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چکیده 
در این پژوهش با استفاده از مدلهای مختلف خطمشی گذاری و به کمک شاخصهایی که از
مدلهای موردتأکید استادان دانشگاهی مرتبط با رسانه و علوم ارتباطات و همچنین کارشناسان رسانه
بهدست میآید ،الگوی خطمشی فرهنگی مراکز استانی صداوسیمای جهموری اسالمی ایران حاصل
میشود؛ سپس با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسلهمراتبی شاخصهای مدل ایجادشده الویتبندی
میشوند .در ادامه با روش دلفی در چند مرحله با تعیین فراوانی پاسخهای جمعآوریشده ،عوامل آسیب
فرایند جاری خطمشیهای فرهنگی مراکز صداوسیما شناسایی میشود .درنهایت آسیبهای شناساییشده
به روش فرایند تحلیل سلسلهمراتبی الویتبندی میشوند .در این پژوهش دو جامعه آماری شامل استادان
دانشگاهی حوزه رسانه و علوم ارتباطات و کارشناسان و مدیران ارشد رسانه در پنج دبیرخانه استانی مراکز
صداوسیما تعیین شد و به روش نمونهگیری نسبی طبقهای نمونهها انتخاب شدند .نتایج روش فرایند
تحلیل سلسلهمراتبی نشان داد که «توجهنکردن به دستیابی و دریافت اطالعات مرتبط با مراکز
صداوسیما» توسط معاونت مجلس و استانهای صداوسیما ،در زمان تدوین خطمشیهای فرهنگی برای
مراکز ،مهمترین آسیب است.
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.1مقدمه 

در عصر حاضر ،رسانهها واسط بین مردم و طراحان مهندسی فرهنگی هستند .طراحان
مهندسی فرهنگی طراحی نقشه کالن فرهنگی را بر عهده دارند ،رسانه صداوسیما یکی از این
ابزارها است .از طریق صداوسیما آنچه طراحی شده است به درون اجتماع راه مییابد .رسانهها با
آموزش ،توزیع و تعمیم ارزشهای فرهنگی ،از یکسو و پاالیش فرهنگ جامعه ،از سوی دیگر،
امکان اجرای طرحهای فرهنگی را در جامعه فراهم میسازند (قاسمی.)1386 ،
این پژوهش درصدد است تا فرایند جاری در تدوین خطمشی فرهنگی را که توسط معاونت
امور مجلس و استانهای صداوسیما برای مراکز استانی وضع میشود ،آسیبشناسی کند.
سیاستگذاری در سازمان صداوسیما را شناسایی و آسیبهای در مراکز صداوسیما ارائه دهد تا
نتایج آن بهصورت کاربردی مورداستفاده مدیران و خطمشیگذاران رسانه صداوسیما قرار گیرد.
در بیان مسئله باید اشاره داشت که بهدلیل تأثیرگذاری عمیق رسانه ملّی بهعنوان
گستردهترین ابزار دولتی در ایران که انتقالدهنده فرهنگها و افکار است از یک سو و از سویی
بهدلیل افزایش شبکههای مختلف استانی در سالهای اخیر ،همچنین وجود تنوع فرهنگی در
سطح کشور ،شناسایی آسیبهای فرایند جاری خطمشیهای فرهنگی مراکز استانی ضروری به
نظر میرسد.
ازآنجاکه در ایران ،نهادهایی ازجمله «شورای نظارت بر صداوسیما» و «شورای عالی انقالب
فرهنگی» بر صداوسیما نظارت دارند و به تدوین و سیاستگذاری برای صداوسیما مشغول هستند
و عوامل دیگری چون ذینفعان و ذینفوذان زیادی بر خطمشیهای آن اثر میگذارند؛ بنابراین
باید خطمشیهای فرهنگی وضعشده برای مراکز استانی ،توسط معاونت امور مجلس و
استانهای صداوسیما با توجه به این تأثیرات تدوین شود.
این پژوهش با هدف شناسایی آسیبهای موجود در فرایند خطمشیهای فرهنگی مراکز
استانی صداوسیما صورت گرفته است.

.2مبانینظریوپیشینهپژوهش

رسانهای .فریدمن ،)2008( 1در نظریه خود ،دو مدل از سیاستگذاری رسانهای

سیاستگذاری

ارائه میدهد که هر یک برگرفته از مفاهیم دو مکتب «پلورالیسم »و «نئولیبرالیسم» است .او
همچنین نشان میدهد که چگونه ارزشهای زیربنایی این دو مکتب در ساختار سیاستگذاری
رسانهای تأثیرگذار بودهاند.

1. Des Freedman
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فریدمن ( ،)2008بر اساس مدل «پلورالیسم» ،بحث میکند که نوعی مرکزیت در
سیاستگذاری برای رسانهها در این مدل وجود دارد .از ارزشهای اصلی مدل سیاستگذاری در
مکتب «پلورالیسم» ،حفظ بازیگران متعدد در حوزه سیاستگذاری ،ایجاد فضای باز رقابتی و
حفظ منافع همه گروههای ذینفع در جامعه در فرایند سیاستگذاری رسانهای است .مدل بعدی
که فریدمن ( ،)2008به معرفی آن میپردازد ،مدل سیاستگذاری رسانهای است که با توجه به
مبانی مکتب نئولیبرال طراحی شده است که با نقش دولت در تصمیمگیریهای بازار رسانه
مخالف است و معتقد است باید به بازار آزاد روی آورد .بحث در مورد سیاستگذاری رسانهای
بدون بحث درباره نوع و میزان دخالت دولت دقیق نخواهد بود.
اسمیت ،)2007( 1رویکرد سیاسی جدیدی معرفی میکند که مدلهای سیاستگذاری در
انگلستان را تغییر داده است .ازجمله این تغییرات ،افزایش تعداد افراد دخیل در سیاستگذاری
رسانهای و همچنین بازشدن عرصههای جدید سیاستگذاری است .وی مروری تاریخی بر
مدلهای سیاستگذاری رسانهای در انگلیس دارد و نشان میدهد که چگونه قبالً این
سیاستگذاریها توسط دولت و با نظارت مستقیم آن صورت میگرفت؛ درحالیکه امروزه این
کنترل از میان رفته است (روشندل و همکاران.)1391 ،

2

خطمشیفرهنگی .اشلینگر ( ، )2009پژوهشی باعنوان «سیاست خطمشی فرهنگی»
سیاست 
ارائه کرد و در آن به نقشهای روشنفکران در شکلدادن به خطمشی فرهنگی پرداخت .وی بیان
میکند ،خطمشیهای فرهنگی در تقاطع بین فرهنگ و سیاست ساخته میشود؛ درحالیکه حوزه
و هدفهای آن ممکن است با توجه به فضا و زمان تغییر کند ،خطمشی فرهنگیِ همزمان بهطور
مشخص روشهای مختلف زندگی و روشهای تولید فرهنگی ،توزیع و مصرف را در رابطه با
شکل نهادینه دولت پیش میکشد .خطمشی فرهنگی ،اگر بهطور وسیع درک شود ،در قالب
تنشهای بین سود و ارزش زیباییشناختی ،با تغییر مدام مرزهای بین خصوصی و عمومی،
اختالفات ورودی و خروجی اجتماعی و فرهنگی و غیره قرار میگیرد .در بسیاری از کشورها،
خطمشی فرهنگی معاصر دارای بُعد مهم اقتصادی و اجتماعی است .در بعضی فرمولها ممکن
است عرصههای نهادینه مانند آموزش ،هنرها و پخش را در بربگیرد .بههرحال آنچه برای مقاصد
کنونی مهم است آن است که در عملیترین زمینهها خطمشی فرهنگی در داخل سیستمهای
سیاسی و جوّ عمومی دولتها خود را نشان میدهد؛ درنتیجه ،رابطه آن با مسائل هویت ملّی
جداییناپذیر است .

1. Paul Smith
2. Philip Schlesinger
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سیاستگذاری .الوانی و هاشمیان ( ،)1387یکی از مهمترین نقاط

نسبت بین فرهنگ و 
ضعف حاکم بر سیاستگذاری فرهنگی را ناشی از عدمبهرهگیری از مدلی مناسب میدانند .آنها
در پژوهش خود باعنوان «ارائه مدل بومی سیاستگذاری فرهنگ» اشاره میکنند که برخی از
منظر استعاره ماشین به این پدیده مینگرند و فرهنگ را قابلمهندسی و کنترل مکانیکی میدانند
و برخی دیگر از منظر ارگانیک به آن نگاه میکنند و در حد افراطی ،قائل به عدمامکان مدیریت
آن شده و یا از مدیریت آشوبناک آن خبر دادهاند .در این پژوهش به ضرورت دستیابی به مدل
بومی سیاستگذاری فرهنگی اشاره و به این نکته توجه شده است که فرهنگ را نه میتوان
کنترل و مدیریت مکانیکی کرد و نه به صالح است آن را به حال خود رها کرد؛ بلکه میتوان و
باید با مدنظرقراردادن فراوانی و پیچیدگیهای مؤلفهها و متغیرهای فرهنگی با رویکردی برگرفته
از مدیریت آشوب به سیاستگذاری فرهنگی پرداخت و به این اشاره دارد که مدل ارزیابی متوازن
قابلیتهای ویژهای برای تبدیلشدن به الگوی سیاستگذاری فرهنگی بومی دارد که این امر
نیازمند اهتمام روزافزون مدیران و سیاستگذاران فرهنگی و اصحاب نظر و عمل در این عرصه
است.

1

نظريه میانجیبین رسانهوجامعه .دنیس مک کویل با نظریه میانجی و خصایص آنها،
رسانهها را بیشتر وابسته به نهادهای سیاسی ،اقتصادی ،حقوقی و غیره میداند تا کنترلکننده
آنها« .دنیس مک کویل» با تأکید بر روابط متقابل نهادهای سیاسی ،اقتصادی و حقوقی ،اصول
حاکم بر روابط رسانه و جامعه را چنین بیان میکند .1 :فلسفه و هنجارهای حاکم بر فعالیت
رسانهها نشأتگرفته از پیشفرضهای ایدئولوژیک است؛  .2قوانین رسمی برخی محدودیتها را
برای رسانهها ایجاد میکند؛  .3مناسبات اقتصادی حاکم بر فعالیت رسانهها باید شناسایی شود؛
 .4پیوندهای غیررسمی بین رسانهها و نهادهای آموزشی ،فرهنگی ،دینی و غیره باید موردتوجه
قرار گیرد؛  .5رسانهها بهعنوان نقطه عطف مشترک انواع تجربههای جداگانه و هماهنگکننده
اطالعات ،تجربهها و معارف مخاطبان هستند (عقیلی و همکاران.)1389 ،
یکی از پژوهشهای مشابه در داخل ایران پژوهشی باعنوان «موانع اجرای سیاستهای
فرهنگی کشور طی برنامههای اول تا چهارم توسعه :بررسی تجربیات مدیران فرهنگی» است که
با بررسی برنامههای اول تا چهارم توسعه در بخش فرهنگ نشان میدهد ،تنها بخشی از
سیاستهای فرهنگیِ مندرج در این برنامهها اجرا شده و تا رسیدن به نتایج مطلوب ،راه درازی در
پیش است .اگر از منظر دانش سیاستگذاری به این مسئله نگریسته شود از علل عمده این
عدماجرا ،عوامل بازدارنده اجرای سیاستهای فرهنگی کشور هستند .در این پژوهش تالش شده
1. Dennis Mac Kvayl
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است با بهرهگیری از تجربهها و دیدگاههای مجریان سیاستهای فرهنگی کشور طی  21سال
گذشته و نیز خبرگان عرصه فرهنگ ،علل و عوامل این امر ،استخراج و تعامالت این عوامل در
قالب مدلی عرضه شود .مدل حاصل پژوهش به تحلیل عوامل بازدارنده اجرای سیاستهای
فرهنگی در پنج حوزه «نظام سیاستگذاری کالن کشور»« ،نظام فرهنگی کشور»« ،نظام
سیاستگذاری فرهنگی کشور»« ،جامعه (مردم)» و «تعامل نظام فرهنگی و جامعه» میپردازد.
در «نظام سیاستگذاری فرهنگی کشور» در مرحله سوم فرایند سیاستگذاری فرهنگی کشور،
بهدلیل ارزیابی ناکامل و ارزیابی نکردن پیامدها و آثار اجرای سیاستها ،سیستمهای اجرا و
تدوین ،بازخوردهای ناقصی دریافت میکنند و بدین ترتیب نمیتوانند کاستیهای خود را بهموقع
و بهدرستی برطرف کنند .در یک الیه فراتر از نظام سیاستگذاری فرهنگی« ،نظام فرهنگی
کشور» قرار دارد که نظام سیاستگذاری فرهنگی در درون آن فعالیت میکند .در این نظام ،سه
عامل اصلی شامل توجهنکردن به اقتضائات عرصه ماهیتاً پیچیده فرهنگ ،فقدان نظریه فرهنگی
بومی و مورداجماع و نبود تحول نهادی در نظام فرهنگی متناسب با تغییر نگرشها پس از
انقالب ،عواملی هستند که بر نظام سیاستگذاری فرهنگی تأثیر میگذارند و باعث میشوند این
نظام نتواند بهخوبی عمل کند و اهداف خود را بهطور کامل محقق سازد .درنهایت «نظام
سیاستگذاری کالن کشور» نیز بهدلیل عدمانسجام و هماهنگی در سطح کالن ،بیتوجهی
مفرط به فرهنگ و بیتوجهی به رشد متوازن و همافزایی نظامهای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی
و سیاسی همراه یکدیگر بر نظام فرهنگی تأثیر منفی میگذارد و سبب کماثرشدن تالشهای
صورتگرفته در نظام فرهنگی برای ارتقای فرهنگی جامعه میشود (شریفزاده و همکاران،
.)1292
روششناسیپژوهش 

.3

ابزارگردآوریدادهایکیفیپژوهش .برای گردآوری دادهها در یک پژوهش علمی میتوان
از روشهای مختلف بهره گرفت .ازجمله روشهای متداول برای گردآوری دادههای میدانی
روش مصاحبه است (سرمد و همکاران.)1385 ،
بر اساس موضوع پژوهش ،ابزار گردآوری دادههای کیفی ،مصاحبه نیمهساختاریافته است و
پرسشها از قبل توسط پژوهشگر طراحی شدهاند؛ ولی در حین مصاحبه و با درنظرگرفتن جواب
مصاحبهشوندگان به تعمیق بیشتر مطالب پرداخته شده است.


جامعه پژوهش .جامعه آماری این پژوهش مدیران و کارشناسان ارشد سازمان در تهران و
دبیرخانههای مراکز استانی (خراسان رضوی ،خوزستان ،اراک ،مرکزی و زنجان) ،نهادهای قانونی
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تأثیرگذار بر خطمشیهای صداوسیما همچون «کمسیون مجلس شورای اسالمی»« ،شورای
عالی انقالب فرهنگی» و «شورای نظارت بر صداوسیما» و همچنین استادان دانشگاهی و
خبرگان موضوع رسانه هستند که منظور از خبرگان ،استادان دانشگاه باعنوان دکترا با پیشینه
علمی و پژوهشی در زمینه علوم ارتباطات و رسانه شامل پژوهشگران دانشگاههای «تهران»،
«عالمه طباطبایی»« ،واحد تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی تهران»« ،دانشگاه صداوسیما» و
همچنین از اعضای هیئتعلمی در دانشگاههای استانهای موردمطالعه با گرایشهای علوم
ارتباطات ،جامعهشناسی ،مدیریت فرهنگی و رسانه است.


تخمین حجم جامعه .تخمین حجم جامعه آماری اول (جامعه علمی) ،طبق بررسی و مطالعه
سامانههای دانشگاهی و همچنین دفاتر مطالعات و برنامهریزی «وزارت علوم» و فهرست اعضای
هیئتعلمی که با مراکز استانی صداوسیما همکاری دارند طبق جدول  ،1بهدست آمده است.
درخصوص تخمین حجم جامعه آماری دوم (جامعه کاربردی) ،طبق بررسی و مطالعه
سامانههای سازمانها و نهادهای خطمشیگذار بر رسانه و همچنین طبق ساختار و چارت
سازمانی و منطبق با استعالم معاونت برنامهریزی و امور مالی (مدیران کل و قائممقام ،معاونان
صدا ،سیما و برنامهریزی و امور مالی) جامعه آماری طبق جدول  ،2بهدست آمد.
جدول  .1اعضای هیئتعلمی دانشکدههای علوم ارتباطات و رسانه
دانشکدهياگروهعلومارتباطاتورسانه 
دانشگاه تهران
دانشگاه عالمه طباطبایی
دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران
واحد تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
دانشگاه پیام نور واحد مشهد
دانشگاه خوزستان
دانشگاه اراک
دانشگاه هرمزگان
دانشگاه زنجان
حجم جامعه اول (جامعه علمی)

جامعه  نمونه 
15
13
25
10
10
12
10
8
9
112

11
10
17
8
8
10
8
7
8
87
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جدول  .2تعداد جامعه کاربردی شامل اعضای شوراها و نهادهای تأثیرگذار رسانه و مدیران مراکز پنجگانه صداوسیما
پنجگانهصداوسیما 
شوراهاونهادهایتأثیرگذاررسانهومديرانمراکز 
شورای انقالب فرهنگی
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی
شورای نظارت بر رسانه
معاونت امور مجلس و استانهای صداوسیما جمهوری اسالمی ایران
صداوسیمای مرکز خراسان رضوی
صداوسیمای مرکز خوزستان
صداوسیمای مرکز هرمزگان
صداوسیمای مرکز مرکزی
صداوسیمای مرکز زنجان
حجم جامعه دوم (جامعه کاربردی)

جامعه  تعداد 
44
12
6
40
17
15
10
10
10
164

31
10
5
31
14
11
8
8
8
126



پژوهشهای کیفی .تعداد مصاحبهشوندگان ،بهعبارتدیگر ،حجم

نمونهگیری در

حجم و روش 
1
نمونه به اشباع نظری سؤالهای موردبررسی بستگی دارد؛ یعنی هر گاه پژوهشگر به این نتیجه
برسد که پاسخهای دادهشده و یا مصاحبههای انجامشده با افراد مطلع بهاندازهای به همدیگر
شباهت دارند که به تکراریشدن پاسخها و یا مصاحبهها منجر شدهاند و دادههای جدیدی در
آنها وجود ندارد ،تعداد مصاحبهها را کافی میداند و دست از مصاحبه میکشد (محمدپور و
رضایی.)1378 ،
روش نمونهگیری در مرحله اول پژوهش که تعیین شاخصهای مؤثر بر خطمشیهای
فرهنگی صداوسیما است ،نمونهگیری هدفمند قضاوتی و در مرحله دوم که آسیبشناسی فرایند
خطمشیهای فرهنگی صداوسیما است ،نمونهگیری طبقهای نسبی است.
ويافتهها 

دادهها
.4تحلیل 

ابتدا پژوهشگر با مطالعه پژوهشهای صورتگرفته و پیشینه پژوهش در داخل و خارج کشور
به شناسایی بعضی از متغیرها بر مبنای مطالعه مبانی نظری و ابعاد موردنظر در مدلهای
چهارگانه اقتضایی ،گروهی ،سیستمی و فرایندی پرداخت که بهصورت جدول  ،3مورداستناد قرار
گرفت.

1. Theoretical Saturation

22

چشمانداز مديريت دولتی  -شماره  - 26تابستان 1395

جدول  .3مستندسازی عناصر ابعاد موردنظر در مدل خطمشیگذاری فرهنگی رسانه بر اساس پیشینه پژوهش
مدل 

عامل 

شاخص 

منبعاخذمؤلفهوشاخص 

فرهنگی و
اجتماعی
اقتضایی

جغرافیایی و
اقلیمی

اقتضایی

سیاسی و قانونی
فنی

هویت
باورها
آدابورسوم

(فکوهی)1380 ،
) (Nijboer; 2009و (اسدی)1391 ،

تأثیر همجواری با کشورهای همسایه

(شکوهی)1389 ،

مهاجرپذیری

(جردن و راونتری)1380 ،

تنوع فرهنگی در مراکز

(موسوی)1392 ،

استاد باالدستی
دستورالعملهای ستادی
شورای انقالب فرهنگی

اساسنامه و قانون اداره صداوسیمای ج.ا.ایران
بخشنامهها و دستورالعملهای داخلی رسانه
مطابق با قوانین اداره صداوسیمای ج.ا.ایران

شورای نظارت بر صداوسیما

مطابق با اصل ( )175قانون اساسی

نقش و تأثیرات سیاسی مراکز
تأثیر فناوری بر فرهنگی
مدیریت دانش
تعامل خطمشی با سیستمهای اطالعاتی و
فنی

(حجازیفر)1391 ،
(الوانی و شریفزاده)1391 ،
(قاضیزاده فرد)1392 ،

)(Dye Thomas R. 2005

)(Richardson, William. 2007

(شاعیدی)1390 ،



مدل  عامل 

شاخص 

فرایندی

امکانات ،موقعیت و
اطالعات

اهمیت و موقعیت مرکز در فرایند خطمشی
گذاری (موقعیت)
رابطه بین خطمشی گذار و گروه هدف
(ساختار)
منابع انسانی توانمند (امکانات)

منبعاخذمؤلفهوشاخص 
)Peters, B. G. (2004

(داناییفرد)1392،
(الوانی؛ شریفزاده)1391 ،



مدل 

عامل 

گروهی

ذینفعان و ذینفوذان
(بازیگران)

مدل 

عامل 

شاخص 

منبعاخذمؤلفهوشاخص 

احزاب سیاسی (گروههای نهادینه)
فعاالن اجتماعی ))NGOs
افکار عمومی (ذینفوذ بیهنجار)
(ذینفوذ) افراد صاحب جایگاه در دستگاه
حکومتی

(گیوریان و ربیعی)1384 ،
)(Des Freedman, 2008

(داناییفرد)1392 ،
)(Schlesinger, 2009

سیستمی

محیط درونی (درون
دادها)

شاخص 

منبعاخذمؤلفهوشاخص 

(نیاز) مخاطبان رسانه
(میل) مخاطبان رسانه با بهرهگیری از
نظرسنجیها
(بازخورد) تأثیرات واکنشهای محیطی

(خان محمدی)1386 ،
(الوانی و شریفزاده)1391 ،
)(Donders Karen, 2010

(گیوریان و ربیعی)1384 ،
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بعد از شناسایی متغیرها بر مبنای مطالعه مبانی نظری پژوهش با استفاده از مصاحبه
نیمهساختاریافته در دو مرحله ،مصاحبه از خبرگان انجام گرفت به این صورت که در مرحله اول
با مصاحبه از خبرگان دو جامعه دانشگاهی و خبرگان کاربردی ،عوامل و شاخصهای مؤثر بر
خطمشیهای فرهنگی که در معاونت امور مجلس و استانها صداوسیما تدوین میشود ،شناسایی
شد .در این مرحله پانزده خبره دانشگاهی و کاربردی مراکز یادشده مصاحبه را تکمیل کردند و
بعد از تحلیل محتوا ،شاخصهایی که در جدول  ،3آورده شده است بهعنوان عوامل مؤثر بر
خطمشیهای فرهنگی مراکز شناسایی شد.
پس از تعیین شاخصهای مؤثر بر تدوین خطمشیهای فرهنگی رسانه با استفاده از روش
دلفی در چند مرحله به شناسایی آسیبهای فرایند تدوین خطمشی جاری در معاونت امور مجلس
و استانهای صداوسیما ،توسط خبرگان و کارشناسان مراکز استانی پرداخته میشود.
بعد از انجام روش دلفی و جمعآوری مصاحبهها ،شاخصها و عواملی که بهعنوان آسیبهای
مهم و موردتأکید خبرگان در سه مرحله مصاحبه بهدست آمدهاند ،شناسایی و در مرحله بعد توسط
پرسشنامه  HPبا فرایند تحلیل سلسلهمراتبی الویتبندی میشوند؛ درنهایت مدلی که در نمودار
 ،1ارائه شده است ،حاصل میشود .این مدل نشاندهنده عواملی است که از نظر کارشناسان و
مدیران ارشد مراکز استانی در تدوین خطمشیهای فرهنگی برای مراکز که توسط معاونت امور
مجلس و استانهای صداوسیما تدوین میشود بهعنوان آسیب شناخته شدهاند.

دادههای کیفی و نتايج آن در تعیین عوامل مؤثر در تدوين
اجرای روش تحلیل  

خطمشی فرهنگیصداوسیما.هدف از انجام مطالعه کیفی در این پژوهش ،شناسایی و تعیین

مهمترین عوامل تعیینکننده تدوین خطمشیهای فرهنگی مراکز استانی صداوسیمای جمهوری
اسالمی ایران با استفاده از دیدگاههای خبرگان بود که بهوسیله مصاحبههای نیمهساختارمند با 15
نفر از خبرگان علمی و کاربردی صورت گرفت.
بعد از مصاحبه ،نتایج آن ،برای تعیین مهمترین عوامل مؤثر بر تدوین خطمشیهای فرهنگی
مراکز استانی صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران از نظر خبرگان ،تحلیل شد .در این فرایند،
کدهای اولیه مشخص شدند .با بازبینی متعدد و ترکیب کدها در چند مرحله درنهایت  24شاخص
شناسایی شد .جدول  ،4فهرست کدهای استخراجشده در فرایند تحلیل چارچوبی را نشان میدهد.
بعد از انجام تحلیل فرایند چارچوبی و با توجه به مدلهای مفهومی بیانشده در مبانی نظری
پژوهش  7مفهوم اصلی و  40مفهوم فرعی شناسایی و مشخص شد.
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جدول  .4فهرست کدهای استخراجشده در فرایند تحلیل
مفاهیم 

مقوله 

افکار عمومی
عامل ذینفعان و ذینفوذان

عامل فرهنگی ،اجتماعی

عامل جغرافیایی ،اقلیمی

عامل سیاسی ،قانونی

نخبگان دینی و دانشگاهی
صاحب پایگاههای دینی
صاحبان جایگاه حکومتی
آدابورسوم
ارزشها و باورها
قومیت
همجواری با کشورهای همسایه
مهاجرپذیری
تنوع فرهنگی در مراکز
اسناد باالدستی (سند چشمانداز  ،1404سند افق رسانه)
دستورالعملهای سازمان
مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی
مصوبات کمیسیون فرهنگی مجلس

عامل فنی

عوامل محیط درونی

عوامل امکانات ،موقعیت و
اطالعات

تأثیر فناوری بر فرهنگ
مدیریت دانش سازمانی
تأثیر سیستمهای اطالعات بر خطمشیهای فرهنگی
مصلحت مخاطبان
نیاز مخاطبان
نظرسنجی (میل مخاطب)
بهرهگیری از نظرهای خبرگان مراکز استانی
تأثیر وجود اطالعات از مراکز استان در فرایند خطمشیگذاری
تأثیر اهمیت و موقعیت مراکز در خطمشی
اهمیت توانمندی منابع انسانی و امکانات مراکز استانی


1

2

3

دادهها .برای تعیین روایی و پایایی در پژوهش کیفی ،گوبا و لینکلن مفهوم
روايیوپايايی 
«قابلیت اعتماد »4را بهعنوان معیاری برای جایگزینی روایی و پایایی مطرح کردند که شامل چهار
عنصر قابلیت اعتبار ،قابلیت انتقال ،قابلیت اتکا و قابلیت تأیید است که با ردیابی حسابرسی گونه،
بازبینی در زمان کدگذاری ،طبقهبندی یا تأیید نتایج با مراجعه به آزمودنیها ،تأیید همکاران
پژوهشی و غیره استفاده میشود (داناییفرد .)1391،
1. Validity
2. Reliability
3. Guba and Lincoln
4. Credibility
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بر ای ایجاد «قابلیت اعتماد» سعی شد که سؤالهای پژوهش با پشتوانه مبانی نظری و
پیشینه پژوهش تدوین و در چند مرحله توسط خبرگان سنجش و تأیید شود.
در روایی دادهای کمّی پژوهش حاضر برای سنجش اعتبار محتوا از  15ارزیاب و خبره
استفاده شد .حداقل مقدار قابلقبول نسبت اعتبار محتوا با این تعداد ارزیاب بر اساس جدول
الوشه 0/49 ،است .پس از تحلیل پاسخهای خبرگان ،پرسشنامه نهایی تنظیم و تأیید شد که با
توجه به دالیل باال دارای اعتبار مناسب است و میتوان به اعتبار وسیله اندازهگیری اعتماد و اتکا
کرد .نتایج بررسی پایایی پرسشنامه نشان میدهد که میزان ضرایب آلفای محاسبهشده در تمامی
موارد و به تفکیک بزرگتر از  0/7است که نشان میدهد پرسشنامه مورداستفاده از پایایی الزم
برخوردار است.
بعد از تعیین مدلهای چهارگانه موردتأیید خبرگان که در مرحله قبل و با پرسشنامه الگوی
تدوین خطمشی فرهنگی صداوسیما انجام گرفت ،چهار مدل اقتضایی ،فرایندی ،سیستمی و
گروهی موردتأیید خبرگان برای مدل تدوین خطمشی فرهنگی رسانه انتخاب شدند که پژوهشگر
با مطالعه پیشینه و مبانی نظری پژوهش به بررسی مدلهای قیدشده پرداخت و شاخصهای هر
یک از ابعاد مدلهای چهارگانه خطمشی گذاری اخذ شد و برای اعتبارسنجی بهصورت پرسشنامه
پژوهشگرساخته تهیه و در اختیار  22نفر از خبرگان علمی و کاربردی قرار گرفت .برای این
منظور از صاحبنظران و خبرگان خواسته شد به هر یک از شاخصهای موجود در پرسشنامه
پاسخ بدهند؛ سپس برای الویتبندی هر یک از شاخصهای بهدستآمده از روش تحلیل
سلسلهمراتبی )AHP( 1بهره برده شد که مراحل و نتایج در ادامه آورده شده است.
در روش تحلیل سلسلهمراتبی درصورتیکه نرخ ناسازگاری ،کوچکتر یا مساوی  0/10باشد
( ،)IR≤0/10در مقایسات زوجی ،سازگاری وجود دارد و میتوان کار را ادامه داد و در غیر این
صورت ،تصمیمگیرنده باید در مقایسات زوجی تجدیدنظر کند .نرخ ناسازگاری در مقایسات زوجی
 AHPحاصل از نظرسنجی با  22خبره علمی و کاربردی نشان داد که تمامی پاسخدهندگان در
وضعیت مناسبی هستند و هیچ پاسخگویی حذف نمیشود.

نتايج الويتهای اخذشده از پرسشنامه اعتبارسنجی خبرگان به روش فرايند تحلیل

سلسلهمراتبی .پرسشنامههای مربوطه برای تعیین شاخصهای مدل تدوین خطمشیهای

فرهنگی مراکز تهیه و در میان  22خبره علمی و کاربردی مراکز و ستاد و نهادهای مؤثر بر
خطمشی گذاری سازمان توزیع شد .نتایج در جدولهای  5تا  11قابلمشاهده است.

1. Analytical Hierarchy process AHP
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جدول  .5نتیجه الویتبندی به روش  AHPبرای عوامل بُعد سیستمی در تدوین خطمشی فرهنگی رسانه
رتبهAHP

عاملمحیطبیرونی

0/063
0/250
0/256
0/431

تأثیرات واکنشهای محیطی (انتقادات)
میل مخاطب
مصلحت مخاطبان
نیاز مخاطبان

جدول  .6نتیجه الویتبندی به روش  AHPبرای عوامل بُعد فرایندی در تدوین خطمشی فرهنگی رسانه
رتبهAHP

عاملامکاناتوموقعیت

0/091
0/126
0/350
0/433

تأثیر ارتباط متقابل خطمشیگذار با گروه هدف
تأثیر وجود اطالعات از مراکز استان در فرایند خطمشیگذاری
اهمیت توانمندی منابع انسانی مراکز در خطمشیساز
تأثیر اهمیت و موقعیت مرکز در فرایند خطمشیگذاری

جدول  .7نتیجه الویتبندی به روش  AHPبرای عوامل بُعد گروهی در تدوین خطمشی فرهنگی رسانه
رتبهAHP

عاملبازيگرانپنهان

0/029
0/039
0/081
0/106
0/193
0/220
0/332

فعاالن اجتماعی
احزاب سیاسی
نخبگان علمی
افراد صاحب جایگاه در دستگاه حکومتی
نخبگان دینی
افراد صاحب جایگاه در پایگاههای مذهبی
افکار عمومی

جدول  .8نتیجه الویتبندی به روش  AHPبرای عوامل بُعد سیستمی در تدوین خطمشی فرهنگی رسانه
رتبه

AHP

0/078
0/120
0/337
0/464

عامل فرهنگی اجتماعی
هویت
ارزشها و ایدئولوژیها
آدابورسوم
قومیت
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جدول  .9نتیجه الویتبندی به روش  AHPبرای عوامل بُعد اقتضایی در تدوین خطمشی فرهنگی رسانه
رتبهAHP

عاملجغرافیايیاقلیمی

0/041
0/048
0/103
0/135
0/324
0/349

تأثیر دوری یا نزدیکی به پایتخت
جمعیت و شرایط سنی
جغرافیای سکونت (شهری و روستایی)
مهاجرپذیری استان
همجواری با کشورهای همسایه
توجه به استانهایی بافرهنگهای متنوع

جدول  .10نتیجه الویتبندی به روش  AHPبرای عوامل بُعد اقتضایی در تدوین خطمشی فرهنگی رسانه
رتبهAHP

عاملفنی

0/088
0/426
0/487

سیستمهای اطالعاتی و فنی
تأثیر فنّاوری بر فرهنگ
تأثیر مدیریت دانش

جدول  .11نتیجه الویتبندی به روش  AHPبرای عوامل بُعد اقتضایی در تدوین خطمشی فرهنگی رسانه
رتبهAHP

عاملسیاسیقانونی

0/024
0/027
0/046
0/059
0/081
0/140
0/146
0/215
0/262

نظرات شورای نظارت بر رسانه ملی
موقعیت سیاسی و امنیتی استان
نقشآفرینی استان در عرصه سیاست کشور
(اساسنامه)
مصوبات شورای انقالب فرهنگی
مصوبات کمیسیون فرهنگی مجلس
(سند چشمانداز)
(سند افق رسانه)
دستورالعملهای ستادی

بعد از بررسی پاسخ پرسشنامههای  AHPو تعیین الویت هر یک از عوامل مؤثر در تدوین
خطمشیهای فرهنگی مراکز صداوسیما در گام بعدی به بررسی این امر پرداخته شده است که
این شاخص ها به چه میزان در تدوین خطمشیهای فرهنگی مراکز در معاونت امور مجلس و
استانهای صداوسیما موردتوجه قرار گرفتهاند :نتایج حاصل از این امر در ارتقای آسیبشناسی
تدوین خطمشی فرهنگی مراکز در معاونت امور استانها و مجلس استفاده شده است .
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مشیهای

آسیبهای موجوددرفرايندجاریدرتدوين 
خط

شناسايیمعیارهای (کیفی)

استانها و مجلس .برگه مصاحبه باز

فرهنگی مراکز صداوسیما توسط معاونت امور 
طراحی شد و مقوالتی (از محورهای کلی بهدستآمده از ادبیات تحقیق و بهره گرفته شده از
نظرات صاحبنظران علمی و کاربردی رسانه شامل استادان دانشگاهی مرتبط و آشنا به
خطمشیهای رسانه ملّی و مدیران و کارشناسان ارشد سازمان) بهعنوان محورهای مصاحبه
مشخص و برای تعیین معیارهای آسیبشناسی در فرایند خطمشیهای فرهنگی مراکز (ابالغی
معاونت امور مجلس و استانهای صداوسیما) به  55نفر از خبرگان کاربردی پنج مرکز
موردمطالعه ارسال شد که دوره اول  39نفر از خبرگان پاسخ خود را اعالم داشتند.
بعد از جمعآوری برگههای مصاحبه و طبقهبندی پاسخها توسط پژوهشگر و پردازش و
پاالیش دادهها  16عامل تعیین و شناسایی شد؛ سپس پاسخها برای مصاحبه مجدد به روش
دلفی به خبرگان کاربردی در پنج مرکز یادشده ارسال شد که  37پاسخ بازگردانده شد و بعد از
طبقهبندی و پردازش مجدد پاسخها توسط پژوهشگر ،درمجموع  12عامل ،کدگذاری و بهعنوان
عوامل اصلی شناسایی شد؛ سپس این عوامل بهعنوان آسیبهای موجود در تدوین فرایند جاری
خطمشیهای فرهنگی مراکز (ابالغی توسط معاونت امور استانها و مجلس) موردتأکید قرار
گرفت.
روند باال در سه مرحله و در دو ماهونیم انجام گرفت تا جایی که برای پژوهشگر مشخص شد
پاسخ بیشتر شرکتکنندگان در دور متوالی ثابت مانده ،یعنی پاسخها به ثبات رسیده است.
جدول  ،12طبقهبندی و پردازش پاسخهای اخذشده از مصاحبه کیفی آسیبشناسی فرایند
جاری در تدوین خطمشیهای فرهنگی مراکز صداوسیما (توسط معاونت امور استانها و مجلس)
برای ایجاد پرسشهای باز و کیفی برای مصاحبه مرحله دوم (به روش دلفی) را نشان میدهد.
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جدول  .12تعیین فراوانی عوامل آسیب در خطمشیهای رسانه دوره اول دلفی
استانهاومجلس

مشیگذاریفرهنگیبرایمراکزتوسطمعاونتامور

آسیبهایموجوددر 
خط


فراوانی 

توجهنداشتن به نظرها و بازتاب تمایالت نخبگان دینی و مذهبی
توجهنداشتن به مطالبات و نظرهای صاحبان جایگاه دولتی و نمایندگان در استان
توجهنداشتن به نظرها و افکار عمومی حاکم بر فضای استانها
درنظرنگرفتن نیاز مخاطب با بهکارگیری پژوهشهای نیازسنجی مختص هر استان
توجهنکردن به میل مخاطب با توجه به نتایج نظرسنجی در هر استان
بهرهنگرفتن از خبرگان رسانه در مراکز برای تدوین خطمشیهای فرهنگی مراکز
بهرهنگرفتن از اطالعات استانی موردنیاز برای خطمشیگذاری برای هر استان

28
27
30
25
25
35
39

توجهنداشتن به تنوع قومیت و مهاجرپذیری هر استان در خطمشیهای استانی
توجهنکردن به تنوع فرهنگی در استانی با تنوع فرهنگ و همجوار با کشورهای همسایه
توجهنکردن به سند چشمانداز بیستساله در تدوین خطمشیهای فرهنگی هر مرکز
توجهنداشتن به سند افق رسانه در تدوین خطمشیهای فرهنگی برای مراکز استانی
اجرا نکردن مصوبات «شورای انقالب فرهنگی» مربوط به رسانه در تدوین خطمشی
توجهنکردن به بخشنامههای سازمان در تدوین خطمشیهای فرهنگی مراکز استانی
توجهنداشتن به مصوبات «کمیسیون فرهنگی مجلس» مربوط به رسانه در تدوین خطمشی
توجهنکردن به تأثیرات رسانههای نوین (داخلی) بر رسانه ملّی و مخاطبان آن
بیتوجهی به ارزیابی کامل پیامدها در مرحله تدوین خطمشی فرهنگی برای مراکز استانی

21
21
12
10
13
8
16
23
21

سازمانصداوسیمایجمهوریاسالمیايران 

جدول  ،13طبقهبندی و پردازش مجدد پاسخهای اخذشده از مصاحبه دوم (کیفی)
آسیبشناسی فرایند جاری در تدوین خطمشیهای فرهنگی مراکز صداوسیما (توسط معاونت امور
استانها و مجلس) برای ایجاد پرسشهای باز و کیفی برای مصاحبه مرحله سوم (به روش دلفی)
را نشان میدهد
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جدول  .13تعیین فراوانی عوامل آسیب در خطمشیهای رسانه دوره دوم دلفی
استانهاومجلس

مشیگذاریفرهنگیبرایمراکزتوسطمعاونتامور

آسیبهایموجوددر 
خط


فراوانی 

توجهنداشتن به نظرها و بازتاب تمایالت نخبگان دینی و مذهبی
توجهنداشتن به مطالبات و نظرهای صاحبان جایگاه دولتی و نمایندگان در استان
توجهنداشتن به نظرها و افکار عمومی حاکم بر فضای استانها
درنظرنگرفتن نیاز مخاطب با بهکارگیری پژوهشهای نیازسنجی مختص هر استان
توجهنکردن به میل مخاطب با توجه به نتایج نظرسنجی در هر استان
بهرهنگرفتن از خبرگان آگاه رسانه در مراکز برای تدوین خطمشیهای فرهنگی مراکز
بهرهنگرفتن از اطالعات استانی موردنیاز برای خطمشی گذاری برای هر استان
توجهنداشتن به تنوع قومیت و مهاجرپذیری هر استان در خطمشیهای استانی
توجهنکردن به تنوع فرهنگی در استانی با تنوع فرهنگ و همجوار با کشورهای همسایه
توجهنکردن به سند چشمانداز بیستساله در تدوین خطمشیهای فرهنگی هر مرکز
توجهنکردن به تأثیرات رسانههای نوین (داخلی) بر رسانه ملّی و مخاطبان آن در تدوین خطمشیهای
برنامهسازی فرهنگی برای مراکز استانی صداوسیما
بیتوجهی به ارزیابی کامل پیامدها در مرحله تدوین خطمشی فرهنگی برای مراکز استانی

37
35
34
35
32
34
37
30
29
19

سازمانصداوسیمایجمهوریاسالمیايران 

20
29

در جدول  ،14الویتبندی بر اساس فراوانی کدهای اخذشده از سه مصاحبه (به روش دلفی)
برای تعیین آسیبشناسی فرایند جاری در تدوین خطمشیهای فرهنگی مراکز صداوسیما توسط
معاونت امور استانها و مجلس نشان داده شده است
جدول  .14تعیین فراوانی عوامل آسیب در خطمشیهای رسانه دوره سوم دلفی
استانهاومجلس

مشیگذاریفرهنگیبرایمراکزتوسطمعاونتامور

آسیبهایموجوددر 
خط


فراوانی 

توجهنداشتن به تنوع فرهنگی و قومیتی در استانها
توجهنکردن به نظرهای نخبگان استانی و افکار عمومی
توجهنداشتن به تأثیر رسانههای نوین (داخلی)
بهرهنگرفتن از اطالعات استانی در خطمشی گذاری
توجهنکردن به میل و نیاز مخاطب با درنظرگرفتن تنوع در استانها
گرفتن از خبرگان آگاه مراکز در تدوین خطمشی
بیتوجهی به پیامدها در تدوین خطمشی

28
39
38
37
30
29
28

سازمانصداوسیمایجمهوریاسالمیايران 

بعد از جمعبندی و کدگذاری مجدد به پاسخهای دریافتی از مصاحبه سوم ،هفت عامل -با
توجه به فراوانی پاسخ و اقبال به آنها -موردتأکید  39نفر از خبرگان قرار گرفت .برای
الویتبندی عوامل تعیینشده به روش فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ) (AHPپرسشنامهای در میان
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خبرگان توزیع و  41پاسخ دریافتی بررسی شد که نتایج زیر بهدست آمد .ازآنجاکه نرخ ناسازگاری،
کوچکتر یا مساوی  0/10است؛ بنابرین تمامی پاسخدهنده در وضعیت مناسبی هستند و هیچ
پاسخگویی حذف نمیشود.
مشیهای فرهنگی مراکز استانی صداوسیما .با توجه به

آسیبهای فرايند جاری  
خط

نتایج روش فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ،بهترتیب الویت «توجهنکردن به دستیابی و دریافت
اطالعات مرتبط با مراکز صداوسیما» توسط معاونت امور استانها و مجلس رسانه ملّی ،در زمان
تدوین خطمشیهای فرهنگی برای مراکز ،مهمترین آسیبی است که توسط خبرگان نقد شده و
نخستین آسیب در تدوین خطمشی شناخته شده است.
آسیب دوم در خطمشیهای فرهنگی رسانه از نگاه خبرگان« ،توجهنداشتن به میل مخاطب و
بیتوجهی به تنوع خواستها و امیال مخاطبان در مراکز مختلف با توجه به تنوع سالیق» است.
نمودار  ،1عواملی را نشان میدهد که توسط خبرگان مراکز صداوسیما بهعنوان آسیب شناخته
شده و بر اساس الویتهای بهدستآمده از فرایند تحلیل سلسلهمراتبی تعیین شدهاند.

نمودار  .1آسیبهای فرایند جاری خطمشیهای فرهنگی مراکز استانی صداوسیما
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جهگیریوپیشنهادها 
.5نتی 

این پژوهش نشان میدهد که بیشترین آسیبهای فرایند جاری خطمشیهای فرهنگی مراکز
صداوسیما که ازطریق مصاحبه با خبرگان بهدست آمد ،شاخصهای «بهرهنگرفتن از اطالعات
استانی» و سپس «توجه نکردن به میل مخاطب در فرایند تدوین خطمشیها توسط معاونت امور
مجلس و استانهای صداوسیما» هستند که هر یک از این آسیبها را میتوان تحلیل و بررسی
کرد؛ بنابراین پیشنهاد میشود پژوهشگران حوزه رسانه هر یک از این شاخصهای آسیبرسان را
موردپژوهش قرار دهند و راهکاری برای رفع آسیب به «معاونت امور مجلس و استانهای
صداوسیما» ارائه کنند.
یافتههای پژوهش در شاخص «توجهنداشتن به پیامدها در تدوین خطمشی» با پژوهش
الوانی و هاشمیان ( ،)1387همسو است.
اهمیت توجه به پیامدها و بازخورد در روند تدوین خطمشی میطلبد که «معاونت امور مجلس
و استان» در این مورد از منابع متعدد همچون نتایج نظرسنجیها ،تحقیقات مرکز پژوهش
سازمان ،سامانههای ارتباط با سازمان و سایر روشها ،بازخور نظرهای جامعه ،مخاطبان و خبرگان
را دریافت و در تدوین خطمشیها لحاظ کنند.
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