
 

 

 

 یوهای آیندهآزادی اطالعات و سنار

 1اللهیینع تکتم

 شناسیمطالعات دانش

 210تا  202ص ، 69 پاییز، 21شماره ، سال سوم

 11/30/69تاریخ دریافت: 

 21/30/69تاریخ پذیرش:

 چکیده
رفته لقب گ یساالرمردمو اکسیژن  شدهشناختهالزمه دموکراسی  عنوانبهآزادی اطالعات ، در دنیای معاصر

امکان ، دهمنجر ش یارسانه هاییانببه تنوع ، است. تجربه نشان داده است که حق دسترسی افراد به اطالعات

اب رسانه آشنایی اصح، ینبنابرا؛ دهدیمافزایش  شوندیمبررسی صحت اخبار و اطالعاتی را که به مردم ارائه 

 نوانعبه پژوهییندهآ، روازاین اعمال حق دسترسی به اطالعات امری ضروری است. یسازوکارهابا محتوا و 

مشخص  ضمن تا یدنما یاری را مطبوعات نویسندگان و رسانه حوزه متخصصان توانست خواهد نوظهور دانشی

، الهدر این مق .نمایند ترسیم سازوکارهای عملی بسط و گسترش آن را، نمودن موانع اصلی آزادی اطالعات

 هاییندهآ، یونویسیسنارو به روش  پژوهانهیندهآبا رویکرد ، با توجه به روندهای آزادی اطالعات در کشور

 بررسی، اصلی این پژوهش سؤال .گیرندیمدر مطبوعات ایران مورد تحلیل قرار  مواجهه آزادی اطالعات

ت و اکتشافی اس -یبیترک، موردنظر یقتحق متصور برای آزادی اطالعات در مطبوعات است. هاییندهآ

 ،آماری پژوهش جامعه .اندشدهو تحلیل  یآورجمعاین مطالعه به روش تحلیل محتوا و پیمایش  یهاداده

نفراست که به  91 موردنظرشامل فعاالن در حوزه آزادی اطالعات و رسانه است. حجم نمونه آماری تحقیق 

یاسی و فناوری س، حقوقی، اجتماعی، عوامل اقتصادی به تأثیر . در این تحقیقاندشدهروش گلوله برفی انتخاب 

 ،مربوط به هریک یهاشاخصرسی توجه به این عوامل و بر با بر روند آزادی اطالعات پرداخته شده است.

 چهار سناریو برای آزادی اطالعات در مطبوعات ایران طراحی شده است.

   مطبوعات، سناریوسازی، یپژوهندهیآ، اطالعات، آزادی اطالعات و حق دسترسی: ان کلیدیواژگ

                                                           

 t.einolahi@yahoo.comشناسی، دانشگاه . کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش2
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 شناسیدانشفصلنامه مطالعات 

 

 مقدمه

 در یاانهرس ریو تصاو هانشانه فوران و و انباشت عمومی سپهر در رسانه یو گستردگ حضور

 اجتماع و سیاست، فرهنگ شدن یارسانه به، معانی توزیع و تولید و زندگی ش ون تمامی

 نهادهای از یکی عنوانبه صرفاً هارسانه، در حال حاضر که معنا این به .است شده منتهی

 فراهم بیچارچو و فضا بلکه، شوندینم تلقی قلمروها دیگر بر مؤثر و اجتماعی و فرهنگی

 اعهو اش تولید و سازی معنا. ابدییم جریان آن در اجتماع و سیاست، فرهنگ که آورندیم

 و ذهنی تصورات یریگشکل متغیر نیترمهم به را پدیده این، یارسانه یهانشانه و تصاویر

 یهایسازگونه و هایبندمیتقس که ایگونهبه است؛ ساخته تبدیل عینی نوظهور تحوالت

 یهارههب یگذارنام و ردیگیم شکل و رسانه ارتباطات محور حول عمدتاً اجتماعی و تاریخی

 باطیارت یهایژگیو و هاانیبن بر... و یاشبکه اطالعاتی و جامعه، جهانی دهکده چون زمانی

 (.2016، زاده مهدی) ردیگیم صورت یارسانه و

 مشارکتی دموکراسی الزمه عنوانبه اطالعات آزادی، معاصر دنیای در، از سوی دیگر

 اگر رایز؛ تاس گرفته لقب یساالرمردم اکسیژن، مفیدش کارکردهای دلیل به و شدهشناخته

 هاآن از جامعه مدیران و حاکمان اعمال اگر و گذردیم چه هاآن جامعه در که ندانند مردم

 و کرده ایفا نقش جامعه امور اداره در بود خواهند قادر چگونه صورت این در، باشد پنهان

 (.2666، مندلباشند )داشته  مهمی سهم

 و هانشیگز به، خود سیاسی زندگی درباره توانندمی اطالعات از برخوردار شهروندان

 استدالل هب توانندمی بهتر، اطالعات به کمک همچنین. یازند دست تریبخردانه هایانتخاب

 با شهروندان ارتباط، اطالعات آزادی حق از برخورداری بنابراین؛ بپردازند هاآن ارزیابی و

 والجرم اجتماعی آگاهی به دستیابی برای شهروندان امکانات بر، کندیم بهینه را حکومت

 و وعاتموض در عموم مشارکت برای را یترمستحکم بنیان، دیافزایم هاآن انتخاب فرصت

، اجتماعی یندهایدر فرا عموم مشارکت افزایش درنهایت و کندیم فراهم سیاسی فرایندهای

 (.2010، تهرانی دوست نمککند )یم کنترل را فساد و کارآمدتر را حکومت



033 

ال
س

 
وم

س
 ،

ره 
ما

ش
21 ،

ز 
ایی

پ
69

 

 

 آزادی اطالعات و سناریوهای آینده 

 

 

مطالعات مفیدی صورت ، شرایط و استلزامات آن در ایران، در خصوص آزادی اطالعات

دلیل  ماا؛ گردد مندبهرهتحقیق نیز تالش کرده تا از ماحصل نتایج آن  نیا گرفته است.

 تالش درباره آزادی اطالعات در مطبوعات است. ینگرندهیآنوعی ، وجودی این مطالعه

 ابزاری است که با توسل به یپژوهندهیآ محتمل و مطلوب.، ممکن یهاندهیآبرای ترسیم 

 فرصت و اجتناب از اشتباه خلق، بدیل یهاندهیآتالشی معنادار جهت تعیین  توانیمآن 

است که در شرایط  یپژوهندهیآ یهاروشسناریو پردازی یکی از ، این میان در داشت.

 و تصورات، اقدامات، روندها از ترکیبی . سناریورودیمو عدم قطعیت به کار  آلودابهام

 (.2063، لیندگرن. )رویدادهاست

این مطالعه در تالش است تا رویدادها را با گردآوری اطالعاتی از منابع ، ترتیباینبه

در  پیش روی مطبوعات یهاندهیآترسیم  صورتبهمختلف توصیف نماید و این توصیف 

 ساله است. 21مواجه با آزادی اطالعات بر اساس مستندات و روندهای موجود در افق زمانی 

 نیترمهم خواهیم بود عبارت است از: روروبه هاآنکه در طول تحقیق با  سؤاالتیاز  یبرخ

اصلی و روندهای مهمی که  یهاران شیپ ؟اندکدامآزادی اطالعات  یهاشاخصابعاد و 

توجه به روندها و  با اطالعات را تحت تأثیر قرار دهند چه خواهد بود؟ آزادی توانندیم

 متصور بود؟ توانیمبرای آزادی اطالعات در مطبوعات  ییهاندهیآچه ، هاشرانیپ

متصور برای آزادی  یهاندهیآ» این پرسش پاسخ دهد که: است تابه بر آناین پژوهش 

 ؟«اطالعات در مطبوعات کدام است

 :داد که نیز پاسخبایستی به این سؤاالت فرعی  راستا در این

چه سناریوهایی برای آزادی ، هاشرانیپروندها و ، با توجه به ماهیت آزادی اطالعات-2

 متصور بود؟ توانیماطالعات در مطبوعات 

 ویژگی هریک از سناریوهای ممکن چیست؟-1

 کدام سناریو احتمال وقوع بیشتری دارد؟-0

 طهواسبههمچنان  هاروزنامهاما  اندکردهرشد  سرعتبهدیجیتالی  یهارسانهامروزه  اگرچه

 خود را در میان مخاطبان گاهیجا، ارزان و تشریح موضوعات مختلف متیق، دسترسی آسان

 دریافت و انتشار، انتقال، یآورجمع، جستجو معنای به اطالعات یآزاد .اندکردهحفظ 
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اقتدارگرایی در سطح جهانی دچار ، به بعد 2613از دهه  .است عقاید و اخبار آزادانه

 اندهشدجدید منجر به وضع قوانین اساسی جدید  یهایدموکراساضمحالل گردیده و ظهور 

و اطالع  رسانیاطالعاطالعات )خاصی درباره حق بر  یهاضمانتو  هاتیحماکه متضمن 

وضع قوانین عادی خاص را در زمینه دسترسی به ، خود نوبهبهقوانین  نیا .( هستندگیری

 (.2010، )انصاری اندکردهاطالعات دولتی ضروری اعالم 

 از «اطالعات به آزاد دسترسی و انتشار الیحه» عنوان تحت یاحهیال، 2010 سال رانیدر ا

، بررسی و بحث سال 1 از پس تیدرنها و شد ارسال مجلس وقت به دولت أتیه طرف

 جهت و و در زمان دولت نهم تصویب 11/1/10 تاریخ در اساسی اصالحاتی با مجلس

جلس را مصوبه م، با ذکر شش ایراد و یک تذکر شورا. فرستاد نگهبان شورای به اظهارنظر

 2011 لسا در قانون نیا به شورا تقدیم شود. مجدداً، به آن بازگرداند تا پس از رفع ایرادات

، اطالعات آزادی از منظور شودیم برداشت محتوای آن از که گونهآن و رسید تصویب به

 مؤسسات برخی و عمومی مؤسسات در موجود اطالعات به جامعه افراد دسترسی آزادی

  .(2062، کاویانیاست ) غیرعمومی

که تحت شرایطی به اطالعاتی که  دهدیمبه شهروندان ایرانی این امکان را ، قانون فوق

ر کار که ب دهدیمفرصت  هاآنبه ، امر نیا در اختیار نهادهای دولتی است دسترسی یابند.

خود دسترسی پیدا کنند و از این رهگذر بر  ازیموردندولت نظارت داشته و به اطالعات 

وناگونی مواد قانون فوق ابهام و اشکاالت گ یدر بررسشفافیت و پاسخگویی دولت بیفزایند. 

 اهدهمشقابلآیین رسیدگی و سایر موارد ، ضمانت اجراها، هاتیمحدوددر تعریف مفاهیم و 

ر ارائه ب تأکیدوندان ایرانی و تصویب آن و به رسمیت شناختن این حق برای شهر اما؛ است

شناسایی حق شهروندان در دسترسی به اطالعات در  منظوربهاطالعات و تصویب قانونی 

 و یسازشفاف، گامی مهم در راستای تضمین حقوق شهروندان، اختیار نهادهای دولتی

 (.2063، )ویژه استحاکمیت مطلوب  درنهایت

 دانشی نوظهور خواهد توانست عنوانبه یپژوههندیآ، بنابراین در بررسی آزادی اطالعات

 یهاروشبا استفاده از  تا دینمامتخصصان حوزه رسانه و نویسندگان مطبوعات را یاری 

مناسبی را ترسیم  یکارهاراهپرداخته و  2131به ترسیم آینده آزادی اطالعات تا سال ، متعدد
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 2131ایران  یهاروزنامهبررسی چگونگی آزادی اطالعات در  یدر پپژوهش  نیا نمایند.

 است.

 قبولابلقانجام داد و به نتایج  خألتحقیقی را در  توانینمدر عرصه علوم اجتماعی و انسانی 

ا با خود را بر تحقیقات پیشین استوار سازد ت یهاهیپااین حیطه هر تحقیقی باید  در هم رسید.

 (.2063 ،کیابردارد ) مس لهبه سمت شناخت  ییهاگاماین تحقیقات  یهاافتهیاستناد بر 

و آزادی اطالعات  یپژوهندهیآ دو موضوع دربردارندهپژوهش حاضر  کهآنبا توجه به 

بنابراین سوابق مطالعاتی در دو بخش مجزا برای هریک از دو موضوع ، در مطبوعات است

و  هارسانهمطالعات مربوط به آزادی اطالعات در مطبوعات و  هرچندبیان شده است. 

موضوعات جدیدی هستند که کمتر در مطالعات  ازجملهدر حوزه مطبوعات  یپژوهندهیآ

 یپژوهندهیآبه برخی از مطالعات مربوط به ، حالنیباا پرداخته شده است. هاآندانشگاهی به 

 :شودیماشاره  هارسانهدر 

 نام با یاروژهپ به متعلق، رسانه نقش پیرامون یپژوهندهیآ مطالعاتی سند یننخست ایران در 

 الس در ایران ملی ونیزیتلو و رادیو در« ایرانیان ملی توسعه در گروهی یهارسانه نقش»

 قشن بررسی»پژوهش  در نگاریآینده طرح .است دکتر تهرانیان انجام شده توسط 2010

بر  ت.کرده اس استفاده هنجاری و دلفی روش دو از «ایران ملی توسعه پشتیبانی در هارسانه

 را خود ندهآی توانستیم ملی ونیزیوتلویراد سازمان که بود گونه دو این از ترکیبی اساس

 .(2010، تهرانیان) بیافریند و کند یشیاندشیپ فعالیتش گوناگون یهانهیزم در

 معتمد کاظم پروفسور» همت به، اطالعات آزادی پیرامون تحقیقات و مطالعات نخستین

 در ست کها منابعی نیتریاصل از یکی «ارتباطات حقوق» کتاب صورت گرفته است. «نژاد

 که است افرادی دیگر از انصاری باقر زمینه آزادی اطالعات به رشته تحریر در آمده است.

 سینوشیپ، 2011 سال در وی. است متعددی تألیفات دارای، اطالعات آزادی زمینه در

 (.کنندههیته عنوانبهکرد ) تهیه را اطالعات آزادی الیحه

 طتوس سناریو پژوهشی نگارش و( روزنامهها )رسانه یپژوهندهیآ زمینه در 2660 سال در

بود که انجمن  قرارنیازا هاروزنامهمدنظر  موضوع هولدصورت گرفت. باند و گرن لیند

مشکالتی  واندتیم، ناشران سوئد متوجه شدند افزایش سریع تقاضا برای اطالعات الکترونیک
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ه ب یارسانه یهاشرکتقدیمی ایجاد کند و در ادامه به ورود دیگر  یهاشرکتبر سر راه 

 قاضا برایت) تیقطعمنجر شود. ترکیبی از دو عامل ترکیبی عدم ، هاروزنامهسنتی  یطهیح

 یارهدربچهار سناریو ، برای صنعت روزنامه، اطالعات دیجیتالی و عرصه فناوری اطالعات(

 (.2063، به دست داد )باند هولد و لیند گرن یامنطقه یهاروزنامه

میالدی( کتابی است که  1321 افق در سناریو چهارنوین ) یهارسانه در یپژوهشندهیآ

 دورنمای، این کتاب در و به چاپ رسیده است. توسط وان لون نوشته و در ایران ترجمه

 در نظر گرفته هارسانه برای سناریو چهار و شدهمیترس میالدی 1321 سال تا هارسانه جهانی

 (.2016، شده است )وان لون

 در ادامه بیان شده است مفاهیم و مبانی نظری

فصلنامه ، اهنامهم، نامههفته، که به شکل روزنامه شودیممطبوعات: مطبوعات به نشریاتی گفته 

، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی عمدتاًفعالیت این نشریات  یهاحوزه. شودیمو... منتشر 

 (.2013آقایی، است ) آن رینظااقتصادی و هنری و 

 دودسته به که عمومی یهایآزاد در مجموعه مطبوعات یآزاد مطبوعات: آزادی

 مارش به فکری یهایجزء آزاد، شوندیم تقسیم «فکری یهایآزاد» و «شخصی یهایآزاد»

 (.2011، نژاد معتمدرود )یم شمار به و بیان عقیده آزادی مهم مظاهر از خود و رفته

 موجود اطالعات به جامعه افراد دسترسی آزادی، «اطالعات آزادی»اطالعات:  آزادی

اطالعات  به دسترسی از حق منظور .است یرعمومیغ مؤسسات برخی و عمومی مؤسسات در

 که باشد هداشت را اطالعاتی به دسترسی تقاضای بتواند جامعه اعضای از هریک کهنیا یعنی

 و دهش و احصاء استثنایی موارد در جز مؤسسه آن و شودیم نگهداری مؤسسات از یکی در

 .(2010، انصاریدهد ) قرار متقاضی اختیار در را درخواستی اطالعات، مشخص

 آزادی، است شده ارائه ملل سازمان عمومی مجمع یقطعنامه در که تعریفی طبق

، آزادی این از موردنظر حقوقی حمایت و شودیم شامل نیز را مطبوعات آزادی، اطالعات

 در را - نهایی مخاطب به وصول تا هاآن اصلی منشأ از-ها اندیشه و خبرها گذرگاه تمام

 .(2011، نژاد معتمد) ردیگیبرم
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 رد که است اطالعاتی دسته آن، از اطالعات منظور حاضر پژوهش در است ذکر به الزم

 .شودیم نگهداری دولت نزد

 رایب شده ارائه توجیهات و دالیل انواع توانیم یبنددسته یک در اطالعات: آزادی مبانی

 بندیطبقه فرهنگی و اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی به را اطالعات آزادی از حمایت

 ساختن تمرمس و گسترده، مطبوعات و بیان آزادی صینقا رفع از اندعبارتسیاسی  یمبان .کرد

 حکومت. یسازشفاف و مردمی نظارت و مشارکت

 خالف ،پاسخگویی و شناسی مس ول، مردم به اطالعات تعلق :از اندعبارت حقوقی مبانی

 عنوانبه اطالعات یاز آزادمبانی اجتماعی  در اداری. فساد با مبارزه و محرمانگی بودن قاعده

 کهییآنجااز مبنای فرهنگی حمایت از تولید مطرح است. در .شودیم یاد یتوانمندساز وسیله

 نای و شودیم انجام دولتی یهادستگاه در جوامع برخی در، علمی یهاپژوهش از بسیاری

 نیرابناب، ردیگیم صورت دولت غیرمستقیم و مستقیم یهاکمک از استفاده با هاداده

مبنای  در .است حیاتی نوآوری و علم پیشرفت برای اطالعات این به آزادانه دسترسی

 یهااعطاء وام یهاشرطشیپ از یکی، خارجی اعتباری یالمللنیب مؤسسات، اقتصادی

، انصاری) اندداده قرار اطالعات آزادی و شفافیت به متقاضی کشور پایبندی را یالمللنیب

2011.) 

 مؤثر و واقعی جنبه «اطالعات آزادی» کهآن برای. اطالعات آزادی دهندهلیتشک عناصر

 -ب ،رویدادها به آزادانه دسترسی -الف باشد: استوار ریز اساسی اصل 1 بر باید، باشد داشته

 عناصر :اطالعات دریافت آزادی-ت، اطالعات آزادانه انتشار -پ، اطالعات آزاد جریان

 حرومم انتخاب آزادی از، یجمعارتباط وسایل یهاامیپ مخاطبان کهیدرصورت، فوق گانهسه

 حتواهایم و خبری یهالمیف، تلویزیونی و رادیویی یهابرنامه، هاروزنامه از نتوانند و باشند

، نژاد معتمدود )ب خواهند جهینتیب، کنند استفاده خود موردعالقه اینترنتی اطالعاتی یهاگاهیپا

2011.) 

 رب گرفیش تأثیر، اطالعات به دسترسی حق. یارسانه یهاتیفعال بر اطالعات آزادی تأثیر

-لفا از: اندعبارت تأثیرات این از یبرخ .دارد ینگارروزنامه ویژهبه یارسانه یهاتیفعال

، سانهر در خودسانسوری کاهش به کمک-ب، تحقیقاتی ینگارروزنامه زمینه کردن فراهم
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 نوعت برای الزم زمینه کردن فراهم-د، مدنی نگاریروزنامه برای الزم زمینه کردن فراهم-ج

 (.2062، انصاریروزنامه ) مطالب تکثر و

 وتحلیلزیهتج از استفاده با که است هاییتالش مجموعه بر مشتمل پژوهیآینده: پژوهیآینده

 هاآن رایب ریزیبرنامه و بالقوه هایآینده تجسم به، ثبات یا و تغییر عوامل و الگوها، منابع

 .است تحلیلی هایروش بعضی آماری و، پژوهانهآینده یهاروش از بعضی. پردازدمی

 گونهنیا را سناریو است. شوارتز شهودی و آماری یهاروش از یازهیآم یوسازیسنار

 که یندهآ متفاوت یهاطیمح در فرد ادراکات به بخشیدن نظم برای ابزاری» :کندیم تعریف

 (.2011، زاده نپوری)«شود اجرا یدرستبه تواندیم فرد تصمیم، آن در

 هاحوزهشناسایی -، 1سازمان تحلیل مأموریت -2: فرایند طراحی و توسعه سناریوها یهاگام

 یهانهیگز وتحلیلتجزیه-1، و تعریف پروژه یزیرطرح-0، و پارامترهای تأثیرگذار

-0، جیو نتا امدیپ لیوتحلهیتجز-9، سناریوها یتوسعهو  تجسم، تفسیر-1، شدهیگردآور

 راتییتغرصد  یهاسامانهراهبردی و  یاهستهتوسعه -1، رویدادهای مزاحم لیوتحلهیتجز

 (.2011، نپوری زاده)

 تفادهاس محقق هدف، موردنظر تحقیق در کهییازآنجا. آزادی اطالعات دهندهلیتشکعناصر 

 پژوهیآینده در مطرح یهاروش از یکی عنوانبه سناریونویسی تکنیک و پژوهیآینده از

 سپس آزادی اطالعات شناسایی شوند. کلیدی مؤثر بر عوامل ابتدا تا است الزم بنابراین، است

 شودیماست  یادآوری تعیین گردند. اطالعات آزادی آینده بر حاکم یهاشرانیپ و روندها

اره و آزادی اطالعات اش دهندهلیتشکدکتر معتمد نژاد در کتاب حقوق ارتباطات به عناصر 

عمقی با خبرگان و کدگذاری باز به استخراج مفاهیم پرداخته  از مصاحبهمحقق با استفاده 

در جدول عنوان  دهندهلیتشکآزادی اطالعات بر اساس عناصر  یهاشاخص نیترمهم .است

 شده است.
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 (1392، عین الهیاطالعات )آزادی  دهندهیلتشکعناصر . 1جدول 

دسترسی آزادانه به 

 (افزارنرم ( رویدادها

ابزار  عنوانبه) جریان آزاد اطالعات

 (افزارسخت) انتقال اطالعات(

 انتشار آزادانه اطالعات

 (افزارنرم)

 آزادی دریافت اطالعات

 (افزارنرم)

 یارسانهسیاست  یارسانهسیاست  اطالعات انتقال ابزار یارسانهسیاست 

 توانمند نگارروزنامه دولت به اعتماد
 آزادی فرهنگ

 اطالعات
 مردمی مطالبات

 اطالعات آزادی فرهنگ مخاطب شناسی آزاد مطبوعات مردمی مطالبات

 اداری بروکراسی حقوقی عوامل یاحرفه رسانه اطالعات آزادی فرهنگ

 سیاسی نظام معیشتی امنیت اطالعات گردش حقوقی عوامل

 حقوقی عوامل سیاسی نظام  معیشتی امنیت

 اداری بروکراسی  سیاسی نظام
 بودن یاتوسعه

 دولتی یهانگرش

 انتقادی فرهنگ روانی امنیت  اداری بروکراسی

 و قوانین در شفافیت

 مقررات
 یارسانهنظام  انتقادی فرهنگ 

 معیشتی امنیت مشروط آزادی  مشروط آزادی

 یهانگرش بودن یاتوسعه

 دولتی
 استقالل اقتصادی یارسانهنظام  

  استقالل اقتصادی  یارسانهنظام 

    استقالل اقتصادی

کشف روندهایی ، پژوهیآیندهاولین گام در . روندهای آینده آزادی اطالعات در مطبوعات

 یاورهدمستمر و یا ، عبارت است از تغییرات منظم روند در جریان هستند. اکنونهماست که 

مذکور ممکن است به شکل کمی یا کیفی باشد. برای  راتییتغ در طول یک بازه زمانی.

 ر اساسب سپس ابتدا بایستی روندهای مسلط حوزه کاری را مشخص نماییم.، طراحی سناریو

ن ای در را تعیین کنیم. هاتیقطععدم ، را مشخص نموده هاشرانیپ، روندهای طراحی شده

 هاآنو خالصه نمودن  هامصاحبهتحقیق روندهای حاکم بر آزادی اطالعات با استفاده از 

 از: اندعبارتروندها  نیا گردید. بندیطبقهطی سه مرحله در پنج دسته کلی 
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  :روند سیاسی

 هایسازمان و مدنی نهادهای از دولت تیحماعدمجامعه و  بر حاکم یارسانه نظام تداوم 

 ایحرفه

 هاتیمحدود رفع و اطالعات آزادی به معطوف دولتی یهااستیس و توسعه روند ادامه 

 :حقوقی روند

 و ولتید انحصاری شبه و انحصاری مالکیت و مدیریت، باال عددی لحاظ به هارسانه تکثر روند 

 حکومتی وابسته هایسازمان یا

 تخصصی  یهاآموزشو برخورداری از  صنفی یهاتشکل در فعالیت و عضویت، ایجاد حق

 خبرنگاران

 بومی مکتوب و مدون ارتباطی نظام یک وجود عدم 

 فرهنگی-اجتماعی

 کیفی ازنظر جامعه یافتگیتوسعه هدف با هارسانه تنوع گسترش روند 

 یاحرفه اخالق به خبرنگاران پایبندی افزایش روند 

 یهاتیمحدود و مختصات، اجزا و اطالعات آزادی تعریف از شهروندان آگاهی افزایشی روند 

 اقتصادی احتمالی

 توسط هاآن مالی منابع نیو تأم هارسانه مالکیت شدن انحصاری روند 

 مستقل با  یاهرسانهو کاهش توان رقابت  و ثروت قدرت منابع به هارسانه بیشتر روند وابستگی

 دولتی یهارسانه

  وند ر و تداوم ترسختکاهش امنیت شغلی و اقتصادی خبرنگاران با وضع قوانین مجازاتی

 هاتحریم

 فناوری-تخصصی
 متخصصین توسط مخاطبان ازیموردن اطالعات شدن مشخص 

 نگاریروزنامه شم و اطالعات یآورجمع تخصص و مهارت افزایشی روند 

 گراهو رشد خبرنگاران بصیر و توسع هارسانه در ارتباطی یهایفنّاور از استفاده گسترشی روند 

 در ادامه بیان شده است: پژوهش سؤاالت

 متصور برای آزادی اطالعات در مطبوعات کدام است؟ یهاندهیآ
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 :داد کهفرعی نیز پاسخ  سؤاالتدر این راستا بایستی به این 

چه سناریوهایی برای آزادی ، هاشرانیپروندها و ، با توجه به ماهیت آزادی اطالعات-2

 متصور بود؟ توانیماطالعات در مطبوعات 

 سناریو احتمال وقوع بیشتری دارد؟ و کدامویژگی هریک از سناریوهای ممکن چیست -1

تدوین  و مراحل یشناسروشدر قسمت  شدهیمعرف یهاگامبا توجه به . الگوی مفهومی تحقیق

از تدوین  پس بایستی به آشکارسازی تصمیم پرداخت. ابتدا، اکنون در این مرحله، سناریو

تبط در گام دوم بایستی اطالعات مر، میدهیمپاسخ  هاآناصلی که با تدوین سناریو به  سؤاالت

م باید مرحله سو در نماییم که البته به این کار در متن مقاله پرداخته شده است. یآورجمعرا 

حوادث  که بر شودیمبه نیروهایی گفته ، ای پیشرانکلیدی شناسایی گردد. نیروه یهاشرانیپ

 اهآنتوجه به روندهایی که در قسمت قبل به  با (.2011، و رویدادها تأثیر گذارند )نپوری زاده

 از: اندعبارتدر حوزه آزادی اطالعات  هاشرانیپ نیترمهم، اشاره شد

 کلیدی در حوزه آزادی اطالعات در مطبوعات هاییشرانپ. 2جدول 

 پیشران سیاسی
 برخوردهای، سیاسی ایران در جهان شرایط، دولت ایرسانهسیاست 

 سیاسی رسانه استقالل، سیاسی با رسانه

 پیشران حقوقی
 قحقو رسانه مقررات و قوانین شفافیت، هارسانه مالکیت و مدیریت

 ایرسانه جرائم با برخورد نحوه، خبرنگاران

 فرهنگی-پیشران اجتماعی
 انتشار درکتمان گرایی ، سطح آگاهی شهروندان، هارسانهتنوع 

 شهروندان ایرسانهمطالبات ، هاسازماناطالعات 

 ارتباطی هایفنّاوریاستفاده از ، خبرنگاران مهارت وآگاهی  فناوری –پیشران تخصصی

ی پرداخت. عدم بحران یهاتیقطعبایستی به تعیین عدم ، کلیدی یهاشرانیپپس از تعیین 

 مورد پرسش هاآنکه تحقق یا عدم تحقق  از آینده اشاره دارد ییهاتیوضعبه  هاتیقطع

 (.2661، رینگلنداست )
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 روش

برای  کمی(. در تحقیق کیفی-از نوع ترکیبی اکتشافی است )کیفی موردنظرتحقیق 

عمقی خبرگان از روش تحلیل محتوا استفاده  یهامصاحبهو تحلیل مطالب  هاداده یآورجمع

مفاهیم ، باز بر مبنای موضوع و هدف یکدگذار دستورالعملاین اساس  بر شده است.

وع پیمایشی از ن، روش پژوهش، و استخراج شده است. در تحقیق کمی یکدگذار موردنظر

مخاطبین پیرامون آزادی اطالعات از  یهادگاهیدکه در صدد بررسی  رایز؛ توصیفی است

 جینتا .اندشدهاست که بدین منظور تدوین  ییهاپرسشپاسخ به  وتحلیلتجزیهطریق 

 فراهم را طراحی سناریوها برای الزم ورودی قطعیت عدم یهاپرسشنامه از آمدهدستبه

 .گرددیم تعیین سناریو اصلی محورهای کلیدی یهاتیقطع عدم پایه بر .دینمایم

 یخبرگان و متخصصین هستند: نخست میتقسقابل گروه دو به، حاضر تحقیق آماری جامعه

 شامل گروه نیا .برخوردارند کافی دانش از مطبوعات در اطالعات آزادی زمینه در که

 دیآزا به مربوط ادبیات و مفاهیم با که هستند هارسانه و اطالعات آزادی حوزه در فعاالن

 یهاگروه سردبیران و دبیران، دوم گروه .هستند آشنا مطبوعات ویژهبه رسانه و اطالعات

 در فعالیت قهساب و تجربه دارای که هستند تخصصی و اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی

. است نفر 91 پژوهش این در آماری نمونه .باشندیم روزنامه ویژهبه، یارسانه هایسازمان

 10 موردنظر یهاحوزه در سردبیران و دبیران آماری نمونه و نفر 21 خبرگان آماری نمونه

 سردبیران و اندبیر، خبرگان شناسایی منظوربه برفی گلوله روش از تحقیق این در .است نفر

 اطالعات از بخشی .است شده استفاده مناسب آماری نمونه و ادشدهی یهادر گروه

 کتب، مقاالت، هامصاحبه متن در کاوش و مطالعه طریق از پژوهش این در شدهیآورجمع

 .است آمدهدستبه هاپاسخ وتحلیلتجزیهو  پرسشنامه لهیوسبه گرید بخش و هانامهپایان و

پرسشنامه محقق ساخته در مقیاس لیکرت است که با همکاری خبرگان  یریگاندازهابزار 

، پژوهش این در مورداستفاده یهاپرسشنامه روایی نیتأم در .اندشده یآورجمع هاداده

 نجاما یدییتأ عاملی تحلیل از استفاده با سازه روایی .است مدنظر سازه روایی و محتوا روایی

آزمون از  ییروا .است شده استفاده دلفی روش از محتوا روایی سنجش یبرا .است شده
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این ارزیابی پرسشنامه اولیه  در مورد ارزیابی قرار گرفته است. فناهلطریق اساتید و 

 منظورهب تحقیق این در همچنین نهایی و تأیید شد.، نامهپرسشقرار گرفت و  یموردبازنگر

 اس پی اس اس 26 افزارنرم توسط و استفاده کرونباخ آلفای روش از پرسشنامه پایایی تعیین

 رای همه متغیرهایآلفای کرونباخ ب آمدهدستبهمقدار  کهییازآنجا .است گردیده انجام

 ت.ی برخوردار اسقبولقابلگفت که پرسشنامه از پایایی  توانیم است 0/3 یباالتحقیق 

 پرسشنامه سؤاالتترکیب  .3جدول 

 سؤاالتجمع  سؤاالتشماره  متغیر

 1 1-0-9-1-1-0-1-2 عوامل سیاسی

 21 13-26-21-20-29-21-21-20-21-22-23-6 عوامل حقوقی

 0 10-19-11-11-10-11-12 اقتصادی–عوامل اجتماعی

 1 01-01-00-01-02-03-16-11 فناوری –عوامل تخصصی 

 01 جمع

از ، آمدهدستبه یهاداده وتحلیلتجزیهپژوهش و  سؤاالتبرای پاسخگویی به 

 درصد و نمودار استفاده شده است.، آمار توصیفی شامل جدول توزیع فراوانی یهاروش

 آزمون و هاداده وتحلیلتجزیه برای مربوط آماری استنباط در این پژوهش از نیهمچن

 آزمون از استفاده با هاداده بودن نرمال اول مرحله در. است شده گرفته بهره سؤاالت

 بستگیهم ضریب بعد مرحله در گرفته است. قرار موردبررسی اسمیرنوف – کولموگروف

 از فادهاست با هاآن از منتج یهاشاخص و متغیر چهار هر سازه روایی و تحقیق متغیرهای بین

 زمونآ و یانمونه تک تی از استفاده با درنهایت و بررسی یدییتأ عاملی تحلیل آزمون

 تحقیق سنجش شده است. سؤاالت فریدمن

 هایافته

، ریآما یهاداده وتحلیلتجزیهقبل از ، موردپژوهش یجامعهشناخت بهتر ماهیت  منظوربه

، سال 03تا  دهندگانپاسخدرصد  0/10، این تحقیق در توصیف شود. هادادهالزم است این 

 سن دارند. سال 13بیشتر از درصد  9/26و  سال 13تا  12بین  1/21، سال 13تا  02بین  9/11

 یدرصد دارا 2/29و  سانسیلفوقدرصد  1/11، لیسانس دهندگانپاسخ درصد 1/06
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درصد  2/01زیاد به موضوع و  دهندگانپاسخدرصد  6/90. باشندیمتحصیالت دکتری 

 از تفادهاس با اطالعات آزادی بر رگذاریتأث کلیدی عوامل متوسط به موضوع آشنایی دارند.

 و به روش کدگذاری استخراج موردنظر یهاحوزه متخصصان و خبرگان با عمقی مصاحبه

اقتصادی و عوامل -عوامل اجتماعی ، عوامل حقوقی، و در چهار گروه عوامل سیاسی

 آشنایی به توجه با پژوهشگر، کدگذاری از مرحله این فناوری جای گرفت )در-تخصصی 

 را کشف اهیممف میان ارتباط توانسته است ادبیات شناخت و پژوهش با مرتبط اصطالحات با

 آورد(. بیرون مفاهیم دل را از مناسبی مقوالت و

 غیرهایمت تمامی که میریگیم نتیجه اسمیرنوف – کولموگروف آزمون از استفاده با

 زیعتو ی( داراتخصصی-فناوری و اقتصادی-اجتماعی، حقوقی، سیاسی عوامل) تحقیق

 .میکنیم استفاده پارامتری یهاروش از تحقیق سؤاالت آزمون برای سپس، باشندیم نرمالی

 چون .میپردازیم 0 عدد وسط حد مقدار با تحقیق متغیرهای میانگین مقایسه بعد بهمرحله  در

 استفاده یانمونه تک تی آزمون از شودیم مقایسه عدد یک با جامعه یک میانگین مقدار

 باشد( 31/3) خطا سطح از تربزرگ یداریمعن سطح مقدار اگر هاآزمون تمامی در .شودیم

0H باشد( 31/3) خطا سطح از ترکوچک یداریمعن سطح کهیدرصورت و گرفته نتیجه را 

1H میریگیم نتیجه را. 

 اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق -آزمون کولموگروف .4جدول 

 فناوری-عوامل تخصصی اقتصادی-عوامل اجتماعی عوامل حقوقی عوامل سیاسی متغیر

 019/3 100/3 121/3 139/3 دوطرفهمعناداری 

 به چه میزان بوده است؟ سیاسی عوامل متغیرهای یاثرگذار اول: سؤال

0H : است 0یا مساوی  ترکوچکعوامل سیاسی  یرهایمتغمیانگین امتیازات داده شده به. 

3:0 H 

1H :  3:1.است 0عوامل سیاسی بیشتر از  یرهایمتغمیانگین امتیازات داده شده به H
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 سیاسی عوامل یرهایمتغ اینمونه تک t آزمون نتایج .5جدول 

 شاخص
نتیجه 

 آزمون

Test value=3 

 t میانگین
درجه 

 آزادی

عدد معناداری 

(sig) 

تفاوت 

 میانگین

 61فاصله اطمینان 

 درصد اختالف

 حد

 پایین
 حد باال

 36. 14.- 107. 391. 55 864. 3.11 رد 2سؤال 

 98. 48. 732. 000. 55 5.806 3.73 قبول 1سؤال 

 32. 24.- 036. 799. 55 256. 3.04 رد 0سؤال 

 19.- 78.- 482.- 002. 55 3.294- 2.52 رد 1سؤال 

 02. 45.- 214.- 077. 55 1.805- 2.79 رد 1سؤال 

 82. 25. 536. 000. 55 3.778 3.54 قبول 9سؤال 

 69. 06. 375. 020. 55 2.401 3.38 قبول 0سؤال 

 05.- 62.- 339.- 021. 55 2.381- 2.66 رد 1سؤال 

 وانتیم سیاسی عوامل حوزه در یانمونه تک آزمون از آمدهدستبه نتایج به توجه با

 شرایط وخامت، رسانه از ابزاری استفاده، یارسانه سیاست و سیاسی نگرش نتیجه گرفت:

 بسیار اطالعات آزادی تحقق در که هستند عواملی ازجمله مطبوعات زدگی سیاست و سیاسی

ت به که روند نگرش سیاسی دول رسدیمدریافتی چنین به نظر  یهاپاسخبا توجه به  .مؤثرند

ه حاکم بر جامع یارسانهحاصله و نظام  یهانهیهزعدم ضرورت آزادی اطالعات و نپذیرفتن 

دولت تمرکز بیشتری یافته و جامعه در معرض آزادی  یارسانه استیس ادامه خواهد یافت.

اطالعات  یآورجمعدولت در محدودیت  کردیرو قرار خواهد گرفت. یمحدودتراطالعات 

وخامت  ،کندیمبوده و سیاست دولتی به سمت اسرار گرایی و کتمان گرایی سوق پیدا 

ات به و وابستگی مطبوعو فشارهای خارجی ادامه یافته  هامیتحرشرایط سیاسی با استمرار 

 سیاسی بیشتر خواهد شد. یهاشیگراگروهی و ، تعلقات حزبی

 است؟ بوده میزان چه به حقوقی عوامل یرهایمتغ یاثرگذار :دوم سؤال

0H : است 0یا مساوی  ترکوچکعوامل حقوقی  یرهایمتغمیانگین امتیازات داده شده به. 

3:0 H 
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1H : 3:1.است 0عوامل حقوقی بیشتر از  یرهایمتغمیانگین امتیازات داده شده به H
  

 عوامل حقوقی یهاشاخص ایک نمونهت tنتایج آزمون  6دول ج

 شاخص
نتیجه 

 آزمون

Test value=3 

 t میانگین
درجه 

 آزادی

عدد معناداری 

(sig) 

تفاوت 

 میانگین

 61فاصله اطمینان 

 درصد اختالف

 باالیی پائینی

 38. 24.- 071. 646. 55 462. 3.07 رد 6سؤال 

 26.- 74.- 500.- 000. 55 4.091- 2.50 رد 23سؤال 

 05.- 62.- 339.- 021. 55 2.381- 2.66 رد 22سؤال 

 37. 30.- 036. 830. 55 216. 3.04 رد 21سؤال 

 88. 44. 661. 000. 55 6.065 3.66 قول 20سؤال 

 1.04 57. 804. 000. 55 6.814 3.80 قبول 21سؤال 

 35. 28.- 036. 821. 55 227. 3.04 قبول 21سؤال 

 93. 42. 679. 000. 55 5.314 3.68 قبول 29سؤال 

 48. 02.- 232. 068. 55 1.860 3.23 رد 20سؤال 

 27.- 77.- 518.- 000. 55 4.149- 2.48 رد 21سؤال 

 35. 10.- 125. 278. 55 1.095 3.13 رد 26سؤال 

 10.- 61.- 357.- 006. 55 2.836- 3.13 رد 13سؤال 

 توانیمعوامل حقوقی  یهاشاخص یانمونهاز آزمون تک  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

 .است قبولقابل 13و  26و  21و  20و  21و  21و  22 و 23و  6 متغیرهای0Hفرض گفت 

برخورداری خبرنگاران و اصحاب ، یارسانهگفت: تکثر  توانیمحوزه عوامل حقوقی  در

ترسی دس، صنفی و آموزش تخصصی یهاتشکلعضویت و فعالیت در ، رسانه از حق ایجاد

قوه قضائیه از قانون  یاقهیسلتفسیر ، دولتی هایسازمانتمامی شهروندان به اطالعات 

 عوامل تأثیرگذار بر آزادی ازجملهمطبوعات و تدوین نظام ارتباطی مدون و مکتوب بومی 

 یسازمحدودروند  رسدیمدریافتی به نظر  یهاپاسخ. با توجه به ندیآیماطالعات به شمار 

و  لمآزادی بیان و ق حق، عدم افشای منابع خبری، حق جستجو و انتشار آزادانه اطالعات

 از قانون مطبوعات کاهش خواهند یافت. یاقهیسلتفسیر 
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 است؟ بوده میزان چه اقتصادی به-اجتماعی عوامل یرهایمتغ یاثرگذار سوم: سؤال

0H : یا  رتکوچکاقتصادی -عوامل اجتماعی یهاشاخصمیانگین امتیازات داده شده به

3:0 .است 0مساوی  H 

1H:  0 تر ازبزرگاقتصادی -عوامل اجتماعی یهاشاخصمیانگین امتیازات داده شده به 

3:1 است. H 

 اقتصادی-عوامل اجتماعی یرهایمتغ ایک نمونهت tنتایج آزمون  .7 دولج

 نتیجه آزمون شاخص
Test value=3 

ین
نگ

میا
 

t  جه
در

ی
زاد

آ
 

دد 
ع

ی 
دار

عنا
م (

si
g

ت  (
فاو

ت

ین
نگ

میا
 

 درصد اختالف 61فاصله اطمینان 

 باالیی پائینی

 94. 45. 696. 000. 55 5.709 3.70 قبول 12سؤال 

 83. 28. 554. 000. 55 4.040 3.55 قبول 11سؤال 

 1.10 68. 891. 000. 54 8.408 3.89 قبول 10سؤال 

 1.26 82. 1.036 000. 54 9.423 4.04 قبول 11سؤال 

 40. 14.- 127. 350. 54 943. 3.13 رد 11سؤال 

 14. 43.- 145.- 306. 54 1.033- 2.85 رد 19سؤال 

 67. 13. 400. 005. 54 2.934 3.40 قبول 10سؤال 

-اجتماعیعوامل  یهاشاخص یانمونهاز آزمون تک  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

 نیهمچن .است قبولقابل 10و  11و  10و  11و  12شاخص  1Hگفت فرض  توانیماقتصادی 

فرض که  شودیممشخص اقتصادی -اجتماعیعوامل  یهاشاخص یانمونهاز آزمون تک 

 0Hدر حوزه  شودیمکه مشاهده  گونههمان .است قبولقابل 19و  11 یهاشاخص

ع تنو گسترش از: اندعبارتبر آزادی اطالعات  رگذاریتأثاقتصادی عوامل  -اجتماعی

آگاهی شهروندان از تعریف آزادی اطالعات و درک نتایج آن و انحصاری نبودن ، هارسانه

در حوزه  شدهینیبشیپبا توجه به روندهای  رسدیمدر دست دولت. به نظر  هارسانه

امنیت شغلی و اقتصادی ، ترسختبا تداوم وضع قوانین مجازاتی ، اجتماعی-اقتصادی
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 عالوهبه .شودیمبه منابع ثروت و قدرت بیشتر  هارسانهو وابستگی  افتهیکاهشخبرنگاران 

 فت.کیفی ادامه خواهد یا ازنظرجامعه  یافتگیتوسعهبا هدف  هارسانهروند گسترش تنوع 

 است؟ بوده میزان چه فناوری به-تخصصی عوامل یرهایمتغ یاثرگذار چهارم: سؤال

0H : یا  ترکوچک آوریفن-عوامل تخصصی یهاشاخصمیانگین امتیازات داده شده به

3:0 .است 0مساوی  H 

H1 : است 0بیشتر از  آوریفن-عوامل تخصصی یهاشاخصمیانگین امتیازات داده شده به. 

3:1 H 

 آوریفن-عوامل تخصصی یهاشاخص ایک نمونهت tنتایج آزمون  .8جدول 

 شاخص
نتیجه 

 آزمون

Test value=3 

 t میانگین
درجه 

 آزادی

عدد 

معناداری 

(sig) 

تفاوت 

 میانگین

 61فاصله اطمینان 

 درصد اختالف

 باالیی پائینی

55. .03 291. 028. 54 2.257 3.29 قبول 11 سؤال

 26. 34.- 036.- 808. 54 244.- 2.96 رد 16 سؤال

 13. 49.- 182.- 249. 54 1.166- 2.82 رد 03 سؤال

 19. 41.- 109.- 472. 54 724.- 2.89 رد 02 سؤال

 70. 18. 436. 001. 54 3.379 3.44 قبول 01 سؤال

 1.07 61. 836. 000. 54 7.250 3.84 قبول 00 سؤال

 1.44 1.03 1.236 000. 54 11.925 4.24 قبول 01 سؤال

 1.44 1.07 1.255 000. 54 13.831 4.25 قبول 01 سؤال

-تخصصیعوامل  یرهایمتغ یانمونهاز آزمون تک  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

 .است قبولقابل 01و  01و  00و  01و  11 یرهایمتغ 1Hگفت فرض  توانیم آوریفن

-صیتخصعوامل  یهاشاخص یانمونهاز آزمون تک  آمدهدستبهبا توجه به نتایج  نیهمچن

حوزه  در است. قبولقابل 02و  03و  16 یرهایمتغ0H فرض گفت  توانیم آوریفن

 هارسانهط تحلیل و تفسیر اطالعات توس، نتیجه گرفت که انتشار توانیم آوریفن-تخصصی

 شیافزا مؤثر خواهد بود.آزادی اطالعات  بر رمستقلیغ یهاتیمالکمتناسب با خواست 
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ه و استفاد نگاریروزنامه یاحرفهتقید به اخالق ، اطالعات یآورجمعتخصص در ، مهارت

ابراین با بن؛ خواهد بود رگذاریتأثنوین ارتباطی در تحقق آزادی اطالعات  یهایتکنولوژاز 

طح یش سنتیجه گرفت که با افزا توانیمدر این حوزه  شدهیآورجمعتوجه به اطالعات 

د رون نیهمچن خواهیم بود. گراتوسعهشاهد رشد خبرنگاران بصیر و ، جامعه یهایآگاه

 یآورجمعو افزایش مهارت و تخصص در  هارسانهارتباطی در  یهایتکنولوژاستفاده از 

 ادیآز بر اثرگذار عوامل بررسی منظوربه رو به گسترش است. نگارانروزنامهاطالعات 

 .دهدیمنشان  میانگین رتبه زیر جدول: شودیم استفاده فریدمن آزمون از اطالعات

 عوامل اثرگذار بر آزادی اطالعات یبندرتبه .9جدول 

 رتبه میانگین عوامل

 29/0 اقتصادی-عوامل اجتماعی

 61/1 آوریفن-عوامل تخصصی

 69/2 عوامل حقوقی

 61/2 عوامل سیاسی

 61/1با مقدار  آوریفن-تخصصی عواملو  29/0 با مقداراقتصادی -عوامل اجتماعی

 .استدارای کمترین رتبه  61/2دارای بهترین رتبه و عوامل سیاسی با مقدار 

 تحقیق ایجنت و قبلی مباحث به توجه با. سناریوهای متصور برای آزادی اطالعات در مطبوعات

 محتمل هایسناریو، شده پیمایش نتایج بر اساس و ترسیم را آینده سناریوهای فضای توانیم

 خراجاست متغیرهای دودوبه تقاطع از، احتمالی سناریوهای نگارش یبرا .نمود شناسایی را

 تدوین هب ابعاد از هریک در نامطلوب و مطلوب وضعیت گرفتن نظر در با و برده بهره شده

، ادیاقتص-سیاسی دو بعد در احتمالی یهاتیقطع عدم به توجه با. میپردازیم سناریوها

 ،نامطلوب و مطلوب دو حد در متصور روندهای و فناوری، تخصصی-حقوقی و اجتماعی

 یهااهماست مطالعات میدانی تحقیق حاضر در  ذکرانیشا کرد. تدوین سناریو چهار توانیم

 .ستاحاضر مربوط به وضعیت پیشین  یهاافتهیپایانی دولت دهم صورت گرفته است و 

بر  یامالحظهقابلتأثیرات ، موجود در دولت یازدهم یارسانهاست فضای باز  محتمل
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ش رو پی یوهایسنار دیتردخواهند گذاشت وبی  ندهیدر آ موردبررسیو روندهای  هاشرانیپ

 دور با تغییرات جدی مواجه گردند. چنداننه یاندهیآممکن است در 

 

، آبی آسمان، راست نمودار(-)قسمت باال2شماره در سناریوی . آسمان آبی وی( سنارالف

، افتهیهتوسعجامعه ، فضای سیاسی باز، کنایه از فضایی باز و روشن است. در این سناریو

، عبارتی هب پیشرفته و قوانین حقوقی شفاف و معتدل است. یارسانهفناوری ، اقتصاد قدرتمند

، آن یهانهیهزو ضمن پذیرش  نگردیمیک اصل مترقی  عنوانبه، دولت به آزادی اطالعات

، افتهیگسترش هارسانه تنوع .بخشدیمانقباضی خود را تمرکز کمتری  یارسانهسیاست 

به منابع  هارسانهو با کاهش روند وابستگی  شدهنیتأمامنیت شغلی و اقتصادی خبرنگاران 

شفاف سبب  نیقوان .کندیمافزایش آزادی بیان و اندیشه پیشرفت بیشتری ، قدرت و ثروت

از قانون مطبوعات صورت نگیرد. با افزایش مهارت و تخصص  یاقهیسلتا تفسیر  گرددیم
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روند انتشار و تحلیل و تفسیر اطالعات متناسب با ، نگاریروزنامهاطالعات و شم  یآورجمع

که خود باعث برخورداری جامعه از اطالعات  ابدییممستقل افزایش  یهاتیمالکخواست 

 یهایتکنولوژبه همراه گسترش استفاده از ، موارد یتمام و منظم است. شدهیبندطبقه

یف گسترده و در اختیار ط افتهیانتشار ترعیسرتا اطالعات هرچه  گرددیمارتباطی نوین سبب 

 است.

 یارسانهفناوری ، (نمودار چپ-باال قسمت)1شماره  سناریوی در. آلودمهآسمان  وی( سنارب

امعه بسته و فضای سیاسی ج شدهفیتضعپیشرفته و قوانین حقوقی شفاف است اما اقتصاد 

از قانون  یاهقیسلقوه قضائیه قوانینی شفاف و معتدل دارد لذا تفسیر ، این سناریو در .است

یک نظام ارتباطی مدون و مکتوب بومی از دیگر  وجود .ستین ریپذامکانمطبوعات 

شاهد افزایش سطح ، بعد تکنولوژیکی و فناوری روز در این سناریو است. یهاشاخص

خواهیم بود که قادرند  گراتوسعهبصیر و ، جامعه و رشد خبرنگاران آگاه یهایآگاه

یل و تفسیر تحل، انتشار رمستقلیغوابسته یا  یهاتیمالکاطالعات را بدون توجه به خواست 

ات کاسته در مطبوع هارسانهاز تنوع ، ه فضای بسته سیاسیبا توجه ب، بعد اجتماعی در .نمایند

جامعه خواهد شد که آگاهی  یافتگیتوسعهو این امر خود باعث محدودنمودن  شده

بعد اقتصادی و در فضای بسته  در .دهدیمشهروندان را از تعریف آزادی اطالعات کاهش 

را  هانآاعمال و امنیت شغلی  یترسختقوانین تنبیهی ، جهت کنترل خبرنگاران، سیاسی

مطبوعات بیشتر و بیشتر به منابع قدرت و ثروت وابسته  نمود ومتزلزل و ناپایدار خواهد 

 .شوندیم

فضای سیاسی ، (نمودار راست-پایین قسمت)0شماره  سناریوی در. کماننیرنگ وی( سنارج

و  محدود و قوانین حقوقی مبهم یارسانهفناوری ، اقتصاد قدرتمند، افتهیتوسعهجامعه ، باز

تمرکز کمتری داشته و جامعه در ، دولت یارسانهسیاست ، این سناریو در رادیکالی است.

دولت به ، توجه به این نگرش با .ردیگیمآزادی اطالعات قرار  یتوسعهمعرض رشد و 

 در .داردناسرارگرایی و کتمان گرایی اعتقادی نداشته و محدودیتی جهت انتشار اطالعات 

آگاهی  دانشهرون .ابدییمجامعه افزایش  یافتگیتوسعهبا هدف  هارسانهتنوع ، بعد اجتماعی

بیشتری از تعریف آزادی اطالعات و اجزاء و مختصات آن دارند و این موضوع سبب 
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د اقتصادی بع در .تا درک بیشتری از نتایج و پیامدهای آزادی اطالعات داشته باشند گرددیم

امنیت شغلی و اقتصادی خبرنگاران ، وجه به شرایط سیاسی و اقتصادی دولتو با ت

به منابع قدرت  اهرسانهوابستگی مالی ، و با رشد اقتصادی اقشار گوناگون جامعه افتهیشیافزا

روند محدودسازی حق جستجو و انتشار آزادانه ، بعد حقوقی در .شودیمو ثروت کمتر 

توجه به  با ی و حق آزادی بیان و قلم را خواهیم داشت.عدم افشای منابع خبر، اطالعات

 ستند وهقوانین مبهم  کهییو ازآنجاتشدید شده  هاتیمحدود، و افراطی رانهیگسختقوانین 

از قانون  یاقهیسلهرکس قادر خواهد بود تفسیری  نیستند از شفافیت کافی برخوردار

توجه به فقدان وجود خبرنگاران  با، بعد تخصصی و فناوری در مطبوعات به عمل آورد.

اعمال  با .اجتماعی خواهیم بود یهایآگاهشاهد کاهش سطح ، گراتوسعهآگاه و ، بصیر

 هاسانهرخبرنگاران ماهر و متخصص هر چه بیشتر از فضای ، یاقهیسلقوانین افراطی و تفسیر 

 نگاریروزنامهاطالعات و شم  یآورجمعدور شده و شاهد کاهش سطح مهارت و تخصص 

 .خواهیم بود

فضای سیاسی ، (نمودار چپ-پایین قسمت)1شماره  یویدر سنار. غروب زمستانی وی( سنارد

حدود و جامعه م یارسانهفناوری ، قوانین حقوقی مبهم و رادیکالی، شدهفیتضعاقتصاد ، بسته

 .بردیمدر رکود به سر 

متمرکز در اختیار دولت بوده و جامعه در معرض آزادی اطالعات  صورتبه هارسانه

 دولت با توجیه حفظ شرایط سیاسی و امنیت ملی یارسانه استیس .ردیگیممحدودتری قرار 

و رویکرد دولت در جهت محدودسازی  ابدییمبه سمت اسرارگرایی و کتمان گرایی سوق 

، ت حزبیمطبوعات وابستگی بیشتری به تعلقا، یابستهفضای  نیدر چن .استانتشار اطالعات 

 تریانحصاربا ، بعد اجتماعی و فرهنگی در .سیاسی خواهند یافت یهاشیگراگروهی و 

ار ایجاد نگرش و ترویج تغییر رفتار در اختی، دادن آگاهی، شدن مالکیت و مدیریت مطبوعات

 .شودیمشهروندان و نهادهای حکومتی کانالیزه 

امنیت شغلی و اقتصادی ، ترسختبا تداوم وضع قوانین مجازاتی ، در بعد اقتصادی

 .شوندیمبیشتر و بیشتر به منابع قدرت و ثروت وابسته  هارسانهو  ابدییمخبرنگاران کاهش 

 هاآن اما با مدیریت و مالکیت، ابندییمبه لحاظ تعداد تکثر  هارسانه هرچند، بعد حقوقی در
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رار وابسته حکومتی ق هایسازمانانحصاری و شبه انحصاری در اختیار دولت و یا  صورتبه

ای عدم افش، که این خود روند محدودسازی حق جستجو و انتشار آزادانه اطالعات رندیگیم

، بعد تخصصی و فناوری در .منابع خبری و حق آزادی بیان و قلم را تشدید خواهد نمود

 محدود گشته و انتشار آزادانه اطالعات را هارسانهتباطی نوین و ار یهایتکنولوژاستفاده از 

 تدریجی خبرنگاران یو نابودشاهد افول ، این باتالق در خواهد ساخت. روروبهبا مشکل 

فسیر روند انتشار و تحلیل و ت گرددیمخواهیم بود که خود سبب  گراتوسعهبصیر و ، آگاه

گ شدن نابودی و کمرن با دیکته شود. رمستقلیغ یهاتیمالکاطالعات متناسب با خواست 

اطالعات و شم خبرنگاری کاهش  یآورجمعمهارت و تخصص ، حضور متخصصین

 .ابدییم

 گیرییجهنت

 توانیم ودوجباایناست ولی  ینیبشیپرقابلیغاین حقیقت همچنان پابرجاست که آینده 

، روزاینا کرد. فکرهمآینده  یهانهیگزکرد و درباره  ینیبشیرا پاز تحوالت آینده  یاپاره

نیم محدود( یا تالش ک طوربهامکاناتی وجود دارد که خود را برای آینده آماده کنیم )البته 

 فعال آینده را شکل دهیم. صورتبهکه 

ه ب، که سناریوهای محتمل دهدیمنظرات خبرگان نشان  یبندجمع، از منظر سناریوها

ابق شکل حالت مط نیترنانهیبدب البته غبارآلود گرایش دارد.نحوی به سمت سناریو آسمان 

 یبآحالت نیز در سناریو آسمان  نیترنانهیبخوشقرار دارد و ، غروب زمستانی ویدر سنار

 .شودیم واقع

-وضعیت حقوقی، محتمل یویدر سنار، دهدیمکه نتایج تحقیق نشان  گونههمان

دل پیشرفته و قوانین شفاف و معت یارسانهفناوری ، بودهفناوری در حد مطلوب ، تخصصی

اقتصادی با فضای بسته سیاسی و ضعف ، اجتماعی-سیاسی در بعد، سوی دیگر از است.

د و از روندهای موجو شدهینیبشیپمسلم است سناریوهای  آنچه هستیم. روروبهاقتصادی 

رای مقابله با ب رانیا متصور بود. هاآنقطعیتی برای  توانینماستحصاء شده و  خبرگاننظرات 
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فراوانی دارد که باید در تقویت و حفظ آن کوشش نموده  یهاتیظرف، سناریوهای مختلف

 و هوشمندانه از آن استفاده کند.

 هاپیشنهاد

 یسعهتویک ضرورت نگریسته و در عمل به  عنوانبهالزم است دولت به آزادی اطالعات -2

 صحیح آن کمک کند.

 مستقل رشد نمایند. یهارسانهست دولت بستری ر ا فراهم کند تا ضروری ا-1

اصحاب رسانه را به رسمیت شناخته و به آن  یهیاولقوه قضاییه و دولت بایستی حقوق --0

صنفی  یهاتشکلعضویت و فعالیت در ، بایستی از حق ایجاد خبرنگاران احترام گذارند.

 برخوردار باشند.

م ارتباطی مدون و مکتوب سازگار با نیازهای روز جامعه و بازنگری و تدوین یک نظا-1

 کشور.

 نماید تا بستر ظهور و رشد مطبوعات متنوع مهیا شود. ریزیبرنامه یاگونهبه دیبادولت -1

الزم برای افزایش سطح آگاهی شهروندان را فراهم سازد تا  یهانهیزمبهتر است دولت -9

 یاهبرنامه، کار با برگزاری سمینارها نیا شناخت کافی از آزادی اطالعات حاصل شود.

از  یزئج عنوانبهحتی  هادانشگاهچاپ کتاب و پرداختن به آن در ، یونیزیتلورادیویی و 

 .شودیمواحدهای درسی میسر 

دند و گر مندبهرهامنیت شغلی و اقتصادی مناسب  از دیباخبرنگاران و اصحاب رسانه  -0

 خاص قرار گیرند تا بی دلهره از آینده خود به فعالیت بپردازند. یامهیبتحت پوشش 

 یهالسلوبه تربیت خبرنگاران متخصص و متعهد همت گمارد تا  ضروری است دولت-1

 الم و توانا باشند.س یارسانهجامعه  دهندهلیتشک

 منابع

و مراحل تولید نظریه  فنون ی پژوهش کیفی؛مبان(. 2063) .تیجولاستراوس، انسلم و کربین، 
 .نی نشر :تهران، ترجمه ابراهیم افشار، یانهیزم



055 

ال
س

 
وم

س
 ،

ره 
ما

ش
21 ،

ز 
ایی

پ
69

 

 

 آزادی اطالعات و سناریوهای آینده 

 

 

ها و : چالشیاخالق کاربرد (. 2063) ی.مهد، زادهیو عل احمدی، ریو دبی محمدتقاسالمی، 

 .علم و فرهنگ اسالمی پژوهشگاه :قم، یدر اخالق عمل یننو یهاکاوش

 .دادگستر نشر :تهران، ی اطالعاتآزاد(. 2010) انصاری، باقر.

 .سمت انتشارات :تهران، رسانه حقوق(. 2062) انصاری، باقر.

از تارنمای  شدهبرگرفته(. ایران در آغاز راه آزادی اطالعات است، 2061) انصاری، باقر.

 http://www.sdil.ac.irی حقوقی شهر دانش، هاپژوهشمؤسسه مطالعات و 

 در کیفی پژوهش یشناسروش(. 2010، حسن. )فردییدانا آذر، عادل؛ الوانی، مهدی؛
 . تهران: اشراقی، صفار.مدیریت

 :(. تهرانآماری تحلیل) مدیریت در آن کاربرد و (. آمار2011) ی، منصور.مؤمن آذر، عادل؛

 دوم. جلدسمت،  انتشارات

-یو ثبات سیاس هارسانهمقاالت همایش  مجموعهو امنیت ملی،  مطبوعات .اکبریعلآقایی، 

 پژوهشکده مطالعات راهبردی. انتشارات :تهراناجتماعی جمهوری اسالمی ایران، 

 آزاد دانشگاه انتشارات مرکز ، تهران:مدیریت در تحقیقروش (. 2019) خاکی، غالمرضا.

 اسالمی.

ی حوزه سالمت هاثمن ی:ردولتیغ هایسازمانپاسخگویی  پژوهیآینده .(2063) .نینگخانلو، 

 یت.حسابداری و مدیر دانشکدهعالمه طباطبایی،  دانشگاهدکتری،  رساله، و بهداشت

 علوم تحقیقات. واحد :تهران، ی تحقیق پیشرفتههاروش(. 2010) دالور، علی.

 ،1113شماره ، اعتماد روزنامهدسترسی آزاد به اطالعات،  حق(. 2/6/62) .حامدکاویانی، 

 .6صفحه 

 اقتصادی – اجتماعی تحقیقات در ساختاری معادالت یسازمدل(. 2011) کالنتری، خلیل.

 صفا.فرهنگ  :تهران ،(LISREL – SIMPLIS برنامه با)

ی تطبیقی اخبار جنایی صفحه حوادث بررس(. 2063) .یحسنعل ،زادگانموذن  ،اصغریعلکیا، 

 .01-11، (01)20، پژوهش حقوق عمومیی کشور، هاروزنامه

http://www.sdil.ac.ir/
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 محمد سید و علی ی یمحمدول ، ترجمهعاملی تحلیل آسان راهنمای(. 2012) کالین، پاول.

 حسین. امام دانشگاه سندسی، تهران: میر

 .http:/www.en.rsf.org دسترسی در تارنماقابلگزارشگران بدون مرز، 

: ان، تهربین آینده و راهبرد وندیپ ی سناریو؛طراح(. 2063) .هانس؛ باند هولد، ماتسلیندگرن، 

 .دفاعی یو فناور علوم پژوهیآیندهمرکز 

، نهادها و هاشهیاند تحول در جهان معاصر؛ ارتباطات(. 2011) کاظم. نژاد، دکتر معتمد

 .شهر تهران نشر ، تهران:ای ارتباطیعملکرده

ی انتقادی و هادگاهیدی بنیادی، هاشهیانداطالعاتی:  جامعه(. 2011) معتمد نژاد، کاظم.

 .ی ارتباطاتهاپژوهش مرکز ، تهران:اندازهای جهانیچشم

: انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، یجمعارتباط لیوسا(. 2063) معتمد نژاد، کاظم.

 .هشتم چاپ

مطالعات و توسعه  دفتر :تهران، ارتباطات حقوق(. 2011) .ایرؤمعتمد نژاد، کاظم؛ معتمدنژاد، 

 .دوم چاپرسانه، 

های سازمان و دولتی مدیریت) کیفی و کمی تحقیق یهاوشر(. 2063) ای. ناب، دیوید مک
 صفار.انتشارات  :تهرانآزمندیان،  و واعظیترجمه ، (غیرانتفاعی

ی انتقادی، هادگاهیدی رایج و هاشهیاند ی رسانه:هاهینظر(. 2016) .محمد دیسمهدی زاده، 

 .91-12-11-21صفحات همشهری،  انتشارات :تهران
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