبردهاي بدیل آنها

شناسایی بازیگران 
 کلیدي مرتبط

هاي  تعیین شاخص
 رفتاري بازیگران

تحلیل میزان واگرایی 
 بازیگران

 نظریه داده مبنا
 مصاحبه و اسناد

 اي مطالعات کتابخانه
 مصاحبه و اسناد

معادالت طراحی شده 
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 . اند بوده
تغییـرات   ،بـر مطالعـه اسـناد باالدسـتی     ،منظور شناسایی بازیگران کلیدي در گام دوم به

عـد  ب. شـده اسـت   تأکیدهاي مرحله اول  و مصاحبه) هاي نوین با توجه به رسانه(زنجیره تأمین 
 ،بـا اسـتفاده از تکنیـک پرسشـنامه     ،در گام سـوم  ،هاي رفتاري بازیگران از شناسایی شاخص

. گذارنـد  هـا در اختیـار مـی    ابـزاري بـراي تحلیـل داده    ،شده در گام چهارم معادالت طراحی
بـازیگران و  ) نفوذ( تأثیریکی براي سنجش میزان  ،عدد در دو بخش 71ها با تعداد  پرسشنامه

گیـري نیـز    شیوه نمونه. اصرار و توان طراحی شدند ،دیگري براي سنجش سه متغیر موقعیت
نفعـان و   ذي ،شـامل ارتباطـات شخصـی    1شده از سوي کینان بر اساس ترکیب سه روش ارائه

 ). Keenan, 2002, 46(فرآیندي بوده است 
 :مه آمده استشده و شرح مختصري از آنها در ادا معادالت طراحی

هـاي   و بـا ورودي داده  2مک از ابزار میک) MDII(براي محاسبه میزان نفوذ غیرمستقیم 
این ابـزار از سـوي گـوده بـراي تعیـین میـزان اثرپـذیري و        . مشخصه نفوذ استفاده شده است

اثرگذاري متغیرها طراحی شده که در این پـژوهش بـراي محاسـبه میـزان نفـوذ غیرمسـتقیم       
 . هاي آن معرف اثر بازیگران بر یکدیگرند ماتریسی است که داده MDII. استکار رفته  به

. تحلیل مسائل و پیامدهاي مورد انتظار هریک اهمیـت دارد  ،بعد از محاسبه میزان نفوذ
گذاري آنهـا محاسـبه   تأثیربر اساس ضریب  ،براي این منظور الزمست توان واقعی بازیگران

کـار   هبـ  aبـازیگر   تـأثیر ضـریب  ه بـه منزلـ   Kaبـراي محاسـبه   ) 3(و ) 2( ،)1(معـادالت  . شود
 :اند رفته

 )1 (  

 )2 (  

 )3 (  

 aپـذیري بـازیگر   تأثیرمیـزان   Daو  aگـذاري بـازیگر   تأثیرمیـزان   Ia ،در این معـادالت 
توان بـازیگران اسـت کـه معـرّف      ،متغیر دیگري که در محاسبات اهمیت زیادي دارد. است

امـا تـوان واقعـی بـازیگران     . میزان منابع یک بازیگر براي اثرگذاري مستقیم در مسئله اسـت 
هـاي ورودي   بـا تـوان اصـلی کـه در داده     ،کنـد  دلیل شرایطی که دو اصل زیر ایجاب مـی  به
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 . معرفی شده متفاوت است
صـورت مسـتقیم    به ،اثرگذاري بر مسئلههر بازیگر عالوه بر توان خود براي ) اصل یک

 . (+) گیرد کار می توان آنها را نیز به ،با نفوذ در بازیگران دیگر
از سـوي بـازیگران دیگـر     ،پـذیري تأثیرتوان کلی هر بازیگر بر اساس میزان ) دوم اصل

 ) -. (شود گرفته می کار به
و ) TrueClo (a,i)(ام  iي مسـئله  رو بـر  aبراي محاسبه تـوان واقعـی بـازیگر    ) 4(معادله 

 ،در ایـن معـادالت  . رود کـار مـی   بـه ) Outcome (i)(ام iبراي محاسبه پیامد مسـئله  ) 5(معادله 
MPos نشانگر ماتریس موقعیت، MSal   نشانگر ماتریس میزان اصـرار وMClo    نشـانگر تـوان

 . اختصاصی به هر مسئله از سوي بازیگران است
  

 )4 ( 
True Clo (a, i)= 

MClo (a, i) + ∑ 𝑀𝐷𝑙𝑙 (𝑎, 𝑏) ∗  MClo (b, i))/∑ ∑ 𝑀𝐷𝑙𝑙)) ∗ 𝑘𝑎 𝑏𝑎𝑏 
 𝑂𝑢𝑡𝑐𝑜𝑚𝑒𝑖 = 

 )5 (        

 
هر بازیگر را از این توان میزان نارضایتی  می ،بعد از محاسبه پیامد مورد انتظار هر مسئله

بـا توجـه بـه میـزان      ،بینـی شـده   موضع مرجح هر بازیگر از پیامد پیشه پیامد با محاسبه فاصل
ایـن  ) 6(معادلـه  . در ایـن خصـوص محاسـبه کـرد     اواصرار او روي این مسئله و توان واقعی 

  :دهد محاسبه را نشان می

)6( 
 

گونـاگون   مسـائل دهد که بـازیگران چقـدر بـر سـر      نتیجه این معادله نشان می ،در واقع
. مناقشه بر سر مسـئله مـرتبط بیشـتر خواهـد بـود      ،تر باشد هرچه این عدد بزرگ. توافق دارند

ی را مشخص کنـد کـه بـازیگران بـر سـر آن بـا هـم مناقشـه         مسائلتواند  بنابراین این عدد می
 . دارند

 هاي پژوهشی یافته

شناسـی مطـرح    هـاي بخـش روش   ي پژوهشی متناسـب بـا گـام   ها یافته ،در این بخش از مقاله
 . شوند می
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 کلیدي و راهبردهاي بدیل آنها مسائلشناسایی : گام اول

مسـائل کلیــدي بــا اسـتفاده از روش تحلیــل کیفــی    ،مطـابق آنچــه در بخــش قبـل ذکــر شــد  
هـا در دو   ایـن داده . اند گرایانه شارماز شناسایی شده مبنا با رویکرد ساخت پردازي داده نظریه

ــه کدگــذاري شــدند  ــه  ؛مرحل ــه کدگــذاري اولی ــه  185تعــداد  ،در مرحل ــه و در مرحل مقول
ــز  ــذاري متمرک ــداد  ،کدگ ــدند  28تع ــایی ش ــه شناس ــري . مقول ــذاري نظ ــه کدگ  ،در مرحل

راهبرد که هریک متناظر بـا ایـن محورهـا بودنـد اسـتخراج       22 اصلی و مجموعاًمحور  شش
کننـده اعتبارسـنجی شـده و شـش      ز خبرگـان مشـارکت  شده با برخـی ا  مدل استخراج. شدند

مبنـا   پـردازي داده  کـه بـا اسـتفاده از روش نظریـه    (مسئله کلیدي و راهبردهاي بدیل هریـک  
 . اند نمایش داده شده 4در نمودار ) استخراج شدند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مبنا مسائل کلیدي و راهبردهاي بدیل آنها با استفاده از نظریه داده. 4نمودار 

فعالیـت  «مسـئله   ،تصـویري  ـ هـاي صـوتی   شده در حوزه رسـانه  یکی از مسائل کلیدي شناخته
تنهـا نهـاد رسـمی     ،در حـال حاضـر  . اسـت » هاي تلویزیونی غیرحکومتی درکانالهاي  بخش

سازمان صداوسیماسـت کـه در قالـب رسـانه ملـی فعالیـت        ،هاي تلویزیونی دهنده کانال ارائه
هـاي   هـاي تلویزیـونی بـه سـال     اي در قالـب کانـال   سابقه تقاضا براي فعالیـت رسـانه  . کند می

در نقش فقط 
ر توزیع براي اپراتو

 رسانه ملی

تعداد محدودي 
خدمات نوین 

 مستقل
نوین کامالً خدمات 

 رقابتی

 صرفاً رسانه ملی
رسانه ملی و 

هاي  حاکمیت کانال
 مستقل

هاي  کانال
غیرحکومتی بدون 
 محدودیت تعداد

تعداد محدودي 
کانال مستقل 

 خصوصی
 

تعداد محدودي 
کانال مستقل 

 عمومی

واگذاري در سطح 
هاي رسانه  کانال

واگذاري ساعات  ملی
 پخش رسانه ملی

رسانه ملی و 
حاکمیت خدمات 

 نوین مستقل

محدودیت توسعه 
 در سطح پهناي باند

محدودیت توسعه 
 در سطح کاربري

رشد و توسعه 
 ها زیرساخت

مداخله حداکثري 
 حاکمیت

مداخله حداقلی 
 حاکمیت

محوري و  مصلحت
 محوري عرضه

نیازمحوري مبتنی 
 بر مصالح

مدارانه و  مشتري
 تقاضامحوري

مسائل کلیدي حوزه 
هاي صوتی تصویري  رسانه

 و راهبردهاي بدیل آنها

هاي  نقش بخش
غیرحکومتی در 
 خدمات نوین 

نقش مطلوب صدا 
 و سیما در آینده

رویکرد محتوایی براي 
خدمات مجاز غیر از 

 رسانه ملی
 گذاري رویکرد مقررات

هاي  توسعه زیرساخت
 نوین ارتباطی

هاي  نقش بخش
غیرحکومتی در 

  هاي تلویزیونی کانال
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مبنـی بـر اسـتفاده از     1372لی انقالب فرهنگی در سال مصوبه شوراي عا. گردد گذشته برمی
همچنـین نظـر تفسـیري شـوراي نگهبـان در سـال        ،هـا  امکانات صداوسیما براي سایر دستگاه

هـاي گونـاگونی بـراي     هاي اخیر نیزدرخواسـت  در سال .مؤید چنین تقاضاهایی است ،1379
و  آمـوزش  ،اي ورزشـی هـ  ماننـد فدراسـیون   .هـاي تلویزیـونی مطـرح شـده اسـت      ارائه کانال

سـؤال پـیش    ایـن  ،نگر نگرانه و کل با یک نگاه آینده. نهادهاي فرهنگی و نظایر آن ،پرورش
هاي تلویزیونی در لواي رسانه ملی  هاي کشور را براي ارائه کانال آید که آیا باید ظرفیت می

ومتی راهبردهاي گوناگونی به پوشش نقـش نهادهـاي غیرحکـ   ! فعال ساخت یا مستقل از آن
هـاي مسـتقل در    از اپراتوري رسانه ملی گرفتـه تـا ارائـه کانـال     ؛اند در این خصوص پرداخته

 . فضاي رقابتی
منـدي   دهی فضاي ارائه خـدمات نـوین و بهـره    در گذشته نیز تالش زیادي براي سامان

هاي این فضـا   دلیل پیچیدگی اما به. مردم از امکانات جدید در این زمینه صورت گرفته است
ها در این خصـوص تـاکنون نحـوه فعالیـت      نیاز به نگرش نو به آن و همچنین تنوع دیدگاه و

. مشــی مشخصــی ارائــه نشــده اســت هــاي غیرحکــومتی در ایــن فضــا در قالــب خــط بخــش
هـاي غیردولتـی در خـدمات نـوین صـوتی       نحوه فعالیت بخش«هایی که براي مسئله  دیدگاه

از اپراتوري رسانه ملی تا خدمات مسـتقل را   ،اي در طیف گسترده ،اند مطرح شده» تصویري
حامیان دیدگاه اپراتـوري رسـانه ملـی اعتقـاد دارنـد ارائـه چنـین خـدماتی         . دهند پوشش می

گونـه   تواننـد ایـن   هـاي غیرحکـومتی مـی    منحصر به سازمان صداوسیماست و بنابراین بخـش 
از سـوي سـازمان    IPTVوان ارائه فراخ ،مثالی از این دیدگاه ؛خدمات را فقط اپراتوري کنند

هـاي غیرحکـومتی در قالـب     ارائه خـدمات نـوین بخـش    ،در راهبرد دیگر. صدا و سیماست
رقابتی شدن ایـن   ،نهایی راهبرد. تعداد محدودي مجوز و به شکل مستقل پیشنهاد شده است

 . دهد صورت کامل مدنظر قرار می فضا را به
و سـیما را در آینـده مـدنظر قـرار     جایگـاه مطلـوب سـازمان صـدا      ،مسئله کلیدي سوم

محـور تـا    هـاي عرضـه   بـا درنظرگـرفتن طیفـی از دیـدگاه     ،دهد و مسـئله کلیـدي چهـارم    می
. هاي آینده را موردسـؤال قـرار داده اسـت    رویکرد محتوایی رسانه ،هاي تقاضامحور دیدگاه

قلی تـا  از مداخلـه حـدا   ،اي میزان مداخله حاکمیت در کنترل فضـاي رسـانه   ،در مسئله پنجم
منظـور   بـه  ،هاي نوین ارتبـاطی  حداکثري بررسی شده و در نهایت نگرش به رشد زیرساخت

ــدمات     ــورداري از قابلیــت ارائــه خ در طیفــی از رویکردهــاي   ـ تصــویري    صــوتیبرخ
 . دهنده مطرح شده است محدودکننده تا توسعه
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 شناسایی بازیگران کلیدي : گام دوم

توان به دو دسته اصـلی بـازیگران رسـمی و غیررسـمی      میبازیگران کلیدي در این حوزه را 
بازیگرانی هستند که در حوزه قضایی کشـور تحـت قـوانین و     ،بازیگران رسمی. تقسیم کرد

بـازیگرانی هسـتند کـه خـارج از      ،کنند و بـازیگران غیررسـمی   مقررات کشوري فعالیت می
فهرسـت  . کننـد  فعالیـت مـی  هـاي اینترنـت و مـاهواره     قابلیت واسطه بهحوزه قضایی کشور و 

 . دهد نشان می بازیگران و عالمت اختصاري آنها را 1شماره شده در جدول  ارائه

 فهرست بازیگران شناسایی شده. 1جدول 

 به اختصار نام بازیگر به اختصار نام بازیگر
 6ب گذاران مستقل سرمایه 1ب اپراتورهاي مخابراتی
 7ب مجازيشوراي عالی فضاي  2ب بازیگران غیررسمی

 8ب مردم 3ب کنندگان محتوا تولید و تأمین
 9ب اطالعات فناوريوزارت ارتباطات و  4ب رهبران دینی

 10ب وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمی 5ب سازمان صدا و سیما

 هاي رفتاري بازیگران تعیین شاخص: گام سوم

بـراي سـنجش بـرآورد راهبردهـاي یـک مسـئله و میـزان         ،اشـاره شـد   تر پیشطور که  همان
تـوان و میـزان    ،چهار متغیر اصـلی مشـتمل بـر موقعیـت     ،واگرایی بازیگران در این خصوص

بـا ارائـه   . ورودي مـورد نیـاز اسـت   ه اصرار بازیگران در هر مسئله و قدرت نفوذ آنها به منزلـ 
 5نمـودار   ،MDIIي مـاتریس  گیـر  مـک و شـکل   افـزار میـک   هاي مرتبط با نفوذ بـه نـرم   داده

 . دهد جایگاه هریک از بازیگران را با مالحظه اثرپذیري و اثرگذاري آنها نشان می
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 Micmacافزار  موقعیت بازیگران در خصوص میزان اثرگذاري و اثرپذیري بر اساس نرم. 5نمودار 

با ارائـه طیـف راهبردهـاي هـر      ،MPosدر محاسبه موقعیت بازیگران در هر مسئله و ماتریس 
شـوندگان خواسـته شـد تـا موضـع بـازیگران را در هـر مسـئله بـا توجـه بـه             از پرسش ،مسئله

هـاي   خواهد بود کـه محـدوده  100تا  1موضع بازیگران عددي بین . راهبردها مشخص کنند
هـاي هندسـی گونـاگون در     شـکل . به راهبردها اختصاص داده شـده اسـت   ،مشخصی از آن

 . اند هاي موقعیت ترسیم شده متناسب با داده ،6نمودار 

  
 بر اساس راهبردهاي بدیل ،موقعیت بازیگران گوناگون در مسائل کلیدي حوزه رسانه. 6نمودار 
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. دهند میزان اصرار و توان بازیگران را در ارتباط با مسائل کلیدي نشان می ،جداول زیر
) MClo(هـاي تـوان    داده ،و سمت چپ) MSal(هاي میزان اصرار  داده ،جدول سمت راست

 . دهد را نشان می

 آنها ماتریس میزان اصرار بازیگران بر موضع خود در هر مسئله و توان. 2جدول 

 10ب 9ب 8ب 7ب 6ب 5ب 4ب 3ب 2ب 1ب   10ب 9ب 8ب 7ب 6ب 5ب 4ب 3ب 2ب 1ب 
 46 45 36 52 48 91 64 57 32 32 مسئله اول  93/2 78/2 92/2 43/2 21/3 48/3 15/3 17/3 21/3 64/2 مسئله اول
 67 69 56 77 60 81 56 61 57 67 مسئله دوم  90/2 00/3 03/3 90/2 23/3 57/3 83/2 20/3 17/3 03/3 مسئله دوم
 47 61 39 70 49 90 56 50 50 43 مسئله سوم  93/2 86/2 62/2 83/2 07/3 35/3 04/3 03/3 19/3 97/2 مسئله سوم

 70 45 61 69 64 86 65 70 67 37 مسئله چهارم  97/2 70/2 23/3 87/2 13/3 42/3 41/3 35/3 27/3 03/3 مسئله چهارم
 67 61 25 87 35 87 59 28 29 26 مسئله پنجم  00/3 83/2 00/3 00/3 10/3 28/3 33/3 31/3 20/3 13/3 مسئله پنجم
 36 93 26 66 63 55 21 26 44 80 مسئله ششم  17/3 13/3 33/3 26/3 30/3 23/3 28/3 47/3 48/3 45/3 مسئله ششم

 تحلیل میزان واگرایی بازیگران در مسائل کلیدي: گام چهارم

میـزان اصـرار   بازیگران با موضعی که در خصوص هر مسئله دارند و  ،طور که ذکر شد همان
خود بر موضع و همچنین با توجه به میزان توان واقعی کـه بـراي تغییـر مسـئله بـه نفـع خـود        

نتایج حاصـل را   7نمودار . گذارند هر مسئله اثر می) برآورد نتیجه(در پیامد  ،گیرند کار می به
ت سـازي معـادال   براي پیـاده . دهد شناسی نشان می با توجه به معادالت مرتبط در بخش روش

 . استفاده شده است 2در ماکروسافت اکسل 1نویسی ویژوال بیسیک از محیط برنامه
 

 

 

 

                                                                                                                                        
1. Visual Basic (VB) 
2. Microsoft Excel 

هاي غیرحاکمیتی بدون  کانال
 محدودیت در تعداد

 واگذاري ساعات پخش 
 رسانه ملی

هاي  واگذاري در سطح کانال
 رسانه ملی

هاي  تعداد محدودي کانال
 مستقل عمومی

هاي  تعداد محدودي کانال
 مستقل خصوصی

تعداد محدودي اپراتور به منظور توزیع محتوا  خدمات نوین مستقل در فضاي کامالً رقابتی
 با مالکیت رسانه ملی یا با مجوز آن

 تعداد محدودي خدمات نوین مستقل 
 )فضاي  نسبتاً رقابتی(

 صرفاً در نقش رسانه ملی
 رسانه ملی و حاکمتی

 هاي مستقل تلویزیونی کانال
 رسانه ملی و حاکمیت 

 خدمات مستقل صوتی تصویري

 55: برآورد مسئله اول

 58: دومبرآورد مسئله 

 52: سومبرآورد مسئله 

www.ipwna.ir



 47 ...   تصویري ایران در افق پنج ساله ـ هاي صوتی قشات بازیگران رسانهبررسی منا

 

 

 
 ) 5(گانه با استفاده از معادله  برآورد پیامد مسائل شش. 7نمودار 

بـا محاسـبه مجمـوع فاصـله موضـع هریـک از بـازیگران در هـر مسـئله از پیامـد            ،در نهایت
میـزان  ) 3(جـدول  . شـود  شـاخص واگرایـی در مسـئله مـورد نظـر حاصـل مـی        ،برآوردشده

 . دهد واگرایی برآوردشده را به ازاي هر مسئله نشان می

 ) 6(بر اساس معادله  ،برآورد میزان واگرایی بازیگران در مسائل. 3جدول 

 شاخص میزان واگرایی بازیگران 
 5/0 مسئله اول
 5/0 مسئله دوم
 1/0 مسئله سوم

 5/0 مسئله چهارم
 4/0 مسئله پنجم
 4/0 مسئله ششم

دوم و چهـارم از   ،مسـئله اول  ،دهـد  طور که نتایج منعکس شده در این جدول نشان می همان
هایی هستند که بیشترین واگرایی در موضع هر یـک از بـازیگران در آنهـا بـوده      جمله مسئله

 . بازیگران بر سر این سه مسئله استبیشترین مناقشه  :توان گفت برهمین اساس می. است

 گیري نتیجهبندي و  جمع

تحلیل رفتار بازیگران یکی از ابزارهاي کلیـدي   ،پژوهی گذاري و آینده مشی در ادبیات خط

 محوري محوري و عرضه مصلحت مدارانه و تقاضامحوري مشتري مصالحنیازمحوري مبتنی بر 

ارائه قوانین، مقررات و ضوابط تفصیلی و جزئی براي فعالیت در 
 حوزه خدمات صوتی تصویري از سوي حاکمیت

سازي در سطح کلیات، اصول و قوانین موضوعه براي  شفاف
 فعالیت در حوزه خدمات صوتی تصویري از سوي حاکمیت

 هاي ارتباطی نوین رشد زیرساخت محدودیت توسعه در سطح کاربري محدودیت توسعه در سطح پهناي باند

 71: ششمبرآورد مسئله 

 46: چهارمبرآورد مسئله 

 54: پنجمبرآورد مسئله 
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هایی که داراي پویایی زیـاد بـوده و    ویژه در سیستم به ؛هاست مشی براي ارائه راهبردها و خط
کاربردهـاي ایـن   . دهنـد  قـرار مـی   تأثیرسیستم را تحت بازیگران مستقل با رفتار خود تکامل 

هـاي خـارجی و    الملـل و سیاسـت   روابـط بـین   ،ابزار بیشتر در حوزه اصـول و فنـون مـذاکره   
ـ    صـوتی هاي  در حوزه رسانه. منظور آمادگی براي آینده است شناسایی سناریوهاي آینده به

شناسایی آینده این حـوزه و ارائـه راهبردهـاي پایـدار بـراي       ،ها نیز یکی از دغدغه تصویري
 . استآن مدیریت 

دلیل ماهیت انحصار حاکم بر این حوزه و سخت بـودن ورود و   به ،گذشته هاي در سال
امـا بـا ورود   . بـود هاي رایـج بسـیار سـاده     بینی مدیریت این فضا براساس پیش ،خروج از آن

همچنـین ورود بـازیگران    ،خـارج از حـوزه قضـایی   اینترنت و حضور بـازیگران غیررسـمی   
 ؛هـاي جدیـدي ایجـاد شـد     چـالش  ،اي که متقاضی فعالیـت در فضـاي رسـمی بودنـد     بالقوه

ــازیگران و مناقشــات آنهــا   طــوري بــه ــاره رفتــار ب اســتفاده از  ،کــه نبــود شــناخت کامــل درب
یر انداختـه  خأرا بـه تـ  ) OTTو  IPTVماننـد  (هـاي جدیـد    هاي ایجادشده براي رسـانه  فرصت

 . است
مند و برپایه تحلیل نشانگرهاي  در این مقاله تالش شده است تا به شکلی علمی و روش

ــازیگران ــاري ب ــراي     ،رفت ــایی ب ــا مبن ــن عرصــه بررســی شــود ت مناقشــات اصــلی آنهــا در ای
میـزان اثرگـذاري    ،یکی از نشانگرهاي رفتاري بـازیگران . هاي بعدي فراهم آید گیري جهت

یگران دیگر است و اینکه تا چه اندازه قدرت بسیج امکانـات دیگـران را بـراي    آنها روي باز
سه نشـانگر رفتـاري دیگـر کـه مبنـاي      . کلیدي دارند مسائلدستیابی به نتایج مرجح خود در 

میـزان   ،مشتمل بر نتیجه مرجح هر بازیگر در هر مسـئله تحـت عنـوان موقعیـت     ،تحلیل است
 . توان اختصاص داده براي رسیدن به آن نتیجه است ،اصرار او بر آن نتیجه و در نهایت

کلیدي این حوزه که بـه نـوعی زمـین بـازي بـازیگران       مسائل ،بر اساس نتایج پژوهش
 ،کند و رفتـار بـازیگران درجهـت و سـمت و سـوي آنهـا مـؤثر اسـت         گفته را تعیین می پیش

لزامـات کشـوري و   بـا توجـه بـه ا    ،ه اول و دوملعنـوان مسـئ   بـه . مشتمل بر شش مسـئله اسـت  
هاي غیرحکـومتی در   همواره نقش بخش خصوصی و سایر بخش ،بوم ما هاي زیست ویژگی

. با چالش جدي روبـرو بـوده اسـت    ـ تصویري   صوتیهاي جمعی  ویژه رسانه به ،حوزه رسانه
صـورت   تقاضا از سوي این نهادها براي ارائه خدمات نوین نیـز بـه   ،هاي جدید با ظهور رسانه

در  شـان است اما هنوز اجمـاع جـدي بـراي نقـش آنهـا و نحـوه حضور      شده رح تر مط جدي
نقش مناسب سازمان صداوسیما با توجه به متـون قـانونی    ،عالوه به. عرصه رسانه وجود ندارد
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رویکـرد محتـوایی    ،مسـئله چهـارم  . مهم در این حوزه است مسائلیکی از  ،و شرایط جدید
دسـترس شـدن انـواع محتـوا از فضـاهاي عمـومی        قابلبا توجه به . هاست براي این نوع رسانه

اینترنت و فاصله قابل توجه بین محتواي مبتنی بر مصالح و محتواي مبتنی بر نیازهـاي جدیـد   
عنوان یک  هاي جدید همچنان به رویکرد غالب براي محتواي رسانه ،ایجاد شده در این فضا

ویژه  به ،هاي موضوع مقاله رسانه گذاري براي نحوه مقررات ،مسئله پنجم. مسئله مطرح است
تاکنون رویکرد مداخله حداکثري حاکمیت بر این فضا حاکم بـوده  . هاي جدید است رسانه

هـاي غیرحکـومتی در ایـن     آفرینـی بخـش   ویژه نقـش  هاي جدید و به اما با ظهور انواع رسانه
ــا چــالش جــدي مواجــه اســت  ،حــوزه رویکــرد توســعه  ،در مســئله ششــم. ایــن رویکــرد ب

توانـد   ایـن رویکـرد مـی   . مطـرح شـده اسـت    مسائلعنوان یکی از  هاي ارتباطی به یرساختز
منظـور   ها و کاربردها باشـد یـا رویکـرد انبسـاطی بـه      بسیار محدودکننده در سطح زیرساخت

دهنـد   نتایج این پژوهش نشان مـی . ـ تصویري   صوتیویژه خدمات  وکارها و به توسعه کسب
دوم و چهارم از جمله مسائلی هستند که بیشترین عدم توافق بین بازیگران  ،که سه مسئله اول

ه بـه مثابـ   ،هـاي آتـی   را در ادامـه در پـژوهش  محـور   توان این سه می. درباره آنها وجود دارد
مـدنظر قـرار داد تـا بتـوان راهبردهـاي       ـ تصویري   صوتیهاي  مبناي سناریوهاي آینده رسانه

هـاي   گیـري از تکنیـک   وها بـراي مـدیریت ایـن فضـا و بـا بهـره      پایداري بر پایـه ایـن سـناری   
 . کردگیري پابرجا ارائه  تصمیم

) پـنجم و ششـم   ،مسـئله سـوم  (ی هم کـه اجمـاع شـایان تـوجهی وجـود دارد      مسائلدر 
نتایج  ،براي مثال در مسئله پنجم. ها قرار داد ها در آن مسئله گیري توان مبنایی براي جهت می

هـاي نـوین ضـمن لـزوم      با توجه به تنوع رسانه :این رویکرد کهدر که دهد  پژوهش نشان می
مداخله حداقلی حاکمیـت و   ،رویکرد غالب ،ها کثري حاکمیت در برخی حوزهامداخله حد

اجمـاع شـایان    ،)عبـارتی خـودتنظیمی   بـه ( اسـت  استفاده از ظرفیت مردم و بخش خصوصی
همچنـین   ،مـردم و بخـش خصوصـی   سـازي   الزم به ذکر است که آگاه. توجهی وجود دارد

 . مقدمه چنین رویکردي خواهد بود ،شفافیت اصول قانونی
ـ    صـوتی هـاي   هاي نوین ارتباطی نیز نقـش شـایان تـوجهی در رسـانه     توسعه زیرساخت

کنترل بودن فضـاهاي جدیـد ایجـاد     ناپذیري یا سخت دلیل کنترل اما به. آینده دارد تصویري
نتـایج   ،در این خصوص. شود ها با چالش مواجه می رساختحاکمیت در توسعه این زی ،شده

مناسـب آن   ،هـاي جدیـد   دهند که ضمن محـدودکردن برخـی کـاربري    نشان می ها پژوهش
 . ها باشد توسعه این زیرساخت ،است که رویکرد غالب
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همچنین مطـابق بـا نتـایج پـژوهش در بخـش شناسـایی میـزان اثرگـذاري و اثرپـذیري          
هـاي   بیشترین اجماع نظرها به نقش مطلوب سازمان صدا و سیما در فضـاي رسـانه   ،بازیگران

توانـد نقطـه    توان ادعـا کـرد کـه ایـن مسـئله مـی       می. شود آینده مرتبط می ـ تصویري   صوتی
سایر مسائل را بـر اسـاس آن بازسـازي     ،پایهه باشد و با لحاظ آن به منزل  شروع ایجاد اجماع

گـري رسـانه ملـی     هاي تلویزیونی و تصـدي  ش را حاکمیت کانالحدود و ثغور این نق. کرد
تولیدکننـدگان و  « ،»سـازمان صـدا و سـیما   « ،آمـده  دسـت  با نگاهی به نتایج به. کند تعیین می

 ـ تصـویري    صـوتی هاي  نفوذ در عرصه رسانه سه بازیگر ذي» مردم«و » کنندگان محتوا مینأت
بـا توجـه بـه اینکـه     . شـود  ه بـازیگر مـرتبط مـی   ها به ایـن سـ   هستند که بیشترین تضاد دیدگاه

» کننـدگان محتـوا   مینأتولیدکنندگان و ت«در نقش بازیگر حاکمیتی و » سازمان صدا و سیما«
کننده  تعیین» مردم«بازیگر سوم یعنی  ،کنند اغلب در نقش بازیگران غیرحاکمیتی فعالیت می

براي دستیابی به اجماع در این حوزه بایـد نقطـه    ،عبارتی به. ها هستند رقابت میان این دیدگاه
 . د که نقش مردم در این میان بسیار قابل تأمل استکرها ایجاد  معتدلی را میان این دیدگاه

 ،هـاي تعـاملی   ویـژه رسـانه   بـه  ،هـاي جدیـد   العاده رسانه با توجه به ظرفیت فوق ،در انتها
بنابراین مسئوالن امـر بایـد    ،است يجداحتمال تضعیف نقش فراگیر رادیو وتلویزیون بسیار 
نکتـه مهـم   . کنندساز آماده  هاي شگفتی دقت کنند و خود را براي مواجهه با طیفی از چالش

هـاي نـوین بسـیار حـایز اهمیـت       کنندگان است که در رسـانه  افزایش قدرت انتخاب استفاده
 . راند هاي سنتی را به حاشیه می و رسانهاست 
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