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Abstract

The aim of this study was identifying barriers to news media transparency in Iran.

For this purpose52 members of managers, researchers and activists in media,

communication, sociology and law were selected with Purposive sampling and

studied by qualitative content analysis and a semi-structured deep questionnaire .
Findings included barriers to media transparency in both "Intra-Organizational" and

"Extra-Organizational". Extra-organizational barriers included 13 categories: "Lack

of job security of media owners", "Financial problems of the media", "rent in the

media", "lack of meritocracy", "lack of professional content", "lack of hardware

infrastructure", "self-censorship" and external barriers included 15 categories: "lack

of  job security", "lack of media freedom framework", "lack of a media

organization", "state media monopoly",... .Findings show that creating free flow of

information and paying attention to media transparency is one of the practical
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solutions to deal with social and economic crises and fight against structural

corruption.

Keywords: Transparency, Media, News Media, Media Transparency, Freedom of

Speech, Freedom of Information
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چکیده
انجـام  هـاي خبـري ایـران   موانـع شـفافیت در رسـانه   ییشناسـا بـا هـدف   پژوهش حاضـر 

ــدین منظــور تعــداد  شــده متخصصــان رســانه، ارتباطــات، و مــدیراننفــر از 52اســت. ب
لیـ تحلبا استفاده از نمونه گیري هدفمنـد انتخـاب شـده و بـا روش     و حقوقیشناسجامعه
هـا شـامل   العه قرار گرفتنـد. یافتـه  ی و پرسشنامه عمیق نیمه ساختارمند مورد مطفیکيمحتوا

موانـع  بـود.  "بـرون سـازمانی  "و "درون سـازمانی "اي در دو بخـش  موانع شفافیت رسـانه 
ــامل درون ــازمانی ش ــه: 13س ــانه     "مقول ــحاب رس ــالی اص ــغلی و م ــت ش ــدان امنی ، "فق

ــکالت" ــالمش ــادیم ــانهيو اقتص ــارس ــود"، "ه ــانه وج ــت در رس ــاران ــدان"، "ه فق
هـاي  کمبـود زیرسـاخت  "، "اي مخاطـب محـور  حرفـه يمحتـوا نبـود "، "يرسـاال ستهیشا

.؛ و موانـع بـرون سـازمانی شـامل     و.."و تـرس اصـحاب رسـانه   يخودسانسور"، "فناورانه
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، "یاي در مناصـب دولتـ  کارآمـد رسـانه  رانیمدنبود"، "يانحصاریدولتيهارسانهوجود"
بـه  ییپاسـخگو عدم"، "هادولتمردان به رسانهيابزارنگاه"، "هامردم در برابر رسانهانفعال"
مقابلـه بـا  اي عملـی هـا نشـان داد کـه یکـی از راهکارهـ     و... بـود. یافتـه  "هارسانهيازهاین

دآزاانیـ جرایجـاد ساختاري،يفسادهاي و مبارزه با امروزيو اقتصادیاجتماعيهابحران
است.يارسانهتیشفافتوجه به اطالعات و 

اي، آزادي بیـان، آزادي  هـاي خبـري، شـفافیت رسـانه    رسـانه، رسـانه  شفافیت،ها:دواژهیکل
اطالعات

لهئمقدمه و بیان مس.1
ي مختلـف اجتمـاعی  هـا در عرصـه و فراگیـر میعظـ یتحـول عصر جدیديهاوزه رسانهامر

هـاي  نهادهـا و دسـتگاه  ها،به گونه اي که به طور مداوم و مستمر کلیه سازماناند کردهجادیا
کوتاهی و نقصـان  دولتی و خصوصی را مورد واکاوي قرار داده و می توانند هر گونه کاستی،

و تحلیل به چالش بکشند.را در بوته نقد
هسـتندکه قدرتمنـدي مراجـع اطالعـات، ازمنـابعی به واسطه در اختیار داشتنهارسانه

بداننـد،  آنهـاي موضـوع حصـول راجهـان مردمعقایدوکننداعتمادآنبهمی توانندمردم
رفتـار هکـ استجامعهگوشوچشممثابهبهايجامعههردرهارسانههمین اساس وجودبر

.)Dubois,2002می کنند(را رصددولتیمختلفهايدستگاه
ـ آنالیمشـ خـط ي استفاده وجامع براقالبکیامروزيهارسانه اسـت کـه   يافـراد نی

گذارنــدیمــكبــه اشــتراگــرانیخــود را بــا ديهــادگاهیــو داتیــنظــرات، افکــار، تجرب
)Lindsay,2011 ه شـکل دهـی   داده و بءکاربران را ارتقانایمط، ارتباهارسانه). در این عرصه

شـوند شـماري مـی  هاي قوي آنالین و ذینفع کمک کرده و باعث تاثیرات اجتماعی بـی گروه
)Blackwell & et al,2017.(

ـ اتالیجیعصر دزیمتمااتیاز خصوصیکی ي مخاطبـان و  کـه اطالعـات، بـرا   اسـت نی
، هـا هـا و شـرکت  سـازمان با وجود کثـرت  نهدر این زمیدارد.انیبه طورآزادانه جرنفعانذي

بـا اسـتفاده از   و جـاد یاذینفعـان خـود توسـط محتوا و مکالمات در مورد کاالها و خـدمات 
-Chan(ابـد ییگسـترش و انتشـار مـ   عاًیسرهاي اجتماعی ابزارهاي رسانه Olmsted & Kim,

2001; Oberoi et al:2017.(
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رود،مـی شـمار بـه امـروزي جوامععناصر درینترحیاتیازکه یکیدر واقع اطالعات
آن ظهـور اثربخشنقشتااستگردشدرشهروندانومرداندولتمیانشفافیتوسیلهبه

بـه شـده و بیشـتر مـا زنـدگی ازايجنبـه هـر درشفافیتبهنیاززمانگذشتبا. کندپیدا
بـین یافتهرواجبحثیشترینبودولتیيهاسازمانوکشورهااداره اموردرمسئلهترینمهم
وکشـورها داخلـی يهـا سیاستخط مقدمعنوانبهشفافیتامروزه. استشدهتبدیلمردم

ســازمانمهـم يهـا موضـوع و ازفرهنگـی واجتمــاعیامـور پـرورش، وآمـوزش جهـان، 
).290: 1397؛ نرگسیان وهمکاران، Oliver:2004,1و... مورد توجه قرار دارد(متحدملل

و » آشـکار بـودن  «معنـاي  بـه هـا  رویـه وهـا  دادهاطالعـات، مـورد درشـفافیت ردکارب
ــودنرس دســتدر« ــج و مصــطلح اســت  » ب ــا رای ــر آنه در راســتاي بررســی و نظــارت ب
)Scauer,2011:1343.(

اطالعـات کـه گفـت توانولی میدهدمیرخمختلفاشکالدربا وجود اینکه شفافیت
ازصـحیح نتـایج اسـتنتاج اجازهسپسوآنهابودنمشاهدهکانامابتداکهاستشفافوقتی

,Reynaers & Grimmelikhuijsen(باشـد داشـته وجـود ) بـودن اسـتنتاج قابـل (آن اطالعات

2015:612.(
ـ دراعتمـاد شیافـزا ،اطالعـات يبا آشکارسازتیشفاف دارد و یرا در پـ ذي نفعـان نیب

).Brandes & Darai,2017کند(میکمک شایانیهابرند(نشان) سازمانتیبه تقويرونیااز
هـا بـه واسـطه منـافع     ها و شـرکت ناگفته نماند در این مسیر ممکن است مدیران سازمان

گروهی و سازمانی در صدد پنهان کردن قسمتی از اطالعاتی برآیند. اطالعـاتی کـه   شخصی،
هـا  برد یا چهـره برنـد آن  وال میعملکرد سازمان متبوع را در این جریان آزاد اطالعات زیر س

نماید و پنهان کردن وعدم شفافیت آن بر نقصان یا فسادي در داخـل سـازمان   را مخدوش می
گذارد.سرپوش می

اطالعـات واخبـار جمع آوريدرآزادطوربهکههاي خبري،رسانهدر این زمینه وجود
کـه آنمی شوند. برايمحسوببازدارندگیجهتاساسی درعاملیمی کنند،فعالیتآنو...

دسترسـی اطالعـات بـه نخسـت، بایـد باشـند موفـق فسادازجلوگیريبتوانند درها رسانه
ابـزار عنوانبه،هارسانهروایناز. نگیرندقرارفشاريهانفوذ گروهتحتدوموباشندداشته
دارند.ترویج شفافیت بر عهدهدرمهمینقشنظارت،اصلی
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داخلـی و امـور کارآمـدي بهبـود ها باحکومتها ودولتشان داده که برخیتحقیقات ن
انجـام باهاحکومت. داده اندکاهشدولتی،بخشدرراخودفسادسطحشهروندان،بارابطه

کننـد؛ میمتعهدمسؤوالنومقاماترفتاروعملکردبرنظارتوبه پیگیريراخودکار،این
وبروکراسـی کاهشباعثچشمگیريصورتبهمی تواندروندانمشارکت شهافزایشزیرا

عناصـري شـهروندان، بسـیج ومشـارکت ایـن، برعالوه.شودشفافیتوکارآمديافزایش
ومسـؤولیت پـذیري  بهبـود جهـت نهادهاي ملـی، وهاحکومتبرفشارایجادبرايکلیدي
.)1397ذوقی،ی وابانیباست(مردمبهآنهاگوییپاسخ
، امـا  مهم در مبارزه با فساد باشـند يتوانند ابزاریمهارسانهطرف دیگر با وجود آنکه از

ـ از نقاط جهـان در معـرض تهد  ياریدر بسهارسانهيحال، آزادنیعدر کـه  چـرا  اسـت  دی
ریمبهم و انعطاف پـذ یتیامننیقوانیاز جمله طراحیمختلفهايها با استفاده از روشدولت
بـراي عمـوم بـه   تـوان  یکه میمطالبسعی کرده اند، يفناوريتفاده از ابزارهااسنیچنو هم

.  )Jha,2020(سانسور کنندرااشتراك گذاشت 
و تیبـه خـاطر نبـود شـفاف    هـا یعـدالت یاز بـ یرسـد در جامعـه مـا بخشـ    یبه نظر م

ـ نظارتنکهیبرابر است و ايهابه فرصتیدسترسعدم و در ارزیـابی رفتـه اسـت.   نیها از ب
کـه در دسـته   یـی  هـا وزارتخانـه تیساوب18؛کشوري هاوزارتخانهتحقیق انجام شده روي 

).1398ی، جمالوانینرگس(بودندبرخورداريکمترتیقرار دارند، از شفافیتیامور حاکم
شـفافیت شـامل: کـم خطرتـر و     به طـور خالصـه برخـی از مشـکالت ناشـی از عـدم       

ازي فسـاد در عملکـرد و ارائـه اطالعـات؛ انتصـاب      شدن فساد؛ تقویت انگیـزه سـ  ترجذاب
) کـه بـه   1395:71ی و همکاران، ابانیبهاي اطالعاتی و... است(اشخاص فاسد؛ پیدایش رانت

) و در نهایـت  Kolstad,2009:523انجامـد( ضعف اعتمـاد عمـومی بـه نهادهـاي رسـمی مـی      
نی و مشـروعیت  رفتن سرمایه اجتماعی، تضعیف عناصر تشـکیل دهنـده جامعـه مـد    ازدست
ها را به دنبال خواهد داشت.ها و دولتسازمان

و پیشـگیري و مقابلـه بـا فسـاد در جامعـه     تحقـق عـدالت  نهیهزمیاگر بخواهدر نتیجه
اسـتفاده کنـیم. در واقـع شـفافیت بسـتري      داریشفاف و بي خبريهااز رسانهدیبام،یبدهرا

نجر به کاهش انحرافات و فسـاد از سـوي   براي نظارت مردم بر عملکرد مسئوالن است که م
دهد تا میـان  مسؤوالن خواهد شد. شفافیت، روابط میان مقامات عمومی و عامه را توسعه می

اطالعات ایجاد شده توسط دولت و  آنچه در اختیار شهروندان است تـوازنی برقـرار نمایـد.    
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، به ایفـاي نقـش مـؤثر و    اگر مردم از آنچه در جامعه در حال وقوع است اطالع نداشته باشند
کارآمد خود و نیز مشارکت با حکومت دست نخواهند زد و به همین ترتیب اعتماد عمـومی  

).72: 1399ها نسبت به سیاست و جامعه کاهش خواهد یافت(رهبر و قنبرپور،آن
هـا بـه   ها و نهادها و به طور کلـی دولـت  در مجموع با توجه به اینکه مشروعیت سازمان

تماد، و مشارکت همه جانبه مردم در امور مختلف وابسته است، وجـود شـفافیت در   میزان اع
تواند ایـن اعتمـاد و مشـارکت را افـزایش دهـد و بـرعکس اگـر جریـان         اشکال مختلف می

عتمــاد و مشــارکت بــا افــول اي وجــود نداشــته باشــد، ایــن ااطالعــات و شــفافیت رســانه
شود.میمواجه

موجـب جدیـد، ارتباطـات دستاوردعنوانبهمجازيز فضايناگفته نماند در دنیاي امرو
رااطالعـات گذشته،ها نمی توانند همچونو دولتشدهمردموهادولتمیانفاصلهکاهش

کـه شـود میآننتیجه. دهندخود نشانازبیشتريشفافیتناچارندبلکهکنند،پنهانمردماز
و تصـمیمات عملکـرد شـفافیت ذیري،پـ مسـؤولیت مـردم، بهپاسخگوییحقماننداصولی
و مجـازي فضاي. شودمیگرجلوهمهماطالعاتیجامعهدرغیرهوشهرونديحقوقدولت،
تعامـل ومتقابـل رابطهبهرامردمبهدولتازیکسویهرابطهتغییرامکاناجتماعی،هايشبکه
توانمندسـازي ودموکراتیـک فراینـد اسـتحکام موجبتواندمیآورده،دولت فراهمومردم
.)128: 1399شود(بشیري و همکاران، هاتدوین سیاستدرمشارکتبرايمردم

هـا و تـاثیر شـفافیت در    در این زمینه تا کنون تحقیقات مختلفی در خصوص نقش رسانه
تینقـش شـفاف  یابی) در خصوص ارز1399(یپناههاياز جمله پژوهشجامعه انجام شده، 

ــر تعارضــات ســازمان ــا 1398(یو قاســمعلانیرگســنی، ب ــوان) ب در تیشــفافتیوضــععن
هـاي رسـانه عنـوان نقـش  با) 1397(همکارانوسلطانی، دهقانیرانیایتیحاکميهاسازمان

نقـش موضـوع بـا ) 1396(همکـاران واجتماعی، میانـداري مسؤولیتوشفافیتاجتماعی،
دربـار شـفافیت  ) 1395(نهمکـارا واجتمـاعی، بیابـانی  سرمایهتوسعهدرسازمانیشفافیت

در خصـوص  ) 1394(همکـاران وکریمیـان یافتـه، سازمانجرموفسادبامقابلهدرايرسانه
) 1392(مقـدم ایـران، بابـازاده  ادارينظـام شـفافیت بـر مؤثرعواملبندياولویتوشناسایی

افیتشـف سـطوح با موضوع تاثیر) 1390(ایران و  علويدراطالعاتبهدسترسیدرباره حق
اند.به این حوزه پرداختهمدیریتگوییپاسخمیزانبراطالعات
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و همکــارانمــونتسویــروهــاي چنــین در تحقیقــات خــارجی همچــون پــژوهشهــم
)Royo Montañés & et al,2020( در یاجتمـاع يهـا هـا و رسـانه  تینقش وب سادر رابطه با

يهـا و رسـانه تیطالعـات، شـفاف  کنترل ا) در خصوص Jha,2020ی، جا(مالتیشفافشیافزا
) Truglia,2019اعتمـادي، ترولیـا(  بـی وبا عنوان شفافیت)Roelofs,2019ی، رولوفس(اجتماع

)Tsetsura,2018&Azizبهبـود زنـدگی، تسـورا و عزیـز (    بـر درآمـد شـفافیت پیرامون تأثیر
کـا، میچنـر  در آمریايهاي ملی و منطقهمقایسه تصورات عدم شفافیت در رسانهخصوص در
)Michener,2018(شــفافیت، کریــال و کاســتلیيهــاسیاســتتــأثیردر رابطــه بــا ســنجش
)Kral&Cuskelly,2017شــفافیت، البــو و پیامــدهايوکننــدهتعیــین) در خصــوص عوامــل

سـازمانی،  پیامـدها شـفافیت  وشـرایط سـازي، مفهوم) دربارهAlbu & et al,2016(همکاران
Meijerمایجرو همکاران( & et al,2015اسـتازو و  يددولـت، شفافیت) در خصوص ارزیابی

يهـا وهیدر شـ تیچنـد روش شـفاف  لیـ حل) با موضوع تBortree2012&DiStaso(يبورتر
) Klyueva  & Tsetsura,2010(و تسـورا ووایـ کلیی،کایآمريهاشرکتی دراجتماعيهارسانه

) با عنـوان  Fairbanks,2007رومانی و فیربنکس(در  ها بررسی عدم شفافیت رسانهدر رابطه با 
دولت  و... نیز به این حوزه پرداخته شده اما در هیچ یـک از تحقیقـات   ارتباطاتدرشفافیت

هاي خبري پرداخته نشده است.در رسانهتیموانع شفافبه 
با توجه به مطالب عنوان شده و اینکه به نظر مـی رسـد راه حـل مبـارزه  بـا بسـیاري از       

هـاي ذیـربط،   ها و سـازمان ائل و مشکالت اداري و ساختاري در قواي سه گانه و دستگاهمس
موانـع شـفافیت در   اي به تمام معنا است، این پژوهش در صدد است تا وجود شفافیت رسانه

را شناسایی نماید.هاي خبري ایرانرسانه

پژوهشۀادبیات نظري و پیشین.2
تعریف و مفهوم شفافیت1.2

و شف، خود به معناي نازك بـودن، ظریـف بـودن،    » شَف«اي عربی از ریشه کلمه»تیافشف«
).1386:336آذرنوش، ؛1:388، ج 1423دري،یحروشن بودن و زالل بودن است(

و فیـ لطزیچشفاف بوده، شفاف در لغت به هریواژه، مصدر اسمنیادر فرهنگ عمید
ـ نماگـر یدايیکـه از پشـت آن اشـ   شـود ی نازك گفتـه مـ   شـه یشباشـد؛ ماننـد بلـور و   انی

نی). با توجـه بـه همـ   1418:166،یومی( قاست» شفوف«و جمع آن) 1383:797د،ی(عم
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ـ تعبیو تابنـاک یدرخشـندگ ،یبـه نـازک  تیشـفاف در فرهنـگ معـین   ر،یتعاب شـده اسـت  ری
.)1386:620ن،ی(مع

:دیگویمنیچنتیشفاففیدر تعرتیشفافیالمللنیسازمان ب
و امـور  يمعـامالت تجـار  ،يادارماتیاست که افـراد بتواننـد از تصـم   یاصلتیشفاف

دهد، نه فقـط از اصـل موضـوع، تعـداد     یقرار مریآنها را تحت تأثیاي که زندگهیریخ
فیـ و تکلفـه یآنهـا مطلـع گردنـد؛ بلکـه وظ    يریـ گمیتصـم يهاوهیها، و از شموضوع

،ینـ یبشیقابل پـ ت،یاست که رفتار آنان قابل رؤنیایدولترانیو مدیمستخدمان دولت
).Christopher,2006:233(و قابل درك باشد

دارد چـرا کـه در   نزدیکـی ارتبـاط اطالعاتجریانباشناختیجامعهمعنايدرشفافیت
ها است که مخاطبـان  دسترسی به اطالعات آزاد و گردش این اطالعات در رسانهجریان این

هاي مورد نظر خـود پردازنـد.   ا تکیه بر اطالعات مستند و متقن به قضاوت سازمانتوانند بمی
باشـد رسدسـت قابلآزادانهوراحتیبهمخاطبانبرايبایداطالعاتکهبدین معناستاین

)Villeneuve,2014   شـود بایـد اثبـات شـده،     ) و از طرفی اطالعاتی که به مخاطبـان ارائـه مـی
).Wang & et al,2015باشد(صادقانه و قابل اعتماد

توان گفت؛خصوص مفهوم شفافیت میدر مجموع در
- 2ها، فرآینـدها و اقـدامات اسـت.    شفافیت به معناي تابانیدن نور بر قوانین، برنامه- 1

شـفافیت  - 3آگاهی از چرایی، چگونگی، چیستی، چه چیزي و چه میزانـی اسـت؛   
ن و اعضـاي هیئـت مـدیره و    کند که مسئوالن، خادمان عمـومی، مـدیرا  تضمین می

صاحبان کسـب و کـار بـه صـورت قابـل رؤیـت و قابـل فهمـی فعالیـت کـرده،           
. شـفافیت یعنـی عمـوم مـردم     4کننـد؛  هایی را دربارة اقداماتشان منتشر میگزارش

تـرین  . شفافیت مطمئن5ها را [در قبال موارد چهارگانه] مسئول بدانند؛ و بتوانند آن
اعتمـاد در مـردم و   نع در برابر فساد است و سبب افـزایش راه [ساختاري] ایجاد ما

).187: 1399(عبدالحسین زاده، شود نهادها می

المللی شفافیتبندي سازمان بینرتبه2.2
ـ )Transparency Internationa(تیالملل شفافنیبسازمان  کبه عنوان یک سازمان جهانی و ی

گـزارش خـود   ،يالدیماه سال نو مـ نینخستضدفساد طبق روال هر سال، در یائتالف جهان
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سـنجش  يبـرا يدیـ کلیگزارش شاخصنیا.می کندمنتشر » شاخص ادراك فساد«باعنوان 
و رتبـه  تیکند و وضـع یکه گذشت را ارائه میکشورها در سالیفساد در بخش دولتزانیم

در ایـن سـنجد. سـنجش فسـاد   یمـ گریکـد ینسبت بـه  ییجهان را در فسادزدايکشورها
و فـروش  دیـ خر،يریـ گفسـاد، اخـتالس، رشـوه   ریـ نظيهـا استفاده از شـاخص باسازمان
يهـا و مقـام اسـتمداران یسانیدر میفساد مال،ییدستگاه قضايریپذرشوه،یدولتيهاپست
سـازمان  لیـ مـواد مخـدر اسـت. تحل   هیـ علمقابلـه در ییناکـارا اییو عدم مقابله کافیدولت

يهـا است کـه در آنهـا پـول   رتریفراگییدهد فساد در کشورهایمنشان تیشفافیالمللنیب
افـراد  يکنند و دولـت فقـط بـه صـدا    دایپاهریانتخاباتيهانیتوانند آزادانه به کمپیکالن م

).3: 1398(آذري، کندیرانت هستند گوش ميکه داراییآنهاایثروتمند 
نسـبت بـه سـال گذشـته     قـا یفرو شـمال آ انـه ینمره منطقه خاورمبر اساس این گزارش، 

ـ مانـده و بـه ب  یبـاق 100از 39نداشته و در سطح رییتغ ـ  انی ت،یشـفاف یالمللـ نیسـازمان ب
ـ اان،یـ منیمنطقه مشاهده نشده است. در انیدر بهبود کنترل فساد در ایچندانشرفتیپ رانی

ـ آنگوال، بنگالدش، گوآتماال، هنـدوراس، موزامب يدر کنار کشورها26با نمره  هیـ جریو نکی
کشـور بـه خـود    180انیرا از م146گرفته اند، رتبه یینمره را در فسادزدانیهمیهمگکه

ـ رتبـه ا 2018اسـت کـه در سـال    یدر حـال نیاختصاص داده است. ا و نمـره آن  138رانی
ـ نمره کاهش در کارنامه ا2رتبه و تنزلپله 8از تیبود که حکا28 ارزیـابی  نسـبت بـه   رانی

ـ بود. به ا30و نمره آن 130رانیرتبه ا2017است که در سال یطیدر شرانی. اداردقبلی نی
در مبارزه بـا فسـاد   رانیو نمره اگاهیها جاسالنیایبه طور مداوم طبه نظر می رسدبیترت

).1398؛ آذري، 2019(سازمان بین المللی شفافیت، در حال تنزل بوده است

رانیدر اعاتاطالبه یرسو دستتیفافش3.2
و اتینشــر: «داردیمــانیــبیقــانون اساســ24اصــلدر حــوزه حقــوقی و قــانون گــذاري، 

باشـند  یحقوق عمـوم ایو یاسالمیمبانبهمطالب آزادند مگر آنکه حملانیمطبوعات در ب
مسـتقل  یخبررسـان ي بـرا تـوان ی مـ زیـ مقـرره ن نیاز ا».  کندی منیل آن را قانون معیتفص

.)90: 1397یابانی و ذوقی، (باستفاده کرد
اي جریـان رسـیدگی و   قانون آیـین دادرسـی کیفـري، انتشـار رسـانه     353چنین ماده هم

اي کـه متضـمین افشـاي هویـت فـردي یـا موقعیـت اداري و        ها را به گونـه گزارش پرونده
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گذاشـته  همین ماده پا را از این نیز فراتر 2اجتماعی طرفین نباشد، مجاز دانسته است. تبصره 
حفـظ نظـم عمـومی جامعـه ضـرورت      و در مسالی کـه بـراي ترسـیم وجـدان جمعـی یـا       

ها را حتی اگر متضمن افشاي هویت یا موقعیـت  اي گزارش پروندهباشد، انتشار رسانهداشته
).  1395اداري و اجتماعی طرفین نیز باشد، با رعایت شرایطی مجاز دانسته است(اکبري، 

بــه آزاددسترســیوانتشــارقــانون«د در حــوزه شــفافیت، از مهمتــرین قــوانین موجــو
شـوراي توسـط »اطالعـات آزاديجـامع الیحـه «پیشنویسآنکهازاست که پس»اطالعات

هیئـت تصـویب به12/04/1384تاریخدرشد،ارائهدولتهیئتبهوتهیهعالی انفورماتیک
بـه  آزاددسترسـی وتشـار انالیحـه «بـه نـام تغییـر ازپسرفت ومجلسبهدولت رسید و

مجلــس شــوراي اســالمی 06/11/1387در جلســه علنــی روز یکشــنبه مــورخ ، »اطالعــات
واسـالمی شـوراي مجلـس بـین فـراوان هـاي قـوس وکشباشدهیادالیحه. شدتصویب
الحـاق بـا نظـام مصلحتتشخیصمجمعسوياز31/5/1388سرانجام درنگهبان،شوراي

ورسـید تصـویب بـه وشددادهتشخیصنظاممصلحتباموافق، 10مادةذیلتبصرهیک
.شدابالغاجرابرايجمهوررئیساز سوي14/11/1388تاریخدر

هاي خبريرسانه4.2
)، The Language of News Media("هـاي خبـري  زبـان رسـانه  "در کتـاب  )Bell, 1991(بـل 

که تمرکز خـود را  می داندیجمعيهااز رسانهيعناصررا )News Media(يخبريهارسانه
در ياکننـده نیـی جامعه هدف قرار داده و نقـش تع کیایارائه اخبار به عموم مردم يبر رو

ـ آزاد اطالعـات را بـر عهـده دارنـد. ا    انیـ جريریگو شکلدادهایروع،یانتقال اخبار، وقا نی
ـ (راد)Broadcast(هادکستا)، بريخبريها(روزنامه، مجلهیچاپيهاموارد شامل رسانه ووی

است.)ي، پایگاه هاي خبري و...هاوبالگن،یآناليها(روزنامهنترنتیاراًی)، و اخونیزیتلو
رنتشاایژگیوباايسانهرزباجامعهیکانبه عنونیـز زيمجاجتماعیايشبکههاامروزه 

...(خــــــــــــانیکی و  ومدنیتموضوعاحطر،گووگفتيفضادنبوزبات،طالعاآزاد ا
خبـري مـورد توجـه عمـوم قـرار      هـاي ) به عنوان یکی از اشکال نوین رسـانه 1398،خجیر
است.گرفته

را در مـورد  یتواننـد افکـار عمـوم   یمـ ي خبريهارسانهبر اساس تحقیقات انجام شده 
ـ متغماهیت"هینظر. طبققرار دهندریتحت تأثموضوعاتریاز ساشیموضوعات بیبرخ ری
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محتـوا توسـط مخاطبـان و مـردم     اصـل در انتشـار  و پـذیرش   دو"يخبـر يهارسانهتاثیر 
تـر باشـد،   موضوع خـاص کـم  کیمردم با میهرچه تجربه مستقدارد، اصل اول اینکهوجود

خواهند کـرد. يشتریاعتماد بيخبريهابه رسانهحوزهدر آن ریاطالعات و تفسي کسببرا
موضـوع  کیـ ال برجسته شـدن  پس از چند سدر این اصل زمان است. مربوطه به اصل دوم 
یکمتـر از زمـان  نیاند و بنـابرا کردهيریگمیموضوع تصمنیها، اکثر مردم در مورد ادر رسانه

گیرنـد قـرار مـی  هـا  رسـانه ریبـار برجسـته شـده اسـت تحـت تـأث      نیاولـ يکه موضوع برا
)Gene Zucker,1978:227.(

هـاي خبـري و عقایـد    رسـانه تحقیقات بسیاري نشان دهنده ارتباط نزدیک میان محتواي 
هاي خبري نقـش مهـم و اساسـی در فراینـد ایجـاد      مردم جامعه می باشد، در حقیقت رسانه

احساسات و ادراك عمومی بر عهده دارند و به عنوان ابزار قدرتمندي اسـت کـه مـی توانـد     
)1398تاثیرات بسزایی روي تغییرات اجتماعی داشته باشد(صابري و همکاران، 

ايهاي مرتبط با شفافیت رسانهنظریه5.2
ي هـا زمانی که رسانهمعتقد بودند"اعطاي اعتبار اجتماعی رسانه"نظریه با الزارسفلدمرتن و

اعتبار اجتمـاعی  در اصل بخشی ازد،دهنهمگانی موضوع یا سوژهاي خاص را انعکاس می
کنـد کـه حتمـاً    شت مـی دهند و مخاطب نیز اینگونه برداخود را نیز به آن موضوع انتقال می

موضوع مطرح شده حائز اهمیت بوده که رسانه مورد نظـر آن را انعکـاس داده اسـت و اگـر     
).1380:82مهرداد،(شدمطرح نمیهااهمیت نداشت، هیچگاه در رسانه

براي نمونه اگر در وضعیت فعلی موضوعات اقتصادي، اعتبار دریافت کنند، باعـث رشـد   
شـوند و اگـر ایـن    مومی در جهت توسعه و پیشرفت جامعـه مـی  و هدایت مناسب افکار ع

اهمیت و کذایی اعطا شـود، آن مسـائل در اولویـت افکـار     اعتبار به موضوعات و مسائل بی
ت(دیندار فرکـوش و  گیرنـد و گمراهـی جامعـه را در پـی خواهنـد داشـ      عمومی قـرار مـی  

).1391همکاران،
ها بـر  رسانهریتأثیمدعيسازبرجستههیظراست. ن"سازيبرجسته"هنظریرویکرد دیگر، 

ـ آنان از طریذهنيهاتیاولونییشناخت و نگرش مردم و تع يسـاز انتخـاب و برجسـته  قی
ــاز موضــوعات و رویبعضــ ــر دادهای ــزارش خب ــر و گ ــب خب ــوراســت. يدر قال از منظ

و يخبـر يهـا در اخبـار و گـزارش  ژهیـ ها، بـه و است که رسانهنیها ارسانهيسازبرجسته
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اي از مسـائل و  قـدرت را دارنـد کـه توجـه عمـوم را بـه مجموعـه       نیـ مسـتند، ا يهابرنامه
کننـد.  یپوشچشمگریو محدود معطوف سازند و از مسائل و موضوعات دنیموضوعات مع
یاز مردم در سپهر عمـوم ياریاز مسائل خاص توسط بسیشود که بعضیمنیحاصل کار ا

کـه بـه مسـائل و موضـوعات     یشود، درحالیها به بحث گذاشته مو خارج از قلمرو رسانه
)1392(مهدي زاده، شودیتوجه نمگرید

اصل بر آزادي اظهار نظـر و نقـد اسـت. تأکیـد بـر      ،"مطبوعات آزاد"هدر نظریچنین هم
بـر اسـاس   اصالح اشتباهات است. آزادي براي مبارزه با سانسور، کاهش اختالف در جامعه،

یدهند که به هـر دو دسترسـ  زیتمگریکدیتوانند حق و باطل را از یمیزمانافراده این نظری
ـ آزاد افکار و عقاانیدولت بر بيکه از سویتیداشته باشند. هرگونه محدود اعمـال شـود،   دی

خدمت دولت به مـردم، عـدم مداخلـه    نیحقوق شهروندان است، و لذا بهترعییدر واقع تض
).1382ل،یهاست(مک کوادر رسانه
اعمال قدرت در جامعه دارند. فقدان اسـتقالل  ياي براها نقش آمرانهرسانهه،ینظرنیدر ا

اي اسـت. بـر   رسانهينظام اقتدارگرايهایژگیها به دولت، از جمله وآنیها و وابستگرسانه
ت، معنـا کـه صـاحب قـدر    نیـ سکه اند. به اکیيو قدرت دو روقتیحقه،ینظرنیاهیپا

هـا  و کنترل رسـانه تیهدايبرایهیو قدرت، توجقتیحقوندیپنیو ااست،قتیحقیمدع
ایــیشخصــتیــمالکيهــا] اگرچــه ممکــن اســت دارامطبوعــات [و رســانه«از باالســت. 

و نی(سـور » شـوند یدولت محسوب ميهااستیتحقق سياي برالهیباشند، اما وسیعموم
).443:1381تانکارد، 

انیـ مونـد یپجـاد یاصـل بـر ا  ،هـا رسـانه "مسؤولیت اجتماعی"در نظریه دیگر از طرف 
ــتقالل و آزاد« ــانهياس ــارس ــا«و » ه ــاتیو مســؤولفیوظ ــاعيه ــه آن»یاجتم هاســت ک

يهـا تیـ مخاطبـان، در برابـر فعال  يازهـا یبه نییپاسخگونیدر عدیها باکند رسانهیمدیتأک
ـ پرنـدگان یخـود را محـدود بـه گ   یاجتماعفیظاداشته باشند و وزینتیخود مسؤول ـ امی ای

.)1392(مهدي زاده، ها ندانندمالکان رسانه
هیـ نظريهـا بـا تعـارض  ییارویـ رويبـرا ،یاجتماعتیمسؤولهیمدافعان نظردگاهیداز

برخوردارند:یخاصتیاز اهمریمطبوعات آزاد، دو راه حل ز
ــه توســعه نهادهــا1 ــراو مســتقل یعمــومي. توجــه ب ــاداره مؤسســات راديب و ییوی

و يها در برابر دولت و مؤسسـات تجـار  و حفظ استقالل آنییگراینیعنیبه تأم،یونیزیتلو
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تـر شیتوسعه بـ يهانهیکند و زمیها در برابر جامعه کمک مرسانهنیخاص افیوظايفایا
سازد.یرا فراهم میاجتماعتیمسؤولهینظر

یفـ یکيارتقاقیاز طرگر،یديهامطبوعات و رسانهییگرااياز توسعه حرفهتی. حما2
اي حرفــهيهــاتیــفعال»یخودســامانده«شــبردیو پيروزنامــه نگــاریعملــياســتانداردها

).1386:281نژاد،کند(معتمدیمتیمورد نظر را تقویاجتماعتینگاران، مسؤولروزنامه
قـرون شـانزدهم و   يدر اروپـا یطوالنیخیرسابقه تابا"اقتدارگراهینظر"از طرف دیگر 

اي کـه در  رسـانه يهـا نظامآن بخش از جوامع و کند که امروزه به این نکته اشاره میهفدهم 
،اعمـال قـدرت بـر ملـت هسـتند     و ابـزار یمتمرکز دولتـ تیمالکيها عمدتاً داراآن رسانه

ـ امنيبرايدیبه مثابه تهديهرگونه اعتراض و انتقاد رودیمـ بـات دولـت بـه شـمار    و ثتی
.)1392(مهدي زاده، 

و میمسـتق ، کنتـرل قـانون شـامل: وضـع  کنتـرل دولـت بـر مطبوعـات و رسـانه      اَشکال
ـ مال، وضعاي][رسانهداتیتوليواسطه بدون ي، کنتـرل اقتصـاد يهـا و انـواع مجـازات  اتی

داشـتنِ  نگـه ي و معلـق ریسـردب يدولت در انتصـاب اعضـا  ی، حقخارجيهاورود رسانه
).163:1382ل،ی(مک کوااستانتشار

روش پژوهش.3
. تحلیـل  اسـت اسـتقرایی با رویکرد مورد استفاده در این تحقیق، تحلیل محتواي کیفیروش

هـاي متنـی، کـاربردي    هاي تحقیق است کـه بـراي تحلیـل داده   محتواي کیفی، یکی از روش
).1388فراوان دارد(ایمان، 

الن رسـانه، ارتباطـات،   شـامل مـدیران، متخصصـان و فعـا    جامعه آمـاري ایـن پـژوهش    
مـورد مطالعـه قـرار گرفتنـد.     نفـر 52شناسی و حقـوق بـود کـه از ایـن میـان تعـداد       جامعه
آنهـا بـا اسـتفاده از مصـاحبه عمیـق      منظور با مراجعه به افراد مورد مطالعـه، اطالعـات   بدین

وکدبنـدي، منـد، نظـام بنديطبقهدهايفراینطریقها به متن، ازاستخراج و با تبدیل مصاحبه
سازي اطالعات، مورد تحلیل قرار گرفت.تم

آوريجمـع وشـد انجامنظري و هدفمندصورتبهپژوهشاینگیرينمونههمچنین
سـراغ بـه اگـر نظـري گیـري نمونـه یافـت. در ادامـه اطالعـات نظـري اشـباع تـا هـا  یافته
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گونـاگون يهـا مقولـه نشـانگر کـه رویدادهاییرویدادهاست،کاوشهدفبارویممیافراد
).1391کوربین، و(استراوسهستندپژوهشبررسیموردپدیدهبامرتبط

)Glaseryدر پژوهش حاضر براي تجزیه و تحلیل اطالعات از فرایند کدگذاري گلیـزري( 
شد.صیو تلخيدسته بندنظريو یباز، انتخابيبر اساس کدگذارها یافتهاستفاده شد و

بازيکدگذار1.3
. شـود ی باز آغـاز مـ  ي، فرایند کدگذارهاي متنیها به صورت دادهسازي مصاحبهاز پیادهپس

اسـت. در ایـن   هـا مقولهيهایها و ویژگمقولهيادیبنيباز، کدهايکدگذارهمرحلیخروج
سـت یـک   هـا کـه ممکـن ا   و به هر قسمت از دادهمیخوانیمطالب را خط به خط م،مرحله

هـا را  . ایـن تکـه از داده  میدهـ یکلمه، خط یا پاراگراف باشند یک برچسـب اختصـاص مـ   
ددهنــی نظــر گرفــت. چنــدین واقعــه، یــک مفهــوم را شــکل مــتــوان یــک واقعــه دریمــ
)Glaser,1998.(به دست آمد.کد137ها،در این راستا پس از تلخیص مصاحبه

یانتخابيکدگذار2.3
و ردیـ گیمـرتبط صـورت مـ   يهاو مقولهیمقوله اصليبراصرفاًيذارمرحله، گدگنیادر
ابـد ییادامـه مـ  یتا زمـان یانتخابيشوند. کدگذارینامرتبط در نظر گرفته نميهادادهگرید

کـد  28. در ایـن زمینـه   )Glaser,1998مـرتبط اشـباع شـوند(   يهـا و مقولـه یکه مقوله اصـل 
آمد.دستبه

ينظريکدگذار3.3
میمفــاهشــده ويمفهــوم ســازگریکــدیهــا بــا ارتبــاط مقولــهیمرحلــه چگــونگنیــادر

هـا  . در این راستا یافته)Glaser, 2005شود(یارتباط داده مگریکدیبه یباز و انتخابيکدگذار
کد و مقوله اصلی سازماندهی شد.2در 

به مشـارکت کننـدگان و   هاهاي اعضا؛ یافتهجهت تایید اعتبار، با استفاده از تکنیک کنترل
مصاحبه شوندگان ارائه و نظرات آنها اخذ شـد.  عـالوه بـر آن محقـق جهـت تاییـد پایـایی        

ها، مفاهیم استخراج شده را به چند نفر از پژوهشگران و اسـاتید تخصصـی ایـن حـوزه     یافته
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اطمینـان  هـا  ارزیابی عینی و علمی یافتـه عنوان کمیته راهنما نشان داد و از اجماع ایشان دربه
.)1391حاصل نمود(عباس زاده،

نمونه کدگذاري.1جدول

کدگذاري کدگذاري انتخابیکدگذاري بازعبارات مهم مصاحبه
نظري

خبرنگاران و اصحاب رسانه امنیت شغلی وقتی
شوند هر شرایط و نداشته باشند مجبور می

محدودیتی را تحمل کنند تا درآمد داشته و 
...مشغول به کار باشند

نبود امنیت شغلی 
اصحاب رسانه

فقدان امنیت شغلی 
و مالی اصحاب 

رسانه

زمان
 سا

ون
 در

وانع
م

ی

ازکمتریانیزدستمزدهاهارسانهبیشتردر
دستمزد اداره کار پرداخت شده یا باحداقل

کار و استخدام پاره وقت، ساعتکاهش
شود. تر از ساعت واقعی پرداخت میپایین

االن این حوه از امنیت مالی الزم نتیجه اینکه فع
زندگی و امرار معاش خود براي اداره 

نیستند...برخوردار

کم بودن دستمزد 
اصحاب رسانه

نبود امنیت  مالی اهالی 
رسانه

هایافته.4

هاي خبري ایرانموانع شفافیت در رسانه.2جدول

یموانع درون سازمانکدگذاري نظري: 

کدگذاري انتخابیزکدگذاري باردیف

نبود امنیت شغلی اصحاب رسانه1
فقدان امنیت - 1

شغلی و مالی 
اصحاب رسانه

کم بودن دستمزد اصحاب رسانه2
مالی اهالی رسانهد امنیتنبو3
هاي معیشتی اصحاب رسانهدغدغه4
مشکالت  مربوط به تامین زندگی اصحاب رسانه5
ه دولتها بوابستگی مالی رسانه6

مشکالت مالی  - 2
هاو اقتصادي رسانه

پایین بودن تیراژ مطبوعات داخلی7
هاي دولتیها به یارانهوابستگی رسانه8
کاهش فروش مطبوعات9
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هاتجاري شدن رسانه10
هاتعدیل اقتصادي نیروي شاغل در رسانه11
ها از شفافیتسوء استفاده رسانه12
هاگو نبودن منابع درآمدي رسمی رسانهجواب13
اياستفاده از نیروي ارزان رسانه14
ها نسبت به شفافیت مالی نامزدهاي انتخاباتیبی تفاوتی رسانه15
هاها به کسب درآمد در انتخاباتتمرکز رسانه16
نگاه اقتصادي مدیران رسانه به نامزدهاي انتخاباتی17
ها و مسؤوالنهاي اطالعاتی بین رسانهتوجود ران18

وجود رانت در - 3
هارسانه

هاهاي خبري در رسانهوجود رانت19
رابطه شخصی اصحاب رسانه و مسؤوالن20
هاروابط دوستانه اصحاب رسانه با روابط عمومی21
هاعدم استفاده از افراد شایسته در رسانه22

فقدان شایسته - 4
يساالر هانبود تخصص گرایی در رسانه23

بی اطالعی مدیران و صاحبان رسانه از  حقوق  اصحاب رسانه24
ايفقدان مخاطب شناسی رسانه25

نبود محتواي - 5
اي مخاطب حرفه

محور

نبود محتواي مناسب و هدفمند26
انتشار اخبار فرمایشی مسؤوالن27
ی از محتواي شفافهاي بومتهی شدن رسانه28
هاي بومیکاهش جذابیت محتواي رسانه29
هاانتشار اخبار سفارشی روابط عمومی30

عدم بهره مندي مناسب از فناوري جدید ارتباطی31
کمبود - 6ها و شبکه هاي اجتماعی مجازي)(همچون انواع پیام رسانه

هاي زیرساخت
فناورانه فناورانههاي قوي کمبود زیرساخت32

(همچون اینترنت پرسرعت، نرم افزارها و سخت افزارهاي جدید تولید محتوا)
خود سانسوري اصحاب رسانه33

خودسانسوري و - 7
ترس اصحاب 

رسانه

ترس اصحاب رسانه از کانون قدرت34
هاي قدرتوابستگی اصحاب رسانه به کانون35
زبی و گروهیها به واسطه منافع حپنهانکاري رسانه36
پنهانکاري اصحاب رسانه به خاطر منافع شخصی37
ها به صاحبان قدرت و ثروتوابستگی رسانه38
هاوابستگی حزبی رسانه39
وام داري اصحاب رسانه به مسؤوالن40
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هاي وابستهتوجیه قانون شکنی دولتمردان توسط رسانه41
دي توسط اصحاب رسانهرعایت مالحظات سیاسی و  اقتصا42
هاوجود دیکتاتوري و خانساالري در رسانه43

مشکالت - 8
هاساختاري رسانه ضعف مدیریت صاحبان رسانه44

هادولتی بودن ساختار اولیه رسانه45
هاي کمبود رسانه- 9هاي خصوصیضعیف بودن رسانه46

خصوصی و 
تخصصی هاي تخصصی فعالکمبود رسانه47

نادیده گرفتن - 10هاتوسط رسانهنادیده گرفتن حقوق شهروندي48
حقوق شهروندي

نبود شفافیت - 11هاشفاف نبودن عملکرد مالی رسانه49
هامالی در رسانه هاشفاف نبودن منابع درآمدي رسانه50

هاي اقتصاديتطمیع اصحاب رسانه توسط سازمان51

دریافت - 12
ايههاي رسانرشوه

مطالبات شخصی اصحاب رسانه از مسؤوالن52
هادریافت هدیه از سازمان53
دریافت رپورتاژ آگهی54
انتشار اخبار تجاري55
دریافت پول و انتشار اخبار سفارشی56
ايسفارشی نویسی اصحاب جوان رسانه57
هاي رپورتاژيدریافت رشوه58
اي و پرورش اصحاب رسانههفقدان آموزش حرف59

کم بودن - 13
هاي مهارت

اي اصحاب حرفه
رسانه

هاي عمومی و تخصصی اصحاب رسانهپایین بودن آگاهی60
پایین بودن دانش حرفه اي اصحاب رسانه61
حرفه اي و شجاع نبودن اصحاب رسانه62
فقدان روحیه  مطالبه گري اصحاب رسانه63
اي اصحاب رسانهودن سواد رسانهپایین ب64

یموانع برون سازمانکدگذاري نظري: 

کدگذاري انتخابیکدگذاري بازردیف

پایین بون آستانه انتقادپذیري مدیران65
پایین بودن - 1

نقدپذیري مسؤوالن فیلترینگ66
ها توسط دولتتحدید رسانه67
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تعارض منافع دولت با شفافیت انتقادي68
نبود روحیه انتقادپذیري در عملکرد مسؤوالن69
ضعف قوانین وضع شده توسط حاکمیت70

ضعف قوانین و - 2
ايمقررات رسانه

برخوردهاي سلیقه اي در قوه قضاییه71
نبود حمایت قانونی از اصحاب رسانه72
هابرخوردهاي فراقانونی با رسانه73
ا توسط برخی قضاتهاي رسانهتعطیلی سلیقه74
هاي نظارتی در برخورد با مسؤوالن متخلفکاري دستگاهکم75
هاهاي رسانهوجود قوانین دست و پاگیر در پیگیري76
هاي اجتماعی مجازيبرخوردهاي دوگانه در مواجه با رسانه77
اينبود وحدت رویه حاکمیت در مسائل رسانه78
هار رسانهکمبود آزادي بیان د79

نبود چارچوب - 3
شفاف آزادي 

هارسانه

وجود خط قرمزها نامعقول80
پایین بودن جایگاه آزادي بیان در قوانین ملی81
نبود تعریف شفاف از خطوط قرمز امنیت ملی82
اينبودن چارچوب شفافیت رسانه83
نبود آزادي عمل در مطبوعات84
طالع رسانی در مواقع بحراننگرانی از تبعات ا85
هاي خاصحمایت دولت از آزادي رسانه86
نبود تعریف دقیق از مفهوم آزادي87
ممانعت مدیران دولتی از جریان آزاد اطالعات88

کارشکنی - 4
اجراي ها درسازمان

قانون شفافیت 
اطالعات

فقدان اطالعات صحیح سازمانی و ترویج شایعات89
دسترسی فعاالن رسانه به اخبارنبود90
نبود دسترسی به منابع اطالعاتی91
هاي اجرایی در انتشار اطالعاتایجاد ممنوعیت دستگاه92
هاي دولتیرعایت نکردن قانون شفافیت توسط دستگاه93
هاي دولتیعدم انتشار آمار و اطالعات از سوي دستگاه94
ت اطالعاتعدم اجراي قانون شفافی95
ارائه اطالعات ناقص از سوي مسؤوالن96
هاارائه اطالعات تفسیر شده از سوي روابط عمومی97
ساز و کار نامناسب قانون دسترسی به اطالعات98
واکاوي انگیزه متقاضیان اطالعات توسط مسؤوالن99
حمایت نکردن دولت از شفافیت رسانه اي100
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هاطالعات دقیق از سوي سازمانعدم ارائه ا101
هاقابل دسترس نبودن اطالعات سازمان102
هاي دولتی در شفافیت اطالعاتهمکاري نکردن دستگاه103
انحصاري بودن صدا و سیما104

وابستگی  صدا و - 5
سیما به حاکمیت

هاي دولت مردان در صدا و سیمانادیده گرفتن ضعف105
الب مخالف حاکمیت در صدا و سیماسانسور مط106
هاي دولتی به صدا و سیمااختصاص بودجه107
فقدان نظام صنفی رسانه اي در کشور108

نبود نظام صنفی - 6
اي کارآمدرسانه اينهاد رسانههاي مردمگیرانه در تشکیل سازمانفرایندهاي سخت109

اي وابستههاي رسانهتشکلهاي دستوري وزارت ارشاد دراساسنامه110
هاي دولتیتوجه بیشتر حاکمیت به رسانه111

هاي وجود رسانه- 7
دولتی انحصاري هاي دولتیوجود انحصار در رسانه112

هاي رادیویی و تلویزیونی خصوصینبود شبکه113
ضعف و ناکارآمدي مدیران دولتی114

نبود مدیران - 8
اي در کارآمد رسانه

مناصب دولتی

هانبود روابط عمومی متخصص در سازمان115
انتصاب افراد بدون تخصص و ناکارآمد در مناصب116
هاي رسانه ايقرار نداشتند افراد رسانه اي در مسند117
هاي تربیت رسانه اي مدیرانفقدان آموزش118
کالن دولتیاي متخصص در سطوحکمرنگ بودن نقش مشاوران رسانه119
انفعال مردم در - 9هاي اجتماعیمنفعل بودن نهادهاي مردمی در موقعیت120

هابرابر رسانه هاانفعال مخاطبان در برابر محتواي رسانه121
ها توسط سیاستمداراناستفاده ابزاري از رسانه122

نگاه ابزاري - 10
دولتمردان به 

هارسانه

هاردان به رسانهنگاه فانتزي دولتم123
هااستفاده سیاسی از رسانه124
ها به عنوان عامل سلطه بر مردماستفاده از رسانه125
هااستفاده هژمونیک از رسانه126
هاهاي دولت به رسانهتاخیر در پرداخت بدهی127

عدم - 11
پاسخگویی به 
هانیازهاي رسانه

هاافزاري و نرم افزاري رسانهبی توجهی به نیازهاي سخت 128
هاي بی دغدغه دولتیها به گروهواگذاري نیازهاي رسانه129
ها و تسهیالت دولتتوزیع ناعادالنه حمایت130

نبود ظرفیت شفافیت رسانه اي در مردم131
نبود ظرفیت - 12

اي شفافیت رسانه
در مردم
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هاي محلیتاثیر شرایط محیطی در شفافیت رسانه132
تاثیر شرایط - 13

محیطی در شفافیت 
هاي محلیرسانه

هاي داخلیبی اعتمادي افکار عمومی به رسانه133
بی اعتمادي - 14

هاي مردم به رسانه
داخلی

هژمونی ایدئولوژیک حاکمیت134
انتظار تبعیت از - 15

هاي کالن سیاست
حاکمیت

هاههاي کالن حاکم بر رساناعمال سیاست135
ايهاي رسانهدخالت دولت در تشکل136
هادخالت دولت در فعالیت رسانه137

گیريبحث و نتیجه.5
هـاي خبـري ایـران بـه     ت در رسـانه ) موانع شـفافی 2هاي این پژوهش جدول(بر اساس یافته

ـ 1بنـدي و در شـکل(  دسته"موانع برون سازمانی"و "موانع درون سازمانی"بخش دو دان ) ب
اشاره شده است.
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موانع شفافیت در رسانه هاي خبري ایران
موانع درون سازمانی

اصحاب رسانه و مالیفقدان امنیت شغلی. 1•
هامشکالت مالی  و اقتصادي رسانه. 2•
هاوجود رانت در رسانه. 3•
فقدان شایسته ساالري . .4•
نبود محتواي حرفه اي مخاطب محور. 5•
فناورانههاي سخت زیرساختکمبود. 6•
خودسانسوري و ترس اصحاب رسانه . 7•
هامشکالت ساختاري رسانه. 8•
هاي خصوصی و تخصصیکمبود رسانه. 9•
نادیده گرفتن حقوق شهروندي. 10•
هانبود شفافیت مالی در رسانه. 11•
ايهاي رسانهدریافت رشوه. 12•
اي اصحاب رسانهکم بودن مهارت هاي حرفه. 13•

موانع برون سازمانی
پایین بودن نقدپذیري مسؤوالن. 1•
ايضعف قوانین و مقررات رسانه. 2•
هانبود چارچوب شفاف آزادي رسانه. 3•
کارشکنی سازمان ها در اجراي قانون شفافیت اطالعات. 4•
وابستگی  صدا و سیما به حاکمیت. 5•
نبود نظام صنفی رسانه اي کارآمد. 6•
هاي دولتی انحصاريوجود رسانه. 7•
نبود مدیران کارآمد رسانه اي در مناصب دولتی. 8•
هاانفعال مردم در برابر رسانه. 9•
هانگاه ابزاري دولتمردان به رسانه. 10•
هاعدم پاسخگویی به نیازهاي رسانه. 11•
اي در مردمنبود ظرفیت شفافیت رسانه. 12•
هاي محلیتاثیر شرایط محیطی در شفافیت رسانه. 13•
هاي داخلیبی اعتمادي مردم به رسانه. 14•
تهاي کالن حاکمیانتظار تبعیت از سیاست. 15•

هاي خبري ایرانموانع شفافیت در رسانه.1لشک
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، "فقدان امنیت شغلی و مالی اصـحاب رسـانه   "در این زمینه موانع درون سازمانی شامل: 
ــکالت" ــالمش ــادیم ــانهيو اقتص ــارس ــود"، "ه ــانه وج ــت در رس ــاران ــدان"، "ه فق

هــاي کمبــود زیرسـاخت "، "محـور اي مخاطــبحرفـه يمحتــوانبـود "، "يســاالرسـته یشا
، "هـا رسـانه يسـاختار مشـکالت "، "و تـرس اصـحاب رسـانه   يخودسانسـور "، "فناورانه

ــود" ــانهکمب ــارس ــيه ــیخصوص ــناد"، "یو تخصص ــهروند دهی ــوق ش ــرفتن حق ، "يگ
يهـا بـودن مهـارت  کـم "و "ايرسانهيهارشوهافتیدر"، "هادر رسانهیمالتیشفافنبود"

بود."حاب رسانهاي اصحرفه
اصحاب رسانهیو مالیشغلتیفقدان امن- 1

آید که به دلیل کم بودن دسـتمزد  ها به حساب مییک از مهمترین موانع داخلی در رسانه
بـا  اصحاب رسانه آید و باعث می شود اصحاب رسانه و نبود قراردهاي مناسب به وجود می

مشکالت  مربوط بـه  مواجه شوند. یگزندضروریاتنیامو مشکالت تهاي معیشتی دغدغه
باعث می شود که آنها در برخـورد بـا رویـدادها و    اصحاب رسانهیزندگحداقل هاينیتام

بـه خطـر نیفتـد و حـداقل درآمـدي      وقایع با احتیاط بیشتري رفتار نمایند تا شغل فعلی آنهـا 
حتـی اکنـون از   دارند برقرار بماند. ضمن آنکه بسیاري از اصـحاب رسـانه در گذشـته و    که

خدمات بیمه تامین اجتماعی و درمانی، حمایت هاي مربوط به سختی کـار و از کارافتـادگی   
و مهم تر از همه بازنشستگی برخوردار نیستند و اگر در هـر لحظـه از انجـام خـدمت خـود      

دچار مشکل شوند، هیچ سازمان یا نهاد عمومی و دولتی از آنها حمایت نخواهد کرد.
هارسانهيو اقتصادیلمشکالت ما- 2

وابسـتگی مـالی   نیز از جمله مواردي است که باعـث  هارسانهيو اقتصادیمالمشکالت
هـاي  دولتی می شود. شاید علت اصـلی ایـن عمـل در رسـانه    هاي و یارانهها به دولترسانه

هـاي خبـري مجـازي    ی و در رسـانه بودن تیراژ مطبوعات داخلنییپاخبري مکتوب و چاپی 
هـا  یین بودن میزان سـرانه مصـرف فرهنگـی توسـط مـردم باشـد و اینکـه درآمـد رسـانه         پا

هاي آنها نیست و به همین دلیل مجبور به تجاري کردن محتواي خود شـده  گوي هزینهپاسخ
هاي مختلـف نیـز   و حتی در حساس ترین زمان تصمیم گیري جامعه یعنی در زمان انتخابات

تصاص دهند که پول بیشتري پرداخت می کند.محتواي خود را به نامزدي اخ
هاوجود رانت در رسانه- 3
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اي را تحـت تـاثیر   نیز از دیگر مواردي است که شـفافیت رسـانه  هاوجود رانت در رسانه
هاي شخصـی میـان اصـحاب    هاي اطالعاتی و نیز رابطهقرار می دهد.  این رانت شامل رانت

هـا بـه اصـحاب    ا نزدیک شدن روابط عمومی سازمانرسانه و مسؤوالن است به ویژه آنکه ب
ها چشم پوشی مـی کننـد(و در قبـال    هاي سازمانرسانه، هم اصحاب رسانه از برخی کاستی

ها اطالعات فیتلر شده و گزینشـی  آن منافعی مادي یا معنوي دریافت می کنند) و هم سازمان
البته کمتر کسی تـوان شکسـتن یـا    را جهت انتشار در اختیار اصحاب رسانه قرار می دهند و

سازمان را پیدا می کند.- شانس ورود به حلقه دو طرفه رسانه 
يساالرستهیفقدان شا- 4

ــریهــافقــدان شایســته ســاالري در رســانهشــاید بتــوان  ن عوامــل مــدیریت را از مهمت
دانسـت. اینکـه معمـوالً صـاحبان رسـانه از تخصـص، تجربـه و شایســتگی الزم        هـا رسـانه 

هاي پایین تر نیز روابط دوستی جاي خـود را  برخوردار نبوده و در این زمینه در مدیریت الیه
به تخصص و تجربه می دهد. این موضوع در برخی موارد به حـدي اسـت کـه مـدیران یـا      

ـ اصحاب رسانه و کارکنـان خـود   ها حتی از حقوق اولیه صاحبان رسانه بـوده و  یاطالعـ یب
همین دلیل آنها را نادیده می گیرند.به

اي مخاطب محورحرفهينبود محتوا- 5
اي نبـود محتـواي حرفـه   ها در ترویج شفافیت، می تـوان بـه   از دیگر موانع داخلی رسانه

بـا معضـل مخاطـب    هـاي امـروز مـا اکثـراً    اشاره نمود بدان معنی که رسـانه مخاطب محور
نشناسی مواجه هستند و به جـاي تولیـد محتـواي مناسـب و هدفمنـد بـه انتشـار محتـواي         

ها روي آورده اند که این امر ضمن کاهش جـذابیت،  فرمایشی و تولیدي مسؤوالن و سازمان
ها را از محتواي شفاف تهی می کند.  رسانه
هاي فناورانهکمبود زیرساخت- 6

ــود زیرســاخت ــههــکمب ــد  کــاهش اي فناوران ــز مــی توان هــا را شــفافیت در رســانهنی
اسـتفاده از فنـاوري جدیـد ارتبـاطی    هـا امکـان یـا تـوان    باشد. اینکه برخی رسانهمزیدعلت

هـا، هنـوز بـر اسـاس     شـدن رسـانه  ندارند و با وجود فراگیر شـدن ارتباطـات و جهـانی   را
هـا؛  تـوا مـی نماینـد. ایـن زیرسـاخت     هاي قدیمی و سنتی اقدام به تولید و انتشـار مح روش

شامل ابزار، وسایل و بسترهاي ارتباطی فناورانه مورد نیاز و هم مهارت کاربردي اسـتفاده  هم
از این وسایل است.



223و دیگران)زمانیعباس(...درتیموانع شفافتحلیل محتواي کیفی 

و ترس اصحاب رسانهيخودسانسور- 7
نیز از دیگـر عوامـل مهـم تاثیرگـذار در شـفافیت      و ترس اصحاب رسانهيخودسانسور

و ثروت واهمـه دارنـد و یـا    قدرتهايکانوناصحاب رسانه اغلب از اي است. اینکه رسانه
هـاي  و یا در شکل مثبت تر آن به احـزاب و گـروه  قدرتيهاکانونها به خود رسانهکه این

تیـ رعاسیاسی مخلف وابسته انـد و در ایـن زمینـه منـافع شخصـی، حزبـی و گروهـی و        
ملی ارجحیت پیدا می کنـد. ایـن موضـوع    ي بر منافع جمعی و و  اقتصادیاسیمالحظات س

ها تاثیرگذار باشد که اصحاب رسانه به جـاي  به حدي می تواند در کاهش شفافیت در رسانه
آنها مـی پردازنـد و   یقانون شکنهیتوجشفاف کردن عملکرد و کاستی ها و فساد مدیران، به 
به جاي تنویر افکار عمومی، آن را منحرف می نمایند.

هارسانهيتارمشکالت ساخ- 8
هـا  از گذشته تـا کنـون نیـز از دیگـر موانـع داخلـی رسـانه       هارسانهيساختارمشکالت

هـاي خبـري   برشمرده می شود. در این خصوص باید گفت؛ با توجه به اینکـه اولـین رسـانه   
مکتوب و رسمی ما با سرمایه و مدیریت و تفکـر دولتـی و خانسـاالرانه تشـکیل شـده ایـن       

هاي امروزي نیز رایج شده است به طوریکه نهـادي کـه خـود    ل گیري رسانهساختار در شک
دیکتـاتوري و  باید در جامعه منشاً پویایی، تحرك، خالقیـت و دموکراسـی باشـد در چنبـره     

و سوء مدیریت گرفتار آمده اند.خانساالري
یو تخصصیخصوصيهاکمبود رسانه- 9

کمبـود یـد گفـت جامعـه امـروز ایـران بـا       با توجه به نظرات اندیشمندان این حـوزه، با 
هـایی کـه بـه معنـاي واقعـی کلمـه بـا        ی مواجه است. رسانهو تخصصیخصوصيهارسانه

هاي شخصی و خصوصی اداره شوند و وابسته به هیچ نهاد و رانت دولتـی نباشـند و   سرمایه
هـاي تخصصـی   و بـا رسـانه گـر   هـاي تخصصـی خـود    از طرف دیگر هر کـدام در حـوزه  

هایی وجود دارد اما بـراي تحقـق شـفافیت در    نمایند. البته در این زمینه معدود رسانهعالیتف
ها ضروري به نظر می رسد.اي در عمده رسانهها، وجود چنین شاخصهرسانه

يگرفتن حقوق شهرونددهیناد- 10
ـ نادهـا بـا   ها، گاهی نیز به نظر می رسد خـود رسـانه  در مسیر عملکرد رسانه گـرفتن  هدی

اي می شـوند، بـه طوریکـه سـایر منـافع، بـر حقـوق        ي، مانع شفافیت رسانهحقوق شهروند
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شهروندي که رعایت آن ضرورت تمامی نهادهاي حاکمیتی است ارجحیـت مـی یابـد و یـا     
ها به دلیل بی اطالعی از حقوق شهروندي سهواً آن را زیرپا می گذارند.که رسانهاین

هار رسانهدیمالتینبود شفاف- 11
یمـال تیشـفاف هـا از  ها وارد می شود که خود رسـانه در برخی موارد این انتقاد به رسانه

همگـان شـفاف نیسـت و ایـن سـوال      برخوردار نیسـتند و منـابع درآمـد و میـزان آن بـراي      
نمایـد مـی توانـد    اي از ابهام فعالیـت مـی  هالهاي که خود درمی شود که چگونه رسانهمطرح

نمایـد.  - هـاي مـالی و اقتصـادي   به ویژه در حوزه- ها و مسؤوالن را وادار به شفافیتمانساز
هـاي دولتـی یـا    این موضوع با انتشار اتفاقی یا تعمدي لیست هاي مربوط به دریافت کمـک 

تـر  ها که در آن ارقام ریز و درشت به تفصیل بیان شـده اسـت، بـیش   خصوصی برخی رسانه
هـا نگـران و حتــی   رسـانه ايمی را نسـبت بـه صـداقت حرفـه    نمایـان شـده و افکـار عمـو    

کند.میاعتمادبی
ايرسانهيهارشوهافتیدر- 12

شـوند  مختلف تطمیع میهاي اصحاب رسانه توسط سازمانشود در برخی موارد دیده می
را شود تا دقیقاً آنچه باب میـل مـدیران و مسـؤوالن اسـت     ها هدایا و منافعی داده مییا به آن

رپورتـاژ آگهـی و اخبـار تجـاري     منتشر نمایند. این موارد در شکل موجه تـر آن بـه انتشـار    
نسـبت  پول افتیدرمی شود و اصحاب رسانه که بعضی نیز جوان و تازه کار هستند با منتج

محتوا اقدام می کنند.  این نوعانتشاربه
ده صوص کمک هاي چنـد اکز اقتصادي در خآمار و ارقام و لیست هاي منتشر شده از مر

هـا بـا دریافـت    تا چندصد میلیون تومانی و حتی میلیاردي نشان می دهد که برخی از رسـانه 
اي چـاپی و مجـازي و ... بـه    این وجوه در قالب حمایت، رپورتاژ، تولید محتواهـاي رسـانه  

هـاي آنهـا، در جهـت حمایـت و     جاي شفاف سازي عملکرد سازمان ها و واکـاوي فعالیـت  
ها بر آمده اند.اري مسائل، مشکالت و نقاط ضعف این سازمانکپنهان

اي اصحاب رسانهحرفهيهاکم بودن مهارت- 13
اي اصـحاب  حرفـه يهـا بودن مهـارت کماي، نباید در پایان موانع داخلی شفافیت رسانه

اي در آمـوزش و پـرورش   را نیـز از نظـر دور داشـت. نبـود سیسـتم مـدون و حرفـه       رسانه
آنهــا باعــث شــده جامعــه مــا از اي صــحاب رســانه و پــایین بــودن دانــش و ســواد رســانها

شد. بایـد توجـه داشـت؛ همـانطور کـه      اي و شجاع بی بهره باهاي مطالبه گر، حرفهگررسانه
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بهره منـدي از آمـوزش هـاي اولیـه و     ضرورت تداوم، رشد و پیشرفت در هر شغل و حرفه
و فعالیت شاغالن در آن است، در حوزه رسانه نیز بایسـتی  ضمن خدمت متناسب با نیاز روز

اي که این آموزش بـه طـور مسـتمر در جریـان     به این امر توجه و اهتمام ویژه بشود به گونه
زندگی اصحاب رسانه جاري باشد.

يریبــودن نقدپــذنییپــا"اي مــی تــوان بــه در بخــش موانــع خــارجی شــفافیت رســانه
، "هـا رسـانه يچارچوب شفاف آزادنبود"، "ايررات رسانهو مقنیقوانضعف"، "مسؤوالن

بـه  مایصـدا و سـ  یوابسـتگ "، "اطالعـات تیقانون شـفاف يها در اجراسازمانیکارشکن"
نبـود "، "يانحصاریدولتيهارسانهوجود"، "اي کارآمدرسانهینظام صنفنبود"، "تیحاکم

يابـزار نگـاه "، "هـا مردم در برابر رسانهالانفع"، "یاي در مناصب دولتکارآمد رسانهرانیمد
تیشـفاف تیـ ظرفنبـود "، "هـا رسـانه يازهـا یبه نییپاسخگوعدم"، "هادولتمردان به رسانه

مـردم  ياعتمادیب"، "یمحليهارسانهتیدر شفافیطیمحطیشراریتاث"، "اي در مردمرسانه
اشاره نمود."تیکالن حاکميهااستیاز ستیتبعانتظار"و "یداخليهابه رسانه

مسؤوالنيریبودن نقدپذنییپا- 1
کـه  اسـت. ایـن  مسـؤوالن يریبودن نقدپذنییپااز جمله مهمترین موانع برون سازمانی 

آستانه انتقاد و روحیه نقدپذیري مسؤوالن کشور پایین اسـت و بـه همـین دلیـل دولتمـردان      
هـا بـر   ر صدد تحدیـد  و تهدیـد رسـانه   اغلب برخالف آنچه از آزادي بیان عنوان می کنند د

نیز تعارض منـافع دولتمـردان بـا شـفافیت و جریـان      "فیلترینگ"آیند. شاید عامل اصلیمی
آزاد اطالعات باشد.

ايو مقررات رسانهنیضعف قوان- 2
هـا  باعث شـده بـا رسـانه   ايو مقررات رسانهنیقوانضعفاز نگاه حقوقی و قانونی نیز 

لیقه اي شود و حتی با اصحاب رسانه برخوردهاي فراقـانونی صـورت گیـرد.    برخوردهاي س
اگر در این زمینه با دیده اغماض نگریسته شود، می توان ادعـا کـرد کـه اصـحاب رسـانه از      

اي برخـوردار نیسـتند و بـه محـض     هاي قـانونی الزم و کـافی در شـفافیت رسـانه    حمایت 
اط ضعف با انواع تهدیدها و فشارها روبـرو شـده   سازي و پرده برداري از فسادها و نقشفاف

و چه بسا به اتهام نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، انتشار اسناد محرمانه و... مـوردپیگیرد  
هـا  قرار گیرند. اگر برخورد حاکمیت و به ویژه قوه قضائیه با مـواردي کـه بـه وسـیله رسـانه     

یگرد قـرار مـی گیـرد بـر اسـاس یـک       منتشر می شود و توسط دولتمردان مورد اعتراض و پ
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قانون شفاف و بدون تفسیر باشد، ضـمن جلـوگیري از برخوردهـاي دو یـا چندگانـه، چتـر       
حمایتی قانون و حاکمیت بر سر تمامی اصحاب رسانه گسترده شده و آنان بـا آگـاهی کامـل    

از قوانین و مقررات می توانند به شفاف سازي بپردازند.
هارسانهيدنبود چارچوب شفاف آزا- 3

ي و برخوردهـاي  او مقـررات رسـانه  نیضـعف قـوان  شاید دلیل اصلی مسائل مربوط به 
باشـد.  هـا رسـانه يچارچوب شـفاف آزاد نبوداي با اصحاب رسانه، قانونی و حقوقی سلیقه

ها وجود داشـته باشـد کـه    این موضوع باعث شده که خط قرمزهاي نامعقولی در مسیر رسانه
ا محدود و آزادي عمل را از اصحاب رسانه سلب نماید. به گفته برخـی فعـاالن   آزادي بیان ر

در جامعه ما تعریف دقیق و جامعی از مفهوم آزادي و آزادي بیـان و نیـز چـارچوب    «رسانه، 
و یـا اگـر ایـن تعریـف وجـود دارد قابـل       » اي در قوانین موجود وجود نداردشفافیت رسانه

یل دولتمردان از آن به عنوان اهرم فشار بـر اصـحاب رسـانه    تفسیر و تعبیر است، به همین دل
گري حقـوق  استفاده می کنند و به جاي آنکه پاسخگوي عملکرد خود باشند، به نوعی مطالبه

نمایند!خود را می
اطالعاتتیقانون شفافيها در اجراسازمانیکارشکن- 4

در »آزاد بـه اطالعـات  یانتشـار و دسترسـ  حـه یال«متاسفانه با وجـود تصـویب و ابـالغ    
را بـا  قـانون  ایـن اجـراي ها شود که کارشکنی سازمان، بعضاً مشاهده می14/11/1388خیتار

مشکل مواجه کرده است. علی رغم تصویب این قانون که هم توسـط دولـت، هـم مجلـس،     
هم شوراي نگهبان و هم مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد واکاوي و مداقه قـرار گرفتـه،   

ران دولتی از شکل گیري جریان آزاد اطالعـات و انتشـار آمـار و اطالعـات دقیـق و      باز مدی
اي که دسترسی فعاالن رسانه بـه منـابع اطالعـاتی کـاهش     صحیح ممانعت می نمایند به گونه

هـا؛  ها بـه رسـانه  یابد. به نظر می رسد اغلب اطالعات ارائه شده از سوي مسؤوالن و سازمان
تـري در اجـراي   ناقص باشد و به همین دلیل  بایستی ساز و کار عملیگزینشی، تفسیر شده،

هاي دولتی متخلف اتخاذ شود.قانون دسترسی به اطالعات و برخورد با دستگاه
تیبه حاکممایصدا و سیوابستگ- 5

هـاي  ي ملی به عنوان یکی از رسانهمایصدا و سیوابستگبرخی اندیشمندان این حوزه، 
ـ بـه حاکم خبري مهم کشور اي را نـد کـه شـفافیت رسـانه    را از جملـه مـواردي مـی دان   تی

و نیـز  هـاي دولتمـردان   ادیده گرفتن ضـعف نکند. انحصاري بودن صدا و سیما ومیرنگکم
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هایی است کـه از سـوي   سانسور مطالب مخالف بعضی قواي سه گانه در رسانه ملی، مصداق
تـه در چنـد سـال گذشـته سیاسـت هـایی در       بیان کنندگان این نظرات مطرح شده است. الب

جهت شفاف سازي عملکردهاي مـدیران و نقـاط ضـعف سـازمان هـا و نهادهـاي دولتـی،        
هـایی در ایـن خصـوص تهیـه و پخـش      خصوصی و عمومی به کار گرفتـه شـده و برنامـه    

است. اما به نظر می رسد هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب و مورد قبـول جامعـه فاصـله    شده
ل وابسـتگی مـالی و بودجـه اي    اشته باشد. از طرفی بعضاً مشاهده شده کـه بـه دلیـ   وجود د

بـه ایـن نهـاد مردمـی اسـتفاده      سیما به دولت، متولیان  دولتی از این اهرم بـراي فشـار   صداو
باشند.نموده
اي کارآمدرسانهینبود نظام صنف- 6

اهیم دیـد کـه تمـام    اگر در حیات مشاغل و حرفه هاي مختلف تاملی داشته باشـیم، خـو  
اي کارکنـان و  مشاغل و اصناف داراي سازمان یا صنف فعال جهت تاییـد صـالحیت حرفـه   

ها به عنوان رهبران افکـار عمـومی و مهمتـرین پایگـاه نظـارتی      فعاالن خود هستند، اما رسانه
ل اند و این باعث شـده کـه بـه طـور مثـا     مردم بر عملکرد قواي سه گانه از این مهم بی بهره

ایـن حـوزه برآیـد کـه نـه تنهـا       هاي دستوري در صدد سـاماندهی وزارت ارشاد با اساسنامه
اي نیز افزوده است. از طرفی به نظر می رسد وقتـی  نشده بلکه بر کاهش شفافیت رسانهموفق

ـ   یک فعال رسانه ک سـازمان دولتـی   اي بایستی براي فعالیت و حمایت قـانونی، تاییدیـه از ی
تیجه سعی می کند نسبت به دولت و حاکمیت انتقادات کمتري مطرح نمایـد  نماید، در ناخذ

نـوان رکـن چهـارم دموکراسـی در     هـا بـه ع  اي رسـانه که این موضوع با اصل فعالیت حرفـه 
هـا در  نظران اصلی رسـانه است. به نظر می رسد دولت با استفاده از خبرگان و صاحبتضاد

مربوطه را  نه بر اساس اهداف خـود، بلکـه در جهـت    کل کشور، ابتدا باید قانون و نظام نامه
چنان کـه  ها واگذار نماید، آنمنافع صنفی و عمومی تدوین و سپس اداره آن را به خود رسانه

زشـکی و ... بـه حیـات خـود     اي، نظـام مهندسـی، نظـام پ   هـاي نظـام صـنفی رایانـه    سازمان
دهند.میادامه

يانحصاریدولتيهاوجود رسانه- 7
هـایی کـه بـه    ي یا رسانهانحصاریدولتيهارسانهوجودبر تمام موارد فوق الذکر، عالوه

نوعی توسط دولت و نهادهاي عمومی تأسیس شـده یـا از بودجـه و حمایـت مسـتقیم آنهـا       
هـا و  اي مـی افزایـد. معـوالً هـیچ یـک از سـازمان      برخوردار است بر کاهش شفافیت رسانه
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هاي آنهـا را بـه چـالش کشـده و عملکـرد      رده اند که کاستیاي تاسیس نکدولتمردان، رسانه
ها از تمـام تـوان خـود در جهـت پنهـان      ها را در بوته نقد بگذارد بلکه برعکس این رسانهآن

کاري نقاط ضعف، ناکارآمدي ها و فسادها استفاده کرده و از طرفی بـه دلیـل اعتمـاد نسـبی     
تـا  - داننـد  ها را  به نوعی حامی منافع عمومی مـی ها و اینکه عامه مردم، رسانهمردم به رسانه

به همین دلیل محتواي تولید و منتشر شـده  را در جهـت منـافع    - محافظان خاص دولتمردان
هـاي  کنند، حال آنکه از صاحبان، گردانندگان و منافع و اهـداف ایـن رسـانه   عمومی باور می

انحصاري بی اطالع هستند.
یاي در مناصب دولتکارآمد رسانهرانینبود مد- 8

متاسفانه یکی از دردهاي عمده اصحاب رسانه در طول سالیانه گذشته، انتصـاب مـدیران   
هـا و چـه در سـایر    اي چه در حوزه هاي مـرتبط بـا رسـانه   ناکارآمد و به دور از سواد رسانه

هاي مدیریتی است. آنچه در طول سالیان گذشته به چشم آمده این اسـت کـه نـه تنهـا     حوزه
اي ها در قواي سـه گانـه از دانـش، تجربـه و تخصـص رسـانه      لب مدیران مرتبط با رسانهاغ

هاي اجرایی نیـز  ها و سازمانانند، بلکه مدیران دستگاهبهره بودهجایگاه منصوبه کم بهره یا بی
تـر  ها نیز بـیش عمومی سازماناي اندکی برخوردار بوده و حتی روابطاز سواد و تربیت رسانه

ریـزي  ترین حالت مـدیریت و برنامـه  اي تخصص در امور اجرایی، اداري و در خوشبینانهدار
تـه در ایـن زمینـه اسـتثنائاتی     هـا ناکارآمـد هسـتند. الب   فرهنگی بـوده و در ارتبـاط بـا رسـانه    

دارد و هرکجا افراد کارآمدي در رأس امور قـرار گرفتـه انـد، نـه تنهـا پاسـخگویی و       وجود
ه بلکه عملکرد آن مجموعه نیز به شکل قابل توجهی بهبود یافته است.شفافیت افزایش یافت

هاانفعال مردم در برابر رسانه- 9
کـه  را نادیده گرفت، چراهامردم در برابر رسانهانفعالدر مطالعه این حوزه همچنین نباید 

کـه برخاسـته از   هاییگر نباشند، از رسانهها و مسؤوالن، مطالبهوقتی مردم در مواجه به رسانه
بطن مردم هستند نیز نباید انتظار مطالبه گري و شـفافیت داشـت. در ایـن زمینـه الزم اسـت      

هـا و  مردم و نهادهاي مردمی و مدنی در موقعیت هاي مختلـف، نسـبت بـه وقـایع، فعالیـت     
عملکردها حساس بوده و هم بـه طـور شخصـی و هـم بـه شـکل مـدنی، اجـراي قـوانین،          

یـک مطالبـه و دغدغـه عمـومی     هـا را بـه عنـوان   و شـفافیت سـازمان  گـویی مـدیران   پاسخ
نمایند.پیگیري
هادولتمردان به رسانهينگاه ابزار- 10
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ها، نه به عنـوان یـک   در برخی موارد در نگاه مدیران و مسؤوالن، فعالیت و حیات رسانه
ن یــک موضــوع فــانتزي و لــوکس اجتمــاعی، بلکــه بــه عنــوا- نیــاز و ضــرورت فرهنگــی

ها را تنهـا در زمـان نیـاز خودشـان ضـروري      می شود. اینکه دولتمردان وجود رسانهاهدهمش
بینند و صرفاً در صدد استفاده ابزاري و سیاسی براي منافع خـود هسـتند و در غیـر از آن    می

وقعی به آن نمی نهند.
ابـزار م وها به عنوان عامل سلطه بـر مـرد  هبدترین حالت آن است که متولیان امر از رسان

جهت اداره مردم و سازمان ها استفاده شودو باالتبع در این نوع نگاه، شـفافیت هـیچ   یهژمون
جایگاهی نخواهد داشت، مگر آنکه قدرت دولتمردان را تثبیت نماید.

هارسانهيازهایبه نییعدم پاسخگو- 11
هاسـت،  در توضیح این موضوع، اگرچه نگارنده مخالف حمایت مستقیم دولت از رسـانه 

ها و تامین مطالبات بعضاً سخت افـزاري  لیکن در برخی موارد دولت در تامین نیازهاي رسانه
هـا، توزیـع ناعادالنـه    افزاید. پرداخـت بـا تـأخیر بـدهی    ها میو مالی آنها بر مشکالت رسانه

ـ هاي دولتی و نیز واگذاري این امور به گروهحمایت ه ها و مدیران بی دغدغه و کم توجهی ب
تامین زیرسـاخت هـاي فناورانـه، سـخت افـزاري و نـرم افـزاري کـه تحقـق آن منـوط بـه            

گذاري و ورود مستقیم و غیر مستقیم دولت است، از جملـه مـواردي اسـت کـه در     سیاست
این زمینه می توان برشمرد.

اي در مردمرسانهتیشفافتینبود ظرف- 12
تیشـفاف تیـ ظرفدر کشـور مـا هنـوز    در این راستا برخی از اندیشمندان معتقدنـد کـه   

اي به طور کامل بـه وجـود آیـد، ایـن     به وجود نیامده و اگر شفافیت رسانهاي در مردمرسانه
اعتمادي در سـطح کـالن بـه حاکمیـت و حتـی ایجـاد       موضوع ممکن است باعث ایجاد بی

حقـوق  هاي گروهی و هرج و مرج در جامعه شود. در ایـن زمینـه الزم اسـت در ابتـدا     نزاع
گـري  ها به آنها آموزش داده  شده و سپس زمینه مطالبهمردم در اقشار مختلف از طریق رسانه

ها فراهم و طی یک فرایند برنامه ریزي شده به جایگاهی برسیم که مردم به حقـوق خـود   آن
هـاي  هاي مختلف مطالبه نمایند و سـازمان ها و دستگاهواقف باشند و بر اساس آن از سازمان

سازي و پاسخگویی شوند.ی نیز موظف به شفافمتول
یمحليهارسانهتیدر شفافیطیمحطیشراریتاث- 13
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هـاي اجتمـاعی و فراگردهـاي ارتبـاطی شـرایط محلـی و       همانطور که در تمامی فعالیت
ايرسـانه تیدر شـفاف یطیمحطیشراریتاثدینبافرهنگی نقش تاثیرگذار و تعیین کننده دارد، 

این موضوع آنچنان داراي اهمیت است که  بایـد گفـت در ایجـاد ظرفیـت     گرفت.دهیرا ناد
اي و محلـی اسـت.   اي در مردم نیاز به یک بسترسازي فرهنگی بر اساس شرایط منطقهرسانه

بسـته بـه شـرایط محیطـی و فرهنگـی      هاي محلی نیـز وا سازي رسانهبر همین اساس شفاف
قدپذیري، مدارا و صعه صدر مردم و مـدیران یـک   منطقه است. به طور مثال اگر ظرفیت نهر

تـر  هاي محلی آن نیز بیشگري شفافیت در رسانهمنطقه و محل خاص باال باشد، زمینه مطالبه
خواهد بود.

یداخليهامردم به رسانهياعتمادیب- 14
يهـا بـه رسـانه  ي اعتمادیبنوعی مردم عوامل برشمرده شده تاکنون باعث شده از سوي

هـاي  به وجود بیاید و مردم رغبت کمتري به پذیرش محتـواي ارائـه شـده در رسـانه    یداخل
هـاي خـارجی و   بومی داشته باشند و اغلب در مسائل مهم ملی و بین المللی چشم به رسـانه 

هـاي خبـري مجـازي، افـزایش ضـریب نفـوذ       بعضاً مغرض بدوزند. رشد و توسـعه رسـانه  
اي و... در بلند مدت باعث شـده دسترسـی عمـومی    ارههاي ماهواینترنت، فراگیر شدن شبکه

هاي این دهکده جهانی بیشتر شده و با توجه به متفاوت بودن محتـواي ارائـه شـده    به رسانه
ها به وجـود بیایـد   هاي داخلی و خارجی، نوعی تناقض در میان محتواي این رسانهدر رسانه

مـی رسـد از آنجـا کـه در کشـور مـا       و مخاطب عام بر سر دوراهی تردید قرار گیرد. به نظر
اي سـازي رسـانه  طول سالیان گذشته و پیش از انقالب اسالمی تا کنون در جهـت شـفاف  در

اقدام موثري صورت نگرفته است، و از طرفی اگر محتوایی شفافی نیز تولیـد شـده بـه دلیـل     
لیل عامـه  پسند نبودن از نفوذ اجتماعی محدودي برخوردار بوده، به همین دجذاب و مخاطب

پندارنـد  هاي دلسوزتر از مادر میهاي خارجی بیشتر تاثیر پذیرفته و آنها را دایهمردم از رسانه
اند و همین موضـوع بـر دامنـه    هاي پشت پرده آنها بی اطالعکه از اهداف و  دستدر حالی

هاي داخلی افزوده است.اعتمادي عمومی نسبت به رسانهبی
تیکالن حاکميهااستیاز ستیانتظار تبع- 15

ـ تبعانتظاردر نهایت به نظر می رسد در سطحی کالن، نوعی  کـالن  يهـا اسـت یاز ستی
اي کـه سیاسـتگذاران و سیاسـتمداران در بـاالترین     وجـود داشـته باشـد بـه گونـه     تیحاکم

هاي وضـع شـده   ها در تمامی احوال، از سیاستهاي قواي سه گانه انتظار دارند رسانهجایگاه
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هاي خـرد و  ا و پنهان تبعیت نموده و شاید با نوعی هژمونی آنها را از نقد مستقیم سیاستپید
کالن باز دارند. اگرچه ممکن است این موضوع در سیاسـت هـاي کـالن حاکمیـت وجـود      
نداشته باشد، اما متاسفانه مدیران و متولیان امر بـا اسـتفاده ابـزاري از جایگـاه قـدرت خـود،       

اي هاي رسـانه تشکلفعالیت و حیات ها، دخالت در رسانهي محدود کردن برااعمال سیاست
، این موضوع را به عنوان یک اصل پذیرفته شـده و  هارسانهتیدخالت در فعالبه طور کلی و 

الزم االجرا معرفی و تثبیت کرده اند.
بـر اطالعـات شـفافیت سطوحدر خصوص تاثیر1390(هاي علويها با پژوهشاین یافته

بـا مقابلـه درايرسانهدرباره شفافیت) 1395(همکارانومدیریت، بیابانیگوییپاسخمیزان
سـازمانی شـفافیت نقـش موضوعبا) 1396(همکارانویافته، میانداريسازمانجرموفساد

در تیشـفاف تیوضـع عنـوان ) بـا  1398(یو قاسـمعل انینرگسـ اجتماعی، سرمایهتوسعهدر
ووایـ کلدولـت، ارتباطاتدر) با عنوان شفافیت2007، فیربنکس (رانیایتیحاکميهاسازمان

در  رومـانی، ها بررسی عدم شفافیت رسانه) در رابطه با Klyueva  & Tsetsura,2010(و تسورا
دولـت، رولـوفس   شـفافیت ) در خصـوص ارزیـابی  Meijer & et al,2015مایجر و همکاران(

) در خصـوص  Jha,2020اعتمـادي و جـا(  بـی وافیت) با عنوان شـف Roelofs,2019رولوفس(
ی همخوانی دارد.اجتماعيهاو رسانهتیکنترل اطالعات، شفاف

در یک نگاه کلی و با مرور یافته هاي این پژوهش و تبیین آن بر اساس نظریات موجـود  
وقتی مردم یـک رویـداد، خبـر و    "اعطاي اعتبار اجتماعی رسانه"نظریه باید گفت؛ بر اساس 

ها، می بینند، احساس می کنند که این موضوع حتماً بایـد مهـم باشـد    تفاق را از پنجره رسانها
هــاو اگــر اهمیــت نداشــت، هیچگــاه در رســانههــا آن را مــنعکس کــرده انــد کــه رســانه

هـاي خبـري بـه واکـاوي عملکـرد مـدیران و       . به همین دلیل پرداختن رسـانه شدنمیمطرح
سازي عملکرد خود از دو جهت حـائز اهمیـت اسـت؛    ها به شفافها و وادار کردن آنسازمان
که اگر این فعالیت به صورت صادقانه و درست و بـدون رانـت، حمایـت حزبـی و     اول این

گروهی انجام شود در نتیجه افکار عمومی نسبت به شـفاف سـازي موضـوعات حسـاس و     
بـه جـاي هـدایت افکـار     فعال خواهد شد و دوم اینکه اگر به شکل جانبدارانه انجـام شـود،  

عمومی، جامعه گمراه خواهد شد.
هاي خبري می توانند بـه مـردم بگوینـد    رسانه"سازيبرجسته"هنظریچنین بر اساس هم

و درك مـردم از  هـا بـر  نگـرش   رسـانه که به چه مسائلی توجه کننـد و بـر همـین اسـاس    
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نـد. بـر همـین منـوال     آنهـا تـاثیر مـی گذار   یذهنـ يهـا تیاولونییو تعموضوعات مختلف
ا بـر موضـوعات مهـم و حیـاتی     تواننـد افکـار عمـومی ر   هـاي صـادق و شـفاف مـی    رسانه

هـاي حزبـی، تجـاري و انحصـاري مـردم را از اصـل بـه فــرع و از        کننـد و رسـانه  متمرکـز 
موضوعات مهم و حیاتی به موضوعات حاشیه اي منحرف نمایند.

هاي خبر ایـن  انطور که قبال عنوان شد، رسانهدر رابطه با ارتقاء شفافیت در جامعه نیز هم
قدرت را دارند تا افکـار عمـومی را بـه سـمت موضـوعات خـاص هـدایت و مشـروعیت         

ها و نهادها را به چالش کشیده یا تصدیق کنند.سازمان
بـر  اصـلی تأکیـد هـا و  رسـانه اصل بر آزادي "مطبوعات آزاد"هنظریاز طرف دیگر در 

اگـر  ست. هانواقص و کاستیاصالح و سانسور، کاهش اختالف در جامعهمبارزه با وآزادي 
را از و  افـراد کارآمـد و ناکارمـد و مـدیران سـالم و فاسـد      حق و باطـل در جامعه بخواهیم

یتیمحـدود گونـه هـیچ وداشته یبه هر دو دسترسدهیم، بایستی افکار عمومیزیتمگریکدی
اعمـال  هـا دولـت يسوازت به حق عمومی و شفافیتهاي قانونی و مطالبابیان دیدگاهايبر

ت، دخالـت  به دولهارسانهیوابستگ،هااستقالل رسانهنبودهینظرنیدر اوجود نداشته باشد. 
ها و... از جمله مواردي است که حیـات اجتمـاعی و   دولت در امور داخلی و خارجی رسانه

کند.هاي خبري را دچار اشکال میاصیل رسانه
ـ باي خبـري  هـا رسـانه "مسؤولیت اجتماعی"نظریه ف دیگر بر اساساز طر نیدر عـ دی

تیمسـؤول نیـز  و مخاطبانشـان خـود يهـا تیـ مخاطبان، در برابر فعاليازهایبه نییگوپاسخ
هـا نداننـد  رسانهصاحبانایامیپرندگانیخود را محدود به گیاجتماعفیداشته باشند و وظا

ها باشند در جهت منافع عمومی عمل نماینـد.  ر جهت منافع رسانهو به نوعی به جاي اینکه د
حفـظ  و نیتـأم ،ايرسـانه و مسـتقل  یعمـوم يتوجه به توسعه نهادهـا بر اساس این نظریه 

از توسـعه  تیـ حماهاي خبري در برابر دولت و نهادهاي سیاسی و اقتصادي، رسانهاستقالل 
حرکــت بــه ســمتو ايرســانهیعملــيهااســتانداردیفــیکيارتقــا،هــارســانهايحرفــه

اي، از جمله مواردي است که بـه توسـعه کمـی و    رسانهاي حرفهيهاتیفعالیخودسامانده
هاي جامعه کمک شایانی می نماید.کیفی شفافیت در رسانه

ـ مالکيها عمـدتاً دارا رسانه"اقتدارگراهینظر"باید توجه داشت که بر اساس متمرکـز  تی
بـه مثابـه   يهرگونه اعتراض و انتقـاد ،قدرت بر ملت هستندو هژمونیاعمالارو ابزیدولت
، پس مـدیران و مسـؤوالن تمـام تـالش     رودیو ثبات دولت به شمار متیامنيبرايدیتهد
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خود را در جهت محدود کردن فعالیت، تصاحب مالکیت و یا دخالت در امور آنها از طریـق:  
محتـوا، اعمـال نفـوذ در    هاي مختلف، کنتـرل و بخشنامهقوانین و صدور دستورالعمل وضع

هــا و... نــه فعالیــت رســانهپرواکــردنهــاي منصــفه رســیدگی بــه تخلفــات و معلــقهیــأت
آورند.میعملبه

ها در بیان نظرات و عقاید خـود از  توان استنباط کرد که چنانچه رسانهاز این نظریه ها می
هـا و  عمالً شفاف سازي و به چـالش کشـیدن سـازمان   آزادي الزم و کافی برخوردار نباشند،

نهادها که عموماً دولتی بوده و قدرت در اختیار آنها هست، غیر ممکن خواهـد بـود و حتـی    
ها نسخه روزنامه و صدها شبکه رادیـویی و تلویزیـونی و هـزاران کانـال مجـازي      اگر میلیون

اي بـراي افکـار عمـومی جایگـاهی     هخبري در اختیار مردم قرار داشته باشد، شـفافیت رسـان  
نخواهد داشت.

هـا  در یک نگاه کلی عوامل داخلی ناشی از ساختار، مدیریت، منابع انسانی و مالی رسـانه 
هـا و موضـوع مهـم    و نیز عوامل خارجی ناشی از نوع نگاه مسؤوالن و متولیان امر به رسـانه 

ب رسـانه و... باعـث شـده تـا     شفافیت، نبود قوانین و مقررات شفاف و روشن بـراي اصـحا  
اي از ابهام قرار داشته باشد، و شاید عمده مشکالت کشـور  هالهها درمساله شفافیت در رسانه

اي، هـاي قبیلـه  هـا، انتصـاب  هـا، اخـتالس  هـاي مـالی، رانـت   ما در خصوص سـوء اسـتفاده  
یت در برخـورد  عملکردهاي ضعیف و فسادهاي صورت گرفته و... ناشی از مالحظات حاکم

"ايشفافیت رسـانه "با سیاستمداران و دولتمردان، نبود جریان آزاد اطالعات و در یک کلمه 

هاي اجتماعی و اقتصادي امروزي، ضروري است به طور ویـژه  باشد که براي عبور از بحران
بدان پرداخته شود.  
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