
 

 

 
 

 9-1392/42/ زمستان 21فصلنامه رادیو تلویزیون/ سال نهم/ شماره 

Quarterly Journal of Television, 2014, Vol. 9, No. 21, 9-42 

 )13/7/92پذیرش نهایی:             04/6/92 تجدیدنظر:         26/03/92 (تاریخ دریافت:
 

 هافرهنگخردهراحی راهبردهاي مطلوب براي مدیریت ط
 در شبکه استانی سیماي مرکز قزوین

 
 **اکبر نصراللهی دکتر ،*زاده، محمدعلی هرمزيسمیه بابایی

 

 چکیده
ها در شبکه فرهنگموضوع این پژوهش، طراحی راهبردهاي مطلوب براي مدیریت خرده

استان قزوین به وضوع، بیشتر از آن روست که است. اهمیت این م استانی سیماي مرکز قزوین
مسئله اصلی این  هاي گوناگون و واجد تنوع فرهنگی بسیار است.مرکب از قومیت، لحاظ اجتماعی

ها از طریق شبکه سیماي استانی قزوین فرهنگریزي راهبردي براي مدیریت خردهنامهرتحقیق ب
به شیوه کیفی و با روش مصاحبه عمیق انجام  و این مطالعه از نوع توصیفی و کاربردي بوده است.

نظر سازمان صداوسیما و نفر از اساتید دانشگاه، مدیران صاحب 26شوندگان، مصاحبه گرفته است.
 .بودندنظر استان، در زمینه موضوع مورد مطالعه افراد صاحب

ل به روش مبناي نظري تحقیق با استفاده از مکتب تلفیقی و نظریه راهبردهاي مادر و تحلی
ها، عوامل داخلی شکل گرفته است. ضمن تحلیل یافته SWOTهاروارد با استفاده از ماتریس  مدل

ها و تهدیدها) تأثیرگذار بر شبکه استانی سیماي ها) و عوامل خارجی (فرصتها و ضعف(قوت
دهاي ریس، به طراحی راهبرتها با یکدیگر در ماآنمرکز قزوین، شناسایی شدند و در تقابل 

مطلوب، اقدام گردید. نتیجه این اقدامات، ارائه راهبردهاي مطلوب در دو حوزه مدیریتی و 
ها فرهنگسازي است که در نهایت به پیشنهادهاي اجرایی در حوزه مدیریت راهبردي خردهبرنامه

 .  شدهاي استانی منجر در شبکه
 

 .، شبکه استانیفرهنگریزي، مدیریت، خردهها: راهبرد، برنامهکلیدواژه

                                                      
 somayehbabaee@yahoo.com: Emailوسیما            ه صدا، دانشگاارشد مدیریت رسانه یکارشناس  

 دانشگاه صداوسیما عضو هیأت علمی * 
 واحد تهران مرکزاستادیار دانشگاه آزاد اسالمی  ** 
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 مقدمه
وجود ارتباطات وسیع و گسترده  ،فرد دنیاي امروزهاي منحصربهیکی از ویژگی

جامعه جدید را از  ،به ویژه ارتباطات الکترونیک ،گسترش ارتباطات انسانی است.
نو را عصر ارتباطات و جامعه امروز را  چنان متمایز ساخته که عصر ،پیشین جوامع

ها و وسایل ارتباط جمعی اي رسانهچنین جامعه اند. دراندهی خواتاطالعجامعه 
نقش مهمی را ایفا  ،هاي دیداري و شنیداري به عنوان عنصر کلیديرسانه خصوصاً

 کنند.می
کنند. بنابراین ناتوانی رسانه در محیطی پیچیده فعالیت می در ،هاامروزه رسانه

ها تغییر تر از رسانهها سریعمحیط تواند خطرناك باشد.بینی تغییرات محیطی میپیش
پذیري با تطبیق شان درناتوانی ،هاشاید بتوان گفت دلیل اصلی ناکامی رسانه .کنندمی

ها نیاز دارند تا خود را در برابر چالشها سازمانبنابراین  محیط همیشه متغیر است؛
ش کلیدي در موفقیت نق ،ریزي راهبرديلذا استفاده از فرآیند برنامه .مصون نگه دارند

کند. آگاهی از نقاط قوت و ضعف سازمان و از طرفی شناسایی می ءایفاها سازمان
دهد تا مان، این توانایی را به سازمان میو تهدیدهاي موجود در محیط ساز هافرصت

 موقعیت خود را ارزیابی کند. 
ریزي مههایی که براي آینده برناماناین واقعیت پذیرفته شده است که ساز«
» توانند همان چیزي بشوند که خواستار آن هستندکنند، با احتمال بیشتري میمی

و شناخت پویایی محیط و  ). تفکرِ راهبردي بر توان دیدن آینده65، ص1386 (دیوید،
 بخش سازمان براي کسب موفقیت مستمر در طی زمان داللت دارد، حال آنحضور اثر

ریزي را براي سیاستگذاران و ی وجود نظام برنامهدنیاي متحول و پرشتاب کنون«که 
 ). 89، ص1382(وحید، »ناپذیر نموده استمدیران اجتناب

 هاي گوناگون انقالب ارتباطات و گسترش دادوستد جوامع مختلف حوزه
آورد. نخست حرکت در راستاي اقتصادي دو نوع پویش را به ارمغان می -سیاسی

و سلطه فرهنگی است که در مجموع خطري براي  قطبی شدن جهانجهانی شدن و تک
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دوم پویش براي ایجاد  ،شودهویت فرهنگی و آسیبی براي فرهنگ جهانی محسوب می
ها مبتنی بر احترام متقابل، تحکیم شخصیت و هویت ملی در فرهنگدادوستد در میان 

 این هدف الزم است از فرهنگ براي تامین« کهآنضمن  میان ملل گوناگون است.
هاي محلی و تهدیدشده حفاظت کرد، ارتباط در سطح ملی را توسعه داد و مشارکت

المللی رونق اي بزرگ بیناي را همچون پادزهري براي مقابله با فشارهاي رسانهمنطقه
دانیم که عالوه بر فرهنگ کلی جامعه، طبقات، . می)197، ص1385 ،(دادگران» بخشید

یز داراي فرهنگ ویژه خود هستند که ریزفرهنگ یا هاي مختلف جامعه نقشرها و گروه
که خطر تهاجم فرهنگ بیگانه  ،در شرایط کنونی شود.فرهنگ خوانده میخرده
شناسایی  ،کندها را تهدید میها و دولتترین خطري است که ملتبزرگ
 .مسئله بسیار مهمی است ،از طریق رسانهها آنها و مدیریت فرهنگخرده

هاي ارتباطات و تکنولوژي« گوید:در این زمینه چنین می )1384( موالناحمید 
 از طریقها ونقل به کاهش انزواي فرهنگی و افزایش آگاهی فرهنگی اقلیتحمل
از . هاي دیگر کمک کرده استهاي میان خود و گروهشدن بیشتر آنان به تفاوتآگاه
ر بسیج اجتماعی و ایجاد هاي جمعی نه تنها نقش مهمی درو ارتباطات در رسانهاین

 .)125ص(» قومی نیز نقش مؤثري دارند هايافزایش آگاهیبلکه در  ،کنندملت ایفا می
ه درستی تواند تبعاتی به دنبال داشته باشد و اگر باز سوي دیگر تمایزات قومی میاما 

 هاي سیاسی و ضربه به امنیت ملی شود. هدایت نشود منجر به گسست
خورد و به جاي بیش از همگنی به چشم می ،امع جدید، تنوعاز آنجا که در جو

اند، لذا شناخت دقیق و رشد کرده متعدد،هاي فرهنگیک نظام فرهنگی واحد، خرده
فرهنگ از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است. توجه به تحلیل علمی خرده

 ي در ااي، مذهبی و طبقهیلههاي قبهاي یک کشور اعم از فرهنگفرهنگخرده
هاي شناخت یکی از راه ،شناسی از اهمیت ویژه برخوردار است و در حقیقتجامعه

هاي آن کشور است. از آنجا که فرهنگ فرهنگآشنایی دقیق با خرده ،فرهنگ یک کشور
 ،بسیار حائز اهمیت است ،ملی یک کشور نیز در راستاي حفظ وحدت و امنیت ملی
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ت درست، در مناطق آفرینی کند و با هداینقشتواند جا و صحیح رسانه میحضور به
 باشد. ثرؤمختلف کشور م

تنوع کارکردي رادیو و  ،مناطق مختلف ایران ها درفرهنگبنابراین کثرت خرده
ها و نادیده نگري در تولید و پخش برنامهسازي و یکسانطلبد. همسانتلویزیون را می
تمادي به اعهاي فرهنگی و بیستعات، ممکن است عالوه بر بروز گسگرفتن این تنو

در مناطق  متقابالً« اي منجر شود.ثباتی سیاسی در مناطق حاشیهاحیاناً به بی ،رسانه ملی
هایی خاص الزم به نظر تهیه برنامه ،مذهبی-هاي قومیاي نیز متناسب با ویژگیحاشیه

اي استانی هه مطلوبیت دارد و نه ضرورت. شبکهرسد که پخش آن در نقاط دیگر نمی
ثباتی شده و مانع از بروز تنش و بی ،هابا شناخت و درك تمایزات و رعایت حساسیت

 ، 1385 (پیرو،» شودمتناسب با شرایط محیطی ممکن می ،هاحال نقش رسانهدر عین
 ). 115 ص

در ها آنها و تنوع واکنش فرهنگبه تفاوت خرده ءتغییرات فرهنگی اغلب با اتکا
جاست که بحث سازگاري لذا اینگیرد. هاي مختلف شکل میمقابل رویداد

 نماید.ها با شرایط عمومی فرهنگ جامعه مهم میفرهنگخرده
نفاق و تفرقه  ،افتاده منافع و مصالح عمومی به خطر ،چراکه در غیر این صورت 

با توانند هاي استانی میو بیش از آن، رسانهرسانه ملی  ،شود. از این منظرپدیدار می
از موسیقی گرفته تا زبان و ادبیات محلی و  ،ها که دامنه آنهافرهنگتوجه به تنوع خرده

هاي مختلف را فراهم فرصت برابري براي گروه ،آداب و رسوم و ... بسیار وسیع است
اند بپردازند و تقویت فرهنگ بومی هایی که در حاشیه ماندهکنند و به حمایت از فرهنگ

هایشان قرار محور فعالیت ،اي را در راستاي فرهنگ ملیمنطقه هايفرهنگخردهو 
 دهند.

حضور موفق  ایرانی با باورها و آداب و رسوم متفاوت و مخاطبانهمچنین جذب 
پذیر نیست. امکان ،اي جهان براساس رویکردهاي سنتی مدیریتدر عرصه رقابت رسانه

ترین ریزي راهبردي یکی از جامعنامهبر ،اي فعلیکه در شرایط پیچیده رسانه ضمن آن
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 .ریزي استرویکردهاي برنامه
 ،تواند حایز اهمیت باشدبسیار می ،این مطلب در شبکه استانی سیماي مرکز قزوین

یک  کیلومتر مربع و جمعیت بالغ بر بیش از پانزده هزارزیرا این استان با مساحت 
ترکیب  ،ه لحاظ اجتماعیب ،)1385نفر (طبق سرشماري سال  میلیون و صدوچهل هزار

به دلیل باشد. این استان می تاتو  قومی گوناگونی دارد که شامل اقوام فارس، ترك
هاي صنعتی که یکی از قطب سر راه چند استان و این و قرارگیريموقعیت جغرافیایی 

به نوعی شاهد تنوع فرهنگی  ،هاي دیگرمهاجرت از استان باال بودن باشد وکشور می
  باشد.میبسیاري 
راهبردهاي مطلوب شبکه « آن است که پژوهشال اصلی این ؤاساس س این بر

 ؟»کدام است هافرهنگاستانی سیماي مرکز قزوین براي مدیریت خرده
االت زیر پاسخ داده ؤالزم است به س ،ال اصلیؤیی به این سگوپاسخبه منظور 

 شود:
ها فرهنگدیریت مطلوب خرده. مأموریت شبکه استانی سیماي مرکز قزوین براي م1

 چیست؟
ها فرهنگتهدیدهاي پیش روي شبکه استانی سیما در مواجهه با خرده ها وفرصت. 2

 کدام است؟
 ها وجود دارد؟فرهنگدر راستاي مدیریت مطلوب خرده چه نقاط ضعف و قوتی. 4

 
 روش تحقیق

یت از آنجا که تحقیق حاضر به دنبال طراحی راهبرد مطلوب براي مدیر
ریزي جهت اخذ طراحی راهبرد نوعی برنامه کهاینهاست و با توجه به فرهنگخرده

تصمیمات و رفع مشکالت است، لذا تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردي است. ضمن 
 باشد.این تحقیق توصیفی است نه تبیینی، زیرا به دنبال بیان چگونگی می کهآن

و شناخت  هاهیافتن عمق مشاهد پژوهش حاضر به شیوه مصاحبه عمیق به دنبال



 1392/ رادیو و تلویزیون، سال نهم، شماره بیست و یکم، زمستان 14

 باشد. ن میاحاصل از تجربیات متخصص
استفاده شده است،  مطّلعدر این تحقیق از روش مصاحبه با افراد  کهاینبا توجه به 

هاي مختلف و خبرگانی که بر جنبه مطّلعن، افراد اشوندگان شامل متخصصلذا مصاحبه
 اند.شند، انتخاب شدهموضوع تحقیق اشراف علمی یا تجربی داشته با

 در این تحقیق با سه گروه از کارشناسان و متخصصان مصاحبه شده است: 
شناسی هاي ارتباطات، جامعهاستان قزوین در رشته وهاي استان تهران . اساتید دانشگاه1

  ؛ها آشنا باشندفرهنگو تاریخ که با مقوله خرده
هاي استان قزوین و شیوه مدیریت گفرهنسازمانی که با خردهنظر صاحب. مدیران 2

  ؛ها آشنا باشندفرهنگخرده
 هاي استان دارند. فرهنگ. خبرگان و اندیشمندان استان که اشراف کامل به خرده3

 شوندگانتعداد مصاحبه
هاي مختلف نفر از گروه 10در یک پژوهش کیفی با روش مصاحبه، با حدود «

، 1389 (محمدپور، »نتایج معنادار خواهد بودمطالعه، به صورت متناسب،  جامعه مورد
. طی ندنفر براي مصاحبه انتخاب شد 10 ،بنابراین از بین افراد هر گروه .)115 ص

نشانه «ها به نتایج یکسان و مشابه رسید که ، پاسخ 3و  1هاي ها در گروهمصاحبه
برجسته در  اتها و نکیا مرحله تکرار تم رسیدن به حالت اشباع  ها ومصاحبهکفایت 

نفر از گروه  8). لذا پس از مصاحبه با 14 ، ص1383 (طالبان،» یک موضوع معین است
 ها متوقف گردید.مصاحبه 3نفر از گروه  8و  1

از آنجا که نتایج مصاحبه وابسته به میزان دانش، معلومات و تجربه اعضاي 
اند و در د بافراستروشوندگان است، تأکید بر همکاري افرادي که گمان میمصاحبه

هایی جامعه یا سازمان از آگاهی بیشتري برخوردارند ضروري است و براساس تخصص
 . گیرندمیهاي مربوط به تحقیق دارند، مورد مصاحبه قرار که در زمینه
 گیريروش نمونه

گاه الزم «باشد. اگرچه گیري، غیرتصادفی هدفمند یا معیارمحور میروش نمونه
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آگاهی خود از جمعیت، عنصرهاي جمعیت، ماهیت براساس نه را شود که نمومی
هاي مطالعه انتخاب قضاوت شخصی و هدفبراساس تحقیق خود و به طور خالصه 

 ). 404 ، ص1381(ببی،  »کنید
اسامی افراد  شرایط این پژوهش، کننده تحقیق و متناسب بانظر تیم هدایتبراساس 

 اتاطالعهاي به دست آوردن اصول و روش« که ضمن آن برجسته هر گروه تعیین شد.
چه  کهاینکند. هاي کیفی را هدایت میبرداري پژوهشعمیق و غنی، راهبردهاي نمونه

هاي معینی کسی را در چه زمانی و در چه مکانی براي پژوهش برگزینند به مالك
ار یا برداري هدفدشود. نمونههاي پژوهش تعیین میبستگی دارد که با توجه به هدف

 ). 58 ، ص1389(هومن،  »رودهدفمند براي همین منظور به کار می
 ات اطالعروش گردآوري 

و  آوري شده استجمعمصاحبه به صورت چهره به چهره  ها بامقاله، دادهدر این 
شونده است. مصاحبه با گر و مصاحبهمستلزم حضور زمانی و مکانی هماهنگ مصاحبه

ها و مربوط به تجربه اتاطالعیابی به به منظور دست ،نو نخبگا مطّلعتک افراد تک
هاي این افراد در مورد شرایط کنونی شبکه استانی سیماي مرکز قزوین در نگرش

تر است و به طور دقیقبودهها و وضعیت مطلوب آن در آینده فرهنگپرداخت به خرده
 . یمابودهسؤاالت تحقیق به با این روش در پی یافتن پاسخ 

شد و نکات کلیدي آن یادداشت هاي کارشناسان ضبط صحبت ،حین مصاحبه در
یان گوپاسخمدنظر قرار گیرد. البته به درخواست برخی  ،شد تا مجدداً در طرح سؤاالت

ها یادداشت گردید. در مرحله بعد مصاحبه آنان ضبط نشد و در طی مصاحبه صحبت
 . ندسازي شدپیاده ري با ذکر جزئیاتبرداشده از طریق یادداشتهاي انجاممصاحبه

 روایی و پایایی تحقیق 
براي مطالعه در اختیار برخی افراد مورد  ،قابلیت اعتماد، نتایج حاصله مینبراي تأ

؛ که نتیجه آن صحت توصیف محقق بود شد همصاحبه به انتخاب تیم تحقیق قرار داد
اید در مورد قابلیت اعتماد باشد، ب اتاطالعگر منبع هرگاه فقط یک مشاهده« زیرا
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گر در مشاهداتش مشاهده شک کرد؛ زیرا در برابر تأثیري که ذهنیت آن مشاهده
 ). 278 ، ص1381(ببی،  »گذارد عامل محافظی نداریممی

 هاتحلیل و تفسیر داده
 هافرصتبندي شد و نقاط قوت، نقاط ضعف، ها دستهدر مرحله تحلیل، مصاحبه

ها اول استخراج و مرتب شد و در راستاي کاستن از حجم دادهو تهدیدها در مرحله 
عناوین مشابه ادغام و یا حذف گردید. در مرحله بعد نقاط استخراج شده با استفاده از 

گذاري شد و سی شد و بعد از تایید نقاط شمارهآراي چند تن از افراد مورد مصاحبه برر
 ها کنار یکدیگر قرار گرفت.داده SWOTدر مرحله بعد با استفاده از ماتریس 
ي مختلف از ماتریس استخراج گردید و در راستاي در این مرحله از کار راهبردها

 مجدداً ،شوندگانبه وسیله آراي تنی چند از مصاحبهرا  راهبردها کاستن از حجم داده
ي مشابه در هم ادغام و یا حذف راهبردهادر این مرحله نیز  .مورد بررسی قرار گرفت

موریت با استفاده از نظرات أ. سپس محقق در این قسمت از کار به تدوین بیانیه مندشد
 موریت پرداخت و سپس راهبردهاأه ماالت مرتبط با بیانیؤیی به سگوپاسخخبرگان در 

بود ها آنأکیداتی که در هاي انجام شده و تندي کرده و با استفاده از مصاحبهبرا دسته
 .شدندبندي راهبردها اولویت

 
 مروري بر پیشینه تحقیق

شبکه العالم از منظر  گیري دربررسی فرایند تصمیم« تحقیقی با عنوان -1
در قالب  1385سال  کلباسی در توسط» الگوي مدیریت راهبردي)(سیاستگذاري 

اصلی این  مسئله نامه کارشناسی ارشد در دانشکده صداوسیما انجام گرفته است.پایان
گیري در شبکه العالم از منظر سیاستگذاري (الگوي یند تصمیمتحقیق، بررسی فرا

مدیریت و لحاظ کردن الگوي گیري در مدیریت راهبردي) با توجه به اهمیت تصمیم
 . بودزي بر مبناي مدیریت راهبردي ریبرنامه
ریزي شدن الگوي برنامهتعیین میزان پیادهاز  هداف اصلی این تحقیق عبارت بودندا
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گذاري از نظر مدیران در این شبکه، شناخت منابع سرمایه راهبرديریت مدیبراساس 
شبکه و شناخت رویکرد غالب مدیران نسبت به راهبرد. روش تحقیق مورد استفاده در 

 این تحقیق، روش پیمایشی بوده است.
ها و تعیین گیريهاي تحقیق حاکی از آن است که در شبکه مذکور، تصمیمیافته

براساس گیري ده مدیران ارشد است. نگاه غالب مدیران براي تصمیمراهبردها به عه
 گذار متفق نیستند واست. مدیران در تشخیص منابع سیاست »خردگراي محدود«مدل 

جاري است و نیز رویکرد موجود به  »کالسیک هرمی اجرا«ها مدل گیريدر تصمیم
 باشد. می »رویکرد تجویزي« عموماً راهبرد
مطلوب براي شبکه تلویزیونی  تدوین راهبردهاي«عنوان تحقیقی با  -2
مه نادر قالب پایان 1387توسط پاکدل در سال » اسالمی ایران وي جمهوريتیپرس

 وسیما انجام شده است.کارشناسی ارشد در دانشکده صدا
ترین راهبردهاي شبکه تلویزیونی اصلی این تحقیق دستیابی به مطلوب مسئله

گیري از ا استفاده از روش دلفی و با بهرهاین تحقیق ب .باشدوي میتیالمللی پرسبین
دیوید انجام گرفته است. نتیجه این تحقیق نشان داده است  راهبرديریزي الگوي برنامه

ي هافرصتکه نقاط قوت این شبکه از نقاط ضعف آن بیشتر است و تهدیدات نیز از 
ترین راهبردها براي شبکه رقابتی، مناسبه راهبردهاي نتیجدر باشد که شبکه بیشتر می

بندي وي تشخیص داده شده و راهبردهاي تدوین شده براي شبکه اولویتتیپرس
 شدند.
  SWOTتجزیه و تحلیل محیط شبکه جوان رادیو با تکنیک« تحقیق با عنوان -3

سسه عالی آموزش و پژوهش ؤکه در م »ي مناسب سازمانراهبردهابه منظور ارائه 
تهیه و  1382توسط علوي در سال  ،ریزي و به راهنمایی رهنوردآهنت و برنامهمدیری

 تدوین شده است. 
و تعیین  راهبردهاي برایسون و دیوید براي تدوین پژوهشگر در این تحقیق از مدل

ترین نقاط ضعف و قوت فرصت و تهدید شبکه جوان از طریق آزمون تحلیل مهم
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پس از تهیه ماتریس و با استفاده از تکنیک  محققاست.  بندي اقدام نمودهعاملی و رتبه
ترین عوامل محیط مهم ،کند و در انتهاي پژوهشي مناسب را پیشنهاد میراهبردهادلفی 

 کند.ي شبکه را پیشنهاد میراهبردهاترین داخلی و خارجی شبکه مطرح و مناسب
در  راهبرديیت مدیر«نامه خود تحت عنوان در پایان 1381فراهانی در سال  -4

که با راهنمایی اعرابی در  »معاونت فنی سازمان صداوسیماي جمهوري اسالمی ایران
 هايسگیري از تکنیک دلفی و تهیه ماتریبا بهره ،سسه صنعتی ایران انجام شده استؤم

SWOT وQSPM ،  اقدام به تجزیه و تحلیل فاکتورهاي محیط خارجی و محیط داخلی
هبرد جدید براي معاونت فنی سازمان صداوسیما نموده است. روش پیشنهاد را و نهایتاً

  تحقیق در این پژوهش میدانی بوده است.
 

 مبانی نظري

هاي مختلف جامعه نیز داراي عالوه بر فرهنگ کلی جامعه، طبقات، قشرها و گروه
فرهنگ خوانده ریزفرهنگ یا خردههاي ویژه، این فرهنگفرهنگ ویژه خود هستند که 

ها، فرهنگ بر دستگاهی از ارزشخرده« اند:فرهنگ گفتهود. در تعریف خردهشمی
هاي رفتار و طرز زندگی یک گروه اجتماعی که از فرهنگ مسلط جامعه ها، شیوهسلوك

 .)98، ص1377(سازگارا ،» شودولی با آن مرتبط است، اطالق می ،مفروض متمایز
خواهد شد، براساس نتایجی که از این پژوهش بر مبناي تفکر استقرایی سعی  در

شود و تطابق آن با نظریات مطرحِ و خبرگان استخراج می مطّلعآراء و نظرات افراد 
ریزي راهبردي مراحل برنامه ریزي راهبردي، چارچوب نظري نهایی براي انجامبرنامه

گیري تعیین و استفاده شود. اما به طور کلی سه مکتب اصلی (پارادایم) در شکل
(پیش تدبیري) و مکاتب  هبردها و مدیریت راهبردي مطرح است: مکاتب تجویزيرا

از این  اقتضایی دوراندیشانه). -(سیستمی انطباقی) و مکتب تلفیقی -(تجربی توصیفی
منظر در این بخش به شرح و توضیح نظریه مورد استفاده در این تحقیق یعنی مکتب 

 پردازیم:نجام شده است میا چارچوبتلفیقی که طراحی راهبردها در آن 
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تدبیري، گراتر از مکتب پیشانطباقی: مکتبی توصیفی است و واقع -مکتب تجربی
کند. با این حال تغییراتی که در رویکرد برخورد می راهبرديبا مبحث مدیریت 

هاي مکتب أمل است و نارساییتجویزي و تفکر سنتی در این باب اعمال شده قابل ت
 است. فوق را کاهش داده
که فصل  ضمن آن ،توان نگرش این دو مکتب را به هم نزدیک کردبنابراین می

 .)72 ، ص1383توان مکتب تلفیقی نامید (علی احمدي،مشترك این دو دیدگاه را می
 مشخصات مکتب تلفیقی

خوانی نقاط قوت و کید بر لزوم همأنگرش این مکتب، ضمن ت چارچوبدر  الف)
آن را با عالمت  تهدیدهاي محیط (چهار عنصري که معموالًو  هافرصتضعف سازمان، 

دهند) تغییر دادن عوامل محیطی و شکل دادن محیط مطابق نشان می SWOTاختصاري 
 گذارگذاري بر بعضی عوامل فعال و اثرثیرأضروري است و در واقع ت راهبرداهداف و 
 شمرد.ثر را الزم میؤثیرپذیري از عوامل غیرفعال و غیرمأرا اصل و ت

هاي مدیران عالی و که دیدگاه و ارزش در مکتب پیشنهادي ضمن این ب)
آید، دخالت مستقیم و ساز و تعیین به حساب میسازمان، فرهنگ ریزان راهبرديبرنامه

هاي غیرمستقیم افراد و واحدهاي سازمانی هم در نقش نوآوران و خالقان اندیشه
 جتناب است.غیرقابل ا ،گیرندهتغییردهنده و تصمیم

 گیرند.قرار می گیريمالك تصمیم ماًأتو ،خرد وهاي کالن تحلیل ،این تفکر در ج)
 شود.گرایی بیشتري تبیین و اجرا میهاي تجویزي با واقعها و آرماند) رسالت

اقتضایی دوراندیشانه را توصیه  -که این تلفیق یک برخورد سیستمیو خالصه این
 ).74، ص1383 احمدي،(علی کندمی

هاي محیطی در مسایل سازمانی به لحاظ مبهم بودن و طبیعت وجود عدم قطعیت
خوردي متفاوت با تغییر در جهت تغییر، برها سازماناحتمالی رخدادهاي آتی و آمادگی 

 ، باعث گیريثیرگذار بر تصمیمأهاي مختلف، نوع تصمیمات و عوامل تموقعیت
  ب تلفیقی یا به عبارت دیگراین تحقیق توجه ویژه به مکت شودمی
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  .دداشته باش» اندیشانهاقتضایی دور -سیستمی«
ارائه شده است  1توسط مایکل پورتر 1980که در سال » ي مادرراهبردها«مبحث 

که از نظر چگونگی خلق مزیت رقابتی  راهبردهااستفاده است. این  قابل تحقیقدر این 
 شوند:بندي میدستهبا هم متفاوتند، در دو بعد  و حوزه رقابت

 حوزه رقابت -1
 مزیت رقابتی -2

ي تمرکز را شکل راهبردهاتمرکز شرکت بر یک بازار محدود،  ،در حوزه رقابت
در نقطه مقابل بازار گسترده وجود دارد. هرچه بازار متمرکزتر انتخاب شود،  و دهدمی

هاي تگیگیري شایسمنابع الزم براي ایجاد مزیت رقابتی کمتر و احتمال شکل
به بخش کوچکی از  ،کاروي کسبهاولی در عوض فرصتیابد، متمایزکننده افزایش می

با دو منطق متفاوت براي  راهبردشود. در بعد مزیت رقابتی، دو گروه بازار محدود می
 ایجاد مزیت رقابتی قرار دارند:

حصول را با هزینه تولید و توزیع، مرهبري هزینه: با تکیه بر فرآیندهاي کم راهبرد
 قادر به ارائه بهاي مشابه نباشند. ،یک از رقباکنند که هیچبهایی به بازار عرضه می

تمایز: با تکیه بر قابلیت نوآوري و شناخت نیازهاي آشکار و پنهان بازار  راهبرد
هاي انحصاري بوده، رقبا به سادگی کنند که داراي ویژگیمحصوالتی را عرضه می

، گروهی از مشتریان را مخاطب قرار راهبردهاتقلید کنند. این ها آنتوانند از نمی
از آن بابت  راهبردهابه این  دهند که قیمت، اولویت نخست در انتخاب آنان نیست.می

تکیه ها آني دیگر براي اثربخشی باید به شود که تمام راهبردهاي مادر گفته میراهبردها
 .)110، ص1387(غفاریان،  کنند

در این پژوهش براي  راهبردهابه مفاهیم فوق، به این سبب که طراحی با توجه 
اي انجام گرفته است، روشن است که در عصر جهانی شدن، حوزه یک سازمان رسانه

وسیما دیگر محلی و محدود نیست. بلکه به دلیل هاي ملی و استانی صدارقابت شبکه
                                                      
1 M.E Porter 
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جهانی و بسیار گسترده  ،ناخواههه رقابت ما، خواها)، حوزوجود رقباي جهانی (ماهواره
هاي بیگانه، مزیت شبکه است. از نظر مزیت رقابتی نیز به دلیل سادگی دسترسی به

ي راهبردهالذا گزینه اصلی ما تکیه بر  ،رهبري هزینه باشد راهبردتواند رقابتی ما نمی
هایی با امهنوآوري و تولید برن تکیه بر در طراحی راهبردها تمایز است. به عبارت دیگر،

تقلید کنند و نظرسنجی از ها آنهاي منحصر به فرد که رقبا به سادگی نتوانند از ویژگی
که همان  ،ائه برترین محصولباشند براي ارشبکه می مخاطبانمشتریان که همان 

 باشد، باید مورد توجه قرار گیرد.هاي تولیدي شبکه میبرنامه
ر گروه راهبرد با چها تاي طراحی راهبردهادر راسنویسد که ) می1387غفاریان (

 شویم:در عمل مواجه می
 1ي تهاجمیراهبردها  -1
 2سازيي یکپارچهراهبردها  -2
 3گراییي تنوعراهبردها  -3
  4ي تدافعیراهبردها  -4

یی سازمان به شرایط محیطی گوپاسخکه  هستندي تهاجمی براي شرایطی راهبردها
ت و عوامل داخلی آن (نقاط قوت و ضعف) و تهدیدها) نسبت به رقبا باالس هافرصت(

گرایی براي شرایطی سازي و تنوعي یکپارچهراهبردها نیز نسبت به رقبا برتر است.
اي از شرایط محیطی و عوامل داخلی قرار داشته باشد. است که سازمان در حالت میانه

و چه ي محیطی هاطی است که سازمان چه از نظر فرصتي تدافعی براي شرایراهبردها
 از نظر نقاط قوت و ضعف سازمانی در شرایط مطلوبی قرار نداشته باشد.

 مدل هاروارد
تاکنون  1920دهه مشی بازرگانی از وارد که به عنوان بخشی از درس خطمدل هار

                                                      
1 Intensive Strategies 
2 Integration Strategies 
3 Diversification Strategies 
4 Defensive Strategies 
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هاي تدوین بخش اصلی اکثر مدلالهام ،شودهاروارد تدریس میدر مدرسه بازرگانی 
آید دي، خدماتی، دولتی و غیرانتفاعی به حساب میهاي مختلف اقتصادر بخش راهبرد

 .)31 ، ص1381(برایسون، 
باشد. عناصر اصلی در این بنیانگذار مدل هاروارد مدرسه بازرگانی هاروارد می

 باشند. ضعف، فرصت و تهدید یک سازمان می مدل نقاط قوت،
ر مورد استفاده موثر از این مدل بر این فرض استوار است که مدیریت ارشد د

مناسب آن توافق داشته و از قدرت و اختیار کافی  راهبرديموقعیت شرکت و پاسخ 
 .)32 ، ص1381(برایسون،  برخوردار است ي،اتخاذبراي اجراي تصمیمات 

یابی به ایجاد ارتباط بین سازمان و محیط آن براي دست ،هدف اساسی این مدل
هاي ها و ضعفبه توانمندي ،درجه اول است. مدل هاروارد در راهبردهاي گزینه بهترین

 .داردو تهدیدهاي موثر بر آن توجه  هافرصتداخلی سازمان و 
ها داشته و کاربردي فراتر از سطح شرکت ،ان، مدل هارواردنظرصاحببه عقیده 

 کارگیري دارد. ه هاي خصوصی، دولتی و غیرانتفاعی نیز امکان بدر قلمرو کلیه بخش
معروف  SWOT ها و تهدیدها که به تحلیلها، ضعفنمندي، تواهافرصتسنجش 

 .)33 ، ص1381است نقطه قوت اصلی مدل هاروارد است (برایسون، 
ثر که به ؤم راهبردترین عامل دستیابی به ها به عنوان مهمو قوت هافرصتکید بر أت

دل است. ترین جنبه مثبت این ممهم ،انجامدها و حداقل رساندن تهدیدها میرفع کاستی
خود را نیازمند استفاده از  هاي گذشته،طی دهه راهبردهاي تدوین در واقع تمام مدل
 اند .مدل هاروارد دانسته

لیکن به لحاظ  ،دهداین مدل گرچه ابعاد درونی و بیرونی سازمان را مدنظر قرار می
ت.ی و مبتنی بر ذهنیت اساجرایی مکانیسم مشخصی ارایه نداده و روش آن غیرکم 

ها استوار خواهد بود، از ثر، بر توانمنديؤي مراهبردها«مدل هاروارد معتقد است 
ها فائق آمده و ها بهره خواهد جست و بر ضعفو موقعیت هافرصتمزایاي ناشی از 

 .)34 ، ص1381(برایسون،  »تهدیدها را به حداقل ممکن خواهد رساند
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  شهرت یافت. SWOT تر شد و به مدل هاي بعد این مدل کاملدر دهه
توسط انستیتوي تحقیقاتی استانفورد طراحی و ارایه  1960در دهه  SWOTتحلیل 

تحلیلی براي تدوین  چارچوببه طور عمل به عنوان یک  1975شد و از اوایل دهه 
در این چارچوب داده هاي مربوط به عوامل داخلی  ها به کار گرفته شد.شرکت راهبرد

گروه  شود. تلفیق عوامل داخلی و خارجی با یکدیگر چهارو خارجی سازمان خلق می
 .)141 ، ص1387(غفاریان،  کندایجاد می راهبرد

هاي ذهنی مدیر (فضاي ذهن) و نقش و قابلیت ،توجه در این فرآیندنکته قابل
کننده شناخت او از محیط کسب و کار است... موضوع مهم دیگر، نقش تعیین

و دوري از تهدیدها متکی به نقاط  هافرصتاستفاده از  است. کنندههاي متمایزشایستگی
تر باشند،  ها قويهاي متمایزکننده سازمان است. هرچه این شایستگیقوت و شایستگی

 .)143 ، ص1387(غفاریان،  تواند موثرتر عمل کندمیها آنحاصل از  راهبرد
 

 هاي تحقیقیافته
ند شناخت و استفاده بهینه از فرهنگ صورت فرآی توان بهمدیریت فرهنگ را می

ها و موجود، تغییر یا تضعیف باورها و هنجارهاي ناخواسته، تقویت باورها، ارزش
. )233، ص1376 (میرسپاسی، هنجارهاي خواسته و تثبیت فرهنگ مطلوب خالصه کرد

 باید فرد محقق دیدگاه خود را در خصوص ،قبل از شروع مطالعه فرهنگ یک جامعه
اي روشن سازد. براي تبیین بهتر این تفاوت، دیدگاه نمادهاي آن در هر جامعه فرهنگ و

اند ذکر ان را به همراه روشی که براي شناسایی فرهنگ ارائه دادهنظرصاحبچند نفر از 
 کنیم.می

سرشت چند سطحی فرهنگ را  ،الگویی که به کوشش گاگلیاردي فراهم آمد -1
ها را آناست و  هاي چیرهاي که داراي ارزشر جامعهسازد. به گفته او در هآشکار می
این نیروها چنان  ،اندرکارند. به ادعاي ويبخشد، نیروهاي پرتوانی دستدوام می

 شود. شمار راهبرد نخستین هر سازمان میپرتوانند که پایداري فرهنگ در 
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ورهاي و باها آید که ارزشدوام بخشیدن و پایدارسازي فرهنگ، زمانی پدید می
بنیادي گروه غالب در جامعه به راهبردهاي ثانوي براي عمل کردن در محیط تبدیل 

 ابزاري و بیانی. شوند. به عقیده وي، دو نوع راهبرد ثانویه وجود دارد:
 چهآنها و باورها در ها، ارزشآنراهبردهاي ابزاري؛ راهبردهایی هستند که در 

 شوند.ام دهد بازتابیده مینه آن را انجتواند انجام دهد و چگومی
کوشند تا ثبات و پایداري را کنند و میبیانی؛ در قلمرو نمادي عمل میراهبردهاي 

دهند تا هویت جمعی خود را نگه دارد و به جهان ها گروه را یاري میآن فظ کنند.ح
 بیرون، هویتی در خور شناسایی عرضه دارد.

داراي معانی مهم براي افراد جامعه راهبردهاي بیانی آفرینش نمادهایی را که 
را به آسانی به عنوان ویژگی مربوط به آن جامعه تشخیص ها آنهستند و دیگران 

هاي افراد که در تعامل با محیط هاي اجرایی و فعالیتگیرد. شیوهدهند، دربرمیمی
 ).72، ص1372(طوسی،  است، ریشه در راهبردهاي ثانوي دارند

آثار  و هاي حاکم بر افراد و رفتارهاامل باورها و ارزشفرهنگ ش ،در این روش
به میزان  ،استها متمرکز بیشتر بر کشف نظرات و دیدگاه است وقابل مشاهده فرهنگ 

 .استکشف باورها  اصلی در آن،غرض  کند ومینیز رفتارها را مشاهده  محدود
ین امطلوب  به عقیده ادگار شاین، در تحلیل فرهنگ گروه یا سازمان خاص، -2

 تمیز دهیم. این سه سطح عبارتند از:از هم است که سه سطح بنیادي تجلی فرهنگ را 
 هاي انسانی قابل مشاهده؛ساختهالف) دست
 ها؛ب) ارزش
 هاي زیرساز بنیادي؛ پ) فرض

ي انسانی آن را مشاهده و احساس هاساختهدست یم،شووارد سازمانی میوقتی 
همه چیز را از جانمایی کالبدي، دستور پوشاك،  ،هاي انسانیساخته. این دستیمکنمی

هاي عاطفی و دیگر شدت احساسشیوه مخاطب ساختن یکدیگر، بو و احساس محل، 
ها و ها گرفته تا تجلیات پایدارتري چون قانون اساسی، مدارك و اسناد، بیانیهپدیده
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 گیرد.دربرمیها سازمانبر هاي حاکم نامها و قوانین موضوعه ساالنه و آیینقرارداده
ملموس و آشکارند، ها آناین است که  ،هاي انسانیساختهدشواري شناخت دست

چگونه ها آندانیم که در برابر میما را تشخیص داد. ها آنتوان ولی به سختی می
 ست.تشخیص واکنش افراد نی در ي، شاخص معتبرلزوماًواکنش نشان دهیم، ولی این 

ي هاساختهدستها و دیگر هاي بررسی نمادها، داستانها، افسانهاز کاستییکی  مثالً
ساز پیوستگی دارند، هاي زیرها چگونه با فرضدانیم اینانسانی آن است که هرگاه ما ن

 .)43، ص1372(طوسی،  بکنیمها آنهاي نادرستی از ممکن است استنتاج
مشاهده و ز رفتارهاي قابلعبارت است ا ،این گروه از محققان معتقدند فرهنگ

 راهی جز مطالعه و مشاهده وجود ندارد. ها آنبراي شناسایی 
 

 الگوهاي تبیین فرهنگ
یکی از الگوهاي تبیین براساس را  آنباید بتوان نوع  ،پس از مشاهده فرهنگ

 نقل می شود:این الگوها ترین دو مورد از جامعجا در اینفرهنگ مشخص کرد که 
هاي تحلیل چارچوبشناس آمریکایی، یکی از وت پارسونز جامعهکتال ز:الگوي پارسون
معروف است،  AGILهاي فرهنگی را ارائه داده است. این مدل که به نام محتواي ارزش

هرکدام از حروف به منظور تبیین و توضیح وظیفه مشخصی که یک جامعه دارد آمده 
بیانگر  Lمعناي یکپارچگی یا ادغام وبه  Iبه معنی تحقق هدف،  Gنماد انطباق،  Aاست: 

جانبه جامعه به سوي براي حرکت درست و همه ،مشروعیت است. براساس این مدل
گیرد. انطباق با محیط و اهداف خود، همواره چهار موضوع مورد توجه جدي قرار می

سازگاري جامعه با شرایط فیزیکی، بر عهده نهاد اقتصاد است. حفظ اهداف کالن جامعه 
وظیفه انطباق حرکت جامعه با اهداف، بر عهده نهاد سیاست است. یکپارچگی و 

گردد و نهاد امنیت ملزم به حفظ آن به ساختار امنیتی و مشروعیت نظام بازمی ،جامعه
است. نهاد فرهنگ در هر چهار مؤلفه، حفظ الگوهاي کیفی را بر عهده دارد. در جوامع 



 1392/ رادیو و تلویزیون، سال نهم، شماره بیست و یکم، زمستان 26

گیرند. از این رو دین راساس معارف دینی شکل میب ،مذهبی مانند ایران، هر چهار نهاد
 .) 32، ص1370( کیا،  اي دارددر متن اجتماع حضور و نقش ویژه

شش سال براي مشخص کردن تفاوتهاي اساسی  ،گرت هافستدالگوي گرت هافستد: 
سروکار داشت. او  ،هامیان فرهنگهاي ملی وقت صرف کرد. هافستد با هنجارها و تعمیم

 تباط، چهار شاخص ذیل زیر را تشخیص داده است:در این ار
کنند؛ مند بوده و آن را تأیید میها به سلسله مراتب عالقهقدرت: برخی از ملّیت -1

قایل به استقالل  ،برخی براي همۀ افراد .که برخی به تساوي همگان معتقدند در حالی
ران باشند. هافستد اي بر این باورند که افراد بایستی متّکی به دیگهستند و عده

 است. بندي کردهاز قدرت، درجهها آنفاصلۀ مورد تمایل براساس ها را فرهنگ
نگران عدم اطمینان و  ،عدم اطمینان: برخی از جوامع بیش از دیگران -2

راهکارهاي توأم با ثبات و الگوهاي  و مقرراتها آن(ریسک) هستند.  جوییمخاطره
اند که باید از افراد خبره پیروي کرد. و این نکته را پذیرفتهثابت زندگی را دوست دارند 

 بندي کرده است.طبقه ،میزان اجتناب از عدم اطمینانبراساس ها را هافستد فرهنگ
فردگرایی: بعضی جوامع، چارچوب اجتماعی آزاد را که در آن افراد، مسئول  -3

 ي نیز هستند کهدیگر جوامعاما پسندند. حمایت و مراقبت از خودشان هستند، می
هایی تر و سازمانتر و صمیمیهاي به هم نزدیکگرایی بیشتر، خانوادهجمع خواهان

را داشته باشد. ها آنبوده و در ازاي آن، انتظار وفاداري از ها آنهستند که حافظ منافع 
 گرایی دو انتهاي طیف در جدول هافستد هستند.فردگرایی و جمع

هاي خود : بعضی از کشورها در نگرش)ایش به خصایص مردانهردساالري (گرم -4
داراي شخصیتی قومی و مطمئن به خود بوده، به کسب پول  ،کنندمردانه فکر می ،بیشتر

هاي دیگر در نقطۀ نهند و به چگونگی زندگی دیگر افراد اعتنایی ندارند. ملّیتارج می
 .)155، ص 1380(هندي،  دانهاي زنانه متمایل شدهبه ارزشمقابل به تدریج 
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 هاهاي مصاحبهداده
االتی درباره شبکه استانی سیماي مرکز قزوین و شیوه مدیریت ؤس ،هادر مصاحبه

به ها و تهدیدهاي موجود مطرح شد و پاسخ هافرصتسازان و آن و عملکرد برنامه
در اینجا بندي گردید که طبقه و تهدیدها هافرصتضعف،  چهار دسته نقاط قوت، نقاط

 شود.به تفکیک ارائه می
 نقاط قوت

 تأثیرگذاري شبکه استانی در اقناع فرهنگی مردم استان - 1
 هافرهنگتأثیرگذاري شبکه استانی در هدایت افکار عمومی و خرده - 2
 اي و معنویتتالش در جهت حفظ نجابت رسانه - 3
 پذیري شبکه استانی قزوینجوانی و انعطاف - 4
 سازادن به زحمات عوامل برنامهارج نه - 5
 ها به نحو مطلوب و در راستاي نیازهاي جامعهبرنامه انتخاب موضوع - 6
 هاي زنده به منظور ارتباط دو سویه با مخاطبتولید برنامه - 7
 و قاطعانه مدیریت ارشد راهبردينگاه  - 8
ا جهت انطباق با ههاي شبکه و ممیزي برنامههاي متعدد از برنامهوجود ارزیابی - 9

 معیارها
 هاي مختلفهاي منطقه در داخل اداره با بخشوجود نشست -10
 هااستانی از شبکه بر طبق آخرین نظرسنجی مخاطبانرضایت نسبی  -11
 در کمترین زمان به مردم استان اتاطالعترین توانایی شبکه استانی در ارایه درست -12
 خانواده و اجتماعایجاد فضاي سالم فرهنگی در محیط  -13
 مهندسی دقیق کنداکتور پخش -14
 هاي فولکلور در تقابل با پروژه جهانی شدندر اختیار داشتن جنبه -15
ها و امکان دریافت تحت پوشش قراردادن تمام استان از لحاظ پوشش فرستنده -16

 ها در کل استانبرنامه
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 و ساخت آثار مستندفعال بودن شبکه در زمینه ارائه فیلمنامه به ستاد  -17
 هاي مردم استانحیه خود باوري با نمایش توانمنديافزایش رو -18
هاي اقوام در کمک به توانمندسازي اقتصاد استان با پرداخت به فعالیت -19

 هافرهنگخرده
 افزایش سطح تعلق اجتماعی در بین مردم استان -20
هاي سازي از طریق آموزشرنامهساز در یادگیري فنون بمشتاق بودن عوامل برنامه -21

 سازمانی
 ساز و معاونت سیماوجود ارتباط دو سویه و بی تکلف بین عوامل برنامه -22
 باالبودن سطح تجهیزات و امکانات فنی -23
هاي ارائه شده با معیارهاي افق طرح چارچوبوجود حساسیت نسبت به انطباق  -24

 رسانه
 هاي سراسري به بهترین وجهبرنامه زنده در شبکه توانایی برقراري ارتباط مستقیم -25
 سطح کیفی برنامه ها ءجذب استعدادهاي هنري و فنی با هدف ارتقا -26
 هاتمرکز و وسواس دقیق بر محتواي برنامه -27
 تعالی و رشد سطح گرافیکی شبکه -28
 هاي متنوع در قالب نمایشتأمین و پخش برنامه -29
 هار شبکه منطبق با فصول و مناسبتتنوع در ریتم کنداکتو -30
 هاوجود خالقیت و نوآوري در طراحی دکور برنامه -31
 هافرهنگتوانایی شبکه در کاهش تعارضات بین خرده -32
 سازهاي آموزشی جهت افزایش سطح معلومات عوامل برنامهتشکیل مداوم دوره -33
 راهبرديتوانایی مدیریت بر تغییرات  -34
 و اعتبار شبکه استانی در ستادنامی خوش -35
 ساز در راستاي تولید برنامه بهتروجود رقابت سالم بین عوامل برنامه -36
 هاي ستادوقفه به درخواستهاي به موقع و بیپاسخ -37
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 ها در سطح استانفرهنگسازي در راستاي تقابل بین خردهزمینه -38
 هاي مختلفوجود نظم و هماهنگی در بین بخش -39
هاي ملی در رقابت با ماهواره به دلیل وجود مزیت رقابتی شبکه استانی بر شبکه -40

 .هاي متنوعفرهنگخرده
 نقاط ضعف

 هاي مناطق مختلف استان مانند کردي و الموتیسازان به گویشتوجه نداشتن برنامه -1
 سازان با جزئیات زندگی مردم در مناطق مختلف استانآشنا نبودن برنامه -2
 سازان جهت ارائه طرحسوي برنامههاي کافی از انجام نشدن پژوهش - 3
 هاي انجام شدهسازان به نتایج نظرسنجیتوجهی برنامهکم - 4
 هاسازان از کارشناسانی ثابت در برنامهاستفاده برنامه - 5
 هافرهنگسازان در بطن مناطق نمود خردهعدم حضور برنامه - 6
 هاي بومیت برنامههاي لوکس به جاي ساخبه ساخت برنامه سازانتمایل برنامه - 7
 کمبود امکانات و تجهیزات - 8
 کمبود نیروي انسانی - 9

 .ناکافی بودن زمان جهت بیان مباحث کارشناسی -10
 هاي موجودفرصت

 هاي رسانه استانی به عنوان تنها شبکه تصویري استانپذیرش پیام - 1
عنوان نقطه اشتراکی در ایجاد همبستگی بین  حضور عامل دین و مذهب به - 2

 هافرهنگخرده
 ها از طریق مخاطبفرهنگدر راستاي تعامل خردهها پذیرش پیام - 3
سازي در سطح هاي برنامهوجود ضوابط مدون سازمانی و تعیین محورها و اولویت - 4

 کالن
تصادي مردم منطقه اي که به مشکالت اجتماعی، اقاستانی به شبکه مخاطبانتوجه  - 5

 پردازدمی
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 ها و تنوع قومیتی در استان فرهنگتعدد خرده - 6
 وجود الگوهاي شخصیتی مورد عالقه مردم استان با هر خرده فرهنگی - 7
 عالقه هر خرده فرهنگ به داشته هاي خود به لحاظ روانشناسی -8
 بکه استانیتمایل مخاطب به دیده شدن آداب و رسوم سنتی منطقه از طریق ش - 9

 مندي از امکانات فنی و آموزشی تهران نزدیکی قزوین به شهر تهران براي بهره -10
 هاها و اصالتاهمیت قائل شدن مخاطب به حفظ ارزش -11
 پیشینه علمی و حضور پررنگ در جامعه در تمام ادوار تاریخ -12
 اي از استانتنوع شیوه زندگی مردمان در هر منطقه -13
 ن و افراد برجسته در استان اهنرمندان، دانشمندان و متخصص فرهیختگان،حضور  -14
 مداري مخاطب در برخورد با ماهواره در قیاس با شبکه استانیداري و اخالقدین -15
 گرایی و دین باوري به عنوان عامل وحدت ملت ایران وجود دو عنصر ملی -16
 انبافت سنتی و مذهبی در فرهنگ مردم است دوجو -17
 طریق پیشرفت تکنولوژي  ساز ازو برنامه مخاطبانگسترش سطح ارتباطات بین  -18
 ي متفاوت هافرهنگخردهعد مسافتی کوتاه بین مناطق مختلف استان با بُِ -19
فرهنگ در جهت تعامل با دیگر هاي ویژه در هر خردهوجود پتانسیل -20

 هافرهنگخرده
 هاي سراسريادهاي شبکه استانی در شبکهفراهم کردن امکان بروز استعد -21
 هاي مشارکتی با شبکهو ادارات استان به تولید و ساخت برنامهها سازمانتمایل  -22
هاي ساالنه از طرف ستاد با معیار اصلی ارزیابی بومی بودن برگزاري جشنواره -23

 ها برنامه
 هاي کالن سازمانها در سطح سیاستگذاريسیاست توسعه کمی و کیفی برنامه -24
ها و سازان از اهداف و سیاستسازي برنامهبراي آگاه» منشور رسانه«تدوین  -25

 .سره) و مقام معظم رهبريهاي رسانه ملی از منظر امام خمینی (قدسمسئولیت
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 تهدیدهاي موجود
 اي از استانها در هر منطقهفرهنگوجود حس خودبرتربینی در خرده -1
 باال در سطح استان بر روي شبکه فشارهاي سیاسی -2
 به شبکه استانی مین اعتبارأیافته و تکمبود بودجه تخصیص - 3
 هاي طراحی شدهاي با هدفهاي ماهوارهحضور شبکه - 4
 اي در تغییر ذائقه مخاطب هاي ماهوارهتالش شبکه - 5
 امنیتی و سیاسی بودن برخی از مقوالت فرهنگی -6
 راهبرديها و رفتار هاي ملی و استانی توسط سیاستههدایت نامحسوس شبک - 7

 هاي غربیرسانه
 هاي سازماندر ارائه پیام واحد در کلیت شبکهعدم وجود هارمونی و همگونی  - 8
 هاي ملیدر شبکههاي بومی تمسخر لهجه - 9

 جایی سریع مدیران کل در مراکزچرخش و جابه -10
الب شاخص اصلی زبان و لهجه و جایگزینی ها در قفرهنگعدم توجه به خرده -11

 لهجه تهرانی
 کردن هویت ملیمخدوش وهاي جداگانه طرح هویت درهاي غربی کوشش رسانه -12
هاي متخصص به تهران به دلیل نرخ ین به تهران به لحاظ انتقال نیرونزدیکی قزو -13

 باالي دستمزد
 دگی سنتی مردم استاننزدیکی قزوین به تهران به لحاظ تغییر الگوي زن -14
 هاي شبکهه محدودیتعدم شناخت ستاد نسبت ب -15
 هاي کلی ارسالی از سوي ستاد بدون توجه به شرایط ویژه هر استانالعملدستور -16
 هاي سیماعدم تفویض اختیار ستاد به معاونت -17
 هاي مختلف در استانفرهنگعدم وجود وحدت بین اقوام و خرده -18
 ن و همگانی گشتن اینترنت و ماهواره جهانی شد -19
هاي کالن در جهت نمایش ح سیاستهاي بیش از حد رسانه در سطممیزي -20
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 .ها در استانها و آیینجشن
 

 هاتحلیل یافته
قرار  SWOTها را طبق مدل پیشنهادي هاروارد در ماتریس در این مرحله یافته

ت پیدا کردیم که به چهار نوع دس ،دادیم و به راهبردهایی مطابق مدل هاروارد
 شود.تقسیم می 1و در جدول راهبردهاي توسعه، ادغام، تنوع و دفاع به شرح زیر 

 چهار نوع راهبردهاي حاصل شده براي شبکه سیماي استانی مرکز قزوین  :1جدول 
 ها و تهدیدهاي موجود این شبکهبراساس نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت

 راهبردها انواع راهبردها

راهبردهاي 
راهبرد تهاجمی: 

متناسب با نقاط 
قوت درونی و 

هاي فرصت
 SO  بیرونی

 

ها براي تعامل فرهنگهایی با مضمون خردهارتقاء سطح محتواي برنامه -1
 آنها
آیینی به عنوان  -مذهبی چارچوبهایی در اهتمام به تولید برنامه -2

 هافرهنگنقطه اشتراکی در جهت ایجاد وحدت بین خرده
و » افق رسانه«سازان به مطالعه و اشراف به دو سند ترغیب برنامه -3
 در راستاي دستیابی به اهداف رسانه» منشور رسانه«
ها و ادارات صنعتی و کشاورزي در راستاي جذب مشارکت سازمان -4

 معرفی دستاوردهاي استان.
توجه به نیاز بومی مخاطب در شناسایی و طرح مسائل در رسانه  -5

 استانی
اي رقیب با هاي ماهوارهتحکیم مزیت رقابتی رسانه در برابر شبکه -6

 هافرهنگتولید آثار فاخر در زمینه معرفی خرده
ارتقاي نظارت و ارزیابی کیفی در تمام مراحل فرآیند تولید با محوریت  -7

 تولید برنامه بومی
هت تحکیم تولید برنامه متناسب با نیازهاي بومی مردم استان در ج -8

 هاي فکري و اعتقاديزیرساخت
 هافرهنگهایی با جلوه بصري مطلوب، با محوریت خردهتولید برنامه -9
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هایی در جهت کاهش تعارضات و حفظ وحدت ملی از تولید برنامه -10
 هافرهنگطریق تکیه بر اشتراکات خرده

ارشد در هاي راهبردي ابالغ شده از مدیریت اهتمام در اجراي برنامه -11
 راستاي ایجاد تغییرات الزم در کمترین زمان

هاي سازان به توسعه کیفی و کمی ارتباط با شبکهترغیب برنامه -12
 سراسري در راستاي معرفی استان به مردم ایران

هاي شبکه استانی در افزایش سطح مشارکت مخاطبان در برنامه -13
 جهت تحکیم اعتماد عمومی به رسانه

نظر سازمانی و استانی در تاق فکري متشکل از افراد صاحبتشکیل ا -14
 هاي مختلفبخش

هاي فاخر در راستاي ابعاد شخصیتی افراد برجسته توسعه برنامه -15
 استانی به عنوان الگوي یک انسان نمونه

سازان با حضور اساتید مجرب سازمان ارتقاء سطح تخصص برنامه -16
 مرکزي

و تولید پیام در جهت تولید آثار بومی در  دقت در راستاي مهندسی -17
 ايهاي ماهوارهرقابت با شبکه

ارتقاء سطح هویت بومی در راستاي تعامل با هویت ملی با تولید  -18
 هاي بومیبرنامه

راهبردهاي 
ادغام: راهبرد 

متناسب با نقاط 
قوت درونی و 

تهدیدهاي 
 ST بیرونی

 

ه محتوایی باال در جهت نیل ب کننده با سطحهاي سرگرمتنوع برنامه -1
 اهداف و اولویتهاي رسانه استان

افزایش حضور شبکه سیماي استانی در بطن مناطق نمود  -2
 ها در راستاي تعامل آن هافرهنگخرده

هاي رسانه با نگاهی یاستهدایت شبکه سیماي استانی در راستاي س  -3
 راهبردي

افزایش تولید راستاي  سازان استان درایجاد رقابت بین برنامه -4
 هاي مشارکتیبرنامه

ها با تولید فرهنگهاي نهفته در خردهاهتمام در فعال کردن قابلیت -5
 ي اثربخش در راستاي حفظ وحدت ملیمحتوا

هایی در راستاي ارتقاء آگاهی و بصیرت در سطح استان با تولید برنامه -6
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 سازيژه جهانیمقابله با پرو
ها در راستاي ارتقاء هویت فرهنگناساندن خردهاهتمام در جهت ش -7
 ومی در جهت پشتیبانی از هویت ملیب

هاي نو در راستاي زنده نگهداشتن هاي شبکه با ایدهنمایش برنامه -8
 هاي بومیلهجه

 ایجاد نظامی پویا در راستاي پرورش نیروهاي متخصص بومی -9
عامل هرچه بیشتر تالش در راستاي ایجاد فضاي مطلوب به منظور ت -10

 با ستاد.

راهبردهاي 
تنوع: راهبرد 

متناسب با نقاط 
ضعف درونی و 

هاي فرصت
 WO بیرون 

 

 سازان در جهت برقراري ارتباط هرچه بیشتر با مخاطب واهتمام برنامه -1
 توسعه کمی و کیفی تولیدات بومی

در  اي منظم براي حضور بیشتر تمام برنامه سازان شبکهطراحی برنامه -2
 بازدید از سبک و شیوه زندگی مردممناطق مختلف و 

سازان در شوراي طرح و برنامه در نظر گرفتن امتیازاتی جهت برنامه -3
 »منشور رسانه«و » افق رسانه«هاي منطبق با محورهاي براي طرح

اي در فرآیند تولید منطقه -هاي بومیاهتمام به توسعه سطح پژوهش -4
 ر معیارهاي جشنواره ساالنهنطبق بهایی مبرنامه

اهتمام در جهت انعکاس نیازهاي مخاطب، تقویت حس تعلق به  -5
 هاي انجام شدهنظر گرفتن نظرسنجیمنطقه و ارتقاي هویت بومی با در 

نظران در راستاي معرفی اختصاص زمان و جایگاه مناسب به صاحب -6
 ی استان و ارتقاي هویت بومیالگوهاي شخصیت

هاي سراسري به هاي ارتباط مستقیم با شبکهیفیت برنامهارتقاء ک -7
 هاي شبکه سیماي استانیمنظور نمایش توانمندي
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راهبردهاي 
دفاعی: راهبرد 
مناسب با نقاط 
ضعف درونی و 

تهدیدهاي 
 WT بیرونی 

 

هاي بومی در رسانه استانی به منظور ها و گویشارج نهادن به لهجه -1
 در استانتقویت روحیه خودباوري 

ساز در کلیه مناطق نمودن شرایط و امکانات براي حضور برنامهفراهم -2
 هافرهنگها در زمینه خردهاستان به منظور توسعه سطح محتوایی برنامه

ها در راستاي نیازسنجی و مخاطب توسعه تحقیق و پژوهش در برنامه -3
 هافرهنگشناسی با تکیه بر تنوع خرده

هاي شبکه سیماي استانی با محوریت میل و نیاز و نامهارتقاء سطح بر -4
 ايهاي ماهوارهمصلحت در راستاي رقابت با کانال

ها در اهتمام در جهت حضور کارشناسان خبره و آگاه در برنامه -5
 سازيراستاي باالبردن سطح درك مخاطب در مقابله با پروژه جهانی

گري و براي دوري از اشرافی سازانافزایش آگاهی و بصیرت در برنامه -6
 تجمل

هاي شبکه استانی در راستاي جلب نظر مساعد توسعه کیفی برنامه -7
 ستاد به منظور جذب بیشتر نیروي انسانی و امکانات

 
 يریگجهینت

نقاط قوت،  ،SWOTبندي نظرات و ترسیم ماتریس بعد از جمعها، در بخش یافته
ج شدند. با توجه به مدل هاروارد که تدوین و تهدیدها استخرا هافرصتنقاط ضعف، 

ي ممکن اقدام شد. راهبردهاداند به استخراج تمام را مبتنی بر ذهنیت می راهبردها
 ها اقدام شد. سپس در مراحلی به تکمیل راهبرد

 ،در مرحله دوم ي مشابه در یکدیگر ادغام شدند.راهبردها ،در مرحله اول
ها فرهنگکه مدیریت خرده ،ها بودند یا از هدف اصلیراهبردهایی که به دور از واقعیت

دور بودند انتخاب و بازنویسی شدند و در مقایسه با  ،در شبکه سیماي استانی بود
این در این پژوهش،  . البته نکته مهمندموارد مشابه ادغام شد ،مجدداً ،ي قبلیراهبردها

ي تهاجمی تعداد راهبردهاها، قاط قوت و فرصتن موارد است که به دلیل زیاد بودن
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ي استخراج شده نیز به همین راهبردهاشد و رویکرد اصلی  راهبردهابیشتر از مابقی 
 ترتیب شد.

بندي سازي تقسیمراهبردها به دو حوزه مدیریتی و برنامهبندي بعدي در دسته
یه مشخص باشد. سپس با در نظر گرفتن بیان سازان کامالًتا حیطه مدیران و برنامه ندشد
 ،ها در شبکه سیماي استانی استفرهنگکه مدیریت خرده ،موریت و هدف اصلیأم

هاي اولویتبراساس حذف و به ترتیبی  ،يربندي شدند، موارد تکرادسته راهبردها
از نقاط کننده ي محیطی و استفادههافرصتیی که در برگیرنده تمام راهبردهاشبکه به 

که در  دست پیدا کردیم ،بله با تهدیدات باشدو مقاها قوت درونی براي کاهش ضعف
سازي آورده شده ها به ترتیب در دو حوزه راهبردي مدیریت و برنامهادامه این اولویت

 .است
 

 ي استان قزوینفرهنگهاراهبردهاي پیشنهادي براي مدیریت خرده
 الف) حوزه مدیریت:

سازان در راستاي امهها و ادارات و ایجاد رقابت بین برنجذب مشارکت سازمان -1
 شارکتی و معرفی دستاوردهاي استانهاي مافزایش تولید برنامه

اي با در نظر گرفتن هاي ملی و ماهوارهتحکیم مزیت رقابتی رسانه در برابر شبکه -2
 هاي بومیبرنامه جهت ساخت برنامهامتیازاتی در شوراي طرح و 

سازان اي منظم جهت حضور برنامههفراهم نمودن شرایط و امکانات و طراحی برنام -3
 هازندگی مردم و آداب و رسوم آن در مناطق مختلف و بازدید از سبک

نیروي نظر مساعد آن به منظور جذب اهتمام بر تعامل هرچه بیشتر با ستاد و جلب -4
 ترانسانی و امکانات افزون

 متخصص بومی سایی و پرورش نیروهايایجاد نظامی پویا و کارا در راستاي شنا -5
فرهنگ از سازان در حوزه خردهارتقاي سطح بصیرت، آگاهی و تخصص برنامه -6

 ق حضور اساتید مجرب سازمان مرکزيطری
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هاي رسانه با نگاهی راهبردي هدایت شبکه سیماي استانی در راستاي سیاست -7
 سازي جهت مقابله با پروژه جهانیها در فرهنگپیرامون خرده

با محوریت تولید رت و ارزیابی کیفی در تمامی مراحل فرآیند تولید ارتقاي نظا -8
 هاي بومیبرنامه

نظران و اندیشمندان در حوزه خرده فرهنگ با تشکیل اتاق فکري متشکل از صاحب -9
 هاي رسانهنگرش بر اهداف و اولویت

 سازيب) حوزه برنامه
فرهنگ منطبق بر ان هر خردهتولید برنامه هایی متناسب با نیازها و مسائل مخاطب -1

 رسانه و معیارهاي جشنواره ساالنهمحورهاي افق رسانه و منشور 
ارتقاي سطح محتواي برنامه ها با مضمون شناساندن خرده فرهنگ ها و فعال کردن  -2

 مصلحت قابلیت هاي نهفته آن ها با محوریت میل، نیاز و
ها و آداب و زنده نگه داشتن لهجههایی در جهت ارج نهادن، احیا و توسعه برنامه -3

هاي بصري کننده، همراه با جلوههایی متنوع و سرگرمرسوم بومی در قالب برنامه
 مطلوب

هاي فاخر در راستاي ابعاد شخصیتی افراد برجسته استانی از هر خرده توسعه برنامه -4
 هت ارائه الگوهایی نمونهفرهنگ در ج

رکت مخاطبان، تقویت حس تعلق به منطقه و اهتمام در جهت افزایش سطح مشا -5
 هابومی با در نظر گرفتن نظرسنجیارتقاي هویت 

اهتمام در جهت حضور کارشناسان خبره و آگاه و اختصاص زمان و جایگاه مناسب  -6
 هافرهنگاحبنظران در زمینه خردهبه ص

یایی هر ها پیرامون پیشینه تاریخی و جغرافتوسعه تحقیق و پژوهش در برنامه -7
 شناسیرویکرد نیاز سنجی و مخاطب فرهنگ باخرده

گري و تجمل و دقت در راستاي مهندسی و تولید پیام در جهت تبري از اشرافی -8
 کري، اعتقادي در تولید آثار بومیهاي فتحکیم زیر ساخت
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م هاي ارتباط مستقیهاي سراسري از طریق برنامهشبکه توسعه کیفی و کمی ارتباط با -9
هاي آن به مردم ایران در جهت افزایش روحیه در راستاي معرفی استان و توانمندي

 فرهنگخودباوري هر خرده
مکتب تلفیقی  چارچوبدر  نی نظري بیان شد این راهبردهاطور که در مبامانه

خوانی نقاط کید بر لزوم همأضمن ت چارچوبطراحی شده است. زیرا بنا بر شرایط این 
عوامل محیطی و شکل ها و تهدیدهاي محیط، تغییر فرصتزمان، قوت و ضعف سا

سعی شده است  راهبردهاها ضروري است. در ارائه راهبرددادن محیط مطابق اهداف و 
ثیرگذار در نظر گرفته شده است. همچنین در أبه این مهم توجه شود و محیط جزیی ت

کننده به حساب عیینهاي مدیران عالی تکه دیدگاه و ارزشضمن این ،این مکتب
آید، دخالت مستقیم و غیرمستقیم افراد و واحدهاي سازمانی هم در نقش نوآوران و می

قابل اجتناب است. این مهم در گیرنده غیرهاي تغییردهنده و تصمیمخالقان اندیشه
واحدهاي مختلف سازمان هم استفاده شده  نظر قرار گرفته و از دیدگاهمد ،هامصاحبه

مالك  هاي خرد توأماًهاي کالن همراه با تحلیلمکتب تلفیقی تحلیلدر  است.
ترین و خردترین ها کوچکهگیرند که در استخراج مصاحبها قرار میگیريتصمیم
توجه شد و در مرحله  راهبرددر امر نگارش ها آنها هم کنار گذاشته نشد و به تحلیل

نهایی شده به واقعیت سازمان و ي راهبردهابعد تمام تالش محقق بر این بود که 
تر باشد و به نوعی در این تحقیق که کاربردي است دچار امکانات در دسترس نزدیک

بنابراین مواردي به عنوان راهبردهاي مطلوب براي مدیریت  د.شعارزدگی نشو
رسید در ها در شبکه سیماي استانی مرکز قزوین طراحی شد که به نظر میفرهنگخرده

 گرایی باشد.روان و به دور از آرمان ،امرحله اجر
 

 پیشنهادها
ها و صحبت با کارشناسان و نخبگان و تحلیل کلیه مباحث پس از بررسی مصاحبه

اهبردهاي مطلوب براي بندي شده و به عنوان پیشنهاد جهت رمطالب ذیل دسته ،مذکور
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 گردد.هاي استانی و سیماي مراکز ارائه میها در شبکهفرهنگمدیریت خرده
هاي ها در شبکهفرهنگخرده راهبرديپیشنهادهاي اجرایی در حوزه مدیریت 

 :استانی
توسعه یابد ها اندر سطح مراکز است راهبرداز این دست کارهاي علمی و طراحی  -1

هدفمند و علمی را  سرلوحه کار  راهبرديریزي که تمام مراکز استانی برنامهطوريبه
 خود قرار دهند.

هاي سیماي استانی رسیدگی کند تا ، با حوصله و دقت بیشتري به مسائل شبکهستاد -2
داشته باشد و بتواند در جهت ها آنهاي درك درستی از کمبودها و محدودیت

 یاري رساند.ها آنرد اهداف کالن سازمان هرچه بیشتر به بپیش
سازان مراکز نامهی در استانها، آموزش براي بربا توجه به حجم باالي مخاطب بوم -3

سازي روز دنیا چه از لحاظ محتوایی و چه از استانی با جدیدترین متدهاي برنامه
لحاظ فنی و ساختاري با حضور اساتید برجسته، به عنوان یکی از اهداف اصلی 

 مرکز آموزش سازمان قرار گیرد.
ه باشند و هاي سیماي مراکز استانی داشتتوجه بیشتري به شبکه ،هاي سراسريشبکه -4

ها کمک بیشتري نمایند. البته الزم به ذکر هاي این شبکهبه بیشتر دیده شدن تالش
فرصت خوبی براي مراکز فراهم کرده است ولی مسئله  »شما«است وجود شبکه 

جاست که شاید بتوان گفت خود این شبکه هم نوپاست و هنوز نسبت به این
 .اي نداردهاي سراسري مخاطبان گستردهشبکه

چه بیشتر با ها، باید افرادي باشند که هراستانهاي سیماي مراکز مدیران در شبکه -5
باشند؛ زیرا  آشنا ،سازيینه مدیریت و چه در زمینه برنامهعلم روز، چه در زم

هاي مراکز استانی و برخالف تصور عموم که شاید این رغم کوچک بودن شبکهعلی
توجه  ،مخاطبها استانباشند، در مراکز کمتري داشته  مخاطبانها طیف شبکه

همان  یا گویش هایی که به زبانبرنامه خصوصاً ،دهدزیادي به شبکه بومی نشان می
 ند. نکمنطقه صحبت می
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هایی جهت ساخت سیما در سطح کالن، بازنگريبهتر است در قوانین سازمان صداو -6
ی قرار ان معیار را فارسهاي بومی صورت گیرد. زیرا سازمان صداوسیما زببرنامه

ولی بهتر است حداقل به  ،قانون خوبی است ،خودخوديداده است که البته این به
هاي خود را هاي سیماي مراکز استانی اجازه داده شود یک تا دو ساعت برنامهشبکه

 به زبان همان منطقه تولید و پخش نمایند.
تر و ن، باید سازوکارهاي عملیسازما بهنیرو  جذب معیارهايرسد در به نظر می -7

هاي مختلف بهتري ارائه شود. زیرا گاه دیده شده افرادي که توانایی خوبی در زمینه
سازي دارند به دالیلی که قابل بررسی است، اجازه ورود به سازمان یا برنامه

 کنند.همکاري پیدا نمی
شود که از هر مرکز ش افق رسانه برگزار میهمای صداوسیما، در سازمان ،هر ساله -8

 استرسد بهتر د. به نظر میندر آن همایش حضور دار ،مدیرکل به همراه معاونین
 را سازاین اختیار داده شود که یکی از عوامل برنامه ،که هر سال به مدیرکل هر مرکز

تا از نزدیک با محورهاي اصلی افق رسانه و  شرکت دهدنیز در این همایش 
 آشنا شود. است،سازمان راهبردي ترین سند ي آن که مهمهاها و اولویتسیاست

شود که البته بسیار هر دو سال یک بار برگزار می ،جشنواره تولیدات بومی مراکز -9
ها و کسب مقام به این یابی برنامهمات راهالزاسیاست خوبی است و چون یکی از 

سازان ایجاد رنامه، انگیزه بسیار خوبی براي ببومی بودن برنامه است ،جشنواره
سازوکارهایی طراحی شود  ،شود در ستاد برگزاري جشنوارهکند؛ ولی پیشنهاد میمی

 تري در این جشنواره داشته باشند.حضور پررنگ ،سازانکه برنامه
سازمان  ها در ستادگیريترین تصمیمیکی از مهم ،چیدمان کنداکتور پخش سیما -10

که شود به جاي اینشود. پیشنهاد میمراکز ابالغ می باشد که ساالنه بهمی صداوسیما
هاي به معاونت ،در مواردي ،کنداکتور کلی را براي تمام مراکز طراحی کند ،ستاد
هاي تفویض اختیار شود تا با توجه به شرایط روز هر استان و نیازمندي ،سیما

 به پخش برنامه بپردازند.ها، آنمخاطبان در 
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