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چکيده
رسانهی رادیو و تلویزیون کهه تلفیقهی از تکنولهو ی و فرهنه

اسه  ،وقتهی در فرآینهد تصه یمسهازی و

سیاستگذاری قرار میگیرد ،دچار دوگانگی میشود .جنبه فرهنگی رسانه آکنده از امور مجازی و دالل های لفظی
اس

و در فرایند سیاستگذاری ،تح

تاثیر ساختارهای سازمانی قرار میگیرد .در نقطه مقابه  ،بخهش تکنیکها

رسانه در عصر انفجار اطالعات بر فرهن

سیطره یافته و سیاستگذاری فرهنگهی را بهه سه

سهاختار فناورانهه

مت ای ساخته اس .
در این شرایط برخی متفکران رسانه درخصوص قربانی شدن هنهر در پهای فنهاوری هشهدار مهیدهنهد و از
خدشه دار شدن رابطه انسان با هستی و جهان واقعی در دوره قدرت ن هایی رسهانهههای مجهازی ابهراز نگرانهی
میکنند .نوع این تحقیق با عنای

به ماهی

مسهلله و ویژگهی اههدا

و سهالاالت آن و لهزوم قهرار داشهتن در

چارچوب نظریهپردازی و مد سازی؛ « توسعهای-کاربردی » می باشد .برای ایهن تحقیهق از روش داده بنیهاد بها
رویکرد تحلی محتوا برگزیده استفاده شده اس  .برای ج ع آوری دادهها از مصاحبه ع یق و گروههای مت رکهز
و برای تجزیه و تحلی دادهها از شیوه کد گذاری که نوعی تحلی محتوا در روش داده بنیاد محسوب میشود.در
این تحقیق برای طراحی مد سیاستگذاری فرهنگی رسانه مد از هر دو رویکرد تجهویزی و توصهیفی اسهتفاده
شده اس  .در نهای  ،باتوجه به تحوالت مهم تکنولو یک در رسانهملی و شناخ

ویژگیهای محتوا و سهاختار

از طریق گفتگو با کارشناسان خبره منتخب ،مدلی چندوجهی برای سیاستگذاری فرهنگی رسانهملی طراحی شهد
که ض ن شناسایی شاخصها و مولفههای فرهن

ایرانی – اسالمی ،به شرایط نوین رسانه نیز توجه دارد.

کليد واژهها :سیاستگذاري فرهنگي ،رسانهملي ،طراحي مدل ،مدل راهبردي ،نظريهپردازي

 1عضو هیل

عل ی دانشگاه شهید رجایی

 2عضو هیل

عل ی دانشگاه عالی دفاع ملی

 3دکترای امنی

ملی دانشگاه عالی دفاع ملی

 4دانشجوی دوره او فرهنگی دانشگاه عالی دفاع ملی

مقدمه
سیاستگذاری فرهنگی رسانه ملی موضوعی اس

که در نگهاه سهطحی سهه و بهدیهی

ولی با نگهاه ع یهق و کارشناسهی مشهک وم تنهع اسه  .ایهن نهوع سیاسهتگذاری نتیجهه
تاثیرگذاری متغیرهای متعدد و پیچیدهای مانند ایدئولو ی ،مذهب ،عر  ،آزادی ،صهداق ،
شفافی  ،رقاب  ،عدال  ،اعتدا  ،حریم خصوصی ،نوآوری ،فناوری و ...بسیاری متغیرههای
فصلنامه عل ی مطالعات مدیری

متنوع دیگر اس  .اصوال سیاستگذاری راه رسهیدن بهه اههدا
نگاش

اسه

و ترسهیم ایهن راه بها

اقدام و مد سازی میسر می شهود .تجربیهات گذشهته  ،مصهحل

جامعهه و آینهده

نگاری رسانهای هم در این رابطه موثرند .به ویژه در رسانه ملی سیاسهتگذار رسهانهای بایهد
به چگونگی و قابلی

اجرا و ع لیاتی شدن یک سیاس

در جامعه ،پذیرش مخاطبان وحتی
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بودجه مورد نیاز توجه داشته باشد .از آنجا کهه سیاسه ههای رسهانهای در بسهتر تهاریخی،
فرهنگی و اجت اعی معنا پیدا میکنند ،در نظر گرفتن مختصات فکری ،معرفتی و ه چنهین،
ویژگیهای فرهنگی هر عصر و هر نسلی در سیاستگذاری رسانهای بسیا ر اه ی

دارد.

بنابراین درحوزه سیاستگذاری فرهنگی رسانه ملی با توجه به حضور فرهن های متکثهر
در جامعه ،برای ایجاد انسجام در راه مقابله با تهدیدهای موجود بایهد از تفکراسهتراتژیک و
سیاستگذاری راهبردی در شرایط خطیهر کنهونی کهه هجهوم فرهنگهی بها ابهزارههای نهوین
تکنولو یک جریان دارد الزم اس  ،در میدان رقابتی موجود با در نظرگرفتن نظریه فرهنگهیِ
مناسب با شرایط روز رسانهملی از مدلی راهبردی بهره گرف

کهه آینهدهنگهر و محهیطگهرا

باشد .به طوریکه ض ن شناسایی تغییر و تحهوالت مختصهات فرهنگهی رسهانه در شهرایط
نوین نحوه اثرگذاری فرهنگی سازمان صداوسی ا مشخص شود.
بيان مسأله
ازویژگیهای رسانههای گروهی درعصرکنونی آنس

که درت ام ابعهاد زنهدگی بشهر راه

پیداکرده و به منبع اصلی شک گیری واقعیات اجت اعی تبدی شدهاس
دراین میان رسانهملی باکارکردهای مختلف میتواند ،یک واقعی
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با تکرار و تع یم جا بیاندازد.

(مک کویه .)33 :1337 ،

اجت اعی راشهک دههد و

فعالی های رسانهملی به نتایج مه ی مانند انتقا فرهنگی ،تغییرفرهنگی وفرهن
منجرمیشود وقادر اس

سازی

یک موضوع اجت اعی را به مسلله مورد توجه مهردم تبهدی کنهد.

سپس باتکنیک های تکرار و است رار آنرا بههصهورت فراگیهر درآورد بهه هنجهار اجت هاعی
و بهاور ع هومی تبهدی ن ایهد

تبدی کند وپس ازت ع یم در سطح جامعه ،آنرا به فرهن

(فرهنگی)104 :1311 ،؛ اما آنچه باید بهه آن توجهه جهدی شهود آنسه
مخصوصی اس

کهه ایهن رسهانه رهر

که بر محتوایِ بارگذاری شده برآن اثر میگذارد و اگر قرار اس

برای این

رسانه سیاس گذاری شود ،باید طراحان سیاس گذاری فرهنگی ،مختصات رسهانهی رادیهو
و تلویزیون را به اندازه مختصات سیاستگذاری و فرهن

بشناسند.

با این توصیف طراحی مد سیاسه گهذاری فرهنگهی رسهانهی ملهی وارائههی نظریهه
ازجایگاه خطیر ومه ی برخورداراس .
سیاستگذاری ،به عنوان موتور محرک رسانهملی در مسیر رسیدن به اهدا

تعریف شهده

و چشمانداز ترسی ی سازمان صداوسی ا تلقی میشود .به ه ین دلی پهرداختن بهه مبحه
مهم سیاستگذاری دررسانهملی ازاه ی

باالیی برخوردار اس  .آنچنانکه ادارات و مراکهزی

برای این منظور درصداوسی ا تعبیه شده وع لکردها وکهارکردههای متعهددی ههم برایشهان
تعریف شدهاس  .اما بر اساس نتایج تحقیقاتی کهه در سها  1314در سهی ا انجهام گرفه
مشخص شد که حدود  18درصد مدیران و تهییه کنندگان برنامهها معتقد بودنهد بهه دالیه
مختلف سیاس های ابالغی در صداوسی ا اجرائی ن یشود
البته طبیعی اس

(هاش

مقاله پژوهشی :طراحی مد سیاستگذاری فرهنگی رسانه ملی

فرهنکی درشرایط متالطم کنونی که شتاب تغییهرات رسهانه گهیجکننهده وپرسهرع

اسه

ی.)1314 ،

که سیاستگذاری یک رسانه معظ هی ماننهد صداوسهی ا چنهد وجههی

باشد و ابعاد مختلف سیاستگذاری ،مانند سیاستگذاری اقتصادی وتعیین منابع دخ و خهر
سازمان ویا سیاستگذاریهای سیاسهی واتخها مواضهع سیاسهی سهازمان در موقعیه ههای
مختلف و حتی سیاستگذاری فنی وطراحی زیرساخ های مناسب سازمان را طلب کنهد .بها
استناد به نظرات کارشناسان متعهددی کهه در پهرو ه تحقیقهاتی یهاد شهده شهرک
ضعفهای مه ی در سیاستگذاری فرهنگی رسانه ملی باع

عدم موفقی

کردنهد؛

و اجرائهی شهدن

سیاس های ابالغی ،نقش داشته اس  .از ج له اینکه سیاس های فرهنگی ابالغی ،در طی
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فرآیند تولید دستخوش تغییر میشوند ( 38درصد مدیران ارشد) و یا سیاس ها بهه درسهتی
برای برنامه سهازان تشهریح ن هیشهود( 30درصهد) و یها سهازوکار اجرایهی سیاسه هها و
دستورالع

اجرا تدوین نشهدهاسه

( 28درصهد) و عهدم ه فکهری میهان سیاسهتگذار و

برنامهساز ( 10درصد).

فصلنامه عل ی مطالعات مدیری

اهميت و ضرورت تحقيق
وضرورت این تحقیق باتوجهه بهه مطهالبی کهه در مقدمهه و بیهان مسهلله

دربیان اه ی

کرشد ،باید گف  :با در نظر گرفتن مقتضیات زمانی و مختصات کنونی رسانه ملی میتوان
سیاستگذاری رسانه ملی را منطبق با اهدا

و سیاسه ههای تعیهین شهده نظهام ج ههوری
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اسالمی ،به گونهای ترسیم کرد که در آن میزان دخال
شده باشد ،و باع
ارتقائ فرهن

بخش های مختلف فرهنگی تعریهف

ایجاد تغییرات مثبتهی دردرون سهازمان صداوسهی ا ونیزدرجامعهه و در

ملی شود .از طرفی احساس نیهاز بهه یهک الگهوی راهبهردی سیاسهتگذاری

فرهنگی رسانهای ،باع

شده که سازمان ملزم به استفاده از ه ه امکانات و داشتههای خهود

و توان فرهنگی موجود درجامعه در جه

گسهترش و تع یهق روابهط فرهنگهی در سهطح

کشور شود.
از منظر محیطی با توجه به رشد فزاینده تأثیر رسانهها بر کیفی
فرهنگی ،نقش رسانه ی ملی از اه ی

وک ی

ارتباطات میهان

فهو العهاده ای برخهوردار شهده اسه  .در چنهین

شرایطی داشتن نظریه فرهنگی و الگوی سیاستگذاری فرهنگهی رسهانهای مهیتوانهد میهزان
رابطه بخشهای مختلف فرهنگی و محیط رسانه و فرهن

ملهی را در بافه

گسهتردهتهر و

کالن تری مورد بررسی قرار دهد و ت امی متغیرهای گوناگون نظامهات سیاسهی ،اقتصهادی،
اجت اعی و فرهنگی را در جه

هرچه کارآمد ساختن برنامههای فرهنگهی احصها کهرده و

الگوی شک گیری ،اجرا و ارزیابی سیاستگذاری فرهنگی را تبیین کند.
ازمنظرساختاری ،در رسانه ملی با توجه به چالشهای موجود یک الگوی سیاسهتگذاری
فرهنگی الزم اس
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شک دهد.

تا بتواند ساختار برنامهسازی در سازمان را با چارچوب ونظهم جدیهدی

از منظرمحتوایی ،رسانهملی نیاز دارد مهد سیاسهتگذاری فرهنگهی خهود را در راسهتای
اهدا

و چشمانداز فرهنگی سازمان ،مشخص کند تا با شناخ

نیازهای فرهنگی حاضر در

جامعه و توجه به نوآوریها و دگرگونیههای فرهنگهی ،تهوان ایجهاد تنهوع فرهنگهی را در
دستور کار خویش قراردهد.
اهداف و سواالت تحقيق
هدف اصلي
طراحی مد راهبردی سیاستگذاری فرهنگی رسانهملی مبتنی بر اصو مصهر فرهنگهی
و ارزشهای نظام ج هوری اسالمی و ارائه نظریه مرتبط با آن

.1ابعاد ،مولفه ها و شاخص های موثر بهر سیاسهتگذاری راهبهردی فرهنگهی رسهانهملهی
چی س ؟
 .2مه ترین ضرورتهای سیاستگذاری فرهنگی رسانه ملی در شرایط نوین رسهانهای و
مه ترین آسیبهای موجود در فرایند سیاستگذاری سازمان کدام اس ؟
 .3ویژگیهای مد منتخب از میان مهد ههای مختلهف سیاسهتگذاری و عناصهر اصهلی
نظریه فرهنگی مرتبط با آن چیس ؟

مقاله پژوهشی :طراحی مد سیاستگذاری فرهنگی رسانه ملی

سواالت تحقیق

 .4مفاد قانونی ،اسناد باالدستی ،دیدگاه رهبران نظام وتجارب مدیران و صهاحب نظهران
در طراحی مد سیاستگذاری فرهنگی و ارائه نظریه مرتبط چیس ؟
مبانی نظری و ادبيات تحقيق
باتوجه به پیچیدگی فرایند سیاستگذاری برای یک سازمان رسانهای و تاثیرگهذاری عوامه
مختلف برآن ،است رار روش سیاستگذاری مع و فعلی برای طراحی سیاسه ههای فرهنگهی
رسانه چندان موثر نیس  .کاری که در ادارات برنامهریزی سازمان صداوسی ا مرسهوم اسه

و

با توجه به اولوی های فرهنگی و سیاس های ابالغی نظام و بها اسهتناد بهه رویکهرد عقالئهی
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انجام می شود و ن ونههای آنرا می توان در دفترچه طر وبرنامه شبکهها و کانها ههای رسهانه
ملی مالحظه کرد .باید توجه داش

که رسانه ملی در شرایط حساسی به سر می برد و محهیط

درحا تغییر اس

و مرزهای ساختاری ومحتوایی آن دائ ا درحها شکسهته

رسانه به سرع

شدن میباشد (فرهنگی .)111 :1313 ،بنابراین توجه به راهبردهای اقتضهایی بهیش از راهبهردههای
عقالیی در طراحی مد سیاستگذاری فرهنگی سازمان ضرورت دارد.
فصلنامه عل ی مطالعات مدیری

نکته مهم دیگر که در اهدا

این تحقیق و سواالت آن مطر اسه

توجهه بهه شهرایط

کنونی رسانه و تحوالت پرشتاب فنهاوری و حضهور رقبهای قدرت نهد رسهانهای در فضهای
مجازی اس ؛ که کارکردهای سنتی رسانه ،مانند اطالع رسانی ،تفریح و سرگرمی ،تبلیغهاتی
و آموزشی را دستخوش تغییر کرده اس  .در دوره فعالی

رسانه های مجازی ورسهانهههای
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تعاملی کارکرد های متعدد ومتنوع جدیدی برای رسانه ملی مطر اس ؛ کارکردهای نهوینی
مانند ه گنسازی ،جداسازی ،احساس تعلهقِاجت هاعی ،هویه سهازی ،معنهادههی ،تخلیهه
احساسات و ...ازج له کارکردهای نوینی اس

که رسانهملی برای پاسخگویی بهه آنهها نیهاز

به بازنگری و واقع نگری درسیاستگذاری فرهنگی خود را احساس میکند (بهرامپور.)1313 ،
موضوع مهم سوم که از دغدغهها و نیازهای انجام تحقیق اس

و در کالم رهبهر معظهم

انقالب بر آن تاکید شده و صاحب نظران فرهنگی هم بر ضرورت آن اصرار دارند ،توجه به
تغییر و تحوالتی اس

که سطو فرهنگی جامعه رخ میدهد و الزم اس

متناسب با سهطح

سواد و تحصیالت و میزان رشدفکری و فرهنگی جامعه ،سیاستگذاریهای فرهنگی تحهو
و تبدی یابد .باافزایش ج عی

تحصی کرده و افزایش مطالعات فرهنگهی و رشدوتوسهعه

محصوالت فرهنگی و شبکه های تلویزیونی بیتردید سیاستگذاری فرهنگی ههم بایهد نهو و
تجدید شود (قاضیان.)43 :1361 ،
مدل
وا هی مد در معانی متعددی بهکار رفته اس ؛ در تعریفی ساده از مد میتوان گفه :
مد  ،ن ایش نظری و ساده شده از جهان واقعی میباشد .مد  ،طر و ن ونهای اس
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آن الهام گرفته و پیروی میشود و یا نسخهای از آن برداشته میگردد (روشه.)44 :1363،

که از

بهعبارتدیگر مد  ،نظام نظریِ به هم پیوس های اس

کهه بهرای تشهریح پدیهدهههای

جهان و ارائه ارتباط متقاب میان چنین پدیدههایی بهکارمیرود .مد ابزار تجرید پدیدهههای
جهان اس

که میتواند تعدادی از با اه ی ترین عناصر تشکی دهنده و عل پدیدآورندهی

پدیدههای طبیعی ،اجت اعی ،فرهنگی ،سازمانی ،اقتصادی و صنعتی را شناسهایی ،تفکیهک و
طبقهبندی کند ،سپس برای عرضه سیاس ها به تع یم شناخ

حاص بپردازد .در برخهی از

تعاریف وا ه مد با الگو معاد گرفته میشود .هرچند باهم تفاوتهایی دارند .ما در اینجها
با طراحی مد کارداریم و به تعریف آن بسنده می کنیم .مد ها نه تنها عامه تسههی درکِ
کار یک نظام به حساب میآید ،بلکه در ارزیابی اثرات و پیامدهای مداخلهگر نیز کار سازند
(ح

یهدیزاده .)1363 :4-3 ،هد

از اسهتفاده از مهد را مهیتهوان مطالعهه ،توصهیف ،تحلیه و

(سل

انی.)14:1311 ،
مدل راهبردي
ن ونهای هنی و انسجامیافته از اجزا و عناصر تشهکی دهنهدهی یهک پدیهدهی راهبهردی و

چگونگی روابط آن اجزا با یکدیگر اس  .مد راهبردی ،مد پیشرف های اس

که بها اسهتفاده

از آن چیدمانِ منطقی و هنرمندانه ،میتوان عوام اصلی و عرصهههای راهبهردی و روابهط میهان
بین آنها را به بهترین شک م کن ارایه کرد و مورد بررسی داد (صدرا و راعی.)13:1313 ،

مقاله پژوهشی :طراحی مد سیاستگذاری فرهنگی رسانه ملی

پیشگویی رفتار نظامها و ع لیات و روابط بهین اجهزای آنهها بها رویکهرد نظهامی دانسه

نظريه
نظریه بخشی از کوشش محققان برای قاب فهم کردنِ رویداد هایی اس
آنها جریان دارد .هد
رهن ود هایی اس

که پیرامون

نظریهه ،تشهریح و ک هک بهه درک و تفسهیر پدیهده هها و ارائهة

تا نشان دهد که چرا چنین پدیده هایی به شهیوه ههایی خهاص اتفها

می افتد .نظریه را می توان نوعی عدسی به ش ار آورد که وقتهی از درون آن نگهاه مهی
کنیم ،این امکان را فراهم می آورد تا آن چه را در جریان اس  ،به روشنی مشاهده کنیم
(ویلیامز .)14:1317 ،

11

رسانه
رسانه؛ بر وزن بهانه ،حسرت و افسوس و تأسف را گویند (معین)168 :1377،؛ امها در زبهان
محاورات روزمره ،لفظ «رسهانه» را از ریشههی «رسهاندن» و بهه معنهای وسهیلهی ابهال پیهام
استع ا میکنند .این کل ه نیز ه چون «پایانه» و یا «رایانه» و ...یکی از جایگزینههایی اسه
که سابقهی تاریخی آنها را باید در فرهنگستآنهای فارسی جستجو کرد (آوینی .)28 :1360،رسهانه،
فصلنامه عل ی مطالعات مدیری

هر نوع واسطه یا مجهاری انتقا پیام اس  .یهک رسهانه ابهزاری بهرای برقهراری ارتباطهات و
حام یا واسط پیام اس .
رسانه ملي
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رسانه ملی یکی از رسانههای ه گانی اس  .بااینوسیله ،صدا و تصهویر از راه دور منتقه
میشود .در تعریف این رسانه نظرات مختلفی مطهر اسه  .رسهانه ملهی رسهانهای ع هومی،
فراگیر تاثیرگذار و مورف به تامین و رشد متوازن اطالعات ،ت هایالت و عهادات اجت هاعی و
مدیری

فرهن

و افکار ع ومی اس  .ازنظر ویلبر شرام این وسهیله بهرای سهرگرمی و بهردن

مخاطب به دنیای خیا اس

(شرام .)22 :1366،برخی آنرا در جنه

ایهدئولو یک کهه در دنیهای

امروز میان نیروهای مختلف در جریان اس  ،هم به منزله عرصه کارزار و هم به مثابهه جنه
میدانند (بیریکو

 .)11 :1362 ،چند الیه بودن ساختار رسانه ملی گسترش تالقیهای ایهن رسهانه

با سایر فنآوریهای ارتباطاتی ،شهرایط مالکیه
فراملی رسانهای ،سبب شده اس
ملی تعبیری اس

و مهدیری

آن و تحهو ع هومی بازارههای

که ه گی بر آن تأثیرگذار باشند .در واقهع اصهطال رسهانه

که از صداوسی ا ،در ج هوری اسهالمی ایهران شهده اسه

و کهارکردههای

ویژهای دارد که او را از سایر رادیو و تلویزیونها مت ایز میکند.
فرهنگ
فرهن
12

مج وعهى سیالى اس

میگوید :فرهن

عبارتس

از کلی

که مستقی اً مربوط به انسان اس  .مالینوفسهکی ()1344
یکپارچههای شهام وسهای و کهاالههای مصهرفی کهه

ویژگیهای اساسی گروههای اجت اعی گوناگون و پیشهها و باورها و رسوم بشری را نشهان

میدهد .هانتینگتون ( )1348میگوید :مراد از فرهن
فکری یا ع لی اس
میسپارد .وای

هر شی ،عادت ،اندیشه ،نهاد و شهیوه

که انسان میآفریند یا میآورد و سپس بهه دیگهران و نسه ههای بعهد
شام اشهیای مهادی

( )1343معتقد اس ؛ فرهن  ،سازمانی از پدیدههاس

کارکردهای بدنی ،ایدهها و عاطفهها که بر ن ادها تکیه دارد (آشوری.)60 :1310 ،
تعریف فرهن
فرهن

در نقشه فرهنگی ترسی ی شورای عالی انقهالب فرهنگهی عبارتسه

به معنای اعم هوی

از:
و

دهنده بینش و منش انسان در حوزه زندگی اجت هاعی اسه

در ت امی کارکردهای مادی و معنوی حیات بشر تجلی مییابد.
عبارتس

در دیدگاه مقام معظم رهبری فرهن

از :عقیده و برداش

و تلقی ههر انسهان

از واقعیات و حقایق عالم و نیز خلقیات فردی ،اجت اعی و ملی.
جامعهای دخال
میدهد

باالترین و واالترین عنصری اسه

اساسی دارد فرهن

(صحیفه نور،

هر جامعه هوی

آن جامعهه را تشهکی

و موجودی

.)170 :18

سیاست فرهنگي
سیاس
حرک

که سلسهلهای از اولویه هها و اصهو و فهروع یهک

فرهنگی ،معاهدهای اس

فرهنگی را نشان می دهد .میثاقی اس

ملهم از آرمآنها و اعتقادات ،نارر بر تجربهها

و واقعیات ،محدود به ررفی ها و امکانات ،توجه به آینده و اهدا
هر حا  ،هنگامی قرین توفیق ع لی اس

بعید و قریهب ،کهه بهه

که از طریق تعام سیاس

مقاله پژوهشی :طراحی مد سیاستگذاری فرهنگی رسانه ملی

از منظر امام خ ینی؛ فرهن

کهه در موجودیه

ههر

گذاران و مجریهان ،و

با در نظر گرفتن نقش گروههای ینفع و خواستههای مشروع جامعه ومهردم تهدوین شهود
(اشتریان .)62 :1333 ،در واقع سیاس
ابزاری اس

فرهنگهی مج وعههای از ههد ههای آرمهانی ،ع لهی و

که گروهی آن را دنبا میکنند و قدرتی آن را بکار میبهرد .تعریهف سیاسه

فرهنگی متأثر از تعریف فرهن

اس

که با توجه بهه گسهتردگی معنهی فرهنه  ،سیاسه

فرهنگی هم به مج وعه وسیعی اطال میشود که هد
خواهد بود.

و جه

آن توسعه حیات فرهنگی
13

سیاستگذاري فرهنگي رسانه
سیاستگذاری فرهنگی رسانه ،اصو  ،هنجارها و راهبردهای کلی را در بر می گیرد که بر
کالن رسانه در نی به اههدا

هدای

مشهخص یهک نظهام اثرگهذار اسه  .سیاسهتگذاری

رسانهای هم روش و هم ابزار وصو و هم راهبرد را شام می شود؛ الگوی سیاسهتگذاری
سازمانهای رسانهای بهدلی شتاب فناوری و رشد اطالعات و اخبار ،الگهویی چنهد وجههی
فصلنامه عل ی مطالعات مدیری

اس

(قاس

ی.)413:1333 ،

فرآيند طراحي مدل سیاستگذاري فرهنگي
طراحی مد سیاستگذاری فرهنگی ،یک فرآیند ساختارمند اس  .در این فرآیند اههدا
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به صورت سلسله مراتبی و در طو هم تدوین مهیشهوند .بهدینمعنهیکهه چشهمانهداز در
باالترین سطح قرار می گیرد و بیانیه مأموری

و اهدا

کالن که ههم راسهتا بها چشهمانهداز

تعریف شدهاند در سطو پایینتر قرار مهی گیهرد .در عرصهه سیاسهتگذاری اگهر تولیهدات
نخواههد

فرهنگی سازمان متناسب با سالیق و انتظارات مخاطبین نباشد ،تهوفیقی بهه دسه

آورد .مراح طراحی و تدوین سیاس های فرهنگی در یک سازمان رسانهای به ترتیب زیهر
اس :
تدوین چشمانداز فرهنگی؛ نقطه آغهاز جهه

تعیین سلسله مراتهب اهههدا

فرهنگهی

یک رسانه ،تدوین چشمانداز آن میباشد .چشمانداز مع والً بهه صهورت ههدفی کهه کهامالً
خوش بینانه ،آرمانی و بلند مدت اس

تعریهف مهیگهردد .در چشهمانهداز ،افهق فرهنگهی

مطلوب ،ایدهآ  ،قاب قبو و بلند مدت مشخص میشود .یک چشمانداز مهیبایسه

الههام

بخش و در عین حا  ،واقع بینانه باشد .ه چنین باید مبتنی بر ارزشها و ایدهآ های واقعهی
و صادقانه سازمان باشد.
در تدوین چشمانداز فرهنگی ،میبایس
صریح و شفا
14

اصو و ارزشهای حاکم بر مج وعه به طهور

شناخته شود .بهنحهویکه ه ه اعضای فرهنگی آن سازمان هیچ تردیدی در

این اصو نداشته باشند؛ چراکه جه گیری کلی برنامهریزی فرهنگهی مج وعهه منبعه
این اصو و ارزشهای حاکم خواهد بود.

از

تدوین بیانیه مأموری

فرهنگی؛ بیانیه مأموری

سازمانهای مشابه مت ایز میکند .مأموری

که یک سازمان را از سهایر

سندی اس

سازمان نشان دهندهی طیف فعالی های سازمان

میباشد و بیانگر ارزشهها و اولویه ههای یهک سهازمان اسه  .بیانیهه مأموریه

در یهک

مج وعهی فرهنگی باید به عنوان چارچوبی که بتوان بهوسیلهآن فعالی های کنونی و آینهده
را ارزیابی کرد ،ع

از ارکهان جهدایی ناپهذیر

کند .شناسایی فاکتورهای بحرانهی موفقیه

سیاستگذاری استراتژیک به ش ار میروند.
تحلی

ینفعان فرهنگی؛ ه ه عوام مختلف صحنه فرهن

با گروههای متنوعی از افهراد

مواجه هستند .ه هی مج وعههای فرهنگی در داخه سیسهتم پیچیهدهای از عالیهق و اثهرات
فعالی

میکنند .روند سیاستگذاری فرهنگی باید بر اساس شناسایی ینفعان ،طبقهبندی آنهها،

فرهنگی امری حیاتی اس

که با سیاستگذاری فرهنگی مج وعه رابطه دارد.

تجزیه و تحلی زنجیره ارزش فرهنگی اقدام مهم بعدی اس  .تحلیه زنجیهرهی ارزش
به تحلی دو دسته فعالی  ،شهام فعالیه ههای اصهلی فرهنگهی و فعالیه ههای پشهتیبانی
فرهنگی تقسیم میشود .فعالی

اصلی فرهنگی با شهناخ

کردن به وسیله ابزارهای مختلف م کن میشود .فعالیه

نقهاط قهوت و ضهعف و ک هی
پشهتیبان ههم بها تحلیه شههرایط

فرهنگی بیرون مج وعهه و استخهرا فرص هها و تهدیدات فرهنگی میسر میشود .شرایط
و معیارهای خار از مج وعه بر فضای فرهنگی داخ مج وعه تأثیر ع یق و اساسی دارد.

مقاله پژوهشی :طراحی مد سیاستگذاری فرهنگی رسانه ملی

تشخیص انتظارات آنها و نحوه اثرگذاری و اثرپذیری آنان صورت گیرد .مهدیری

ی نفعهان

در جهان امروز و با توسعه فنآوریهای تباد اطالعات و ایجهاد نزدیکهی و ارتبهاط میهان
آداب و سنن جوامع فرهنگی مختلف ،این تأثیر و تأثر کامالً مل وس اس .
به این ترتیب فرایند سیاستگذاری فرهنگی رسانه با یک مد چند وجهی قاب شناسهایی
اس  .این مد چند پایانیاس

و شام :

 -ماهی

رسانه؛ مخاطب محور ،بازار محور ،قدرتمحور

 -مالکی

رسانه؛ دولتی یاخصوصی

 نوع رسانه؛ دیداری ،شنیداری ،مکتوب -گستردگی رسانه؛ محلی اس

یا جهانی

18

در این مد پرسشهای زیر مطر می شود :چه کسی/کسانی (پیامهای رسانهای را مهی
آفریند) (هوی )؟
چه تکنیکهای خالقانهای بایستی جه

جذب مخاطب به کار رود (قالب)؟

افراد مختلف ،چگونه پیامهای رسانهای را متفاوت از یکدیگر میفه ند (مخاطب)؟
چه دیدگاهها و ارزشهایی دریک پیام رسانهای نشان داده شده یا نشده (محتوا)؟
فصلنامه عل ی مطالعات مدیری

چرا یک پیام فرستاده می شود (هد )؟
برای این منظور می توان شک فرایندی زیر را برای روشن شدن مسهیر کهار و رسهیدن
به نتیجه ترسیم کرد:
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شکل  .2فرآيند مدل سازي سیاستگذاري فرهنگي رسانه

ساختاردر رسانهملي
سازمانهای رسانهای دارای ابعاد شکلی و محتوائی گوناگونی هستد .ابعهاد شهکلی بیهان
کننده ویژگیهای درونی سازمان اسه

کهه مهیتوانهد انهدازه سهازمان و مناسهبات درونهی

سازمان ،شام  :رس ی بودن ،تخصصی بودن ،استاندارد بودن ،سلسهله مراتهب ،پیچیهدگی و
ت رکز سازمان را مشخص کند .ابعاد محتوائی بیان کننهده جایگهاه سهازمان اسه

و محهیط

بیرونی و پیرامونی سازمان را نشان میدهد.
ابعاد شکلی و محتوایی سازمان بر یکدیگر اثر دارند و نتیجه تعامه میهان آنهها اههدا
سازمان را مشخص میکند .ساختار سازمان رسانهای صدا و سی ا در بخهش صهدا بها سهی ا
متفاوت اس

این تفاوت ناشی از تفاوت نوع و ماهی

فقههط شههنیده مهیشههود تفسهیرپذیر اسه
تفسیرگراس

میکنند .رادیو رسانه گرم اس

تلویزیهون رسههانه سههرد اسه

و چون

و بهها تصههاویرش

(خجسته.)22 :1311 ،

نحوه اداره رسانهملي
در اینجا الزم اس

نحوه اداره صداوسی ا برای تبیین اهدا

و اولوی های فرهنگی این

سازمان مطر شود .قانون اداره صداوسی ا در چند جای قانون اساسی آمده اس  .در اصه
 44و اص  168قانون اساسی به صدا و سی ا پرداخته میشود .مطابق اص  ،168این رسهانه

مقاله پژوهشی :طراحی مد سیاستگذاری فرهنگی رسانه ملی

ابعاد شکلی و در ابعاد محتوائی با هم متفاوت ع

رادیو با تلویزیون اس  .ایهن دو در

زیر نظر مشترک قوای سه گانه؛ قضائیه ،مقننه و مجریه اداره خواهد شهد .وترتیهب اداره آن
را ،قانون مشخص میکند (صادقی .)120 :1317 ،در مقدمه قانون اساسی مصوب سا  1381بهه
اسالمی بودن و ه سوئی برنامه های رادیو و تلویزیون با اهدا
برخورد سالم با اندیشه های متفاوت ،آزادی بیهان ،مشهارک

انقالب اسهالمی ،ه چنهین
مهردم و انحصهاری نبهودن آن

اشاره شدهاس .
قانون اداره صدا و سی ا در هشتم دی اه  1383به تصویب مجلس شورای اسالمی رسهید
و خطومشی کلی و اصو برنامه ههای صهدا و سهی ا در هفهدهم تیرمهاه  1371در مجلهس
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شورای اسالمی مصوب گش  .اساسنامه سازمان هم ،در هفهتم مهرمهاه  1372بهه تصهویب
مجلس شورای اسالمی رسید (صادقی.)164 :1317 ،
در اصالحیه قانون اساسی در سا  1371تعیین ریاس

سهازمان صهدا و سهی ا برعههده

رهبری گذاشته شد و قوای سه گانه نظارت بر سازمان را عهدهدار شدند .برای تعیین نحهوه
نظارت در سا  1373مجلس شورای اسالمی قانونی را مصوب کرد که شورای نگهبهان آن
فصلنامه عل ی مطالعات مدیری

را نپذیرف ؛ در نتیجه این قانون به مج ع تشخیص مصلح

نظام رف

و در یهازده مهرمهاه

سا  1360قانون و نحوه نظارت بر صدا و سی ا مشخص شد .براساس این قانون ،شهورای
نظارت مورف اس

بر حسن اجرای ه ه امور سازمان ،سیاس های اجرائی ،حسن اجهرای

قوانین در سازمان ،ایجاد یا انحال هر بخش ،واحد ویا شهعبه و دفهاتر ن اینهدگی و انعقهاد
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قراردادهای مختلف خرید داخلی و خارجی نظارت کند.
ه چنین مقام معظم رهبری در اجرای اص  168قانون اساسی در تاریخ هفهتم مردادمهاه
سا  1361شورای سیاستگذاری و اعضای آن را تعیین ن ودند و آنها را برای ترسیم خط و
مشی سازمان و تعیین سیاس های کلی سازمان مأمور کردند.
شورای سیاستگذاری سهازمان صداوسهی ا در سها  1362و بها انتصهاب رئهیس جدیهد
سازمان منح شد.
با توجه به تغییرات مختلف در اداره صداوسی ا و ضعف ع لکرد شورای نظارت بهراین
سازمان و مطر شدن انتقادات متعددی از ع لکرد سازمان ،شورای عالی انقهالب فرهنگهی
در جلسه مورخ  14/6/12به بررسی سیاس های فرهنگی این سازمان پرداخ

و موارد زیر

را متذکر شد.
 .1سازمان در اجرای مفاد فرهنگی برنامه سوم توسهعه مهواد  183و  176اهت هام کهافی
نداشته اس .
 .2با وجود رشد مطالعات و تحقیقات درون سازمانی ،این تحقیقهات و سهایر تحقیقهات
برون سازمانی در تولید برنامهها اثربخشی اندک داشته اس .
 .3رویکرد تج
11

گرائی و تبلیغ مصر گرائی در سریا ها و تبلیغات تجاری بها الگهوی

زندگی ایرانی اسالمی مغایرت دارد و به قشر متوسط توجه کافی ن یشود.

 .4تهیهکنندگان برنامههای صدا و سی ا به ابال و ترویج پیهامههای آموزشهی ،تربیتهی و
اعتقادی به صورت رریف و نامحسوس ک تر توجه نشان دادهاند.
 .8سازمان صدا و سی ا در بررسی و نقد ع لکرد دستگاههای دولتی کشور نیاز به ارتقاء
ک ی و کیفی بررسیها دارد.
 .7سازمان صدا و سی ا در برنامههههای کارشناسهی از صهاحب نظهران طهراز او ک تهر
استفاده کرده اس .
 .6فرهنه سهازی صهدا و سهی ا در حهوزه روابهط خصوصهی و اجت هاعی بهه کههاهش
حساسی ها در رعای

حدود شرعی و روا گناه دامن زده اس .

 .1سازمان صداوسی ا در پخش برنامه های مذهبی و مداحیها برای جلهوگیری از ارائهه
پس از برش ردن برخی از انتقادات به ع لکرد و سیاستگذاری فرهنگهی صهدا و سهی ا،
شورای عالی انقالب فرهنگی در مصوبه ای ،راهبردها و راهکارههای ارتقهای فعالیه ههای
صدا و سی ا را متذکر شد.
بیانیه مأموريت رسانهملي
بیانیه مأموری

سازمان صدا و سی ا در سند افق رسانهملهی بهه شهر زیهر تبیهین شهده

اس .

مقاله پژوهشی :طراحی مد سیاستگذاری فرهنگی رسانه ملی

مطالب غیرمستند تالش چندانی نکرده اس .

سازمان صدا و سی ا ج هوری اسالمی ایران به مثابه دانشگاه ع ومی و با بههرهگیهری از
هنر فاخر و س

دههی مهوثر کارآمهد آن ،از طریهق کانها ههای رادیهوئی و تلویزیهونی و

برخوردار از رسانههای مجازی (شبکههای رایانهای و اینترنتهی) و مکتهوب ،بها تولیهد و پخهش
برنامههای متنوع آموزشهی ،خبهری و اطهالع رسهانی ،سهرگرمی و تفریحهی و ...در حهوزهههای
استانی ،ملی منطقهای و جهانی ،با مخاطبان گسهترده اعهم از ایرانیهان داخه و خهار کشهور و
فارسیزبانان آسیای میانه و شبه قاره ،مسل انان جهان و دیگر شهروندان جامعه جهانی مأموریه
«مدیری

و هدای

فرهن

و افکار ع ومی جامعه» را برعهده دارد (صهادقی .)140 :1317 ،براسهاس
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بیانیه مأموری  ،چشمانداز سازمان صدا و سی ا برای یک دوره ده ساله از  1314تا  1333به
جایگاه و موقعی

سازمان به شر زیر میپردازد:

 )1دارای نقش بیبدی در جه

دهی مثب

به تحهوالت فکهری ،فرهنگهی ،اجت هاعی،

سیاسی ،اقتصادی جامعه با تکیه بر اطالعات دقیق مورد نیهاز مخاطبهان و بسترسهاز توسهعه
ه ه جانبهه کشهور و ه هوار کننهده راه رشهد کشهور و بسهط دهنهده اخهال  ،معنویه

و

فصلنامه عل ی مطالعات مدیری

ارزشهای دینی در جامعه؛
 )2مورد اعت اد آحاد جامعه و منبع خبری مورد وثو مردم؛
 )3الهام بخش و اثرگذار بر تحوالت منطقه و جهان اسالم؛
 )4برخوردار از توسعه کیفی در ه ه ابعاد و تولید کننده انبهوه محصهوالت فرهنگهی –
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هنری فاخر در قالبهای مختلف و متنوع؛
 )8دارای آرایش رسانهای جامع ،نافذ و موثر در عرصه استانی ،ملی ،منطقهای و جههانی
با بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته؛
 )7برخوردار از انعطا

به منظهور انطبها بها شهرایط و نیازهها پهیش آمهده در عرصهه

تحوالت داخلی و جهانی.
اهداف فرهنگي رسانه ملي
شورای عالی انقالب فرهنگی در مصوبه سها  1318مهوارد زیهر را بهرای سهاماندهی و
هدای

راهبردی سازمانهای فرهنگی از ج له صداوسی ا ،اهدا

 .1رشد و تعالی فرهن

زیر را مطر کردهاس :

اسالمی -انسانی و گسترش پیام و فرهن

 .2استقال طلبی و زوا مظاهر منحط و مبانی نادرس

انقالب اسالمی؛

فرهن های بیگانه؛

 .3به ک ا رسیدن قوای خال و شایسته وجود آدمی ،استحصا دفائن عقو و خایر وجود؛
 .4آراسته شدن به فضائ اخالقی و صفات خدائی؛
 .8تحقق کام انقالب فرهنگی و است رار حرک
30

فرهنگی به س

جامعه مطلوب؛

 .7درک مقتضیات و تحوالت زمان و نقد و تنقیح دستاوردهای فرهنگی جوامهع بشهری
(دبیرخانه شورا .)371 :1318

رسالت فرهنگي رسانه ملي
قانون ابال خط و مشی و اصو برنامهسازی سازمان صدا و سهی ا ج ههوری اسهالمی
ایران در تاریخ  16تیر ماه امسا  1371به تصویب مجلس شهورای اسهالمی رسهیده اسه .
فرهنگی سهازمان را بها الههام از اصهو فرهنگهی و بنیهادههای

این قانون ورایف و رسال

معرفتی اسالم ،رهن ودهای هدای گرانه امام ام  ،اصو قانون اساسهی ،مصهالح ج عهی و
مطالبات جامعه اسالمی ایران در چند ماده ،به شر زیر بیان کرده اس :
ماده  )1حاک ی

اسالم بر کلیه برنامهها و پرهیز از پخش برنامههای مخالف معیهارههای

اسالمی؛
ماده  )2حاک ی

رو انقالب و قانون اساسی بر کلیه برنامهها و تبلهور شهعار اسهتقال

ماده  )8صدا و سی ا باید به عنوان دانشگاه ع ومی به گسترش آگاهی و رشد جامعه در
ت ام زمینههای مکتبی ،سیاسی ،فرهنگی ،اقتصاد و نظامی اقدام کند؛
ماده  )6صداوسی ا به ت ام مل

تعلق دارد و باید منعکسکننده زنهدگی و احهوا ت هام

اقوام و اقشار کشور باشد؛
رشهد و شهکوفائی اسهتعدادههای انسهانی و بهارور سهاختن

ماده  )11تالش در جهه
خالقی های فکری و هنری؛

ماده  )21باال بردن سطح بینش اسالمی مردم و آشنا ساختن اقشهار مختلهف بها اصهو ،
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آزادی ج هوری اسالمی؛

مبانی و احکام اسالمی؛
ماده  )26تالش برای جایگزینی نظام ارزشی اسالم به جای نظام شر و غرب و مبهارزه
با آثار باقی مانده از فرهن

طاغوتی؛

ماده  )23کوشش در جه
بسط معنوی

ایجاد محیط مناسب رشد فضائ اخالقهی و تزکیهه نفهس و

در جامعه؛

ماده  )38اجرای برنامههای تفریحهی سهالم و شهادی آفهرین بهرای بارورسهازی اوقهات
فراغ

و تأمین شادابی و سالم

تن و روان.

31

این اصو در اساسنامه سازمان مصوب  26مههر مهاه  1372در مهاده  3آن لحها شهده
اس

(مج وعه قوانین و مقررات ج

هوری اسالمی .)21 :1312

بايدها و نبايدهاي فرهنگي رسانهملي
رسانه ملی در دهه سوم فعالی

خود با برگزاری جلسات هماندیشی تحه

عنهوان افهق

فصلنامه عل ی مطالعات مدیری

رسانه به بررسی و بازگویی نقطهنظرات رهبر معظهم انقهالب کهه در دیهدار مسهلوالن ایهن
سازمان متذکر شدهاند؛ پرداخته و در یک دستهبندی آنها را بهه عنهوان بایهدها و نبایهدههای
سازمان مطر کرده اس .
بایدها
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تالش در جه

نشر فرهن

اسالمی و ملزومات آن با مولفه ههای شهناختی ،اعتقهادی،

اخالقی ،عبادی ،شعائری ،رواهر دینی و...؛
فرهن سازی ،بازسازی فرهن
اسالمی و حفظ هوی

اسالمی -ایرانهی ،پیرایههزدائهی از آرمآنههای انقالبهی و

اسالمی ایرانی تالش در جهه

جامعههپهذیری ع هومی و جلهب و

جذب حداکثری مخاطبان از طریق تولید محصوالت متناسب با نیاز و انتظارات؛
انعکاس گرایشات اصولینظام ج هوری اسالمی ایران با ارتقاء دانش ع هومی ازمسهائ
مختلف سیاسی ،فرهنگی ،اجت اعی و اقتصادی؛
ترغیب و تشویق مخاطبان به معنوی گرایهی رعایه
معرو

فضهای اخالقهی تهرویج امهر بهه

و نهی از منکر

القاء و ارتقای حس امنی  ،مسلولی پذیری ،ج عگرایی ،خودبهاوری ،امیهد بهه آینهده،
آرامش و نشاط و شادابی ،عزت و کرام

انسانی و. ...

نبایدها

اجتناب از تضعیف باورهای دینی و ترویج آشکار یا مخفی آموزههای مکاتهب منحهر
32

بشری سکوالریسم ،لیبرالیسم ،سوسیالیسم و...؛

اجتناب از نقض ارزشهای اخالقی مانند :ناسزاگویی ،توهین ،ت سخر ،تحریف حقهایق،
درو پردازی ،متلک پرانی و...؛
اجتناب از ترویج مدهای فرهنگی بیگانه ،جلوههای رفتاری ،فرقههای انحرافی؛
اجتناب از ترویج چهرهها ،رفتارها ،تکیه کالمها ،مث ها ،پوششها ،حرکهات و نشهآنهای
ناه خوان با ارزشهای ایرانی -اسالمی؛
اجتناب از عادی سازی ناهنجاریههایی ماننهد :طهال  ،بهدحجابی ،اخهتالط زن و مهرد،
ه سریابی خیابانی ،عشقهای مثلثی و...؛
اجتناب از ارائه برنامه های متض ن مفاهیم و حرکات مبتذ  ،لوده ،بیمعنها ،غیراخالقهی،
جلف ،نفرتزا و ادبیات ل پنی و رکیک؛
بیانضباطی ،قشریگری و...؛
اجتناب از تخفیف ،قومی ها (زبآنها ،لهجهها ،اقلی ها) ،خرده فرهنه هها ،گهروه ههای
حاشیهای و مل های محروم و مستضعف؛
اجتناب از طر شعارهای ناسیونالیستی با رویکرد باستانگرایی ،دامن زدن به تعارضهات
فرهنگی؛
اجتناب از سبک ش ردن مقدسهات ،مفهاخر ،میهراث فرهنگهی ،آداب و رسهوم سهنتی و
شخصی های ملی و مذهبی (افق رسانه .)21

مقاله پژوهشی :طراحی مد سیاستگذاری فرهنگی رسانه ملی

اجتنهاب از ارائههه برنامهههههای مهرو  ،رخههوت ،بهیتفههاوتی ،بهیمسههلولیتی ،بهیقیهدی،

چارچوب مفهومي طراحي مدل راهبردي
چارچوب مفهومی نههایی بهرای طراحهی مهد سیاسهتگذاری رسهانهای ،بها اسهتفاده از
مد های مرسوم قاب ترسیم اس  .با بررسی ویژگی های موجود در هر مد میتوان مسهیر
و فرایند سیاستگذاری فرهنگی رسانه ملی را مشخص کرد .با نگاهی به مد های مطر مهی
توان تلفیقی را برای طراحی سیاستگذاری فرهنگی سازمان برگزید .پایه ایهن مهد تلفیقهی،
مد نظامی خواهد بود .که هر کدام از مد های دیگر می توانند در درون زیرنظامی از ایهن
نظام ،کاربرد بیشتر و مالثرتری داشته باشند .برای طراحی یک مد سیاسهتگذاری رسهانهای،

33

شناخ

ماهی  ،سهاختار ،اههدا

و منهابع سهازمان رسهانهای و محهیط درونهی و بیرونهی

سازمان ،مالکی  ،دامنه نظامهای ارتباطی ،اصو و هنجارها ،و شناخ
اس  .بنابراین نظام موفق برای سیاستگذاری ،نظامی اس

مخاطبان ورقبها الزم

که قهدرت انعطها

و تطبیهق بها

محیط را دارا باشد.
شک مد نظامی سیاستگذاری رسهانهای بهه سهه عامه اشهاره دارد؛ دسترسهی ،تعامه
فصلنامه عل ی مطالعات مدیری

رسانهای و آموزش.
مد اقتضایی که یکی از زیر نظامهای مد  ،سیست ی اس

و در این فرایند استفاده مهی

شود ،تصریح می کند که شرایط و موقعی  ،عام تعیین کننده ای در انتخاب شیوه مطلهوب
سیاستگذاری رسانه اس  .از طرفی باید توجه داش

کهه سیاسه ههای رسهانهای در بسهتر
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تاریخی ،فرهنگی و اجت اعی معنا پیدا می کنند.
از اینرو در نظرگرفتن مختصات فکری ،معرفتی و ه چنهین ،ویژگهیههای اجت هاعی در
سیاستگذاری رسانهای بسیار اه ی

دارد .زیرا شک دسترسی نوع تأثیرگذاری را تغییر مهی

دهد .هر چقدر دسترسی به رسهانهههای آزاد ،توسهعه تولیهدات و فعالیه ههای رسهانهای،
افزایش کانا های رادیویی و تلویزیونی و در نهای

افزایش ضهریب نفهو در یهک جامعهه

باالتر باشد ،به مرورسواد رسانهای مخاطب ارتقا می یابد .توجه به این مهم در سیاستگذاری
رسانه ضرورت دارد.
مد نهادی که یکی دیگر از زیر نظامهای مد سیست ی اس
دیگر نهادها وجلب مشارک

برای ابال سیاس هها بهه

آنها مورد استفاده قرار میگیرد ،این بخهش دیگهری از فراینهد

مد سازی تلفیقی اس  .ه کاری بین نهادهها وسهازمانههای ه سهو موجهب ههم افزایهی
خواهد شد .ومی تواند سیاستگذاری رسانهای را اجرایی کند .در کنهار کهارکردههای مثبه
مد نهادی ،ویژگی های سایر مد ها نیز قاب استفاده اس  .بهطورمثا  ،در مد فزاینده کهه
اقدام و اجرای سیاس ها با تغییهرات انهدک ،تهدریجی و حفهظ وضهع موجهود اسه ؛ نهه
تغییرات شدید و ناگهانی ،میتوان نتایج حساب شده بهتری گرف .
نگاه رسانه ملی در بخش سیاستگذاری رسانهای ع دتاً متأثر از الگوی تهاثیر مسهتقیم و
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مخاطبان منفع بوده اس  .ضروریس

که سیاستگذاران رسانهای با نگاهی واقهع بینانهه بهه

وضعی
دس

سواد رسانهای مخاطبان بویژه مخاطبان نوجوان،از تصورِ داشهتن مخاطبهان منفعه
کشند .از آنجا که مهد نههادی در سیاسهتگذاریههای فرهنگهی و رسهانهای کهاربرد

فراوانی دارد ،باید به ه پوشانی نهادها وارگآنهای مختلف دراین زمینه توجه کرد.
برای تحلی و داوری دادههای گردآوری شده در این رساله ،از روش گراندد تلوری که،
عبارت اس

از فرایند ساخ

یک چارچوب مفههومی ،اسهتفاده شهدهاسه  .بها توجهه بهه

موضوع تحقیق و میان رشته بودن آن و با عنای

به اینکه شناخ

و طبقه بندی نظریههها و

دیدگاهها در مد سازی ،اقدام محوری تحقیق میباشد ،در اینجا بها توجهه بهه روش کیفهی
مفهههومسههازی؛ از روش گههردآوری سههازمان یافتههه داده و تحلی ه اسههتقرایی دادهههها بههرای
پاسخگویی به پرسش های تحقیق مدد جس هایم .ض ن اینکه در تک یه و تقویه

مهد

شدهاس  .با ایهن سهازماندهی در واقهع بهه طراحهی یهک سهامانه نظهری مهیپهردازیم کهه
پیچیدگی های جهان خار را ساده سازی کرده و به طراحی نظامی سیاسهتگذاری درجهه
ح مسلله پرداخته میشود(اشتریان.)1331،
رویکردهای متعددی برای سیاستگذاری فرهنگی وجود دارد که در ه ه آنها سه فرآینهد
موقعی  ،هد

و مسیر مطر هستند .بهاینترتیبکه ابتدا ترسیم و بازدید موقعیه  ،سهپس

تفکر و طر  ،ودر نهای

مسیر رسیدن به هد

مطر میشود .درسازمان صداوسی ا بهرای

انجام سیاستگذاری فرهنگی؛ فرایندکار اینگونه تعریف شدهاس  :تعیین چشمانداز ،ترسهیم
جدو  SWOTیا سوآت  ،تنظیم فعالی ها متناسهب بها ههد

و کنتهر و مراقبه

مقاله پژوهشی :طراحی مد سیاستگذاری فرهنگی رسانه ملی

اولیه استخرا شده ،از دیدگاه ههای اسهاتید و کارشناسهان سیاسهتگذاری فرهنگهی اسهتفاده

اجهرای

سیاس ها ،مطر میباشد.
باالخره ،چارچوب مفهومی زیر براساس ابالغیه حکهم مقهام معظهم رهبهری بهه رئهیس
سازمان صداوسی ا در سا  1313و برای طراحی مد سیاستگذاریههای فرهنگهی سهازمان،
قاب ارائه اس .
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فصلنامه عل ی مطالعات مدیری
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شکل  .1چارچوب مفهومي طراحي مدل سیاستگذاري فرهنگي

در این چارچوب با اتخا نگاهی آینده نگر و با استناد به مصرحات قهانون اساسهی،
سند چشم انداز بیس
ریاس

ساله و منویات امام راح و مقام معظم رهبری و نیز دیدگاه های

سازمان ،ابتدا مأموری ها و اهدا

کالن سازمان و سپس چشهم انهداز سهازمان

ترسیم گردید سپس با تحلی محیط خارجی و داخلی و تعیهین نقهاط قهوت و ضهعف،
فرص

و تهدیدِ پیش روی سازمان ،به تبیین سیاس های راهبردی سازمان صدا و سی ا

پرداخته شد .پس از تعیین سیاس های استراتژیک برای هر حوزه برنامه های ع لیهاتی،
مشخص و ابال شد.
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روششناسی تحقيق
نوع تحقیق
نوع این تحقیق با عنای

به ماهی

مسلله و ویژگی اهدا

و سهالاالت آن و لهزوم قهرار

داشتن در چارچوب نظریهپردازی و مد سازی؛ «توسعهای-کاربردی» خواهد بود.
زیرا سیاستگذاری در حوزههای مختلف رسانهملی وبهرای موضهوعات مختلهف وحتهی
برنامه های متعدد تاکنون براساس دستورالع
برای حوزه های مختلف سیاس

های ابالغی انجام میگرفته و مد افق رسهانه

کاری مدونی را در دهه 10ترسیم کردهاس ؛ امها آنچهه تها

کنون مغفو مانده ،سیاستگذاری فرهنگی معطو
بامقتضیات رسانهملی مطابق

به نتیجه اس  .سیاس های دستوری اگر

نداشته باشد ن یتواند موثر و نتیجهبخهش باشهد .بعهالوه در

بنابراین با توجه به نو بودن تحقیقات دربارة سیاسهتگذاری رسهانهای در ایهران ،تصه یم
گرفته شد که در این تحقیق از مصاحبههای نی ه ساختار یافته با تأکید بر رویکردی توسهعه
ای-کاربردی استفاده شود ،این تص یم گیری به این دلی بود که هد

تحقیق طراحی مهد

سیاستگذاری و شناسایی نظریه مناسب برای رسانهملهی اسه  .تها بتوانهد بهرای تحقیقهات
تجربی آتی هم مفید واقع شود.
روش تحقیق

مقاله پژوهشی :طراحی مد سیاستگذاری فرهنگی رسانه ملی

دهه  30مو جدید نوآوری رسانهای نیازمند سیاس های جدید اس .

در تحقیق حاضر امکان استفاده از روش ک ی م کن نبوده ،زیرا بهسبب فقهدان الگهوی
تأییدشده در مطالعات پیشین فرضیهای وجود ندارد؛ بنابراین با توجه به هد

پهژوهش کهه

طراحی مد راهبردی سیاستگذاری فرهنگی رسانهملی و دستیابی به نظریه اس  ،برای ایهن
تحقیق روش داده بنیاد با رویکرد تحلی محتوا برگزیده میشود.
شیوة داده بنیاد از طریق مصاحبههای ع یق با صاحب نظران گزینش شده وتحلیه محتهوای
دادههای بدس

آمده صورت میگیهرد .مج وعهاً مصهاحبه شهوندگان تخصهص الزم در رشهتة

مدیری  ،ارتباطات ،علوم اسالمی ،جامعه شناسی ،و حقو وسیاستگذاری دارند کهه مهدیری
ارتباطات به ترتیب به سبب اه ی

آن در این تحقیق دارای تعداد متخصص بیشتری اس .

و
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ن ونة مصاحبه شوندگانِ تخصصی انتخابشده بر اساس شاخص هایی نظیر اشهرا

بهه

دالی ِ طراحی و ایجاد نظام فعلی رادیو تلویزیونی کشور ،آشنایی کام به نیازهای رسهانهای
تخصصهی درشهناخ

ایران ،تجربه در فعالی های رسهانه ای ،صهالحی

زیرسهاخ ههای

ضروری رسانه ،ساختار رسانهای و محتوای تولیداتِ رسانه انتخاب شدهاند.
برای ج عآوری دادهها از مصاحبه ع یق و گروههای مت رکز و بهرای تجزیهه و تحلیه
فصلنامه عل ی مطالعات مدیری

دادهها از شیوه کد گذاری که نوعی تحلی محتهوا در روش داده بنیهاد محسهوب مهیشهود،
استفاده شده و از سه نوع کدگذاری؛ کد باز (مض ون) ،کد محوری (مفهوم) و کهد انتخهابی
(مقوله) برای مفهوم سازی ،مقوله بندی و رسیدن به قضیه های موردنظر جه

طراحی مد

و نظریهپردازی استفاده میشود.
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در این روش به ابعاد ،مولفهها وسازوکارهای موثر در رسانهملی از ج له ساختار ،محتوا
و زیرساختها جه

طراحی مد راهبردی سیاستگذاریفرهنگی توجه میشود.

اینکار یک روش کیفهی مرسهوم ومهوثر در پهژوهشههای فرهنگهی و رسهانهای تلقهی
میشود .بهعالوه پیشینه و ریشه های تاریخی و ضهرورت بحه

سیاسهتگذاری فرهنگهی و

تبارشناسی موضوع هم دراین روش بهه خهوبی مطهر مهیشهود
نهای

(ج

شهیدی .)143 :1316 ،ودر

میتوان با مواجهه ومقایسه میان سیاس های مختلهف بهه مهد سهازی و اسهتخرا

نظریه مناسب برای سازمان صداوسی ا دس یاف .
یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
الف :يافتههاي تحقیق
تشریح مدل سياستگذاری فرهنگی(مدل پارادایمی)

برای بیان دالی انتخاب طبقات اصلی وقضایایی کهه منهتج بهه طراحهی مهد راهبهردی
سیاستگذاری فرهنگی در رسانه ملی شده اس

الزم اس

به شهر بسهتهههای شهش گانهه

موجود در مد با اصطال پارادای ی پرداخ .
درطراحی مد پارادای ی ،کانون توجه پژوهشگر به جای توصیف مقولهها و روابط آنهها بهر
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اتصا مقولهها و پردازش نظریه معطو می گردد .مطابق رویکرد مورد استناد ایهن پهژوهش در

روش تحقیق داده بنیاد نقش پژوهشگر در گردآوری و تحلی دادهها و اسهتخرا معهانی از آنهها
مهم اس  .به اعتقاد ابداع کننده این روش-گلیزر -محقق بخشی از جهانی که مطالعه مهیکنیهد و
دادههای گردآوریشده هس  .نظریههای زمینهای حاص درگیریهای کنونی و گذشته محقق بها
افراد ،نظرگاهها و فعالی های پژوهش اس  .بهه ینخاطر روش گلیزر یهک رویهه مرحلههای و
خطی به گردآوری و تحلی دادهها نیس

و به جای معرفی یک رویه مشخص ،ادعا میکنهد کهه

پژوهشگران نظریه داده بنیاد ،ملزم به رعای

معیهارههایی هسهتند کهه ایهن معیارهها عبارتنهد از:

گردآوری و تحلی ه زمان داده هها؛ فراینهد کُدگهذاری دادههها؛ روشههای تطبیقهی؛ یادداشه
برداری شخصی؛ ن ونه گیری نظری؛ و تلفیق چارچوب نظری (گلیزر و چامرز.)2007 ،
بنابراین برای ترسیم مد پارادای ی در این تحقیق ،یک دسته مقوله از مرحله کدگهذاری
(مقوله محوری) و سپس ،دیگر مقولهها را به آن ربط داده اس  .سایرمقولههها ،عبارتنهد از:
«شرایط علی»« ،راهبردها»« ،شرایط زمینهای و مداخلهگر» و «پیامدها» .این فرآیند در نهایه
به ترسیم یک ن ودار منجر شده که « مد پارادای ی» نامیده میشود

(مح

هدپور .)103 :1332 ،در

این الگو ،شش جعبه (یا مقوله) از اطالعات وجود دارد:
مقولة محوری(پدیده اصلی)

یک صورت هنی از پدیدهای که اساس فرآیند اس  .مقوله ای محوری اسه

کهه ه هواره

در دادههای ج ع آوری شده مشاهده شده و سایر مقولههای اصلی به آن مرتبط هسهتند .عنهوان

مقاله پژوهشی :طراحی مد سیاستگذاری فرهنگی رسانه ملی

باز را انتخاب کرده و آن را در مرکز فرآیندی کهه در حها بررسهی آن بهوده قهرار دادهایهم

مقوله محوری میتواند متناسب با موضوع تحقیق انتخاب شود .باتوجهبهاینکهه در ایهن پهژوهش
الگوی سیاستگذاری فرهنگی مورد مطالعه قرار گرفتهه اسه  ،طراحهی سهازوکارههای قهانونی و
حاک یتی سیاستگذاری فرهنگی ،مورد نظر بوده اس  .محورهای بدس آمده پهس از گهردآوری
دادهها و تحلی آنها در مرحله کدگذاری ،از میان کدهای انتخابی ،یازده طبقه محهوری اسهتخرا
شده اس
 .1مزی

و در بر دارنده موارد مه ی به شر زیراس :
وابستگی رسانه ملی به حاک ی

 .2سیاستگذاری رسانهملی با نظر حاک ی

و راس نظام؛
و قوانین حکومتی؛
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 .3تعیین شورای عالی سیاستگذاری باحکمرهبری برای رسانهملی؛
 .4لزوم طراحی سازو کار اع ا نظارت برای شورای نظارت بر صداوسی ا؛
 .8اه ی

سیاستگذاری تخصصی از مراجع دارای صالحی ؛

 .7توجه به سیاستگذاری جن

نرم در بحران؛

 .6برقراری ارتباط میان بودجه بندی و میزان مخاطب در برنامهها؛
فصلنامه عل ی مطالعات مدیری

 .1کنتر اثرات فرهنگی پیامهای بازرگانی و برنامههای سفارشی؛
 .3توجه به قوانین بین ال للی در سیاستگذاری فرهنگی؛
 .10تعریف دقیق حدود شرع و عر

و آزادی در سیاستگذاری؛

 .11اجتناب از سیاس زدگی و جنا بازی درسیاستگذاری فرهنگی.

راهبردی دفاع ملی ،سا سوم ،ش اره  ،12زمستان 1331

مقولههای علّی

مقولههایی مربوط به شرایطی که بر مقوله محوری تأثیر میگذارند ،مقوله علهی شهناخته
میشوند سازوکارهای مشارکتی و رقابتی را تعیین می کنند .شام مواردی میشهود کهه بهه
وقوع یا رشد و گسترش پدیده اصلی منجر میشود .این موارد پس از بررسی نقطه نظهرات
کارشناسان به شر زیر استخرا شده اس :
 .1لزوم استفاده از ررفی

تولیدات نهادها و سازمانهای فرهنگی؛

 .2رشد برنامه سازی و شبکههای تولید برنامه درشرایط رقابتی؛
 .3رقاب
 .4شکس

بعنوان مانع فساد نظامی وفعالی

آلوده به ران

انحصار هنرمندان با استفاده از مزی

در رسانه ملی؛

تولیدات بومی؛

 .8نیاز به تنظیم قوانین و مقررات تولیدی برای فعاالن رسانهای؛
 .7لزوم نظارت بر تولیدات بخش خصوصی.
مقوله زمينهای یا محيطی

این مقولهها ،نشان دهنده مج وعهای هستند کهه راهبردهها را در فرآینهد سیاسهتگذاری
100

فرهنگی مورد تاثیر قرار میدهند .این بستر نارر بر فضهای حهاکم بهر رسهانه ملهی اسه
عبارت اس

از:

و

 .1توجه به نیاز ،می و مصهلح

مخاطهب بها رعایه

اولویه

آنهها در سیاسهتگذاری

فرهنگی؛
 .2تصحیح ائقه مخاطبان با افزایش تولیدات سالم و با کیفی ؛
 .3توجه به تفاوتهای فرهنگی مخاطبان در سیاستگذاریها؛
 .4داشتن شجاع  ،استقام
 .8لزوم مبارزه با ران

و خطر پذیری در تص یمگیران و سیاس گذاران فرهنگی؛

و فساد مالی در برنامهسازی؛

 .7لزوم پیش بینی تحوالت آینده برای سیاستگذاری فرهنگی.
مقوله مداخلهگر یا واسطهای

که راهبردهای سیاستگذاری فرهنگی را تح
 .1حذ

تاثیر قرار میدهند و عبارتند از:

دستورات و قوانین مزاحم در سیاستگذاریهای فرهنگی؛

 .2اصال ساختار شوراهای تصویب برنامه و فرآیندهای تصویب؛
 .3اجتناب از سیاستگذاری غیر قاب اجرا و اعالن در سیاستگذاری فرهنگی رسانه ملی؛
 .4لزوم نظارت مست ر بر برنامهها و حذ

موارد ناکارآمد؛

 . 8اصال ساختار قدرت در سازمان و م انع

از اع ها نظهر گهروهههای فشهار و ی

نفو ؛
 .7ارتقای توان ندی عل ی و حرفه ای مدیران و برنامه سازان؛
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این مقولهها که میانجی نیز نامیده میشوند ،نشانگر زنجیره ای از شرایط عهامی هسهتند

 .6اصال رده بندی شغلی و تعیین دقیق جایگاه تکنیک و محتوا؛
 .1اصال ساختار حجیم سازمانی و کاهش مسیر تص یم تا تولید در سازمان؛
 .3تخصصی کردن حوزههای برنامه سازی و ارائه آموزش الزم؛
 .10مقابله با فعالی
 .11م انع

برنامه سازان منحر

و نفو ی؛

از الگوهای غربی و غیر اسالمی و جلوگیری از فعالی

مدیران مرعوب در

رسانه ملی.
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مقوله راهبردی

کنشها یا برهمکنش های خاصیاند که از پدیده محوری منتج میشوند .ایهن مقولهههها،
راهبردهایی برای کنتر  ،اداره و برخورد با پدیده ی محوری ،ارائه میکنند و بیانگر رفتارهها
و فعالی ها و تعامالت هد

داری هستند که تح

تاثیر شهرایط مداخلهه گهر و زمینهه ای

قرار دارند .در تحقیق حاضر عبارتند از:
سیاستگذاری فرهنگی رسانه ملی با سیاس های نظام اسالمی؛

 .1مطابق
فصلنامه عل ی مطالعات مدیری

 .2توجه به مقتضیات زمان و مکان در سیاستگذاری فرهنگی؛
 .3مقابله با اع ا سلیقه فردی و فشارهای خارجی در سیاستگذاری فرهنگی؛
 .4توجه به ساختار و قالب تولیدات و پیچیدگی فرآیند تولید در رسانه ملی؛
 .8اه ی

هنر بکارگیری فرم و محتوا در تولیدات رسانه ملی؛
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 .7توجه به تکنیکهای اثرگذاری تولیدات در طراحی سیاس ها.
مقولههای پيامدی

خروجیهای حاص از اتخها راهبردهها؛ و بکهارگیری آنهها بهرای مقابلهه بها یکسهری
پدیدهها یا جهه

اداره و کنتهر سهایر پدیهده هاسه  .در ایهن پهژوهش ،اسهتقرار فراینهد

سیاستگذاری فرهنگی نتیجه کنشها و تعامالت و تاثیرپذیری از طبقات محوری ،زمینهای و
مداخلهای اس  ،عبارتند از:
 .1نیاز به وضع قوانین جدید در شرایط ورود تولیدات رقابتی؛
 .2تحو فضای رسانهای بارهور تکنولو یهای نوین؛
 .3فراگیری ابزارهای نوین رسانهای عام شکس
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انحصار تولیدات؛
اع ا م یزی؛

 .4استفاده از سیاس

سواد رسانهای برای تقوی

 .8استفاده از ررفی

رسانههای تعاملی و توجه به اثرات فرهنگی رسانههای رقیب.
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شکل  .9مدل پارادايمي سیاستگذاري فرهنگي رسانه ملي
مدل راهبردی سياستگذاری فرهنگی رسانه ملی

صداوسی ا رسانه ایس

فراگیر ومحوری که در کشور ما به صهورت انحصهاری و زیهر

نظر مقام معظم رهبری اداره میشود  ،با توجه بهه مولفهه ههای سیاسهتگذاری ایهن رسهانه
بیبدی  ،مد سیاستگذاری فرهنگی رسانه ملی باید چند وجهی باشد .مد خطی مرسوم
که در سیاستگذاری سازمانهای نظامی که بهه فرمهوده ،سیاسه هها و دسهتورات از راس
قدرت سرازیر میشود ،در رسانه راهگشا نیس  .در رسانه رویکرد های مبتنی بهر اج هاع
بیش از رویکرد سلسله مراتب قهدرت کارسهاز اسه ؛ زیهرا کارمنهدان مبتکهر از شهنیدن
دستورات از باال آشفته میشوند و بدون توجیهه ،انجهام کهار برایشهان مشهک اسه  .در
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رسانهملی به طور ویژه با توجه به مولفه ها ،مقوله ها و شهاخص ههای بهه دسه

آمهده در

فرایند تحقیق ،مراح شش گانه ویا به تعبیری هش گانه سیاستگذاری ن هیتوانهد بهدون
مشارک
اس

موثر عوام

ینفو داخلی و خارجی سهازمان بهه نتیجهه برسهد .بنهابراین الزم

در طراحی و ترسیم مد از الگو های چندوجهی به شکلی که در ادامه میآید بهرای

برقراری ارتباط شبکهای میان عوام مذکور استفاده کرد.
فصلنامه عل ی مطالعات مدیری

در توضیح این مد چند وجهی که میان عوام آن ارتبهاط شهبکه ای برقهرار اسه ،
کر این نکته الزم اس

که در سازمان های بزرگ رسهانه ای در جههان  ،مهدیران بخهش

کههوچکی از فراینههد سیاسههتگذاری را بههر عهههده دارنههد و بخههش ع ههده ای از مراح ه
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سیاستگذاری شام شناسایی ،اولوی

بندی ،طراحی ،ابال  ،اجرا و بازخورد بهر عههده

بدنه اجرایی متخصص و مجربی اس

و

که بدون ه کاری و ه راهی آنها هیچ سیاس

برنامه ای به نتیجه ن ی رسد و اگر این بدنه با راس سازمان مطابق

و هارمونی نداشهته

باشد ،ساز صداوسی ا ناکوک می شود .به طوری که نه تنها جلب نظر مخاطب ن هی کنهد،
بلکه مراجعان به این رسانه را منزجرکرده و فراری می دهد .بنابراین یکی از محرک های
مهم برای اصال ساختار یک سازمان رسهانه ای بکهارگیری کارمنهدان دانهش محهور و
باتجربه اس

که به خوبی از عهده تغییر و تحوالت تکنولو یک و فنهاوری ههای نهوین

برآیند  .کارکنانی که مهارت های فکری آنها از مهارت فیزیکی ،پیشهی گرفتهه و بهرون داد
آنها هم مفهومی اس

و هم محسوس .آنها عامه اصهلی خلهق ارزش هسهتند؛ راهبهرد

بکارگیری این نیروها تغییراتی در ساختار برنامه سازی رسانه ایجاد می کند .به این ترتیب
اگرچه با شیوع اینترن

و دیجیتا شدن شرک های تلویزیونی در هم ادغام شده اند .اما

در پروسه تولید تکثر عوام تولیدی باع
سلسله مراتب رس ی تغییر یابد.
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می شود قدرت در سهازمان توزیهع شهود و

نتيجهگيری و پيشنهاد
در یک سازمان رسانهای تعیین اهدا
منابع جه

نی به اهدا

اساسی بلندمدت و اتخا طرز ع

و تخصهیص

در طراحی مد راهبردی سیاستگذاری رسانه مهوثر اسه  .بهرای

این کار باید ابتدا مشخص شود که سازمان در کجای محیط و کجای بازار قرار دارد؛ با ایهن
تعریف میتوان هم از طریق نقشه و هم از طریق مد  ،سیاستگذاری رسانه را تعریف کرد.
این ع لیات یک فرآیند فکری اس
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شکل  .2مدل راهبردي سیاستگذاري فرهنگي رسانه ملي

که در هن شهک مهیگیهرد .ایهن فرآینهد فکهری،

عقالئی و شهودی اس ؛ بنابراین سیاستگذاری یک رسانه ه انند کارهای هنری و کشهفیات
عل ی اس

و نیاز به تجربه و تخصص دارد .برای رسیدن به آن بها مهد سهازی مهیتهوان

آینده را پیشبینی کرد.
در این مرحله ه هواره خطهر اشهتباه و تغییرمحاسهبات وجهود دارد .بنهابراین ،بایهد بهه
مد های گوناگون با دق
در نظر گرف

و جزئیات کام رسید .برایاینکار ،باید چهالشههای پهیشرو را

و سیاستگذاری را نزدیک به واقعی

کرد .با این حا ه هواره عهدم قطعیه

در پیشبینی آینده و عدم ه راهی مج وعه سازمان با تص ی ات وجود دارد.
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در این تحقیق برای طراحی مد سیاستگذاری فرهنگی رسانه مهد از ههر دو رویکهرد
تجویزی و توصیفی استفاده شده اس  .یعنی برای طراحی و پهیشبینهی اههدا

بلندمهدت

سازمان ،استفاده از سیاستگذاری بلندمدت و برای شرایط اضطرار و غیهر مترقبهه اسهتفاده از
اقدامات خلقالساعه و تدابیر فوری توصیه میشهود .ایهن اقهدامات کلیهدی بهه شهر زیهر
میتواند باشد:
فصلنامه عل ی مطالعات مدیری

اخذ یک تکنولو ی جدید ،تأسیس یک کانا فرامرزی ،انعقاد قهرارداد بها اتحادیههههای
منطقهای و ه سو ،مهندسی مجدد فرایند کهار بهرون سهپاری فعالیه ههای تولیهد ،تأسهیس
تلویزیون تعاملی ،تغییر نظام آنالوگ به دیجیتا  ،افزایش انعطا

پذیری سازمان؛

در مج وع اهم پیشنهاداتی را که می توان با استناد به بیانات رهبران نظهام اسهالمی و بها
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توجه به اسناد باال دستی ج ههوری اسهالمی بهه ویهژه راهبهردههای کهالن نقشهه مهندسهی
فرهنگیِکشور و از تجربیات و نظرات کارشناسان فرهنگهی و رسهانهای بههدسه آورد ،بهه
شر زیراس :
 مد سیاستگذاری فرهنگی رسانهملی ،اسالممدار اس . نقش اجت اعی رسانهملی ه چون دانشگاه ع ومی اس . -هد

رسانهملی انسانسازی و تحقق سیاس ها و مصالح نظام ج ههوری اسهالمی

اس .
 استقال حرفهای رسانه (منظور میزان آزادی خبرنگاران و مسلوالن رسانه در انجامحرفه ای رسانهای) در حدود قانون و مصلح
 نظام سیاسی حاکم بر رسانهملی مبتنی بر والی خط قرمز رسانه ملی ،ضدی -فرهن

با اهدا

کشور تعریف می شود.
فقیه اس .

نظام ج هوری اسالمی اس .

حاکم بر رسانه ملی ،مبتنهی بهر فرهنه

اسهالمی-ایرانهی اسه

برآمده از انقالب اسالمی).
 نظارت بر برنامههای رسانه ملی ،قب  ،حین و پس از انتشار اس . مالکی107

رسانهملی(صدا و سی ا) متعلق به نظام ج هوری اسالمی اس .

(فرهنه

 -میزان تعهد به منابع (بی

ال ا ) باید کام باشد (مصلح

مل

نباید نادیده گرفته

شود).
 انسان آرمانی و مورد نظر این رسانه باید متدین ،انقالبی و فرزانه باشد. سودبرندگان از رسانه باید ک جامعه و جهان اسالم باشد. تولیدکنندگان محتوا بایددارای حسنسابقه ،فهیم و متعهد به اسالم و نظام باشند. ارزشهای خبری مورد توجه باید هدف نهد و مفیهد بهرای نظهام اسهالم و انقهالبباشد.
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فهرست منابع و مآخذ
الف .منابع فارسي




فصلنامه عل ی مطالعات مدیری
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