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چکیده
که از  هایی شاخصگذاری و به کمک  مشی خطهای مختلف با استفاده از مدلدر این پژوهش      

استادان دانشگاهی مرتبط با رسانه و علوم ارتباطات و همچنین کارشناسان رسانه  تأکید های مورد مدل
حاصل  استانی صداوسیمای جهموری اسالمی ایران فرهنگی مراکز مشی خطالگوی  ،آید می دست به

بندی  الویت جادشدهیامدل  های شاخصمراتبی  سپس با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسلهشود؛  می
، عوامل آسیب شده یآور جمع های پاسخبا روش دلفی در چند مرحله با تعیین فراوانی  در ادامه. شوند می

 شده ییشناساهای آسیب درنهایت. دشو میشناسایی  صداوسیمافرهنگی مراکز  های مشی خطفرایند جاری 
 استاداند. در این پژوهش دو جامعه آماری شامل شونبندی می مراتبی الویت به روش فرایند تحلیل سلسله

استانی مراکز دانشگاهی حوزه رسانه و علوم ارتباطات و کارشناسان و مدیران ارشد رسانه در پنج دبیرخانه 
نتایج روش فرایند . شدندانتخاب  ها نمونه ای طبقهنسبی  گیری نمونهو به روش  شد  نییتع صداوسیما

و دریافت اطالعات مرتبط با مراکز  دستیابینکردن به  توجه»که  نشان دادمراتبی  تحلیل سلسله
فرهنگی برای  های مشی خط، در زمان تدوین صداوسیما های استانتوسط معاونت مجلس و « صداوسیما

 آسیب است. ترین مهممراکز، 
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مقدمه.1

. طراحان هستند ها واسط بین مردم و طراحان مهندسی فرهنگی در عصر حاضر، رسانه     
از این  یکی یماصداوس هدارند، رسان بر عهدهمهندسی فرهنگی طراحی نقشه کالن فرهنگی را 

ها با  یابد. رسانه آنچه طراحی شده است به درون اجتماع راه می صداوسیماست. از طریق ا ابزارها
یگر، و پاالیش فرهنگ جامعه، از سوی د سو های فرهنگی، از یک آموزش، توزیع و تعمیم ارزش

 (.1386 )قاسمی، سازند های فرهنگی را در جامعه فراهم می امکان اجرای طرح
فرهنگی را که توسط معاونت  مشی خطفرایند جاری در تدوین  است تا درصدداین پژوهش      

 .کند شناسی آسیب ،شود میبرای مراکز استانی وضع  صداوسیما های استانامور مجلس و 
تا  ارائه دهد صداوسیمادر مراکز  های آسیبرا شناسایی و  صداوسیمادر سازمان  گذاری سیاست

 .قرار گیرد صداوسیماگذاران رسانه  مشی خطمدیران و  مورداستفادهکاربردی  صورت بهنتایج آن 

 عنوان بهی دلیل تأثیرگذاری عمیق رسانه ملّ به که باید اشاره داشت مسئلهدر بیان      
ها و افکار است از یک سو و از سویی فرهنگ دهنده انتقالابزار دولتی در ایران که  ترین گسترده

های اخیر، همچنین وجود تنوع فرهنگی در مختلف استانی در سال های شبکهافزایش  یلدل به
فرهنگی مراکز استانی ضروری به  های مشی خطفرایند جاری  های آسیبسطح کشور، شناسایی 

 .رسد مینظر 
شورای عالی انقالب »و  «صداوسیماشورای نظارت بر » ازجملهنهادهایی  در ایران، زآنجاکها     

مشغول هستند  صداوسیمابرای  گذاری سیاستنظارت دارند و به تدوین و  صداوسیمابر  «فرهنگی
 بنابراین؛ گذارند میآن اثر  های مشی خطزیادی بر  نفوذان ذیو  نفعان ذیچون  یو عوامل دیگر

برای مراکز استانی، توسط معاونت امور مجلس و  شده وضعفرهنگی  های مشی خط باید
 .شودتدوین  تأثیراتبا توجه به این  صداوسیما های استان

فرهنگی مراکز  های مشی خطهای موجود در فرایند این پژوهش با هدف شناسایی آسیب     
 است. صورت گرفته صداوسیمااستانی 



 پژوهشنظریوپیشینهمبانی.2

 ایرسانه گذاری سیاست از مدل در نظریه خود، دو ،(2008) 1فریدمن. ایرسانهگذاریسیاست

 و. ااست «نئولیبرالیسم» و« پلورالیسم» مکتب مفاهیم دو از برگرفته یک هر که دهد می ارائه
 گذاری سیاست ساختار در مکتب دو این زیربنایی هایارزش چگونه که دهد می نشان همچنین

 .اند بوده تأثیرگذار ایرسانه

                                                 
1. Des Freedman
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 در مرکزیت که نوعی کند می بحث ،«پلورالیسم» مدل بر اساس (،2008) فریدمن     

 در گذاری سیاست مدل اصلی های ارزش دارد. از وجود مدل این در ها رسانه برای گذاری سیاست

 و رقابتی باز فضای ایجاد ،گذاری سیاست حوزه در متعدد بازیگران حفظ ،«پلورالیسم»مکتب 
 بعدی است. مدل ای رسانه گذاری سیاست فرایند در جامعه در نفع ذی های گروه منافع همه حفظ

 به با توجه که است ایرسانه گذاری سیاست مدل، پردازد می آن معرفی به (،2008) فریدمن که

 رسانه بازار های گیری تصمیمدر  دولت نقش است که با شده طراحی نئولیبرال مکتب مبانی

ای رسانه گذاری سیاستآورد. بحث در مورد  روی آزاد بازار به باید است معتقد و است مخالف
 بدون بحث درباره نوع و میزان دخالت دولت دقیق نخواهد بود.

در  گذاری سیاست های مدلکه  کند میرویکرد سیاسی جدیدی معرفی  ،(2007) 1اسمیت     
 گذاری سیاستاین تغییرات، افزایش تعداد افراد دخیل در  ازجملهانگلستان را تغییر داده است. 

تاریخی بر  یاست. وی مرور گذاری سیاستجدید  های عرصهو همچنین بازشدن  ای رسانه
این  قبالًکه چگونه  دهد میدر انگلیس دارد و نشان  ای رسانه گذاری سیاست های مدل

امروزه این  که درحالی ؛گرفت میصورت  توسط دولت و با نظارت مستقیم آن ها گذاری سیاست
 (.1391 ،و همکاران کنترل از میان رفته است )روشندل



« فرهنگی مشی خطسیاست »پژوهشی باعنوان ، 2(2009) ینگراشل فرهنگی.مشیخطسیاست

وی بیان . پرداختفرهنگی  مشی خطدادن به  روشنفکران در شکل های نقشو در آن به  کردارائه 
حوزه  که درحالیشود؛ می فرهنگی در تقاطع بین فرهنگ و سیاست ساخته های مشی خط، کند می

 طور بهفرهنگیِ همزمان  مشی خطهای آن ممکن است با توجه به فضا و زمان تغییر کند، و هدف
مصرف را در رابطه با  تولید فرهنگی، توزیع و های روشمختلف زندگی و  های روشمشخص 

وسیع درک شود، در قالب  طور بهفرهنگی، اگر  مشی خط. کشد میدولت پیش  هشکل نهادین
، با تغییر مدام مرزهای بین خصوصی و عمومی، شناختی زیباییبین سود و ارزش  های تنش

. در بسیاری از کشورها، گیرد میاختالفات ورودی و خروجی اجتماعی و فرهنگی و غیره قرار 
ممکن  ها فرمولعد مهم اقتصادی و اجتماعی است. در بعضی فرهنگی معاصر دارای بُ مشی خط

آنچه برای مقاصد  هرحال بهنهادینه مانند آموزش، هنرها و پخش را در بربگیرد.  های عرصهاست 
 های سیستمفرهنگی در داخل  مشی خط ها زمینه ترین عملیکنونی مهم است آن است که در 

ی هویت ملّ مسائل، رابطه آن با درنتیجه ؛دهد میخود را نشان  ها دولتعمومی  سیاسی و جوّ
است. ناپذیر جدایی

                                                 
1. Paul Smith
2. Philip Schlesinger 
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بیننسبت نقاط  ترین مهمیکی از  ،(1387الوانی و هاشمیان ) .گذاریسیاستفرهنگو
ها  آن .دانند میاز مدلی مناسب  گیری بهره فرهنگی را ناشی از عدم گذاری سیاستضعف حاکم بر 

که برخی از  کنند میاشاره « فرهنگ گذاری سیاسترائه مدل بومی ا»در پژوهش خود باعنوان 

 دانند میمهندسی و کنترل مکانیکی  فرهنگ را قابل نگرند و میمنظر استعاره ماشین به این پدیده 
امکان مدیریت  در حد افراطی، قائل به عدم کنند و نگاه میو برخی دیگر از منظر ارگانیک به آن 

ابی به مدل یاند. در این پژوهش به ضرورت دست دادهآشوبناک آن خبر  آن شده و یا از مدیریت
 توان میفرهنگی اشاره و به این نکته توجه شده است که فرهنگ را نه  گذاری سیاستبومی 

 و توان میکنترل و مدیریت مکانیکی کرد و نه به صالح است آن را به حال خود رها کرد؛ بلکه 
و متغیرهای فرهنگی با رویکردی برگرفته  ها مؤلفه های پیچیدگیو  فراوانیدادن  قرار با مدنظر باید

مدل ارزیابی متوازن  کهاشاره دارد  به اینفرهنگی پرداخت و  گذاری سیاستاز مدیریت آشوب به 
فرهنگی بومی دارد که این امر  گذاری سیاستبه الگوی  شدن یلتبدبرای  ای ویژه های قابلیت

فرهنگی و اصحاب نظر و عمل در این عرصه  گذاران سیاستنیازمند اهتمام روزافزون مدیران و 

 .است


1مک کویل دنیس رسانهوجامعه.بینمیانجیهنظري
، ها آنبا نظریه میانجی و خصایص  

 هکنند کنترلتا  داند می غیره را بیشتر وابسته به نهادهای سیاسی، اقتصادی، حقوقی و ها رسانه
 اصول حقوقی، و اقتصادی سیاسی، نهادهای متقابل روابط بر تأکید با« دنیس مک کویل. »ها آن

فعالیت  بر حاکم هنجارهای و فلسفه. 1: کند می بیان چنین را جامعه و رسانه بر روابط حاکم
 را هامحدودیت رسمی برخی قوانین .2است؛  ایدئولوژیک های فرض یشپ از گرفته نشأت هارسانه

شناسایی شود؛  باید ها رسانه فعالیت بر حاکم اقتصادی مناسبات .3کند؛ می ایجاد هارسانه برای
 موردتوجهباید  غیره و فرهنگی، دینی آموزشی، نهادهای و ها رسانه بین غیررسمی پیوندهای .4

 کننده هماهنگو  جداگانه های تجربه انواع مشترک عطف نقطه عنوان به ها رسانه .5قرار گیرد؛ 

 (.1389، و همکاران مخاطبان هستند )عقیلی معارف و ها هتجرب اطالعات،
 های سیاستموانع اجرای »پژوهشی باعنوان  ایرانمشابه در داخل  های پژوهشیکی از      

که است  «اول تا چهارم توسعه: بررسی تجربیات مدیران فرهنگی های برنامهفرهنگی کشور طی 
، تنها بخشی از دهد میاول تا چهارم توسعه در بخش فرهنگ نشان  های برنامهبا بررسی 

اجرا شده و تا رسیدن به نتایج مطلوب، راه درازی در  ها برنامههای فرهنگیِ مندرج در این سیاست
گذاری به این مسئله نگریسته شود از علل عمده این پیش است. اگر از منظر دانش سیاست

فرهنگی کشور هستند. در این پژوهش تالش شده  های سیاستاجرا، عوامل بازدارنده اجرای  عدم

                                                 
1. Dennis Mac Kvayl 



 

 19 ... یفرهنگ یها یمش خط یجار ندآیفر یشناس بیآس 

سال  21فرهنگی کشور طی  های سیاستمجریان  های دیدگاهها و از تجربه گیری بهرهاست با 
ین امر، استخراج و تعامالت این عوامل در گذشته و نیز خبرگان عرصه فرهنگ، علل و عوامل ا

 های سیاستقالب مدلی عرضه شود. مدل حاصل پژوهش به تحلیل عوامل بازدارنده اجرای 
نظام »، «نظام فرهنگی کشور»، «کالن کشور گذاری سیاستنظام »فرهنگی در پنج حوزه 

. پردازد می« تعامل نظام فرهنگی و جامعه»و « جامعه )مردم(»، «فرهنگی کشور گذاری سیاست
فرهنگی کشور،  گذاری سیاستدر مرحله سوم فرایند « فرهنگی کشور گذاری سیاستنظام »در 
اجرا و  های سیستم، ها سیاستدلیل ارزیابی ناکامل و ارزیابی نکردن پیامدها و آثار اجرای  به

 موقع بهخود را  های کاستی توانند نمیو بدین ترتیب  کنند میاقصی دریافت تدوین، بازخوردهای ن
نظام فرهنگی »فرهنگی،  گذاری سیاست. در یک الیه فراتر از نظام کنندبرطرف  یدرست بهو 

. در این نظام، سه کند میفرهنگی در درون آن فعالیت  گذاری سیاستقرار دارد که نظام « کشور
کردن به اقتضائات عرصه ماهیتاً پیچیده فرهنگ، فقدان نظریه فرهنگی ن عامل اصلی شامل توجه

پس از  ها نگرشو نبود تحول نهادی در نظام فرهنگی متناسب با تغییر  اجماع بومی و مورد
این  شوند میو باعث  گذارند می تأثیرفرهنگی  گذاری سیاستانقالب، عواملی هستند که بر نظام 

نظام » درنهایتکامل محقق سازد.  طور بهو اهداف خود را  کندعمل  خوبی بهنظام نتواند 
 توجهی بیانسجام و هماهنگی در سطح کالن،  دلیل عدم نیز به« کالن کشور گذاری سیاست

فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی  های نظام افزایی همبه رشد متوازن و  توجهی بیمفرط به فرهنگ و 
 های تالششدن  اثر و سبب کم گذارد میمنفی  أثیرتو سیاسی همراه یکدیگر بر نظام فرهنگی 

زاده و همکاران،  )شریف شود میفرهنگی جامعه  یگرفته در نظام فرهنگی برای ارتقا صورت
1292). 

 

پژوهششناسیروش.3

 توان میعلمی  پژوهشدر یک  ها دادهبرای گردآوری  .پژوهشابزارگردآوریدادهایکیفی
ی میدانی ها دادهمتداول برای گردآوری  های روش ازجمله .مختلف بهره گرفت های روشاز 

 .(1385، و همکاران )سرمد روش مصاحبه است
ساختاریافته است و  ی کیفی، مصاحبه نیمهها دادهبر اساس موضوع پژوهش، ابزار گردآوری      

گرفتن جواب  نظر با درولی در حین مصاحبه و اند؛  طراحی شده پژوهشگراز قبل توسط  ها پرسش
 به تعمیق بیشتر مطالب پرداخته شده است. شوندگان مصاحبه



 مدیران و کارشناسان ارشد سازمان در تهران و  جامعه آماری این پژوهش .پژوهشجامعه
نهادهای قانونی  مراکز استانی )خراسان رضوی، خوزستان، اراک، مرکزی و زنجان(، های دبیرخانه
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شورای »، «کمسیون مجلس شورای اسالمی»همچون  صداوسیما های مشی خطبر  تأثیرگذار
استادان دانشگاهی و همچنین  و «صداوسیماشورای نظارت بر »و  «عالی انقالب فرهنگی

عنوان دکترا با پیشینه  که منظور از خبرگان، استادان دانشگاه با هستندخبرگان موضوع رسانه 
، «تهران» های دانشگاه پژوهشگرانشامل  در زمینه علوم ارتباطات و رسانه پژوهشیعلمی و 

و  «صداوسیمادانشگاه »، «واحد تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی تهران»، «عالمه طباطبایی»
علوم  های گرایشبا  موردمطالعه های استان های دانشگاهدر  یعلم ئتیه یهمچنین از اعضا

 .استمدیریت فرهنگی و رسانه  ،یشناس جامعهارتباطات، 


تخمینحجمجامعه تخمین حجم جامعه آماری اول )جامعه علمی(، طبق بررسی و مطالعه .
اعضای  فهرستو  «وزارت علوم» ریزی برنامهدانشگاهی و همچنین دفاتر مطالعات و  های سامانه
 است. آمده  دست به ،1همکاری دارند طبق جدول  صداوسیمااستانی  که با مراکز علمی هیئت
خصوص تخمین حجم جامعه آماری دوم )جامعه کاربردی(، طبق بررسی و مطالعه  در

و همچنین طبق ساختار و چارت  گذار بر رسانه مشی خطو نهادهای  ها سازمان های سامانه
ن امعاون، مقام قائمو امور مالی )مدیران کل و  ریزی برنامهسازمانی و منطبق با استعالم معاونت 

 .آمد دست به ،2 و امور مالی( جامعه آماری طبق جدول ریزی برنامهسیما و ،  صدا
 

 علوم ارتباطات و رسانه یها دانشکده علمی هیئتاعضای  .1جدول 

نمونهجامعهدانشکدهياگروهعلومارتباطاتورسانه

 11 15 دانشگاه تهران

 10 13 دانشگاه عالمه طباطبایی

 17 25 ی جمهوری اسالمی ایرانصداوسیمادانشگاه 

 8 10 واحد تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران

 8 10 دانشگاه پیام نور واحد مشهد

 10 12 دانشگاه خوزستان

 8 10 دانشگاه اراک

 7 8 دانشگاه هرمزگان

 8 9 دانشگاه زنجان

 87 112 حجم جامعه اول )جامعه علمی(
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 صداوسیما گانه پنجرسانه و مدیران مراکز  تأثیرگذار. تعداد جامعه کاربردی شامل اعضای شوراها و نهادهای 2جدول  

تعدادجامعهصداوسیماگانهپنجرسانهومديرانمراکزتأثیرگذارشوراهاونهادهای

 31 44 شورای انقالب فرهنگی

 10 12 کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی

 5 6 بر رسانه شورای نظارت

 31 40 جمهوری اسالمی ایران صداوسیما های استانمعاونت امور مجلس و 

 14 17 ی مرکز خراسان رضویصداوسیما

 11 15 ی مرکز خوزستانصداوسیما

 8 10 ی مرکز هرمزگانصداوسیما

 8 10 ی مرکز مرکزیصداوسیما

 8 10 ی مرکز زنجانصداوسیما

 126 164 حجم جامعه دوم )جامعه کاربردی(



روش گیرینمونهحجمو ، حجم گرید عبارت به، شوندگان مصاحبهتعداد  کیفی.هایپژوهشدر
به این نتیجه  پژوهشگرهر گاه  یعنی ؛بستگی دارد یموردبررس های سؤال 1نمونه به اشباع نظری

به همدیگر  یا اندازه بهبا افراد مطلع  شده انجام های مصاحبهشده و یا  داده های پاسخبرسد که 
ی جدیدی در ها دادهو اند  منجر شده ها مصاحبهو یا  ها پاسخشدن  شباهت دارند که به تکراری

پور و  محمدکشد ) میو دست از مصاحبه  داند میرا کافی  ها مصاحبهوجود ندارد، تعداد  ها آن
 (.1378رضایی، 

 های مشی خطبر  مؤثر های شاخصکه تعیین  پژوهشدر مرحله اول  گیری نمونهروش     
فرایند  شناسی آسیبهدفمند قضاوتی و در مرحله دوم که  گیری نمونه ،است صداوسیمافرهنگی 

 نسبی است. ای طبقه گیری نمونهست، ا صداوسیمافرهنگی  های مشی خط
 
هاويافتههادادهتحلیل.4

در داخل و خارج کشور  پژوهشگرفته و پیشینه  صورت های پژوهشمطالعه  با پژوهشگرابتدا      
 های مدلدر  موردنظرابعاد نظری و  مبانیبه شناسایی بعضی از متغیرها بر مبنای مطالعه 

استناد قرار  مورد ،3ل وجد صورت بهچهارگانه اقتضایی، گروهی، سیستمی و فرایندی پرداخت که 
 گرفت.

 
 
 

                                                 
1. Theoretical Saturation 
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 پژوهشگذاری فرهنگی رسانه بر اساس پیشینه  مشی خطدر مدل  موردنظرعناصر ابعاد  مستندسازی. 3جدول 

وشاخصمؤلفهمنبعاخذشاخصعاملمدل

ی
ضای

اقت
 

 و 
ی

نگ
ره

ف

ی
اع

تم
اج

 

 (Dye Thomas R. 2005) هویت

 (1380 )فکوهی، باورها

 (1391و )اسدی، (Nijboer; 2009)  ورسوم آداب

 و 
ی

یای
راف

جغ

ی
یم

اقل
 

 (1389)شکوهی،  همجواری با کشورهای همسایه تأثیر

 (1380)جردن و راونتری،  مهاجرپذیری

 (1392)موسوی،  تنوع فرهنگی در مراکز

ی
ضای

اقت
 

ی
نون

 قا
ی و

اس
سی

 

 ی ج.ا.ایرانصداوسیمااساسنامه و قانون اداره  استاد باالدستی

 داخلی رسانه های دستورالعملو  ها بخشنامه ستادی های دستورالعمل

 ی ج.ا.ایرانصداوسیمامطابق با قوانین اداره  فرهنگیشورای انقالب 

 ( قانون اساسی175مطابق با اصل ) صداوسیماشورای نظارت بر 

 (1391فر،  )حجازی سیاسی مراکز تأثیراتنقش و 

ی
فن

 

 (1391، زاده شریف و )الوانی بر فرهنگی یاورفن تأثیر

 (1392فرد،  زاده یقاض) مدیریت دانش

اطالعاتی و  های سیستمبا  مشی خطتعامل 
 فنی

(Richardson, William. 2007) 

 (1390)شاعیدی، 



وشاخصمؤلفهمنبعاخذشاخصعاملمدل

ی
ند

رای
ف

 

 و 
ت

قعی
مو

ت، 
انا

مک
ا

ت
عا

ال
اط

 

 مشی خطاهمیت و موقعیت مرکز در فرایند 
 گذاری )موقعیت(

Peters, B. G. (2004) 

گذار و گروه هدف  مشی خطرابطه بین 
 )ساختار(

 (1392،فرد ییدانا)

 (1391، زاده شریف)الوانی؛  منابع انسانی توانمند )امکانات(



وشاخصمؤلفهمنبعاخذشاخصعاملمدل

ی
وه

گر
 

ی
ذ

 
ان

فع
ن

و  
ی

ذ
 

ن 
وذا

نف

(
ن(

گرا
ازی

ب
 

 (1384 ،)گیوریان و ربیعی نهادینه( یها گروه) یاسیساحزاب 

 NGOs)) (Des Freedman, 2008)فعاالن اجتماعی 

 (1392 ،فرد ییدانا) (هنجار یب نفوذ یذافکار عمومی )

( افراد صاحب جایگاه در دستگاه نفوذ یذ)
 حکومتی

(Schlesinger, 2009) 

 

وشاخصمؤلفهمنبعاخذشاخصعاملمدل

ی
تم

یس
س

 

ط 
حی

م
رون

د
) ی

ن 
رو

د

ها(
داد

 

 (1386)خان محمدی،  )نیاز( مخاطبان رسانه

از  گیری بهره )میل( مخاطبان رسانه با
 ها نظرسنجی

 (1391، زاده شریف)الوانی و 
 (Donders Karen, 2010)  

 (1384)گیوریان و ربیعی،  محیطی های واکنش تأثیرات)بازخورد( 
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با استفاده از مصاحبه  پژوهش مبانی نظریبعد از شناسایی متغیرها بر مبنای مطالعه      
در دو مرحله، مصاحبه از خبرگان انجام گرفت به این صورت که در مرحله اول  یافتهساختار نیمه

بر  مؤثر های شاخصعوامل و ، نشگاهی و خبرگان کاربردیبا مصاحبه از خبرگان دو جامعه دا
 شناسایی، دشو میتدوین  صداوسیما ها استانفرهنگی که در معاونت امور مجلس و  های مشی خط
و  کردندمصاحبه را تکمیل  یادشدهدر این مرحله پانزده خبره دانشگاهی و کاربردی مراکز  .شد

بر  مؤثرعوامل  عنوان بهآورده شده است ، 3که در جدول  هایی شاخص ،بعد از تحلیل محتوا
 .شدفرهنگی مراکز شناسایی  های مشی خط
فرهنگی رسانه با استفاده از روش  های مشی خطبر تدوین  مؤثر های شاخصپس از تعیین      

جاری در معاونت امور مجلس  مشی خطفرایند تدوین  های آسیبدلفی در چند مرحله به شناسایی 
 .شود می، توسط خبرگان و کارشناسان مراکز استانی پرداخته صداوسیما های استانو 

 های آسیب عنوان بهو عواملی که  ها شاخص، ها مصاحبه آوری جمعبعد از انجام روش دلفی و      
شناسایی و در مرحله بعد توسط اند،  آمده  دست بهخبرگان در سه مرحله مصاحبه  تأکید مهم و مورد

که در نمودار  یمدلشوند؛ درنهایت  میبندی  مراتبی الویت با فرایند تحلیل سلسله HP پرسشنامه
عواملی است که از نظر کارشناسان و  دهنده شود. این مدل نشان حاصل می ،است ، ارائه شده1

 امورفرهنگی برای مراکز که توسط معاونت  های مشی خطمدیران ارشد مراکز استانی در تدوین 
 .اند شدهآسیب شناخته  عنوان به شود میتدوین  صداوسیما های استانمجلس و 



 تحلیل روش هادادهاجرای عوامل تعیین در آن نتايج و کیفی تدوينمؤثری در

هدف از انجام مطالعه کیفی در این پژوهش، شناسایی و تعیین .صداوسیمافرهنگیمشیخط
های فرهنگی مراکز استانی صداوسیمای جمهوری مشیتدوین خط کننده یینتععوامل  ترین مهم

 15ساختارمند با  های نیمهمصاحبه  یلهوس بههای خبرگان بود که با استفاده از دیدگاه اسالمی ایران
 نفر از خبرگان علمی و کاربردی صورت گرفت.

فرهنگی  های مشی خطبر تدوین  مؤثرعوامل  ترین مهمبرای تعیین  ،بعد از مصاحبه، نتایج آن     
در این فرایند،  .تحلیل شد ،مراکز استانی صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران از نظر خبرگان

شاخص  24 درنهایت. با بازبینی متعدد و ترکیب کدها در چند مرحله شدندکدهای اولیه مشخص 
. دهد میرا نشان  یچارچوبدر فرایند تحلیل  شده استخراجفهرست کدهای  ،4شناسایی شد. جدول 

نظری  مبانیدر  شده یانبمفهومی  های مدلبعد از انجام تحلیل فرایند چارچوبی و با توجه به 
 مفهوم فرعی شناسایی و مشخص شد. 40مفهوم اصلی و  7پژوهش 
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 در فرایند تحلیل شده استخراجکدهای  فهرست. 4جدول 

مفاهیممقوله

 نفوذان ذیو  نفعان ذیعامل 

 افکار عمومی

 نخبگان دینی و دانشگاهی
 دینی های پایگاهصاحب 

 صاحبان جایگاه حکومتی

 عامل فرهنگی، اجتماعی
 ورسوم آداب

 و باورها ها ارزش
 قومیت

 عامل جغرافیایی، اقلیمی
 با کشورهای همسایه یجوار هم

 مهاجرپذیری
 تنوع فرهنگی در مراکز

 عامل سیاسی، قانونی

 ، سند افق رسانه(1404 انداز چشم)سند  یباالدستاسناد 

 سازمان یها دستورالعمل

 مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی

 مصوبات کمیسیون فرهنگی مجلس

 عامل فنی
 بر فرهنگ یاورفن تأثیر

 مدیریت دانش سازمانی

 فرهنگی یها یمش بر خطاطالعات  های سیستم تأثیر

 عوامل محیط درونی
 مصلحت مخاطبان

 نیاز مخاطبان
 نظرسنجی )میل مخاطب(

عوامل امکانات، موقعیت و 
 اطالعات

 خبرگان مراکز استانی هایاز نظر گیری بهره

 گذاری مشی خطوجود اطالعات از مراکز استان در فرایند  تأثیر
 مشی خطاهمیت و موقعیت مراکز در  تأثیر

 اهمیت توانمندی منابع انسانی و امکانات مراکز استانی



مفهوم  3گوبا و لینکلن ،در پژوهش کیفی 2و پایایی 1برای تعیین روایی .هادادهروايیوپايايی
ند که شامل چهار دبرای جایگزینی روایی و پایایی مطرح کر یمعیار عنوان بهرا « 4قابلیت اعتماد»

ید است که با ردیابی حسابرسی گونه، أیعنصر قابلیت اعتبار، قابلیت انتقال، قابلیت اتکا و قابلیت ت
ید همکاران أی، تها آزمودنی ید نتایج با مراجعه بهأییا ت بندی طبقه، یکدگذاربازبینی در زمان 

(.1391،فرد ییدانا) شود غیره استفاده می پژوهشی و

                                                 
1. Validity 
2. Reliability 
3. Guba and Lincoln
4. Credibility
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و  مبانی نظریبا پشتوانه  پژوهش های سؤالکه  شدسعی  «قابلیت اعتماد»ایجاد  بر ای     
 .شود تأییدچند مرحله توسط خبرگان سنجش و در تدوین و  پژوهشپیشینه 

ارزیاب و خبره  15ی پژوهش حاضر برای سنجش اعتبار محتوا از در روایی دادهای کمّ     
نسبت اعتبار محتوا با این تعداد ارزیاب بر اساس جدول  قبول قابلحداقل مقدار  شد.استفاده 
که با  شد تأییدخبرگان، پرسشنامه نهایی تنظیم و  های پاسخ. پس از تحلیل است 49/0 الوشه،

اعتماد و اتکا  گیری اندازهبه اعتبار وسیله  توان میو  است دارای اعتبار مناسب باالتوجه به دالیل 
در تمامی  شده محاسبهکه میزان ضرایب آلفای  دهد مینتایج بررسی پایایی پرسشنامه نشان  .کرد

از پایایی الزم  مورداستفادهپرسشنامه  دهد میاست که نشان  7/0از  تر بزرگموارد و به تفکیک 
 .استبرخوردار 

خبرگان که در مرحله قبل و با پرسشنامه الگوی  تأیید چهارگانه مورد های مدلبعد از تعیین      
انجام گرفت، چهار مدل اقتضایی، فرایندی، سیستمی و  صداوسیمافرهنگی  مشی خطتدوین 

 پژوهشگرفرهنگی رسانه انتخاب شدند که  مشی خطخبرگان برای مدل تدوین  تأیید گروهی مورد
هر  های شاخصو  پرداخت یدشدهق های مدلپژوهش به بررسی  مبانی نظریبا مطالعه پیشینه و 

پرسشنامه  صورت بهو برای اعتبارسنجی  شدگذاری اخذ  مشی خطچهارگانه  های مدلیک از ابعاد 
نفر از خبرگان علمی و کاربردی قرار گرفت. برای این  22ساخته تهیه و در اختیار  پژوهشگر
موجود در پرسشنامه  های شاخصو خبرگان خواسته شد به هر یک از  نظران صاحبمنظور از 

از روش تحلیل  آمده دست به های شاخصبندی هر یک از  سپس برای الویت ؛بدهندپاسخ 
 ادامه آورده شده است.که مراحل و نتایج در  برده شد( بهره AHP) 1مراتبی سلسله

باشد  10/0یا مساوی  تر کوچکنرخ ناسازگاری،  که درصورتیمراتبی  در روش تحلیل سلسله     
(IR≤0/10 در مقایسات زوجی، سازگاری وجود دارد و ،)کار را ادامه داد و در غیر این  توان می

نرخ ناسازگاری در مقایسات زوجی  .کند یدنظرتجدباید در مقایسات زوجی  گیرنده تصمیمصورت، 
AHP  در  دهندگان پاسختمامی که خبره علمی و کاربردی نشان داد  22حاصل از نظرسنجی با

 .شود میوضعیت مناسبی هستند و هیچ پاسخگویی حذف ن


تحلیلاخذشدههاینتايجالويت روشفرايند اعتبارسنجیخبرگانبه پرسشنامه از

سلسله  های مشی خطمدل تدوین  های شاخصمربوطه برای تعیین  های پرسشنامهمراتبی.
بر  مؤثر نهادهایخبره علمی و کاربردی مراکز و ستاد و  22 در میانفرهنگی مراکز تهیه و 

 است. مشاهده قابل 11تا  5های  جدولنتایج در  شد.گذاری سازمان توزیع  مشی خط
 

                                                 
1. Analytical Hierarchy process AHP 
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 فرهنگی رسانه مشی خطعد سیستمی در تدوین برای عوامل بُ AHPبندی به روش  . نتیجه الویت5جدول 

 

 فرهنگی رسانه مشی خطدر تدوین  یندیفراعد برای عوامل بُ AHPبندی به روش  نتیجه الویت .6جدول 

 AHPرتبه عاملامکاناتوموقعیت

 091/0 گذار با گروه هدف مشی خطارتباط متقابل  تأثیر

 126/0 گذاری مشی خطوجود اطالعات از مراکز استان در فرایند  تأثیر

 350/0 ساز مشی خطدر  اهمیت توانمندی منابع انسانی مراکز

 433/0 گذاری مشی خطاهمیت و موقعیت مرکز در فرایند  تأثیر

 

 فرهنگی رسانه مشی خطعد گروهی در تدوین برای عوامل بُ AHPبندی به روش  نتیجه الویت .7جدول 

 

 فرهنگی رسانه مشی خطعد سیستمی در تدوین برای عوامل بُ AHPبندی به روش  . نتیجه الویت8 جدول

 AHPرتبه  عامل فرهنگی اجتماعی

 078/0 هویت

 120/0 ها یدئولوژیاو  ها ارزش

 337/0 ورسوم آداب

 464/0 قومیت

 
 
 
 
 
 
 

 AHPرتبه عاملمحیطبیرونی

 063/0 محیطی )انتقادات( های واکنش تأثیرات

 250/0 میل مخاطب

 256/0 مصلحت مخاطبان

 431/0 نیاز مخاطبان

 AHPرتبه عاملبازيگرانپنهان

 029/0 فعاالن اجتماعی

 039/0 احزاب سیاسی

 081/0 نخبگان علمی

 106/0 افراد صاحب جایگاه در دستگاه حکومتی

 193/0 نخبگان دینی

 220/0 مذهبی های پایگاهافراد صاحب جایگاه در 

 332/0 افکار عمومی
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 فرهنگی رسانه مشی خطعد اقتضایی در تدوین برای عوامل بُ AHPبندی به روش  نتیجه الویت .9جدول 

 AHPرتبه عاملجغرافیايیاقلیمی

 041/0 دوری یا نزدیکی به پایتخت تأثیر

 048/0 جمعیت و شرایط سنی

 103/0 (ییو روستاجغرافیای سکونت )شهری 

 135/0 مهاجرپذیری استان

 324/0 با کشورهای همسایه یجوار هم

 349/0 متنوع یها بافرهنگی های استانتوجه به 

 

 فرهنگی رسانه مشی خطعد اقتضایی در تدوین برای عوامل بُ AHPبندی به روش  نتیجه الویت .10جدول 

 AHPرتبه عاملفنی

 088/0 اطالعاتی و فنی های سیستم

 426/0 بر فرهنگ یفنّاور تأثیر

 487/0 مدیریت دانش تأثیر

 

 فرهنگی رسانه مشی خطعد اقتضایی در تدوین برای عوامل بُ AHPبندی به روش  نتیجه الویت .11جدول 

 

در تدوین  مؤثرو تعیین الویت هر یک از عوامل  AHP های پرسشنامهبعد از بررسی پاسخ      
به بررسی این امر پرداخته شده است که در گام بعدی  صداوسیمافرهنگی مراکز  های مشی خط

های فرهنگی مراکز در معاونت امور مجلس و  مشی این شاخص ها به چه میزان در تدوین خط
شناسی  اند: نتایج حاصل از این امر در ارتقای آسیب توجه قرار گرفته مورد سیما و های صدا استان

ها و مجلس استفاده شده است. فرهنگی مراکز در معاونت امور استان  مشی خطتدوین 







 AHPرتبه عاملسیاسیقانونی

 024/0 نظرات شورای نظارت بر رسانه ملی

 027/0 موقعیت سیاسی و امنیتی استان

 046/0 سیاست کشور در عرصهاستان  ینیآفر نقش

 059/0 (اساسنامه)

 081/0 مصوبات شورای انقالب فرهنگی

 140/0 مصوبات کمیسیون فرهنگی مجلس

 146/0 (انداز سند چشم)

 215/0 (سند افق رسانه) 

 262/0 ستادی های دستورالعمل
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هایمشیخطموجوددرفرايندجاریدرتدوينهایآسیبکیفی()یارهایمعشناسايی

 مراکز صداوسیمافرهنگی امور معاونت مجلسهااستانتوسط برگه مصاحبه باز .و
از ادبیات تحقیق و بهره گرفته شده از  آمده دست بهاز محورهای کلی )و مقوالتی  شدطراحی 
دانشگاهی مرتبط و آشنا به  استادانعلمی و کاربردی رسانه شامل  نظران صاحبنظرات 

محورهای مصاحبه  عنوان به (ی و مدیران و کارشناسان ارشد سازمانرسانه ملّ های مشی خط
فرهنگی مراکز )ابالغی  های شیم خطدر فرایند  شناسی آسیبتعیین معیارهای  برایمشخص و 

نفر از خبرگان کاربردی پنج مرکز  55( به صداوسیما های استانمعاونت امور مجلس و 
 نفر از خبرگان پاسخ خود را اعالم داشتند. 39اول  که دوره ارسال شد موردمطالعه

توسط پژوهشگر و پردازش و  ها پاسخ بندی طبقهمصاحبه و  های برگه آوری جمعبعد از      
مصاحبه مجدد به روش  برای ها پاسخسپس  شد؛عامل تعیین و شناسایی  16 ها دادهپاالیش 

پاسخ بازگردانده شد و بعد از  37دلفی به خبرگان کاربردی در پنج مرکز یادشده ارسال شد که 
 عنوان بهو  اریکدگذعامل،  12 درمجموع ،توسط پژوهشگر ها پاسخمجدد  و پردازش بندی طبقه

موجود در تدوین فرایند جاری  های آسیب عنوان بهشناسایی شد؛ سپس این عوامل عوامل اصلی 
قرار  تأکید و مجلس( مورد ها استانفرهنگی مراکز )ابالغی توسط معاونت امور  های مشی خط

 گرفت.
 برای پژوهشگر مشخص شدنیم انجام گرفت تا جایی که  و ماه  در سه مرحله و در دو باالروند      

 به ثبات رسیده است. ها پاسخدر دور متوالی ثابت مانده، یعنی  کنندگان شرکتپاسخ بیشتر 
فرایند  شناسی آسیباز مصاحبه کیفی  اخذشده های پاسخو پردازش  بندی طبقه ،12جدول      

( و مجلس ها استانتوسط معاونت امور ) صداوسیمافرهنگی مراکز  های مشی خطجاری در تدوین 
 دهد.را نشان می باز و کیفی برای مصاحبه مرحله دوم )به روش دلفی( یها پرسشایجاد  برای
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 رسانه دوره اول دلفی های مشی خطتعیین فراوانی عوامل آسیب در  .12جدول 

ومجلسهااستانگذاریفرهنگیبرایمراکزتوسطمعاونتامورمشیخطموجوددرهایآسیب

ییجمهوریاسالمیايرانصداوسیماسازمان
وان
را
ف


 28 و بازتاب تمایالت نخبگان دینی و مذهبی هانداشتن به نظر توجه

 27 صاحبان جایگاه دولتی و نمایندگان در استان هاینداشتن به مطالبات و نظر توجه

 30 ها استانو افکار عمومی حاکم بر فضای  هانداشتن به نظر توجه

 25 نیازسنجی مختص هر استان های پژوهش یریکارگ بهنظرنگرفتن نیاز مخاطب با  در

 25 در هر استان ینظرسنجنکردن به میل مخاطب با توجه به نتایج  توجه

 35 فرهنگی مراکز های مشی خطتدوین  برایاز خبرگان رسانه در مراکز نگرفتن   بهره

 39 گذاری برای هر استان مشی خط برای ازیموردننگرفتن از اطالعات استانی  بهره

 21 استانی های مشی خطنداشتن به تنوع قومیت و مهاجرپذیری هر استان در  توجه

 21 همسایه کشورهایبا  جوار همنکردن به تنوع فرهنگی در استانی با تنوع فرهنگ و  توجه

 12 فرهنگی هر مرکز های مشی خطدر تدوین  ساله ستیب انداز چشمنکردن به سند  توجه

 10 فرهنگی برای مراکز استانی های مشی خطنداشتن به سند افق رسانه در تدوین  توجه

 13 مشی خطمربوط به رسانه در تدوین  «شورای انقالب فرهنگی»نکردن مصوبات  اجرا

 8 فرهنگی مراکز استانی های مشی خطی سازمان در تدوین ها بخشنامهنکردن به  توجه

 16 مشی خطمربوط به رسانه در تدوین  «کمیسیون فرهنگی مجلس»نداشتن به مصوبات  توجه

 23 ی و مخاطبان آنی نوین )داخلی( بر رسانه ملّها رسانه تأثیراتنکردن به  توجه

 21 فرهنگی برای مراکز استانی مشی خطبه ارزیابی کامل پیامدها در مرحله تدوین  توجهی بی

 
از مصاحبه دوم )کیفی(  اخذشده های پاسخو پردازش مجدد  بندی طبقه، 13جدول      

توسط معاونت امور ) صداوسیمافرهنگی مراکز  های مشی خطفرایند جاری در تدوین  شناسی آسیب
 باز و کیفی برای مصاحبه مرحله سوم )به روش دلفی( یها پرسشایجاد  برای (و مجلس ها استان

 دهد را نشان می
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 رسانه دوره دوم دلفی های مشی خطتعیین فراوانی عوامل آسیب در  .13جدول 

ومجلسهااستانگذاریفرهنگیبرایمراکزتوسطمعاونتامورمشیخطموجوددرهایآسیب

ییجمهوریاسالمیايرانصداوسیماسازمان
وان
را
ف


 37 و بازتاب تمایالت نخبگان دینی و مذهبی هانداشتن به نظر توجه

 35 صاحبان جایگاه دولتی و نمایندگان در استان ی هانداشتن به مطالبات و نظر توجه

 34 ها استانو افکار عمومی حاکم بر فضای  هانداشتن به نظر توجه

 35 نیازسنجی مختص هر استان های پژوهش یریکارگ بهنظرنگرفتن نیاز مخاطب با  در

 32 در هر استان ینظرسنجنکردن به میل مخاطب با توجه به نتایج  توجه

 34 فرهنگی مراکز های مشی خطتدوین  براینگرفتن از خبرگان آگاه رسانه در مراکز  بهره

 37 گذاری برای هر استان مشی خط برای ازیموردننگرفتن از اطالعات استانی  بهره

 30 استانی های مشی خطنداشتن به تنوع قومیت و مهاجرپذیری هر استان در  توجه

 29 همسایه کشورهایبا  جوار همنکردن به تنوع فرهنگی در استانی با تنوع فرهنگ و  توجه

 19 فرهنگی هر مرکز های مشی خطدر تدوین  ساله ستیب انداز چشمنکردن به سند  توجه

 های مشی خطی و مخاطبان آن در تدوین ی نوین )داخلی( بر رسانه ملّها رسانه تأثیراتنکردن به  توجه
 صداوسیمافرهنگی برای مراکز استانی  یساز برنامه

20 

 29 فرهنگی برای مراکز استانی مشی خطبه ارزیابی کامل پیامدها در مرحله تدوین  توجهی بی

 
از سه مصاحبه )به روش دلفی(  اخذشدهبندی بر اساس فراوانی کدهای  ، الویت14جدول در      

توسط  صداوسیمافرهنگی مراکز  های مشی خطفرایند جاری در تدوین  شناسی آسیببرای تعیین 
 نشان داده شده است و مجلس ها استانمعاونت امور 

 
 رسانه دوره سوم دلفی های مشی خطفراوانی عوامل آسیب در  تعیین .14جدول 

ومجلسهااستانگذاریفرهنگیبرایمراکزتوسطمعاونتامورمشیخطموجوددرهایآسیب

ییجمهوریاسالمیايرانصداوسیماسازمان
وان
را
ف



 28 ها استاننداشتن به تنوع فرهنگی و قومیتی در  توجه

 39 نخبگان استانی و افکار عمومی هاینکردن به نظر توجه

 38 ی نوین )داخلی(ها رسانه تأثیرنداشتن به  توجه

 37 گذاری مشی خطنگرفتن از اطالعات استانی در  بهره

 30 ها استانگرفتن تنوع در  نظر و نیاز مخاطب با در نکردن به میل توجه

 29 مشی خطگرفتن از خبرگان آگاه مراکز در تدوین  

 28 مشی خطبه پیامدها در تدوین  توجهی بی

 
با  -هفت عامل ،دریافتی از مصاحبه سوم های پاسخمجدد به  کدگذاریو  بندی جمعبعد از       

 برای .نفر از خبرگان قرار گرفت 39 تأکید مورد -ها آنتوجه به فراوانی پاسخ و اقبال به 
در میان  ای پرسشنامه (AHP)مراتبی  به روش فرایند تحلیل سلسله شده یینتعبندی عوامل  الویت
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نرخ ناسازگاری،  که ازآنجا آمد. دست بهیر که نتایج ز بررسی شدپاسخ دریافتی  41خبرگان توزیع و 
در وضعیت مناسبی هستند و هیچ  دهنده پاسختمامی  بنابرین ؛است 10/0یا مساوی  تر کوچک

 .شود میپاسخگویی حذف ن
 

هایآسیب جاری هایمشیخطفرايند استانی مراکز  با توجه به .صداوسیمافرهنگی
و دریافت  یابیدستنکردن به  توجه»ترتیب الویت  به، مراتبی نتایج روش فرایند تحلیل سلسله

ی، در زمان و مجلس رسانه ملّ ها استانتوسط معاونت امور « صداوسیمااطالعات مرتبط با مراکز 
و  توسط خبرگان نقد شدهاست که  یآسیب ترین مهمفرهنگی برای مراکز،  های مشی خطتدوین 

 شناخته شده است. مشی خطآسیب در تدوین  نخستین
نداشتن به میل مخاطب و  توجه»فرهنگی رسانه از نگاه خبرگان،  های یمش خطآسیب دوم در      
 .است« و امیال مخاطبان در مراکز مختلف با توجه به تنوع سالیق ها خواستبه تنوع  توجهی بی
ه آسیب شناخت عنوان به صداوسیماکه توسط خبرگان مراکز  دهد میعواملی را نشان  ،1نمودار      

 .اند شدهمراتبی تعیین  از فرایند تحلیل سلسله آمده دست بههای  شده و بر اساس الویت
 

 
 صداوسیمافرهنگی مراکز استانی  های مشی خطفرایند جاری  های آسیب. 1نمودار 
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وپیشنهادهایریگجهینت.5

فرهنگی مراکز  های مشی خطفرایند جاری  های یبآسبیشترین  که دهد میاین پژوهش نشان      
نگرفتن از اطالعات  بهره» های شاخص ،دست آمد مصاحبه با خبرگان به طریقکه از صداوسیما

توسط معاونت امور  ها مشی خطتوجه نکردن به میل مخاطب در فرایند تدوین » سپسو  «استانی
سی تحلیل و برر توان میرا  ها آسیباین هر یک از  که هستند «صداوسیما های استانمجلس و 

را  رسان یبآس های شاخصپژوهشگران حوزه رسانه هر یک از این  شود میپیشنهاد  بنابراین؛ کرد
 های استانمعاونت امور مجلس و » بهقرار دهند و راهکاری برای رفع آسیب  موردپژوهش

 .کنندارائه  «صداوسیما
 پژوهش با «مشی خطنداشتن به پیامدها در تدوین  توجه»در شاخص  های پژوهش یافته     

 است.همسو (، 1387)الوانی و هاشمیان 
معاونت امور مجلس » که طلبد یم مشی خطتوجه به پیامدها و بازخورد در روند تدوین  اهمیت     

، تحقیقات مرکز پژوهش ها نظرسنجیدر این مورد از منابع متعدد همچون نتایج « و استان
جامعه، مخاطبان و خبرگان  هایبازخور نظر، ها روشسایر ارتباط با سازمان و  های سامانهسازمان، 

 .کنندلحاظ  ها مشی خطرا دریافت و در تدوین 
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 100-79 ،10دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 
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 چاپ سیزدهم.انتشارات آگه،  . تهران:علوم رفتاری
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