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چکيده
رسانه ملی در کشور ما بهعنوان دانشگاهی عمومی وظیفه خطیر اطالعرسانی ،آموزش همگانی و فرهنگسازی
را بر عهده دارد .هدف از پژوهش حاضر ،ارائه و اجرای مدلی برای ارزیابی عملکرد شبکههای تلویزیونی و رتبهبندی آنها
بر اساس معیارهای استخراج شده از مطالعات مختلف و نظرات خبرگان در حوزه صداوسیما بوده است .روش تحقیق این
پژوهش ،توصیفی تحلی لی و نوع آن کاربردی است .در این پژوهش ،ابتدا چارچوب نظری تحقیق از طریق جمعآوری
اطالعات از طریق منابع کتابخانهای و الکترونیکی و مقاالت صورت پذیرفت .در ادامه به منظور انتخاب شبکههای تلویزیون
صداوسیما ،براساس نظرات کارشناسان و بررسی پژوهشهای قبل ی ،ابعاد و معی ارهای پیشنهادی مشخص شد .سپس
مقایسات زوجی ابعاد و معی ارها به کمک  22نفر از کارشناسان متخصص رسانه ،با استفاده از روش  FAHPصورت
یباشد  .پس از انجام مقایسات زوج ی ،وزن هر
پذیرفته است .مبنای ارزشگذاری آنها براساس تجربی ات و مط العات آنها م 
تبندی
روشهای  FAHPو  FTOPSISبه الوی 

کدام از ابعاد و معیارها به دست آمد .در ادامه با استفاده از ترکی ب
یهای ،2/ 3233
شبکهه ا پرداخته شد .نتایج حاک ی از آن است که شبکههای سه ،یک و دو سیما با اختصاص ضریب نزدیک 

داشتهاند .از آنجا که به لحاظ عملکرد
بهترتیب بهترین عملکرد را بر اساس مجموع معی ارهای ارزیابی 
 2/ 3333و  2/3216
یتواند مبنای
یشود ،نتایج پژوهش م 
شبکههای سیما در اجرای مدل استخراج م 

نیز نقاط قوت و ضعف عملکردی
برنامهریزی و اولویتبندی اهداف برای بهبود عملکرد شبکههای تلویزیون قرار گیرد.

کليد واژه ها :ارزيابي عملکرد؛ رسانه ملي؛ شبکههاي تلويزيون؛ روشهاي تصمی مگیري چندمعیاره فازي.

 .1استادیار گروه آموزش محیطزیست ،دانشکده علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور تهران جنوب ،تهران
 .2دانشجججوی دکتججری آمججوزش محججیطزیسججت ،دانشججکده علججوم تربیتججی ،دانشججگاه پیججام نججور تهججران جنججوب ،تهججران
(Mostafanaderi30@yahoo.comنویسنده مسئول)
 .3استاد گروه آموزش محیطزیست ،دانشکده علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور تهران جنوب ،تهران
 .4استادیار گروه برنامهریزی محیطزیست ،دانشکده محیطزیست ،دانشگاه تهران،تهران

مقدمه
تلویزیون ،بهعنوان رسانججه جمعﻰ ﻏالب در میان همجججه جوامع پذیرفته شده است

(تجججرو ،1

 .)2226این رسانجه در ایران ،یکﻰ از پججرمخاطبترین سازمانهای کشور با موقعیتججی حساس و
ویژه در زمینههای فرهنگﻰ ،سیاسﻰ ،مذهبﻰ ،اجتمججاعی است و عالوه بر کارکردهای متعددی
همﭽون تﺄﺛیرگذاری ،مجججدیریت افکجججار عمومﻰ ،دریﭽجججه آگاهسازی از جهان خارج ،یکﻰ از
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1366

بزرگترین ابزارها برای دسترسﻰ بجه بجازار عمجده و پرسجود مخاطبان است(خاشعی.)1362 ،
امروزه تﺄﺛیر ،نقش و جایگاه رسانهها به حدی است که نمیتوان زندگی را بدون حضجور
آنها قابل تصور دانست .رسانه ملی در کشور ما به عنوان دانشگاهی عمومی که وظیفجه خطیجر
اطالعرسانی ،آموزش همگانی و فرهنگسازی را بر عهده دارد ،در میان رسانههجای مختلجف،
ایفاگر نقشی بیبدیل است و در توسعه پایدار جامعه سهم بسزایی دارد (مشبکی و بختیاری.)1362 ،
باید توجه داشجت کجه «ایجن یجک واقعیجت معجروف و پذیرفتجهشجده اسجت کجه افجراد و
سازمان هایی که از پیش برنامه ریزی کنند ،بیشتر احتمجال دارد آن چیجزی شجوند کجه دوسجت
دارند بشوند» (دیوید.)1363 ،
از طرفی در سپهر رسانه های کنونی ،بجا قجدرت گجرفتن اینترنجت ،رسجانههجای مججازی و
شبکههجای اجتمجاعی ،سجازمان هجای رسجانههجای صجوتی و تصجویری مثجل صداوسجیما بایجد
عملکردی فعال و پویا داشته باشجند تجا بتواننجد در ایجن میجدان رقابجت سجنگین دوام آورده و
بقای خود را تضجمین کننجد (اسجمیت و اندرسجون  .)2213 ،2در واقجع ،نداشجتن برنامجه بلندمجدت و
راهبردی که بتواند اهداف را مشخص کند و هدایتگر مسیر رسیدن به ایجن اهجداف باشجد،
منجر به رفتار منفعل شجبکههجای صداوسجیما و در نتیججه عقجب مانجدن در رقابجت ججذب و
تﺄﺛیرگذاری بر مخاطب میشود (صلواتیان و خوشبیان.)1361 ،
سازمان های رسانه ای ،سازمان هایی هستند که محیط بسجیار پیﭽیجده و متغیجری را تجربجه
میکنند .محیط سازمان های رسانهای در دهههای اخیر تحجوالت پیﭽیجده و عمیقجی را تجربجه
کرده است .بخش مهمی از این تحوالت ناشی از ظهور فناوریهای نجوین اطالعجاتی و تغییجر
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در شرایط زیسجتی و ذهنجی مخاطبجان اسجت کجه بجر پیﭽیجدگی و سجط تالطجم محجیط ایجن
در روند بررسی شبکههای تلویزیون سعی شده است ،ابتدا چارچوبی جامع برای ارزیجابی
عملکرد محتوایی آنها تدوین شود؛ سپس نتیجه اجرای مدل بر اسجاس دادههجای جمجعآوری
شده از تمامی شبکهها مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد .نقجش نظجامهجای ارزیجابی و نظجارت
کارآمد در بهبود و تعالی سازمان ها بهخوبی شناخته شده اسجت .مطالعجات انججام شجده نشجان
میدهد که در بسیاری از سازمان های بزرگ ،بجهویجژه در بخجش عمجومی ،پجس از نظجامهجای
برنامهریزی و تحول ،نیاز به نظامهای کارآمد ارزیابی و نظارت در اولویت بعدی قرار دارد.
توانایی تعریف ،سنجش و ارزیابی عملکرد ،یکی از شرایط مورد نیاز برای بهبجود در هجر
سازمانی است .پیش از اینکه یجک سجازمان بتوانجد عملکجرد خجود را بهبجود بخشجد ،نیجاز بجه
توانمند ساختن خود در زمینه سنجش؛ ارزیابی و ارائه عملکرد دارد (بختیاری.)1361 ،
رسانه ملی نیز به عنوان یک سازمان بزرگ حاکمیتی از این قاعجده مسجتثنی نیسجت و نیجاز
به خرده نظامهای نظارت و ارزیابی در بخشهای مختلف دارد؛ این سازمان بزرگ بجه دالیجل
متعدد ،همﭽون تخصیص بهینه بودججه ،تخصجیص نیجروی انسجانی و امکانجات ،رتبجهبنجدی
شبکههججا براى تشویججق و قدردانی از شبکههاى برتر و شناخت نقاط قوت و ضعف شبکهها،
نیازمند ارزیجججابی عملکرد ایجججن شبکههاست ،بنابرایجججن الزم است مدلی جامع با رویکجججردى
فراگیر و سیستمی ،مبتنی بر روشهاى علمی توسعهیججججافته ،مبناى ارزیججججابی عملکرد و ر تبه
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سازمانها افزوده است (دویل .)2213 ،1

بندى شبکههججای سججیما قرار گیرد .از ایججن رو ،مسئلهاى که به آن پرداخته شده ،چیستی مدل
ارزیابی ،رتبهبندى شبکههای سیما و چگونگی نتایج اجراى ایجن مدل است .مسئله یجاد شده،
منجر به  4پرسش اصلی به شرح زیر است:
 .1مهمترین معیارهای مﺆﺛر بر ارزیابی جامع عملکرد محتوایی شبکههاى سیما کدامند؟
 .2اولویت و میزان درجه اهمیت هر یک از معیارهاى عملکردى چگونه است؟
 .3مدل مناسب براى ر تبهبندى شبکههاى سیما کدام است؟
 .4نتایج رتبهبندى شبکههاى سیما بر اساس مدل یاد شده چگونه است؟
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پيشينه پژوهش
مقاالت گونجججاگونی در حوزه بررسی موضوعات مرتبط با رسانهها و سازمانهاى فرهنگی
و ار تباطاتی از منظرهججای مختلفججی نگاشته شدهاند؛ براى مثال ،مشبکی و بختیارى ( )1362در
پژوهشی با عنوان «بررسی مسئولیت اجتماعی سازمانی رسانه ملی» به تحلیل ذینفعجججان رسانه
ملی و مسئولیتهاى خطیر این سازمان در قبال این ذینفعجان پرداختهاند .روشجندل اربطجانی و
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1366

زارع ( )1363نیز در مقالهاى با عنوان «شناسایی و رتبهبندی عوامل مجﺆﺛر بجر افجت مخاطبجان
تلویزیون جمهوری اسالمی ایران» بر اساس مدل سهشاخگی ،به تبیین مهمترین عوامجل افجت
مخاطبان تلویزیون در سه بخش «محتوایی»« ،ساختاری» و «زمینهای» میپردازند.
والجدیکر بکججر و گامبجارو  )2213( 1در پژوهشججی برنامجههججای تلویزیجونی برزیججل را بججین
سالهای  2222تا  2213مورد بررسی قرار داد .نتایج پجژوهش حجاکی از ایجن بجود کجه میجزان
مخاطبان برنامههای تلویزیون همزمجان بجا افجزایش مشجترکان تلویزیجونهجای کجابلی و رشجد
چشمگیر اینترنجت  23درصجد کجاهش پیجدا کجرده اسجت .همﭽنجین لینجگ و یجو  )2213( 2در
مطالعات خود نشان دادند ،با ظهور رسانههجای دیجداری و شجنیداری جدیجد ،رفتجار مخاطبجان
رسانه تغییر میکند .هاسبرینک  3و همکاران ( )2213به تغییرات الگجوی اسجتفاده از رسجانه در
کل فرهنگ به عنوان چالشی برای تغییرات فرهنگی جوامع اشاره میکنند.
فریدمن  2223( 4و  )2223در پاسخ به این سﺆال کجه چجرا بجه سیاسجت گجذاری در رسجانه
احتیاج داریم؟ رسانهها را یک عامل اقتصجادی مهجم در جوامجع ﻏربجی مجیدانجد و همﭽنجین
رسانه را یک عامل مهم بازتولید اجتماعی که مجی توانجد در فرآینجدهای اجتمجاعی و فرهنگجی
جامعه نقش مهمی ایفا کنند ،معرفی میکند.
همﭽنججججین درباره رسانههاى محلی و شبکههاى استانی در کشورمان نیججججز پژوهشهاى
متعددى صورت گرفته است که موضوع بسیاری از آنها شباهت زیجادی بجه پجژوهش حاضجر
دارد .اکثر این پجژوهش هجا در بجازه هجای زمجانی مختلجف بجه بررسجی نظرهجا و پیشجنهادهای
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مخاطبان شبکه های استانی نسبت به برنامههای این شبکه ها پرداخته انجد .پژوهشجگرانی ماننجد
( ،)1361دمیرچجی و همکجاران ( ،)1364حیجدریان میرزایجی و همکجاران ( )1363از این دست
پژوهشها را انجام دادهاند .بررسی نتایج آنها میتواند چهرة شفافترى از نظر مردم نسبت
به شبکههاى استانی و چگونگی نیاز آنها به ما بدهد که در تدوین راهبردها موجب تقویت
حوزه دانش ما میشود.
شمسایی نیجا و فرقججانی ( )1363در پژوهشی با عنوان «تعامججل رسججانههججاى جمعججی و
فناورىهاى نوین ارتباطی» ،به این نتیجه رسیدهاند که ترکیب و تعامل رسانههاى جمعی،
بهینهترین اﺛرگذارى رسانهها براى اقناع افکار عمومی و اججرای الگجوی توسجعه ملجی اسجت.
اکبرزاده جهرمی ( )1364در «پیامدهای اهمگرایی اینترنت و تلویزیون بر سیاستگذاری رسانهای
در ایران» نشان می دهد که اگرچه اولویت سیاستگذاری رسانهای ،در وهلة اول ،حفظ امنیجت
ملی و تﺄمین اهداف سیاسی است ،همگرایی تلویزیون و انیترنت در ایران ،همگام با روندهاى
نئولیبرالیستی صنعت تلویزیون در جهان ،متاﺛر از خصوصیسازی و تجاریشدن فزاینده است.
گلبخشی ( )1362در پژوهش خود با عنوان «بررسی میزان مخاطبان و ظرفیتهاى رسانه ملی
در فضاى مجازى» نشان داده است که  42درصد مردم بندرعباس از فضاى مجازى استفاده
میکنند و از این میزان  31درصد از سایت های رسانه ملی بهره می گیرند .او مهم ترین راهکجار
نفوذ بیشتر رسانه ملی در فضای مجازی را ﻏنی تجر کجردن برنامجههجا ،بهجرهبجرداری بیشجتر از
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بختیجاری ( ،)1362بختیججاری ( ،)1361کججوﺛری و آذری ( ،)1364رضجایان قیججهباشججی و بیججاتی

فناوری های روز و بسترسازی برای دسترسی آسان تر به فضای مجازی دانستهاند.
جهانشاهی ( )1364در «رسانههاى اجتماعی و استراتژىهاى نوظهور رسانههاى جریان
اصلی» بجه مواجهجه رسجانه هجای جریجان اصجلی و بجا تﺄکیجد بجر تلویزیجون با رشجد انفججاری
رسججانه هججای اجتمججاعی پرداخججت .رشد انفججججارى رسانههاى اجتماعی پرداخت .او در ضمن
پاسخ به این پرسش که چرا و چگونه سجازمانهجای رسجانه ای پیشجرو ،وارد اکوسیسجتم تجازه
شدهاند ،برخی از راهبردهاى مواجهه را توضی میدهد .در همین راستا ،گلن  1و گوردن 2
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( )2226با مطالعه راهبردهاى بی بیسی براى حضججججج جور در فضاى اینترنت نشان دادهاند که
چگونه کاربران ،بهعنجوان نیججروى فعال و تولیدکننده محتوا ،در پلتفرمهاى مختلف بیبیسی
فعالیت میکنند.
موضوع برنامهریزى در رسانه ملی و بهویژه برنامهریزی محتوایی نیز تا حدى مورد توجه
صاحبنظران بودهاست؛ اندرسکو  )2212( 1در مقالهای با عنوان «مدیریت سازمانهای رسانهای
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1366

از تئوری تا عمل» اصول مدیریت و رهبرى سازمانهاى رسانهاى را بهصورت توصیفی مرور
میکند و در مقام آسیب شناسی مدیریت سازمانهاى رسانهاى ،مدیران سازمانهاى رسانهاى از
قبیل مدیران تلویزیون ،رادیجو و رسانههاى مکتوب را به  3دسته تقسیم میکند :مدیجرانی که
دانش ارتباطات دارند ولی دانش مدیریت ندارند ،مدیرانی که دانش مدیریت را نیز آموختهاند
ولی آن را بهکار نمیگیرند و مدیرانی که دانش مدیریجت را آموختهاند و قادر به استفاده از آن
هستند ولی انگیزه کافی براى انجام ایججن کار ندارند .اسبرن  )2222( 2نیز در پایججاننامه خود با
عنوان «پیادهسازى سیستم مدیریت کیفیت جامع در سازمانهاى رسانهاى» ضمن مرور مفاهیم
مدیریت کیفیت جامع و بیان ویژگیهاى سازمانهاى رسانهاى ،سعی بر ارائه الگوی مناسب این
سازمانها با استفاده از سیستم مدیریت کیفیت جامع دارد.
با توجه به قلمرو موضوعی پژوهش ،نیل به درکی درست از ارزیججججابی عملکرد شبکهها،
مستلزم بررسی ادبیات پژوهش در سه حوزه «ارزیججججابی عملکرد» « ،3مدیریججججت سازمانهاى
فرهنگی و رسانهاى» و «شبکههاى سیما و رسانه ملی» است.
مبانی نظری
مدل مفهومي پژوهش
مدل پژوهش شامل متغیرهایی است که در ارزیابی عملکرد محتجوایی شجبکههجای رسجانه
ملی مﺆﺛرند ،احصا این مدلها و طبقهبندی آنها مدل مفهجومی پجژوهش را تشجکیل مجیدهجد.
بررسی و ارزیابی عملکرد محتوایی حوزههجا و شجبکههجای برنامجهسجاز نسجبت مسجتقیمی بجا
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برنامهریزی و مدیریت پیام و محتوا در رسجانه ملجی دارد و یکجی از مﺄموریجتهجا و وظجایف
ها اشاره دارد

(مرکز طرح و برنامهریزی صداوسیما،

.)1336

بججهطججورکلی ،ایججن مججدل از چهججار بعججد اصججلی تشججکیل شججده اسججت .ابعججاد جامعیججت،
رضایتبخشی ،شکایت و نیازمندیها

(یاسوهیتو  1و همکاران،

.)2223

به منظور ارزیابی عملکرد شبکههای تلویزیون ،با توجه به مطالعات متعجدد در این زمینه،
همﭽنین نظر متخصصان که از روش دلفﻰ براى جمعآورى نظرهاى آنهججا استفاده شد 4 ،بعججد
و  11معیار که مالك انتخاب معیارهجا ،مشترك بودن آنهجا از نظر نظریهپردازان بوده است ،در
این پژوهش مدنظر قرار گرفته که در جدول  1این ابعاد و معیارها آورده شده است.
 .1ﺟامﻌيﺖ

گسترش و توزیع عادالنه پوشش تلویزیونی با توجه به الویتهای فرهنگجی ،سیاسجی و
جغرافیایی به منظور برقراری ارتباط میان دولت و مردم ،همﭽنین قشرهای مختلف جامعجه از
طریق راه های تامین پوشش شبکه سراسری تلویزیونی به عنوان یک شبکه ملی بجرای تمجامی
آحاد مردم در سراسر کشور است .هنگامی که از جامعیت در تلویزیون سخن می گوییم ،یعنی:
 برنامههای رسانة ملی باید به افزایش آگاهی های عمومی افراد جامعه بینجامد.
 فعالیت رسانه ملی در بخشهای مختلف مربوط به مالکیت ،مدیریت ،سرمایه گجذاری،
محتوای برنامهها و رویههای تصمیمگیری باید در چارچوب قانونی قرار گیرد.

مقاله پژوهشی :تعیین و ارزیابی معیارهای شبکههای تلویزیونی سیما با استفاده از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره فازی

اساسی رسانه ملی است .بنابراین ،بخش مهمی از مدل به معیارهای حاکی از محتجوای برنامجه

 محتوای پیامهای رسانه ملی باید مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه باشد.
 گردانندگان و برنامهسازان رسانه ملی باید آرمان های بسیار رفیجعتجر از صجرفا سجرگرم
سازی مخاطبان (نظیر تعهد بجه آرمجان هجای اخالقجی ،اجتمجاعی و فرهنگجی) را مجورد
توجه قرار دهند.
 رسانه ملی بایجد از تولیجد و پخجش برنامجههجای متنجوع ،ارزشجمند و مکمجل یکجدیگر
حمایت کند.
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 رسانه ملی باید برنامههایی پخش کند که با عالیق اکثریت مخاطبان همخوانی داشته باشد.
 طیف کاملی از برنامهها در محدوده هر ژانری (اعم از نمجایش ،خبجر ،طنجز ،آمجوزش،
برنامه کودك و نوجوان و )...باید از رسانه ملی پخش شود

(رشکیبانی،

.)1333

با بررسی مقاالت و پژوهشهای گوناگون و همﭽنین نظرات خبرگجان و کارشناسجان زیجر
معیارهای جامعیت شامل موارد ذیل می شود:
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1366

 .3- 3میزان پخش برنامهها :به معنای پوشش سراسجری کشجوری و همﭽنجین پخجش 24
ساعته برنامههای شبکههای تلویزیون میباشد (بختیاری.)1361 ،
 .2- 3میزان بیننده و شننونده :پخش عمومی باید برای همه شهروندان در سراسر کشور
در دسجججججترس باشد .در مدل دموکراتیک و تساویگرای پخش عمومی ،عمجججججوم مجججججردم
مخاطجججججب رسجججججانه بجججججوده و برنامهها به طبقه اجتماعی خاص یا اقلیت خاصی محدود
نمیشجوند (کلمن و روس .)2212 ،1
 .1- 3تنوع :خدماتی که توسط رسانه جامع ارائه میشججود بایججد حججداقل در سجه زمینجه
متنوع باشند :گونههای برنامههایی که پخش میشوند ،مخاطبجان هججدف و موضج جوعاتی کج جه
طجججرح میشوند .پخش سرویس عمومی باید تنجججوعی از عالیجججق و سجججالیق عمجججومی را
بجهوسجیله انجواع متفاوتی از برنامهها انعکاس دهد

(کارپنتر  2و همکاران،

.)2221

 .4- 3تمايز :خدماتی که توسط مدل پخش سرویس عمومی ارائه میشججج جوند بایججج جد از
سایر سرویسهای پخش متمایز باشند و مخاطبان این تمایز را در برنامه ها به صجورت سججلبی
و ایجابی بهچشم خود مشاهده کنند (اکسنر .)2213 ،3
 .5- 3اسﺘﻘﻼل  :منظور از استقالل عبارت است از اینکه نفوذ مالی و سیاسجی در ایججن نوع
مدل وجود نداشته باشد .یعنی بخش خصوصی و دولجت بجه ترتیجب نتواننجد نفججوذ مججالی و
سیاسی در خطمشیها ،برنامهها و موضوعات کاری رسانهها داشته باشند (کوﺛری و آذری.)1364 ،
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 .2رضایﺖ بخشی

رضایت از برنامههای تلویزیون منعکسکننده تجوازن بجین مطلوبیجتهجای ذهنجی فجرد از
عمجومی از کلیجت برنامجههجای تلویزیجون اسجت .همﭽنجین رضجایت از رسجانه بازتجاب میجان
آرزوهای شخص از رسانه و وضعیت فعلی شبکههای سیما است .به بیاندیگر هرچجه شجکاف
میان سط مطلوبیتهجای فجرد از رسجانه و وضجعیت عینجی او بیشجتر شجود ،رضجایتمندی او
کاهش مییابد (عقیلی و اصفهانی.)1364 ،
رسانة ملی باید برای استفاده عمومی در اختیار تمام شهروندان جامعه قرار گیرد و برنامههای
ارائه شده از رسانه ملی باید به تقویت و تثبیت ارزشها و هنجارهای مورد نظر اکثریت مردم
بینجامد تا باعث رضایتبخشی از برنامههای تلویزیون شود (اتکینسون و همکاران.)1334 ،
با بررسی مقاالت و پژوهشهای کوناگون و همﭽنین نظرات خبرگجان و کارشناسجان زیجر
معیارهای رضایتبخشی شامل موارد ذیل می شود:
 .3- 2تعاملي بودن :امکان پاسخ گویی یا نوآوری و خالقیت به وسیلة کاربر بجرای عرضجه
دیدگاههایش به منبع یا فرستنده (پوری و عنایتی.)1363 ،
 .2- 2حضور اجﺘماعي :احساس ارتباط شخصی با دیگجران کجه بجا اسجتفاده از رسجانههجا
ایجاد میشود (آریایی نیا.)1336 ،
 .1- 2غناي رسانه هاي :پیوند بین چارچوبهجای متفجاوت ارججاع ،تقلیجل ابهجام ،فجراهم

مقاله پژوهشی :تعیین و ارزیابی معیارهای شبکههای تلویزیونی سیما با استفاده از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره فازی

تلویزیون و وضعیت فعلی رسانه است .منظور از رضجایت از رسجانه ،نگجرش فجرد و ارزیجابی

کردن عالئم و نشانهها و  ...به وسیله رسانهها (هال .)2212 ،1
 .4- 2میزان رضايت از برنامهها :از دیدگاه پژوهشگران مختلف ،رضایتمندی بجه عنجوان
یک معیار عام برای سنجش ادراك کیفیت و کمیت برنامهها مطرح شده است (آبرگون .)2214 ،2
 .5- 2چند کارکردي بودن :هر سازمانی کجه در مجتن جامعجه پدیجد مجی آیجد ،بایجد دارای
کارکردهایی در خدمت جمع و جامعه باشد و چنان تنظیم شود کجه بتوانجد هماننجد یجک تجن
به صورتی هماهنگ ،خدمات خود را به جامعجه کجه منشجﺄ و موججد آن اسجت ،عرضجه کنجد.
1. Hall
2. Obregon
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سازمان های ارتباطی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همه محققان و دست انجدرکاران مسجائل
و نیازهای جامعه ،به ویژه صاحب نظران ارتباطی ،بدان اندیشیده انجد و بجا توججه بجه نیازهجای
روزافزون گروه های وسیع انسانی به استفاده از این وسایل ،برای آنها وظجایف و کارکردهجای
متعددی در نظر گرفته اند (ساروخانی .)1333 ،رسجانه هجا دارای کارکردهجای نظجارتی ،آموزشجی و
آگاه سازی یا انتقال فرهنگ ،سرگرم سازی و پرکردن اوقات فراﻏت مجیباشجند کجه در مقجاالت
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1366

گوناگونی به آنها اشاره شده اسجت

(کریمجی1332 ،؛ آلجانجدرو 2212 ،1؛ الکسجاندر 2214 ،2؛ کالتیجر 2213 ،3؛

جینتوا 2211 ،4؛ وو و کین .)2213 ،3
 .3شکایﺖ

پراکندگﻰ و کاهش مخاطب از مشجکالت اساسجﻰ ایجن روزهجاى رسجانههجاى جمعجﻰ در
سراسر جهان است (دویجل  .)2213 ،3تلویزیجون ایجران هجم از ایجن قاعجده مسجتثنﻰ نیسجت و در
سالیان اخیجر شجاهد تحجوالتﻰ در میجدان رسجانه ملجﻰ بجودهایجم و بجا مخجاطراتﻰ نظیرکجاهش
مخاطبججان ،افججزایش نارضججایتﻰ و بججیاعتمججادى در مخاطبججان ،بججهخصججوص در بججین اقشججار
تحصیلکرده و نخبجه جامعجه روبجهرو شجده نجوعﻰ انقطجاع اجتمجاعﻰ در جامعجه بجروز کجرده
است(خاشعﻰ،

.)1362

تعداد زیاد اشکاالت از انواع مختلف محتوایی (کلیه اشکاالت مربوط به محتوای برنامهها
از قبیل ترویج تجمل گرایی ،رعایت نکردن شجعائر اسجالمی و  )...و ﻏیرمحتجوایی کجه شجامل
اشکاالت فنی ،هنری ،پخش ،ناهماهنگی و جدول پخش یا کنداکتور (مواردی همﭽجون قطجع
برنامهها (فنی) ،ناهماهنگی در اتاق فرمان (ناهماهنگی) ،ضجعف در تصجویربرداری (هنجری)،
زمان بندی و ترتیب نامناسب برنامهها (کنداکتور) میباشد(بختیجاری ،)1361 ،باعجث شجده اسجت
تلویزیون جمهورى اسالمﻰ ایجران ،کجه زمجانﻰ در عرصجه رسجانه هجاى کشجور ،معتبرتجرین و
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فراگیرتجرین رسجانه بجود( ،اکنجون بنجا بججه اظهجارات نخبگجان رسجانههجاى و مجدیران سججیما و
پاسخگوى نیازهاى مخاطبان باشد؛ همﭽنین توانایﻰ تﺄﺛیرگذارى و جهتدهﻰ به ذائقه و سلیقه
مخاطب را در آینده از دست داده است؛ همین عجدم پاسجخگویﻰ باعجث افجزایش شجکایات و
ریزش مخاطبان رسانه ملﻰ شده است (روشندل اربطانی و زارع.)1363 ،
با بررسی مقاالت و پژوهشهای گوناگون و همﭽنین نظرات خبرگان و کارشناسجان ،زیجر
معیارهای شکایت شامل موارد ذیل می شود:
 .3- 1ساخﺘار :بعجد سجاختارى دربرگیرنجده تمجام عناصجر ،عوامجل و شجرایط فیزیکجﻰ و
ﻏیرانسانﻰ سازمان است« .انحصارى بودن تلویزیون» و «پیﭽیجدگﻰ جغرافیجایﻰ تلویزیجون» از
عوامل ساختارى مﺆﺛر بر شکایات و کاهش مخاطبان در تلویزیون میباشد (سانﭽزتابرنرو .)2223 ،1
 .2- 1محﺘوا :شاخه محتوا ،شامل عوامل انسانی و روابط انسانی حجاکم در سجازمان اسجت
که هنجارهای رفتاری ،ارتباط ﻏیررسمی ،الگوهای خاص بجههجم پیوسجته و محتجوای اصجلی
سازمان را تشکیل میدهند (پاگی  .)2214 ،2ضعف محتوای برنامجه و عجدم بهجرهمنجدی کجافی از
چهرهها از عوامل محتوایی مﺆﺛر بر کاهش مخاطبان تلویزیون میباشد.
 .1- 1زمینه :شاخه زمینهاى ،شرایط و عوامل محیطﻰ بجرونسجازمانﻰ هسجتند کجه محجیط
سازمان را احاطه مﻰکنند؛ با آن تﺄﺛیر متقابل دارند و خارج از کنترل سجازمان هسجتند « .ظهجور
رقباى جدید» و « تغییر در سبک زنجدگﻰ مجردم» ،از عوامجل زمینجه اى مجﺆﺛر بجر شجکایات و
کاهش مخاطبان در این زمینه است

(میرزایی اهرنجانی و سرلک،

مقاله پژوهشی :تعیین و ارزیابی معیارهای شبکههای تلویزیونی سیما با استفاده از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره فازی

پژوهشهاى انجام شده) ،گرفتار نوعﻰ سکون و بﻰ تحرکﻰ شده کجه نمجی توانجد بجهدرسجتﻰ

.)1334

 .4نيازمندی ها

تاﺛیرات فزآینده فناوریهای اطالعات و ارتباطات ،در تمامی ابعجاد زنجدگی بشجر و نقجش
آنها در سرعت بخشیدن بجه فرآینجد جهجانی شجدن و سجایر تغییجرات اقتصجادی ،اجتمجاعی و
فرهنگی ،به اﺛبات رسیده است .فناوریهای جدیجد اطالعجات و ارتباطجات ،امکانجات تجازهای
چون توسعه ابزارهای تولید محتوا و ارائه خدمات ایجاد کرده که می تواند موجبات افجزایش
1. sanchezjtabernero
2. Poggi
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تعامل و مشارکت را در فضای عمومی فراهم کنجد؛ بجهنحجویکجه پجیش از ایجن دیجده نشجده
است(آبرگون ،1

.)2214

در پیوست رسانهاى ،مراحل نیازمندیهای یک برنامه رسانهاى موفق شامل چهار مرحلة
اطالع رسانی ،آمجوزش ،اقنجاع و تثبیجت تعیجینشجده و راهبردهجا و راهکارهجای رسجانهای
گسججججتردهای جهت استفاده سیاستگذاران ارائه شده است .در پیوست رسانهاى بر برنامهریزى
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کلیة فعالیتها ،جهت همگرایﻰ افکار عمومﻰ با اهداف سیاستگذاران تجججججاکید شده ،همﭽنین
برنامههاى رسانهاى مناسب براى گروههاى مختلف مخاطبان تعیین شده است (طوفان.)1363 ،
 .3- 4اطﻼع رسناني :هجر حکجومتی موظجف اسجت شجهروندان خجود را در مورد ماهیت
فعالیتهاى خود ،مطابق با اهداف پیشرفت مطلع سازد .پیوست رسانهاى نیاز دارد ،مداوم با
مخاطبان بینالمللﻰ ،مردم و ذىنفعان ،در مورد فعالیتها ،مقاصد و اوضاع نهایﻰ مورد نظر
در ارتباط باشد .حمایت اذهان عمومﻰ یکﻰ از روشهججای ایجججاد حفججظ اعتمججاد ،اعتبججار و
حمایجت اسجت .در محیطهاى فرهنگﻰ و اجتماعﻰ ،سکوت در مورد یک مسئله بدتر از ارائجه
اطالعات است ،زیرا به دیگران اجازه مﻰدهد تا از رسانه براى انتشار دستور کار خود بهره
بردارى کنند

(خانیکی،

.)1364

 .2- 4آموزش :پیوسججت رسججانهای ،بر رفتججار عامججه مردم تمرکز دارد که مججی توانججد روى
موفقیت در اهداف تﺄﺛیر داشته باشد .به همین دلیل تﺄکید پیوست رسانهاى بر آموزش و هد
ایت است .برنامهریزان باید آگاهﻰ عمومﻰ ،سط انگیزه و توانایﻰ و احتمال وقوع عمل را
در نظر بگیرند؛ با این روش مﻰتوان تﺄﺛیرهاى مثبت و منفﻰ بر رفتار مردم ایجاد کرد .عالوه
بر ایجججججججن ،فعالیتهاى ارتباطﻰ باید بر نقاط مهم تصمیمهاى رهبران فکرى براى رسیدن به
اهداف پیوست رسانهاى متمرکز باشد (وو و کین .)2213 ،2
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1. Obregon
2. Wu and Kane, 2016

 .1- 4اﻗناع :در مورد اقناع ،دو دیدگاه متفاوت ارائه شده است .عدهاى بر این باورند که
اقناعﻰ را تغییر «نگرش» مخاطبان مﻰدانند

(آنتوسیا  1و همکاران،

.)2216

 .4- 4تﺜبیت :تثبیت با اقدامات ،واژگان و تصاویر تقویت مﻰشود .بججرخالف اقنججاع کججه
ادراکی است و باید آزادانه ارائه شود ،تثبیت را م ی توان از طریجق اقجدامات آگانجه و عمجدی
حفججججظ کججججرد.امکان یک تناقﺾ قابل توجه در آنﭽه ما مﻰگوییم و آنﭽه انجام مﻰدهیم ،که
اﻏلب به عنوان «شکاف گفتن انجام دادن» بدان اشاره مﻰشود ،بهطور قابل تجججوجهی اعتبجججار
پیوست رسانهاى را تضعیف خواهد کرد (آهنﻰ و دیگران.)1364 ،
این مدل از چهار بخش اصلی به همراه معیارهای مخصوص به هر بخجش تشجکیل شجده
است که بهطور خالصه در جدول  1آورده شده است:
جدول  .3معیار و زيرمعیارهاي انﺘخاب شبکههاي سیما
بﻌد

منبع

جامعیت

رشکیبانی1333 ،

رضایت -
بخشی

مﻌيار () Criteria
میزان پخش برنامهها

بختیاری1361 ،

میزان بیننده و شنونده

Coleman and Ross, 2010

تنوع

Carpentier et al, 2007

تمایز
استقالل

Axner, 2013
کوﺛری و آذری1364 ،

تعاملی بودن

پوری و عنایتی1363 ،

عقیلی و اصفهانی1364 ،؛
اتکینسون و همکاران،

حضور اجتماعی

آریایی نیا 1336 ،

ﻏنای رسانههای

Hall, 2010

1334

چند کارکردی بودن

Obregon, 2014

میزان رضایت از برنامهها

ساروخانی 1333 ،

Jiang Ling, 2015؛
 Doyle, 2016؛

 sanchezjtabernero, 2005؛
بخش ساختار

محسنیانراد و سپنجﻰ،
شکایت

منبع

1363؛ علیخانی1362 ،

 Doyle,2004؛ Schultz, 2002؛
باصرى1336 ،
 Poggi, 2014؛ Troseth et al.,

1362؛ خاشعﻰ1362 ،؛
بختیاری 1361 ،؛
روشندل اربطانی و زارع،
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هدف ازپیامهاى اقناعﻰ تغییر در «رفتار» مخاطبان است؛ اما گروهﻰ دیگر هدف از پیامهاى

بخش محتوا

2006؛
Alan B. Albarran, 2008؛
روشندل اربطانی1333 ،؛ Nanda and
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بﻌد

منبع

مﻌيار () Criteria

منبع
Warms,2014؛ Adler, 1985؛
M cDonald, 1988؛ Rosen, 1981؛
 M arvasti, 2001؛
Wallace et al., 1993؛
Norris, 1992؛
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Venkatesh & M ahajan, 1997؛
Alan B. Albarran, 2008
میرزایی اهرنجانی و سرلک1334 ،؛
Dimmick & Rotherhenbuhler,
1984؛
 Albarran, 2002؛
Ibid, 2008؛

بخش زمینه

 Napoli, 2003؛
 Westlund, 2008؛
 van Damme et al., 2015؛
Veronis suhler, 2003؛
 Taylor, 2002؛
Nanda & warms, 2014؛
گیدنز 1333 ،؛
 Hasebrink, & et.al., 2015؛
خنیفر1334 ،

اطالعرسانی

خانیکی1364 ،

نیازمندی -

Obregon, 2014؛

آموزش

Wu and Kane, 2016

ها

طوفان1363 ،

اقناع

Antocia and et al., 2019

تثبیت

آ هنﻰ و د یگران1364 ،

روش تحقيق
در این پژوهش ،ابتدا چجارچوب نظجری تحقیجق از طریجق جمجع¬آوری اطالعجات از
طریق منابع کتابخانهای و الکترونیکی و مقاالت صورت پذیرفت .در ادامه به منظجور انتخجاب
شبکه¬های تلویزیجون صداوسجیما ،براسجاس نظجرات کارشناسجان و بررسجی پجژوهش¬هجای
قبلی ،ابعاد و معیارهای پیشنهادی مشخص شد .سپس مقایسجات زوججی ابعجاد و معیارهجا بجه
کمک  22نفر از کارشناسان متخصص که در حوزه برنامه¬ریزی و مدیریت رسجانه تخصجص
313

داشته¬اند ،با استفاده از روش فازی  AHPصورت پذیرفته اسجت .مبنجای ارزشجگذاری آنهجا
براساس تجربیات و مطالعات آنها میباشد .پس از انجام مقایسجات زوججی ،وزن هجر کجدام از

ابعاد و معیارها بجه دسجت آ مجد .وزن هجر کجدام از ایجن ابعجاد و معیارهجای مجوﺛر در انتخجاب
تاپسیس به الویت بندی شبکه های سیما پرداخته شد.
یافتههای تحقيق
مﻘايسات زوجي ابعاد و معیارها با اسﺘفاده از تکنیک FAHP
بر اساس اعداد فازی منجدرج در ججدول  2و بجا اسجتفاده از تکنیجک  FAHPمقایسجات
زوجی بین ابعاد و معیارها توسط کارشناسجان  22نفجر از اعضجای هیئجت علمجی و کارشناسجان
متخصص که در حوزه برنامهریزی و مدیریت رسجانه تخصجص داشجتهانجد) صجورت گرفتجه
است.
جدول .2طیف فازي و عبارت کﻼمي مﺘناظر
کد طيف

عبارات کالمی

L

M

U

3

ترجی برابر

3

3

3

2

ترجی کم تا متوسط

3

2

4

1

ترجی متوسط

3

1

5

4

ترجی متوسط تا زیاد

2

4

6

5

ترجی زیاد

1

5

1

6

ترجی زیاد تا خیلی زیاد

4

6

3

1

ترجی خیلی زیاد

5

1

1

3

ترجی خیلی زیاد تا کامالً زیاد

6

3

31

1

ترجی کامالً زیاد

1

1

33
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شبکه¬های تلویزیون صداوسیما تاﺛیر داده شجده اسجت .در ادامجه بجا اسجتفاده از روش فجازی

میانگین مﻘايسات زوجي ابعاد و معیارهاي انﺘخاب شبکههاي تلويزيون صداوسیما
در این پژوهش برای انججام مقایسجه دوتجایی از روش شجناخته شجده ی  FAHPاسجتفاده
شده است .کارشناسان با توجه به تجربیات و مطالعات خجود مقایسجات زوججی بجین ابعجاد و
معیارها را با استفاده از روش  FAHPانجام دادند؛ سجپس از پرسجشنامجههجای پرشجده توسجط
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کارشناسان میانگین گرفته شده است .در ادامه ججدولهجای (ججدول  )3- 1میجانگین مقایسجات
زوجی ابعاد و معیارها آورده شده است.
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جدول .1میانگین مﻘايسات زوجي ابعاد انﺘخاب شبکههاي تلويزيون صداوسیما
مقایسه مﻌ يار ها

ﺟامﻌ يﺖ

ن يازمندی ها

رضایﺖ بخشی

شکایﺖ

جامعیت

)(1,1,1

)(1,2,4

)(1,3,3

)(2,4,3

نیازمنديها

)(2 /23 ,2 /3 ,1

)(1,1,1

)(1,2,4

)(1,2,4

رضايتبخشي

)(2 /2 ,2 /3333 ,1

)(2 /23 ,2 /3 ,1

)(1,1,1

)(1,2,4

شکايت

) (2 /1333 ,2 /23 ,2 /3

)(2 /23 ,2 /3 ,1

)(2 /23 ,2 /3 ,1

)(1,1,1

m

g

= CR

1/115CR =1/152
سازگار

جدول .4میانگین مﻘايسات زوجي معیارهاي بعد جامعیت انﺘخاب شبکههاي تلويزيون صداوسیما
مقایسه

م يزان ب يننده

م يزان پخش

و شنونده

برنامه ها
)(2,4,6

تنوع

استقالل

تمایز

تنوع

)(3,3,3

)(3,2,4

)(2,4,6

)(3,1,5

اسﺘﻘﻼل

)(1/25,1/5,3

)(3,3,3

)(3,3,3

)(3,1,5

)(3,2,4

تمايز

)(1/3666,1/25,1/5

)(3,3,3

)(3,3,3

)(3,2,4

)(3,1,5

مﻌ يار ها

میزان
بیننده و

)(1/2,1/1111,3

)(1/25,1/5,3

)(1/2,1/1111,3

)(3,3,3

)(3,2,4

شنونده
میزان
پخش

)(1/25,1/5,3

)(1/3666,1/25,1/5

)(1/2,1/1111,3

برنامهها
m

313

g

= 1/115CR

= 1/121CR
سازگار

)(1/25,1/5,3

)(3,3,3
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جدول  .5میانگین مﻘايسات زوجي معیارهاي بعد رضايت بخشي انﺘخاب شبکههاي تلويزيون صداوسیما
مقایسه
مﻌ يار ها

چندکارکردی
بودن

م يزان رضایﺖ از
برنامه ها

تﻌاملی بودن

حضور
اﺟتماعی

غنای
رسانها ی

چندکارکردي

)(3,3,3

)(3,2,4

)(3,2,4

)(3,2,4

)(2,4,6

بودن
میزان رضايت

)(1/25,1/5,3

از برنامهها
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)(1/25,1/5,3

)(1/3666,1/25,1/5

)(3,3,3

)(3,1,5

)(1/25,1/5,3

)(1/2,1/1111,3

)(1/2,1/1111,3

)(3,3,3

)(3,2,4

)(1/3666,1/25,1/5

)(1/25,1/5,3

)(1/2,1/1111,3

حضور
اجﺘماعي
رسانهاي

)(3,3,3

)(3,1,5

)(3,1,5

تعاملي بودن

غناي

)(2,4,6

)(3,2,4

m

)(1/25,1/5,3

)(3,3,3

g

= 1/116CR

= 1/123CR
سازگار

جدول  .6میانگین مﻘايسات زوجي معیارهاي بعد شکايت انﺘخاب شبکههاي تلويزيون صداوسیما
مقایسه مﻌ يار ها

محتوا

زم ينه

ساختار

محﺘوا

)(3,3,3

)(3,1,5

)(3,2,4

زمینه

)(1/2,1/1111,3

)(3,3,3

)(3,2,4

ساخﺘار

)(1/25,1/5,3

)(1/25,1/5,3

)(3,3,3

g

m

= 1/153CR

= 1/121CR
سازگار

جدول  .1میانگین مﻘايسات زوجي معیارهاي بعد نیازمنديها انﺘخاب شبکههاي تلويزيون صداوسیما
تثب يﺖ

آموزش

اطالع رسانی

مقایسه مﻌ يار ها

اقناع

اﻗناع

)(3,3,3

)(3,2,4

)(3,1,5

)(3,1,5

تﺜبیت

)(1/25,1/5,3

)(3,3,3

)(3,2,4

)(3,1,5

آموزش

)(1/2,1/1111,3

)(1/25,1/5,3

)(3,3,3

)(3,2,4

اطﻼعرساني

)(1/2,1/1111,3

)(1/2,1/1111,3

)(1/25,1/5,3

)(3,3,3

= 1/126CRm

سازگار
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= 1/133CRg

وزن ﻗطعي ابعاد و معیارهاي انﺘخاب شبکههاي تلويزيون صداوسیما
تلویزیون صداوسیما با استفاده از تکنیک فراینجد تحلیجل سلسجله مراتبجی در ججدول  3آورده
شده است.
جدول  .3وزن ﻗطعي ابعاد و معیارهاي انﺘخاب شبکههاي تلويزيون صداوسیما
ابﻌاد

وزن ابﻌاد

جامعیت

2 /311

رضايت -
بخشي

2 /2233

شکايت

2 /126

نیازمنديها

2 /2311

مﻌيار

وزن مﻌيار

وزن قطﻌی
مﻌيارها

میزان پخش برنامهها

2 /21144

2 /22616

میزان بیننده و شنونده

2 /13321

2 /23633

تنوع

2 /31446

2 /11333

تمایز

2 /22163

2 /23333

استقالل

2 /22132

2 /23333

تعاملی بودن

2 /22423

2 /23212

حضور اجتماعی

2 /13332

2 /23363

ﻏنای رسانه ای

2 /26364

2 /22111

چند کارکردی بودن

2 /2323

2 /23361

میزان رضایت از برنامه ها

2 /23326

2 /23163

بخش ساختار

2 /22413

2 /22223

بخش زمینه

2 /3432

2 /23142

بخش محتوا

2 /43231

2 /24634

اطالع رسانی

2 /14312

2 /24113

آموزش

2 /22311

2 /23324

اقناع

2 /33362

2 /26323

تثبیت

2 /26416

2 /23433
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در این مرحله جمعبندی نتایج مربوط به وزندهی ابعاد و معیارهای انتخجاب شجبکههجای

میانگین امﺘیاز پرسشنامهها
در ابتدا دادههای مورد نیاز (امتیازدهیهای الزم) از طریق پرسشجنامه کجه توسجط  32نفجر
از خبرگان و متخصصان صاحب نظر بجر اسجاس روش دلفجی در مجورد انتخجاب شجبکههجای
تلویزیون صداوسیما تکمیل شده است .همﭽنجین الزم بجه ذکجر اسجت امتیجازدهی بجر اسجاس
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مقیاس طیف یازده تجایی بوبوسجکان ( )2212بجر اسجاس ججدول  6صجورت گرفتجه اسجت ،و
امتیازات الزم برای هر گزینه نسبت به معیارهای مجورد نظجر در ایجن پرسشجنامه تهیجه شجده
است .از این رو در جدول  12میانگین نظرات متخصصان ارائه شده است.
جدول  .1طیف يازدهتايي بوبوسکان ()2132
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کد طيف

عبارت کالمی

L

M

U

1

کامال کم

2

2

2 /1

2

خیلی کم

2

2 /1

2 /2

3

کم

2 /1

2 /2

2 /3

4

تقریبا کم

2 /2

2 /3

2 /4

3

کم رو به متوسط

2 /3

2 /4

2 /3

3

متوسط

2 /4

2 /3

2 /3

1

زیاد رو به متوسط

2 /3

2 /3

2 /1

3

تقریبا زیاد

2 /3

2 /1

2 /3

6

زیاد

2 /1

2 /3

2 /6

12

خیلی زیاد

2 /3

2 /6

1

11

عالی

2 /6

1

1

رتبهبندي گزينهها با اسﺘفاده از روشهاي

FAHP

و

FTOPSIS

دادههایی که از طریق منابع ذکر شده در رسانه ملی و بجر اسجاس مﺆلفجههجای موججود در
مججدل مفهججومی پججژوهش جمججعآوری شججده بججود ،بججا اسججتفاده از روشهججای تصججمیمگیججری
چنججدمعیاره  FAHPو

FTOPSIS

مقاله پژوهشی :تعیین و ارزیابی معیارهای شبکههای تلویزیونی سیما با استفاده از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره فازی

جدول  .31ماتريس تصمیمگیري

مججورد تحلیججل قججرار گرفججت و خروجججی یججا رتبججهبنججدی

شبکههای سیما بجه دسجت آمجد .پجس از اججرای ایجن روش ،بجرای دسجتیابی بجه رتبجهبنجدی
نهایی شبکههای تلویزیونی صداوسیما ،بجا توججه بجه روش

Topsis

فجازی کجه از روشهجای

پارامتریکی است و منجر به نمجرهگجذاری مجیشجود ،رتبجه بنجدی نهجایی در ججدول  11ارائجه
شده است.

333
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نام شبکه

شاخص شباهﺖ

رتبه

شبکه 1

2 /3233

1

شبکه 3

2 /3333

2

شبکه 2

2 /3216

3

شبکه خبر

2 /3123

4

شبکه نسیم

2 /3223

3

شبکه 5

2 /3163

3

شبکه آي فیلم

2 /3121

1

شبکه آموزش

2 /3122

3

شبکه 4

2 /3263

6

شبکه ورزش

2 /4641

12

شبکه مسﺘند

2 /4631

11

شبکه کودک و نوجوان

2 /4121

12

شبکه افق

2 /4333

13

شبکه ﻗرآن

2 /4343

14

شبکه سﻼمت

2 /436

13

شبکه امید

2 /4323

13

شبکه تماشا

2 /4163

11

شبکه شما

2 /4231

13

شبکه نمايش

2 /424

16

شبکه ايران کاال

2 /3243

22

بحث و نتيجهگيری
با توجه به اهمیت مقولهی توسجعه سجازمانی صداوسجیما در سجند راهبجردی چشجمانجداز
بیست ساله (ایران  )1424و برنامههای توسعه (که اکنون در برنامه ششم توسعه قجرار داریجم)
و نقجش حسجاس و تاﺛیرگجذار آن در حجوزه فرهنجگ ملجی ،منطقجهای و بجینالمللجی و لحججاظ
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موقعیت جنگ رسانهای ،برطبق مطالعات و بررسیهای بجه عمجل آمجده چنجین مجینمایجد کجه
رسانه ملی علیرﻏم تدوین استراتژیهای کلی در قالب افق رسجانه ،نتوانسجته اسجت توفیقجات

چندانی در تامین هدف مزبجور حاصجل کجرده و حتجی بجهزعجم مجدیران ارشجد ایجن سجازمان،
خصوص پیشنهاد میشجود جهجت تجامین هرچجه بیشجتر هجدف مهجم و اسجتراتژیکی توسجعه
فرهنگی ،استراتژیهای مناسبی برای سطوح و بخشهای مختلف سازمان صداوسیما تجدوین
شود تا بخشها و واحدهای مختلف بتوانند متناسب بجا وظجایف و ماموریجتهجای سجازمانی
خویش ،تامینکننده این هدف باشند.
یکی از ضرورت هجای اساسجی در برنامجهریجزی و تخصجیص منجابع ،بودججه و امکانجات
سازمان هایی مانند رسانه ملی ،وجود سیستم نظارت و ارزیابی است تا بجا ارائجه بازخوردهجای
بهموقع ،انحرافات عملکردی را در نیل به اهجداف سجازمانی را برطجرف سجازد (بختیجاری.)1361،
در پژوهش حاضر سعی شده اسجت بجا هجدف پاسجخگویی بجه ایجن نیجاز اساسجی ،چجارچوبی
منسجم با رویکردی فراگیر که شامل ابعاد و شاخص های هر بعد آن باشجد ،بجرای ارزیجابی و
رتبهبندی شبکههای تلویزیونی رسانه ملی ارائه شود .در مقایسه با پژوهشهجای مشجابه ،ایجن
تحقیق از روش پژوهش کمی مبتنی بر روش های تصمیم گیری استفاده کرده است کجه نقطجه
تمایز و تا حدی ،مزیت آن نسبت به سایر پژوهشهایی است که رویکرد ﻏالب آنها بجهویجژه
در دورههای اخیر ،روشهای کیفی بوده است .مدل توسعهیافتجه در ایجن پجژوهش بجر اسجاس
اطالعات دقیق شبکههای رسانه ملی اجرا شده است و در خروجی آن عجالوه بجر رتبجهبنجدی
نهایی شبکهها که خود می تواند راهنمایی برای برنامهریزیهجای آتجی باشجد ،نقجاط ضجعف و
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فعالیتهای انججام شجده فاصجله نسجبتاً زیجادی بجا وضجعیت آرمجانی دارنجد .بنجابراین در ایجن

قوت عملکردی هر شبکه را ممکن ساخته و امکان مقایسه شبکهها با یکدیگر در هجر یجک از
شاخصها فراهم آمده است .برای پجژوهشهجای آتجی پیشجنهاد مجیشجود کجه شجاخصهجای
ارزیابی عملکرد ،مورد بازنگری قرار گیرنجد تجا در صجورت وججود شجاخصهجای جدیجدتر،
توسعه یابند ،همﭽنین میتوان از سایر روشهای ارزیابی عملکرد همﭽجون تحلیجل پوششجی
دادهها نیز برای رتبهبندی شبکههای سیما استفاده کرد.
پیشنهادات

برای پژوهشهای آتی پیشنهاد میشود که شاخصهای ارزیابی عملکرد ،مورد بجازنگری
قرار گیرند تا در صورت وجود شاخصهای جدیدتر توسعه یابند ،همﭽنین می توان از سایر
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روشهای ارزیابی عملکرد همﭽون تحلیل پوششی دادهها نیز بجرای رتبجهبنجدی شجبکههجای
سیما استفاده کرد.
فهرسﺖ منابع و مآخذ
الف .منابع ديني
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آریایی نیا ،مسعود (  ،) 1336سیاسنت رسنانههناي شنده ،ارتباطنات در آيننده دموکراسني ،پژوهشجکده
مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
اتکینسون ،دیوید و دیگران (  ،)1334راديو و تلويزيون خدمت عمومي :چالش ﻗرن بیست و يکنم ،ترجمجه
مرتضی ﺛاقب فر ،انتشارات سروش.
اکبرزاده جهرمی ،سجید جمجال الجدین (  ،)1364پیامجدهای همگرایجی اینترنجت و تلویزیجون بجر سیاسجتگذاری
رسانههای در ایران ،فرهنگ ارتباطات.43- 1 ،)33 (11 ،
آهنی ،زهرا؛ طباطباییان ،امینه؛ بورقانی ،سیّد حبیب اهلل ؛ فراهانی ،سهیال (  ،)1364پیوست رسانههجای فرهنجگ
علم و فناوری ،چهارمین کنفرانس الگوي ايراني اسﻼمي پیشرفت ،تهران.
باصری ،احمد (  ،)1336کارکرد عملیات روانی رسجانههجای در انتخابجات دهجم مطالعجه مجوردی بجی.بجی.سجی
فارسی ،فصلنامه عملیات رواني ،شماره .21
بختیاری ،حسین (  .)1361طراحی مدل ارزیابی و رتبهبندی شبکههای استانی صداوسیما با رویکرد تصمیمگیری
چند معیاره .فصلنامه پژوهش هاي ارتباطي ،دوره  ،23شماره  - 64شماره پیاپی  ،2ص .121 - 16
بختیارى ،م ،)1362 ( .میزان مخاطبان شبکههاى ا سﺘاني و محلي سیما و میزان رضايت آنها از برنامهها،
مرکز پژوهشها و سنجش افکار صدا وسیما ،تهران.
پوری ،احسان؛ عنایتی ،زهرا (  ،)1363مطالعه تطبیقی کارکرد رسانههجای اجتمجاعی در صجدا و سجیما و شجبکه
بی بی سی فارسی ،فصلنامه رسانه ،سال  ،23شماره  ،1ص .13 - 31
جهانشاهی ،امید (  ،)1364رسانههای اجتماعی و استراتژیهای نوظهور رسانههای جریان اصلی ،رسانه.)121( 23 ،
حیدریان میرزایجی ،احمجد؛ آتشجبار ،شجوکت؛ ازم ،فاطمجه؛ نادریجان جهرمجی ،نجادر؛ سجلطان حسجینی ،محمجد
(  ،)1363تحلیل محتوای برنامههای ورزشی صداوسجیما بجا تاکیجد بجر مولفجههجای ورزشجی (مطالعجه مجوردی:
استان های لرستان ،مرکزی ،اصفهان) ،فصلنامه مديريت ارتباطنات در رسنانههناي ورزشني ،سجال  ،2شجماره




پیاپی  ،3ص .42 - 32
خاشعی ،وحید (  ،)1362مديريت رسانه ،د فتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها ،تهران.
خانیکی ،هادی (  ،)1364مباحﺜي پیرامون سیاسﺘگذاري در حنوزه رسنانه و ارتباطنات جمعني پیشننهادي
براي برنامه ششم توسعه :جامعه شبکهاي و الزامات آن ،مرکنز پنژوهشهناي مجلنس شنوراي اسنﻼمي ،
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شماره مسلسل  ،14413تهران.
خجسته باقرزاده ،حسن؛ علوی وفا ،سعید (  ،)1363طراحی و اولویتبندی عوامل مﺆﺛر بجر ارتقجای بهجرهوری
سرمایههای انسانی رسانه ملی ،فصلنامه رسانه ،سال  ،23شماره  ،1ص .32 - 41



سه شاخگی ،فصلنامه فرهنگ مديريت ،شماره .3
دمیرچی ،رضا؛ علیپور ،میثم؛ سیاهکالی ،محسن (  ،)1364نقش شجبکه اسجتانی صجدا و سجی مای مرکجز قجزوین
در توسعه اقتصادی اسجتان ،کنفرانس بین المللني منديريت ،فرهنجگ و توسجعه اقتصجادی ،کجد  COIمقالجه:





MCED01_181
دیوید ،ف ،)1363( .مديريت اسﺘراتژيک ،مترجم م .اعرابی و م .تقیزاده مطلق ،دفتر پژوهشهای فرهنگی ،تهران.
رشکیبانی ،مهدی (  ،)1333طراحی الگجوی مطلجوب نظجام مجدیریت رسجانه ملجی (صجدا و سجیما) از دیجدگاه
متخصصان رسانههای کشور؛ فصلنامه  سانه ،سال هجدهم ،شماره  13 ،12ص.
رضایان قیهباشی ،احد؛ بیاتی ،لیال (  ،)1361سناریوهای حضور و فعالیجت صداوسجیما در فضجای مججازی در

افجق  ( 1421مطالعجه مججوردی :صجدا و سجیمای اسججتان چهجار محججال و بختیجاری) ،فصننلنامه پنژوهش هنناي


اتباطي ،سال  ،23شماره  - 4شماه پیاپی  ،63ص .36 - 6
روشندل اربطانی ،طاهر؛ زارع ،مهسا (  ،)1363شناسایی و رتبهبندی عوامل مﺆﺛر بجر افجت مخاطبجان تلویزیجون
جمهوری اسالمی ایران ،فصلنامه رسانه ،سال  ،32شماره  ،1ص .33 - 21



ساروخانی ،باقر (  ،)1333جامعه شناسي ارتباطات ،تهران ،اطالعات ،چاپ هفدهم ،ص .33



شمسایینیا ،رامین و فرقجانی ،محمدمهدی (  ،)1363تعامجل رسانههای جمعی و فنجاوریهجای نجوین ارتبجاطی











بازنمایی اقتصاد مقاومتی در فضای مجازی ،مطالعات رسانههاي نوين.233- 212 ،12 ،
صلواتیان ،سیاوش؛ خوشبیان ،ابوذر (  ،)1361تدوین راهبردهای مطلوب برای شبکههای تلویزیجونی اسجتانی
صداوسیما از دیدگاه مدیران رسانه ملی و کارشناسان رسانه؛ مجله رسانه ،سال  ،26شماره  ،2ص .32 - 6
طوفان ،مسعود(  ،)1363نظام ارتباطی ،برنامهریزی و توسعه در ایران؛ ارائه یک چجارچوب؛ فصنلنامه رسنانه،
سال  ،32شماره  ،1ص .66 - 11
عقیلی ،سید وحید؛ اصفهانی ،علی ( ،)1364نقش تلویز یون در ایجاد و تقویت فضای عمومی در جمهوری اسال می
ایران از دیدگاه خبجرگان ارتباطی و مدیجران رسجانه ،فصلنامه رسانه؛ سال  ،23شماره  ،2ص .142 - 116
علیخانی ،مهدی (  ،)1362بررسی ﺛاﺛیر افزایش شبکههای تلویزیونی صداوسیمای جمهوری اسجالمی ایجران بجر
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خنیفر ،حسین (  ،)1334ارائه الگوی مدیریت بومی مبتنی بر دیدگاه امام علی (ع) با استفاده از مجدل مفهجومی

رضایت مخاطبان در سه گروه سنی نوجوان ،جوان و میانسال ،پاياننامه کارشناسي ارشد دانشگاه تهران.
کوﺛری ،مسعود؛ آ ذری ،سید حسن (  ،)1364تنوع فرهنگی ایران و الزامات سیاستگذاری رسانههای ( مطالعة موردی
شبکههای استانی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران؛ فصلنامه رسانه ،دوره  ،23شماره  ،1ص .24 - 3
گلبخشی ،حسجن (  ،)1362بررسجی میجزان مخاطبجان و ظرفیجتهجای رسجانههجای ملجی در فضجای مججازی،
پژوهشهاي ارتباطي.33- 6 ،)4 (22 ،
گید نز ،آنتونی (  ،)1333تجدد و تشخص؛ جامعه و هويت شخصي در عصر جديد ،ترجمه ناصجر موفقیجان،
نشرنی ،تهران.
محسنیانراد ،مهدی و امیررضا سجپنجی (  ،)1362مخاطبجان منفعجل یجا افجراد گزینشجگر آن سجوی رسجانههجا؟
کنکاشی تطبیقی در متون و نظریههای ارتباطی ،فصلنامه ت حﻘیﻘات فرهنگي ،شمارة .1

مشبکی ،اصغر و بختیاری ،حسین (  ،)1362بررسی مسجئولیت اجتمجاعی سجازمانی در رسجانه ملجی .فصنلنامه
پژوهشهاي ارتباطي.)33 ( 13 ،

331

، سجیرتحول: نگجاهی بجه معرفجتشناسجی سجازمانی،)1334 (  حسن و محمجد علجی سجرلک،میرزایی اهرنجانی



.3  شماره، فصلنامه پیک نور – علوم انساني،مکاتب و کاربرد های مدیریتی
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