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مقدمه
پس از رشد تکنولوژی های نوین ارتباطی در چند 
سال اخیر، فضا برای گسترش روزافزون رسانه های 
مجازی فراهم آمده است و همین امر بسیاری از 
معادالت و تغییرات اجتماعی را پدید آورده است.

کاستلز در این باره می گوید: فناوری هاي اطالعاتي 
و ارتباطي به همه فضاهاي اجتماعي، سازماني و 
فردي در جوامع بشري وارد شده و شیوه زندگي 
روزمره، کار و معرفت او را به درجات گوناگون 
این  از  برخورداري  ــد.  داده ان قرار  تأثیر  تحت 
فناوری ها، به مثابه وقوع یک »چرخش پارادایمي« 
در زندگي فردي و اجتماعي انسان است که در 
با هندسه معرفتي  نیز،  آن حتي مفاهیم کهن 
جدیدي قابل شناخت هستند. به تعبیر مانوئل 
دور  نقاط  اطالعات،  نوین  فناوری های  کاستلز 
عالم را در شبکه های جهاني به همدیگر پیوند 
می دهند، ارتباطات رایانه ای مجموعه ای از جوامع 
مجازي را به وجود می آورند و در نتیجه آن همه 

بشري  معنوي  و  مادي  فرایندهاي  و  ساختارها 
دگرگون می شوند. )کاستلز، 1380، ص 48(

در تعریف فضای مجازی که به نوعی با فضای 
آمده  گوناگونی  عبارات  است،  مترادف  سایبری 
است، رویکردهاي گوناگون به فضاي سایبر قابل 
انکار نیست. مفهوم فضاي سایبر، معطوف به فضاي 
ساختگي و خیالي واقعیت مجازي و اینترنت است 
که انسان از طریق آن به فضاي واقعیت مجازي 
وارد می شود. بدون فناوری، فضاي سایبر بی معنا 

)36-2006:35 ,Haney( .خواهد بود
تحلیلی،  خبری  پایگاه های  چون  رسانه هایی 
شبکه های اجتماعی، نسخه های آنالین روزنامه ها و 
نشریات، دستاورد رشد همین فناوری ها در فضای 
مجازی بوده اند. در ایران نیز به نحو چشم گیری 
رسانه های  گسترش  شاهد  اخیر  سال  چند  در 
خبری در فضای مجازی بوده ایم؛ اما گاهی دیده 
می شود خط مشی گذاری رسانه های خبری در 
فضای مجازی. با مأموریت آن ها و گفتمانی که 

 آسیب شناسی 
 سیاست گذاری رسانه های خبری 

فضای مجازی در ایران

چکیده
به ویژه  مجازی  فضای  رسانه های  ارتباطی،  نوین  فناوری های  چشم گیر  توسعه  با  هم زمان 
رسانه هایی با ماهیت خبری در ایران رشد قابل توجهی داشته است که در چند سال اخیر 
نقش درخوری در تحوالت و جریان ساز ی های اجتماعی سیاسی داشته اند. همین پدیده باعث 
شکل گیری مسئله ها و حوزه مطالعاتی ویژه ای برای رسانه های خبری فضای مجازی شده است. 
مقاله پیش رو بعد از گذری کوتاه از رویکردهای گوناگون نظریات انتقادی به عملکرد رسانه ها، 
به طور خاص به بررسی و تحلیل عملکرد رسانه های خبری فضای مجازی ایران )اعم از پایگاه های 
خبری و تحلیلی، خبرگزاری ها و نسخه های آنالین رسانه های مکتوب( پرداخته و به احصا و 
کنکاش پیرامون 11 محور اساسی از آسیب ها و خألهای سیاست گذاری این رسانه ها می پردازد.

واژگان�کلیدی 
سیاست گذاری رسانه ای، فضای مجازی، آسیب شناسی، رسانه های ایران، عدالت رسانه ای.

دکتر�رامین�شمسایی�نیا��
دکتری علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی
shamsaei.r@gmail.com
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مناسبی  همخوانی  می کنند  نمایندگی  را  آن 
آسیب شناسی  صدد  در  پیش رو  نوشتار  ندارد، 

سیاست گذاری این رسانه ها بر آمده است.
رسانه به مثابه مهم ترین منبع کسب معرفت 

در عصر حاضر
بحث ما درباره  اهمیت رسانه است. همان طور که 
می دانید، در منابع چهار روش اصلی برای کسب 
معرفت وجود دارد: روش شهودي، عقلي، نقلي و 
تجربي. جهان امروز فضایي را براي ما فراهم کرده 
است که مهم ترین منبع کسب معرفت در آن، 
رسانه است. امروزه رسانه از یک وسیله  ارتباطي 
فراتر رفته است و تبدیل به گسترده ترین منبع 
کسب معرفت شده است؛ شناخت ما از بسیاری 
از اماکن و اشخاص و کشورها و... »به واسطه« 
و »با واسطه« رسانه ها شکل می گیرد. رسانه به 
ما معرفتي نگرش ساز می دهد که باعث مي شود 
ُکنش هاي اجتماعي و سیاسي افراد مبتني بر آن 
تنظیم شود. پس رسانه از کسب معرفت تا حوزه  

ُکنش اجتماعي، هدایت گر انسان امروزي است. 
کانون نقدها به ارتباطات؛ بازنمایی نادرست 

از واقعیت
از سوی دیگر، اکثر گفتمان های انتقادی نسبت 
به کارکرد رسانه ها و ارتباطات یک دال مرکزی 
مشترک دارد و آن این است که اگر کارویژه  رسانه 
انعکاس واقعیت هست )که هست(، در اینجا این 
را  واقعیت  رسانه  آیا  که  مي شود  مطرح  سؤال 
به خوبي منعکس می کند؟ اکثر نظریه هاي نقد 

رسانه و ارتباطات از این نقطه شروع مي شوند. 
نظریات چپ و مارکسیستي که عمدتاً نگاه انتقادي 
در  ابزاري  را  رسانه  و  دارند  رسانه ها  عملکرد  به 
خدمت تحکیم مناسبات موجود و تقویت منافع 
طبقه  حاکم می دانند، معتقد بودند که رسانه ها 
واقعیت را به خوبي منعکس نمي کنند؛ بلکه صرفاً 

در جهت منافع طبقه  حاکم فعالیت مي کنند. 
روشن فکران  از  گروهی  نظری  و  فکری  میراث 
برجسته آلمانی که می کوشیدند، یک گونه فلسفی 
انقالبی از مارکسیسم غربی را که با عنوان نظریه 
انتقادی )Critical Theory( شناخته می شد، 
فرانکفورت  را مکتب  آورده و بسط دهند  پدید 
که   )169 ص  )اســولــیــوان،1385،  می گویند 

کانونی ترین نظریه انتقادی در ارتباطات است.

محور کانونی اندیشه و آرای مکتب فرانکفورت را 
باید در مفهوم نظریه انتقادی جست وجو کرد که 
معطوف به بررسی، مطالعه و تجزیه و تحلیل و 
تبیین جنبه هایی از واقعیت اجتماعی است که 
نادیده  را  ارتدکس وی، آن ها  مارکس و پیروان 

گرفته یا بدان ها بی توجهی کرده اند.
و  فکری  تحقیقات  همه  مبنای  که  مفهوم  این 
اعضای مؤسسه،  پروژه های مطالعاتی  و  فلسفی 
تحقیقات اجتماعی بوده است، اولین بار در سال 
تئوریک،  قالب  نوعی  اساساً  و  شد  باب   1937
از  معتقدان خود،  و  پیروان  متمایز کردن  برای 
اشکال رایج و غالب مارکسیسم ارتدکس و رسمی 
بود  پوششی  عین حال  در  و  می شد  محسوب 
برای پنهان کردن گرایش های انقالبی و تعهدات 
رادیکال آن ها در محیطی که با هر نوع گرایش 
انقالبی خصومت داشت. )نوذری، 1386، ص 10(

نابرابری و ظلم  به  این نظریه که توجه خاصی 
دارد، ماهیت انتقادی داشته )لیتل جان، 1384، 
ص 55( و در برخورد با مسائل جوامع معاصر، 
نوعی رویکرد انتقادی چند رشته ای را برای تحلیل 

کردن آن ها، ارائه می کند.
»دنیس مک کوایل« در تبیین این نظریه می گوید: 
»این مفهوم کم وبیش با تحلیل های مارکسیستی 
آن  اصلی  ویژگی های  و  دارد  انطباق  نو،  یا چپ 
قدرت  اعمال  و  تقسیم  به  توجه  از:  عبارت اند 
طبقات  دید  زاویه  برگزیدن  و  جامعه  در  نابرابر 
یا  رسانه ها  اداره کنندگان  به جای  استثمارشده، 
جامعه به طور کلی«. )مک کوایل، 1385، ص 155(

در  غالب  پارادایم  و  هژمون  گفتمان  بعدتر، 
جهان علوم انسانی، پارادایم پست مدرنیسم شد 
نوعی  شکل گیري  آن  ویژگي  بزرگ ترین  که 
»آنارشیسم معرفتي« است و یک نوع »نابسامانی 
و  نابساماني  که  همان طور  واقع  در  شناخت«. 
هرج ومرج اجتماعي را تعریف و آن را آنارشیسم 
نام گذاري می کنیم، پاره پاره شدن دانش و معرفت 
و شناخت را نیز مي توانیم »آنارشیسم معرفتي« 
معرفي کنیم. به عبارتی مهم ترین ویژگي دنیاي 

پست مدرنیسم »آنارشیسم معرفتي« است. 
پارادیم در سودای شکست کالن گزاره ها و  این 
نظریات جهان شمول است و در آن معرفت امری 

نسبی قلمداد می شود.
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رسانه اي  نظریات  که  است  اینجا  سؤال  حال 
معروف ترین  شاید  چیست؟  پست مدرنیسم 
نظریه پرداز پست مدرن که تمایالت و گرایش ها 
جامعه شناس  بودریار  ژان  دارد،  چپ گرایانه  
مکتب  در  او  نظریات  بنیان  است.  فرانسوي 
را  واقعیات  رسانه  که  است  این  پست مدرنیسم 

به درستی منعکس نمي کند. 
که  است  قرار  این  از  وی  مفصل  بحث  خالصه  
گاهي رسانه ها واقعیتي را که وجود ندارد منعکس 
می کنند. یعني در گام اول، رسانه ها واقعیت را 
دستکاري مي کنند. در گام دوم، تنها نمادهایی 
سوم  گام  در  و  می دهند  نشان  را  واقعیت  از 
حرف هایي مي زنند که هرگز وجود ندارد. مثال 
معروف بوردیار، جنگ دوم خلیج فارس در سال 
1991 است. او معتقد است که این جنگ اصاًل 
وجود نداشت و صرفاً دست ساخته  رسانه ها است. 
این مقدمه و گذار کوتاهي در مکاتب مختلفي بود 

که درباره  حوزه  رسانه اظهارنظر کرده اند. 
اساسی  محورهای  برخی  به  مقاله  ذیل،  در 
آسیب شناسی سیاست گذاری رسانه های خبری 

ایران در فضای مجازی می پردازد.
دانش  متناسب سازی  برای  اندک  تالش 

ارتباطات با جامعه ایرانی
خبری  رسانه هاي  فعلي  وضعیت  خصوص  در 
علوم  بپذیریم  اگر  گفت  باید  ایران،  در  مجازی 
ارتباطات و رسانه به طور عام و روزنامه نگاری به طور 
خاص جزو رشته هاي پرکاربرد است، باید بپذیریم 
که تالش بسیار اندکی براي شکل گیري نظریات 
بومی و هنجاری در این حوزه صورت گرفته است. 

برخی آسیب های سیاست گذاری رسانه ای
رسانه ای  سیاست گذاری  می توان  کلی  به طور 
تصمیماتی  اتخاذ  و  طرح ریزی  برنامه ریزی،  را 
رسانه ای  سازمان های  اهداف  پیشبرد  در جهت 
با توجه به تشکیالت و محیط و نیروی انسانی 

تعریف کرد. )وردی نژاد، 1389(
اما در باب وضعیت شناسي رسانه ها، مسئله ها و 
اختصار در ذیل  به  دارد که  دغدغه هایی وجود 

مي آید:
دلیل اصلی مغفول ماندن فرهنگ در رسانه ها

فضای  در  خبری  رسانه هاي  که  آسیبی  اولین 
مجازی ایران با آن مواجه شدند، این است که 

مثاًل  است.  عرصه اي  نگاه  مسائل  به  نگاهشان 
مقوله  انتخابات ابعاد مختلف فرهنگي، سیاسي 
و اقتصادي دارد؛ اما عمدتاً نگاه رسانه ها سیاسي 
است یا مثاًل وقتی دفاع مقدس را صرفاً در عرصه 
که  بدانیم  باید  مي کنیم،  تقسیم بندي  فرهنگ 
جدا کردن عرصه ها از یکدیگر مانند سم خطرناک 
از  و  جامع  نگاه  یک  شکل گیری  مانع  و  است 

زوایایی گوناگون به یک مسئله می شود.

به  موضوع محوری  از  گذار  انسانی؛  علوم 
مسئله محوری

مسئله  تا  آورد  انساني  علوم  در  مثالي  می شود 
شفاف تر شود. زماني در علوم انساني رشته های 
وجود  جامعه شناسي  و  سیاسي  علوم  اقتصاد، 
که  شد  دیــده  مدتی،  از  بعد  دارد.  و  داشــت 
از پدیده های  هیچ کدام تحلیل کامل و جامعی 
خاص اجتماعی ارائه نمی دهند و برای حل این 
مشکل به مطالعات میان رشته ای و بین رشته اي 
توجه ویژه شد. به این ترتیب، رشته هایي مانند 
مطالعات زنان یا مطالعات آمریکا شکل گرفت. 
برای این رشته، اهمیت ندارد که در کدام عرصه 
جا مي گیرند؛ بلکه به هر مسئله اي که راجع به 
زنان باشد، اعم از سیاسي، اقتصادي و فرهنگي 
می پردازد؛ یعني در اینجا مسئله زنان محوریت 
دارد نه عرصه مثاًل اقتصاد یا سیاست یا حقوق و 
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اولین آسیبی که  �
رسانه های خبری در 

فضای مجازی ایران با 
آن مواجه شدند، این 
است که نگاهشان به 
مسائل نگاه عرصه ای 

است. مثاًل مقوله  
انتخابات ابعاد مختلف 

فرهنگی، سیاسی 
و اقتصادي دارد؛ اما 
عمدتًا نگاه رسانه ها 

سیاسی است.
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سعی می کند همه ابعاد این مسئله را بررسی کند. 
یکي از دالیلي که فرهنگ در رسانه هاي خبری 
تحلیلی مجازی ایران مقوله  مغفول و مظلومی است، 
این است که عمدتاً فرهنگ توسط سیاست گذاران 
و کارگزاران رسانه ای و ارتباطی محدود به نگاه هاي 
عرصه اي می شود؛ یعني مي گویند فرهنگ شامل 
است.  سینما  و  موسیقي  و  شعر  و  هنر  و  ادب 
هیچ کس در صدد نیست که فرهنگ ُکنش سیاسي 
یا فرهنگ اقتصادي را بررسي کند؛ در صورتی که 
بسیاری از افکار و اندیشه های نخبگان و رهبران 
همین  از  اقتصاد،  مسئله   در خصوص  ما  فکری 
جنس است، مثل جهاد اقتصادي، اقتصاد مقاومتي، 

اصالح الگوي مصرف و حمایت از تولید ملي. 
نگاه عرصه ای، قفسی تنگ برای فرهنگ

از نظر اکثر محققان و صاحب نظران، ارائه تعریفي 
یگانه از »فرهنگ« کاري بسیار دشوار است؛ زیرا 
»فرهنگ« مقوله ای پیچیده و مناقشه انگیز است 
و به قول سایمون ماندي یکي از شخصی ترین، 
پرالتهاب ترین و در عین حال سیاسی ترین مقوالت 

به شمار مي رود. )گوردون، 1381، ص 82(
فرهنگ  حوزه  در  که  متفکراني  تعداد  به  شاید 
تعاریف  بتوان  داده اند،  انجام  قابل توجه  فعالیتي 
هون  کالک  و  کروبر  کرد.  ارائــه  آن  از  متعدد 
)Krober and Klukhohn( که در سال 1952 
کتاب ارزشمند »فرهنگ: مروري انتقادي بر مفاهیم 
و تعاریف« را به رشته تحریر در آوردند، تنها در 
میان انسان شناسان آمریکایي و انگلیسي توانستند 
164 تعریف متفاوت از فرهنگ را شناسایي نمایند.

اگر بپرسیم که چرا فرهنگ در رسانه ها مغفول 
است، مي گویند این طور نیست و ما به موسیقي و 
شعر و ادبیات پرداخته ایم. باید دانست که فرهنگ، 
عرصه اي در کنار سایر عرصه ها نیست؛ بلکه فراتر 
از آن ها و دربرگیرنده  سایر عرصه ها است و دقیقاً 

به مثابه هوا برای تنفس همه عرصه ها است. 
و  سیاسي  بسیار  ما  رسانه هاي  فضاي  امــروز 
و  است  شده  سیاست زده  دقیق تر  عبارت  به 
مسئله های اساسی پیشرفت کشور مغفول مانده 
است؛ به ویژه به این معنا که در عرصه  سیاست 
براي خودمان سریعاً »دیگري« تعریف مي کنیم 
آن »دیگري«  نقد  به سرعت  کارویژه  رسانه ها  و 
مي شود. این نوع نگاه سیاسي باعث مي شود که 

گاهي اوقات بی انصافی ها و سوگیری های زیادی 
رخ دهد و باعث ریزش مخاطبان منصف شود.

رسانه ها؛ نقش حداقلی در پیشرفت و نقش 
حداکثری در برجسته سازی حواشی سیاست

نسبت پایگاه های خبری تحلیلی مجازی و مسائل 
اساسي پیشرفت کشور چیست؟ معموالً رسانه هاي 
اصلي  مسئله   به  تبدیل  را  فرعي  مسئله هاي  ما 
فرعي  مسئله   به  تبدیل  را  اصلي  مسئله هاي  و 
با حاشیه. مثاًل  مي کنند؛ یعنی جابه جایی متن 
یکي از مسئله هاي مهم کشور ما بحث آلودگي 
محیط زیست و هواي شهر تهران و ریزگردهای 
جنوب غرب کشور است. چند درصد از رسانه ها 
بدون سوگیري سیاسي و هدف قرار دادن یک فرد 
خاص، این مسئله را بررسي کردند؟ پس مغفول 
ماندن مسئله هاي اساسي و پرداختن به مسئله هاي 

حاشیه اي یکي از نقاط آسیب رسانه ها است. 
برخی  اما  اســت،  سطحی  ــاً  ذات رسانه 

پرداخت ها فوق سطحی شده است

یکی از دالیلی  �
که فرهنگ در 

رسانه های خبری 
تحلیلی مجازی 

ایران مقوله  مغفول 
و مظلومی است، 

این است که عمدتًا 
فرهنگ توسط 

سیاست گذاران و 
کارگزاران رسانه ای و 

ارتباطی محدود به 
نگاه های عرصه ای 

می شود؛ یعنی 
مي گویند فرهنگ 

شامل ادب و هنر و 
شعر و موسیقی و 

سینما است.
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یکي دیگر از اشکاالت رسانه هاي ما سطحي بودن 
ولي  نیست،  عمیق  بالذات  رسانه  است.  آن ها 
بعضی از رسانه ها واقعاً از حد سطحي بسیار عبور 

کرده  و فوق سطحی شده اند.
فرض کنید اتفاقي در کشور مي افتد یا مسئولین 
سخنی  نام گذاري  یک  راجع به  نظام  عالي رتبه  
می گویند. بالفاصله مدیر رسانه  به دبیر سرویس 
خبر مي دهد که راجع به این مسئله کار کند. دبیر 
ندارد  سرویس هم ذهنیت چندانی راجع به آن 
و به خبرنگارش زنگ مي زند تا کسی مصاحبه 
کند. آن خبرنگار هم با مسئولي تماس می گیرد 
که در حال باال رفتن از پله هاي هواپیما است و 
نمي تواند به درستی صحبت کند. به همین دلیل، 
چند نکته  کلي و سرسري را مطرح مي کند. در 
نهایت، همان خبر به منزله یک نظر تخصصي و 
ما  بنابراین  مي شود؛  منتشر  رسانه ها  در  عمیق 
هیچ نوع اندیشه ورزي در خصوص مسائل نداریم 
و رسانه )خصوصاً رسانه های خبری( از خودش 

کمتر حرفي اساسی و راهبردی دارد.
ارزش خبری شهرت و مجاورت و مخدوش 

شدن عدالت رسانه ای 
همه  آشنایان با عرصه  روزنامه نگاري، هفت ارزش 
خبري را مي شناسند )شهرت، مجاورت، شگفتی، 
درگیری، دربرگیری، بزرگی و...( و می دانند که یکي 
از مهم ترین ارزش های خبري شهرت و مجاورت 
است. امروزه اهمیت بیش  از حد دادن به شهرت 
و مجاورت )تهران محوری( باعث نوعی بي عدالتي 
رسانه اي شده است. در بسیاري از شهرستا ن هاي 
محروم کارهاي خوبي انجام مي شود؛ اما چون شهر 
یا مکان زندگی شان و خودشان شهرت چنداني 
مثل تهران ندارد، خبر آن در رسانه ها منعکس 
از نگاه نگارنده، بها دادن بیش از حد  نمي شود. 
به ارزش خبري شهرت با گفتمان رسانه ای تراز 

انقالب اسالمی هم خواني ندارد. 
توسعه منطقه ای، مسئله مغفول رسانه های 

محلی
مسئله بعدي بحث رسانه ها و توسعه  منطقه اي 
است. همان طور که ذکر شد، رسانه هاي ایران به 
دلیل جذابیت حاشیه، درگیر مسائل حاشیه اي و 
به خصوص در حوزه سیاست هستند. رسانه نباید 
حاشیه را عین جذابیت بداند و به آن بپردازد. 

متأسفانه به دلیل جذابیت حاشیه، ما از بحث هاي 
توسعه اي و پیشرفتي بازمانده ایم. 

این مسئله در رسانه هاي بومي و محلی بسیار 
پررنگ تر است. در حال حاضر، رسانه هاي بومي 
اعم از روزنامه ها و هفته نامه هاي استاني و حتي 
شبکه هاي تلویزیوني و رادیویی مراکز استان ها، 
بازنمایي خیلي ناقصی را از فضاي کلي حاکم بر 
برنامه  مثال یک  به عنوان  ارائه مي کنند؛  تهران 
در  زندگی  فضای  بیانگر  بیشتر  که  تلویزیونی 
تهران است را بازپخش می کند یا اخبار کشوری 
از رسانه های جریان اصلی کشور بازنشر می کند، 
از مسائلي  بخواهد  اگر مخاطب  اینکه که  حال 
که در کالن کشور اتفاق مي افتد باخبر شود، به 
نمی آید  و  مراجعه مي کند  رسانه های سراسري 

نشریه یا شبکه استانی را ببیند. 
شبکه هاي  محتوای  از  اعظمی  بخش  امــروزه 
استاني، بازپخش برنامه های سراسري است. در 
روزنامه ها هم دقیقاً همین اتفاق مي افتد و بازنشر 
روزنامه هاي  در  یعني  هست؛  سراسری  اخبار 
مطرح  کمتر  منطقه اي  توسعه   مسئله   محلي 
مسئله   یک  معموالً  دارد.  محوریت  و  می شود 
خیلي حاشیه اي در تهران براي آن ها مهم تر است. 
چند درصد از روزنامه ها و رسانه هاي استان زنجان 
کارخانه های  از  ناشي  هواي  آلودگي  مسئله   به 
صنعتي در این استان مي پردازند؟ چند درصد از 
رسانه هاي استان خوزستان و سیستان و بلوچستان 
به بحث ریزگردها در این استان مي پردازند؟ چند 
درصد از رسانه هاي ارومیه بدون سیاسي کاري، به 
مسئله  دریاچه  ارومیه مي پردازند؟ براي این رسانه ها 

توسعه  منطقه  خودشان اولویت ندارد. 
نیروی  تربیت  و  رسانه ها  توازن رشد  عدم 

انسانی کارآمد
مخصوصاً  رسانه ها  بي رویه   افزایش  بعد  نکته  
رسانه هاي مجازي است. نکته  مثبت این رویداد 
این است که در چند سال اخیر، رسانه هاي مجازي 
توسعه پیدا کرده اند که جای تبریک و سرور دارد؛ 

ولي اثرات سوئی نیز به همراه داشته است.
آفت و آسیب اول این است که باید به همان اندازه 
نیروي  داده می شود،  افزایش  رسانه ها  تعداد  که 
انساني توانمند تربیت شود که باید گفت این اتفاق 
نیفتاده است؛ یعنی توسعه رسانه ها با تربیت نیروی 

ان
یر

ر ا
ی د

از
ج

ی م
ضا

ی ف
بر

 خ
ی

ها
نه 

سا
ی ر

ذار
ت گ

س
یا

 س
ی

س
نا

ش
ب 

سی
آ



شماره 15
آذر 94

12

انسانی توانمند همخوانی و تعادل ندارد. در نتیجه، 
برخی از رسانه ها که دسترسی بهتر و بیشتری به 
منابع مالی دارند با افزایش حقوق، دستمزد و مزایا، 
نیروهاي رسانه های دیگر را به کار در رسانه خود فرا 
می خوانند و آن رسانه نگار نیز برای تأمین معیشت 

و رفاه خود این مهاجرت را قبول می کند. 
خأل رسانه های تخصصی

بنابراین متناسب با رشد تعداد رسانه ها، توسعه  
همراه  به  را  متخصص  و  متعهد  انساني  نیروي 
نداشته ایم. ضمن اینکه اآلن حجم رسانه هاي ما به 
شدت افزایش پیدا کرده است که همگی یک حرف 
مي زنند. این براي آنچه اهالی رسانه و ارتباطات به 
آن »آتش تهیه« یا جریان سازی می گویند، مفید 
است و به این ترتیب، بُرد وسیعي خواهند داشت تا 
بتوانند در مواجهه با بحران های اجتماعی و سیاسی 
گفتمان های  و  جریان ها  توسط  که  اقتصادی  و 
خلق  طبیعی  بالیای  اثر  بر  یا  و  کشور  معارض 
به  ما  نیست،  کافي  اما  باشند؛  پیروز  می شوند، 

رسانه هاي تخصصي هم نیاز داریم.
آرایش رسانه ای یک کشور برای تحقق و پیگیری 
حوزه های  در  باید  اسالمی  جمهوری  اهداف 
عالي،  آموزش  انرژي،  حمل و نقل،  کشاورزي، 
صنعت نفت و برق و تمامی حوزه های تخصصی 
مورد نیاز برای پیشرفت کشور محتوای مناسب 
و متکثری براي ارائه داشته باشد. متأسفانه در 
حال حاضر، رسانه هاي ما اکثراً عمومي هستند؛ 
معدودی تولید سطحی وجود دارد و سایر رسانه ها 
آن را تکرار می کنند. این کار از جهت همکاری 
رسانه ای  تخصصی  کار  خأل  ولي  است؛  مفید 
به خصوص در فضاي مجازي برای پیشرفت کشور 

به وضوح به چشم می آید.
نتیجه گیری

رشد  پدیده  گذشت،  نظر  از  که  همان گونه 
باعث شکل گیری  ارتباطی  نوین  تکنولوژی های 
شده  ارتباطات  عرصه  در  گوناگونی  پدیده های 
مربوط  تحوالت  آن ها  مهم ترین  از  یکی  است، 
به فضای مجازی و به ویژه رسانه هایی با ماهیت 
خبری در این بستر ارتباطی است. این مقاله با 
مرور مبانی کلی نظریه های انتقادی به عملکرد 
رسانه ها، به بیان برخی آسیب های سیاست گذاری 
رسانه های مذکور پرداخت. محورهای ذیل از جمله 

راهکارهای این مقاله برای بهبود سیاست گذاری 
رسانه های خبری در فضای مجازی است:

y  هماهنگ سازی و توازن رشد کمی رسانه ها با
تربیت نیروی انسانی کارآمد.

y  تمرکز و تأکید رسانه های بومی و محلی بر
و  پایتخت محوری  به جای  منطقه ای  توسعه 

بازنمایی ناقص از تحوالت کل کشور.
y  در کانون اهمیت قرار گرفتن مسائل اساسی

کشور در برجسته سازی رسانه ها و به پیرامون 
راندن مسائل حاشیه ای که کمکی به پیشرفت 

کشور نمی کند.
y  و شهرت  خبری  ارزش  حاضر  حال  در 

قرار داشتن  تهران  و در  از یک سو  مجاورت 
از  خبرساز  شخصیت های  و  رسانه ها  اکثر 
سوی دیگر باعث شده است شاهد یک فضای 
ضد عدالت رسانه ای در پرداخت رسانه ها به 

مسائل و رویدادهای کشور باشیم.
y  پرهیز از تأسیس و توسعه قارچ گونه رسانه های

رسانه های  خأل  کردن  پر  و  عمومی  عمدتاً 
تخصصی که بتوانند در زمینه مسائل اساسی 
کشور مطالبه گری و نقش آفرینی داشته باشند.

y  ،به دلیل نگاه عرصه ای و تک بعدی رسانه ها
شکل  به  عمدتاً  رسانه ها  در  کشور  مسائل 
در  می شوند،  بررسی  تک بعدی  و  سطحی 
واقع رسانه ها باید بیش از آنکه موضوع محور و 

عرصه محور باشند، مسئله محور باشند. 
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