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 چکیده
ای و تولیدات در سپهر رسانه هافعالیت به نگاهی و با« ارتقای کیفیتنظام »قاله با اتکاء به مبانی و قواعد در این م 

موجود در مراحل  یمسائل اصلشناسایی شبکة  رو ب شده یلو تحل یبررس ی این حوزههاو چالش فرایند کشور؛
نقش و  تأکید شده است. هدف این تحقیق؛ واکاوی ای،رسانهمحصوالت آثار و  و انتشار یدتولطراحی،  پردازی،یدها

 ی این حوزه واساس یهاچالشای کشور بوده و رفع ها و تولیدات رسانهدر حوزۀ فعالیت یفیتعملکرد نظام ارتقای ک
های راهبرد که از« مطالعة موردی»آن، استخراج و توصیه شده است. این تحقیق با روش پژوهش  بهبود یسازوکارها

 یطشرا یقبررسی عم یمصاحبه براگیری از ابزار باشد، با بهرهمی هانظامو  یریتد استفاده در مطالعات مدمور یفیک
های تحقیق حاکی از آن سامان یافته است. یافته« نظام ارتقای کیفیت»های بایستهو  «ایهای رسانهفعالیت»خاص 

بر  یطور مشخص و معناداربههایی در عرصهکه هنوز هم است  ی، روابطایهای رسانهفعالیت یندروابط و فرااست که؛ 
ها و تولیدات فعالیت»مندی فرایند ارتقای کیفیت و در این میان رعایت نظام نیستاستوار  یفرهنگ پایة استقالل

 نقش عمده و زیربنایی در تعالی فرهنگی کشور خواهد داشت.« ایرسانه

 های کلیدیواژه  
 ای، تبلیغ فرهنگی، صنایع فرهنگیلیت و تولید رسانهنظام ارتقای کیفیت، فعا
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 مقدمه. 1

 ؛هایهو نشر یو، رادینما، سیزیونکوبد، تلویم یزچبه همه یکسان یمُهر «فرهنگ»ر حال حاضر د
 «صنعت» یکآشکارا به اکنون  «فرهنگ» .استو مانند یک کلّ متحد  کهسازد یم ایوارهنظام
 ،2آدورنوو  1هایمرهورککند )یم یرویپ بازاردر  یدتولمند منظا ینشده است و از قوان یلتبد

در دو ساحت قابل توجه و بررسی است؛ « 3نظام فرهنگی». در کشور ما نیز کارکردهای (1380:36

های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و دیگر به منزلة زیربنا و پیوست فرهنگیِ یکی در کنارِ سایر نظام
دهد. بر این های مذکور، که هندسة یک حاکمیت و نظام را شکل میظامهای نکارکردها و فعالیت

بیشتر در ساحتِ دوم و از کارکردهای خاص نظام و صنایع « ایها و تولیدات رسانهفعالیت»اساس، 
ای را به وسعت تواند دایرۀ گستردهمی« ایهای رسانهفعالیت»رود و فرهنگی به شمار می

، ذیل اهداف فرهنگیِ نظام جمهوری اسالمی ایران به خود اختصاص «کارکردهای نظام اسالمی»
ابالغ ساله و  یستانداز بچشم تحقق اهداف سندِ یدر راستاکه مقام معظم رهبری چناندهد. آن

 ةگانسه یمحورها یةبر پا که 1400تا  1396 یهاسال یبرا ،ششم توسعه ةبرنام یهایاستس
 یمتنظ «یفرهنگ یسازو مقاوم یتعال»و  «یعلم و فناور ةعرصدر  یشتازیپ» ،«یاقتصاد مقاومت»

 یفرهنگ یوستپ یةتهلزوم کشور و  یفرهنگ یمهندس ةنقش یجراا»، ضمن تأکید بر شده است
از هنرمندان، نوآوران، محققان و  یو معنو یماد یتحما»، بر لزوم «مهم یهاطرح یبرا
« 4ایرانی یاسالم یتوّم اخالق، فرهنگ و هومق یِو هنر یآثار و محصوالت فرهنگ یدکنندگانتول

 تصریح فرمودند.
 ی،تعال» ا ابتناء بر همین رویه و دستورالعمل است که در متن برنامة ششم، آمده است؛ب
 ةبر تحقق توسع یانداز مبنسند چشم یهابه آرمان یابیو دست یفرهنگ یو بسترساز یسازمقاوم

 ی،و انقالب یمل ی،اسالم یهاارزش ارتقایفظ و به ح یو متک یفرهنگ یاتمتناسب با مقتض

 

1. Max Horkheimer (Philosopher and Sociologist). 

2. Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno (philosopher, sociologist, psychologist and 

composer). 
مشخص بوده و  اییفهنقش و وظ یدر خود دارا یکاست که هر یفرهنگ یهااز دستگاه یاکشور مجموعه ینظام فرهنگ .3

: مادۀ 1390 شورای عالی انقالب فرهنگی،) سازندیکل منسجم را م یکرا دنبال کرده و  یهدف مشترک یکدیگر،در تعامل با 
15.) 

، برنامه ششم توسعه یکل هاییاستس، در خصوص ابالغ جمهور یسبه رئانقالب  پیوست نامة رهبر معظم 71مفاد بند  .4
 .95تیرماه 
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 یتهو ی،و حقوق انسان تکرام ی،اصول و فضائل اخالق ینی،د یساالرمشروع و مردم یهایآزاد
 یعفاخر، صنا یو هنر یمذهب ی،و محصوالت فرهنگ یداتاز تول یتحما ینو همچن یو انسجام مل

 یگاهجا ارتقای یزو ن یالمللینتعامالت ب آن در یتظرف یتناملموس و تقو یفرهنگ یراثو م یدست
است. این تحقیق بر « 1فرهنگ و هنر کشور کسوتانیشو منزلت اصحاب فرهنگ و نخبگان و پ

ای ها و تولیدات رسانهدر فعالیت« نظام ارتقای کیفیت»آن است تا ضمن اشاره به مأموریت و نقش 
ن، بررسی و تحلیل الزم را در محورهای کشور و با تحقیق در چیستی و عملکرد بایستة اجزای آ

 زیر به انجام رساند:
 ای کشور؛ها و تولیدات رسانهمند ارتقای کیفیت در فعالیتشناسایی ساختار نظام 
 ای؛ای و قواعد تولیدات رسانههای رسانهنگاهی محتوایی به ارتقای کیفیت فعالیت 
 کنندگان مالی آنها؛تأمین ای باهای رسانهگیری تولیدات و فعالیترابطه و جهت 

 .رابطة نظام ارتقای کیفیت با استانداردسازی در این عرصه 

 

 مبانی نظری .2

طور کلی عبارت ترجمه شده است، به« نظام»که در فارسی به  3مفهوم سیستم؛ 2ینظام فرهنگ
م در مفهو« باشند. جمعی اثر و کار دارای که هماهنگ و مرتبط عناصر از ایمجموعه»است از: 

سیستم؛ مجموعه بودن، ارتباط عناصر، هماهنگی عناصر و کار و اثر جمعی عناصر، مورد توجه قرار 
 (.17: 1382اورعی، دارد )صدیق

های فرهنگی است که هر یک در خود دارای نقش ای از دستگاهنظام فرهنگیِ کشور مجموعه
بال کرده و یک کل منسجم ای مشخص بوده و در تعامل با یکدیگر، هدف مشترکی را دنو وظیفه

نیز « فرهنگ»(. در این حال؛ بخش 15: مادۀ 1390ی، انقالب فرهنگ یعال یشوراسازند )را می
نظامِ »شود های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است و وقتی گفته میبخشی در کنار سایر بخش

 است. بنابراین« فرهنگِ موردنظر»ها، تابع ، یعنی کارکرد نظامات اصلی و خرده نظام«فرهنگی
دارای یکی  ؛است که در حوزۀ فرهنگ« رسانه»همچون  های؛ شامل دستگاه«نظام فرهنگی»

 

 یاسالم یدولت به مجلس شورا یکشور که از سو یو اقتصاد یاجتماع ی،برنامه ششم توسعه فرهنگ یحةال 23ماده  1.
 .شده است یمتقد

2. Cultural System 

3. System 
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رسانی و تبلیغِ فرهنگی برای آحاد مردم است، و کالنِ تبیینی در قالب آموزش، اطالعکارکردهای 
 دیگر کارکرد پژوهشی و تعیین فرهنگِ هدف در قالب مهندسی فرهنگ است.

است.  یساخت انسان فرهنگ ی برمبتن ،)ره(ینیامام خماز منظر حضرت  «یفرهنگ نظام»
 یسمت اصول انسان بشر به هدایت و یفرهنگ اسالم ی،سازانسان یبرا یادیز یتاهم یشانا»

ه و تکامل کردفرهنگ قلمداد  ترین جوهریعنوان اصل را به یانسان فرهنگ یشان. اهستندقائل 
 حال؛ ینبا ا(. 1393)پاکروان،  «دانندی میفرهنگ لزم ساخت انسانِرا مست فرهنگی و اجتماعینظام 

 یدگاهد ةهست «یانسان فرهنگ» ینکها رغمیست و بهن یگرا و فردانسان سراسر لهمعظم یدگاهد
از  یکی یفرهنگ گذاریِیاستس یشانا یفکر ةدر منظوم» دهد، ولییم یلرا تشک )ره(ینیامام خم

است،  یکاال و خدمات عموم ینتنها موظف به تأم و دولت نه شودیم قیتل دولت یفوظا ینترعمده
یدگاهی د یشان،ا یدگاهد ین،بنابرا(. 1386 ی،محمد)خان «بر عهده دارد یزرا ن گریهدایت بلکه نقش

یف وظا»بر  یگر،د یدارد و از سو یدتأک «یانسان فرهنگ»طرف بر  یکاست که از  دوسویه
 کند.می یدتأک یدر امور فرهنگ «نظام گذارییاستو س گریهدایت

 

 1صنایع فرهنگی

هایی با فعالیتتولیدات و آثار،  یعو توز یدتول یده،که به خلق ا است فعالیتی «یفرهنگ یعصنا»
ای و رسانه یخدمات فرهنگارائة محصوالت و ید تول شود و به این علتماهیت فرهنگی منجر می

 یعصنا»را  یفرهنگ یعآن استوار است، صنا ولیدکنندگانت مهارت، دانش و استعداد یت،بر خالق
 یداتتولها و فعالیت یةعبارت است از کل این صنایع ،منظراین از  توان نامید ومی یزن «2خالق
 یو حاو ساخته شده انهشناسیباز یو بر اساس حسنشأت گرفته  ای خالّقیهکه از روح یفرهنگ
و انتشار انبوه  یدتول و یرتکث یتقابل یگذاشته و دارا اثر است که بر ذهن افراد یفرهنگ پیامی
 .استای و سودآور رسانه

همچون؛ دستاوردهای فرهنگی و است،  های مختلفیدارای ساختارها و گونه یفرهنگ صنایع
ای، مکتوب، مجازی و سرگرمی، که هر یک هنری، آثار و محصوالت صوتی و تصویری، چندرسانه

و  «یفرهنگ»عد دو بُ آنها از یهاشود، و ویژگیها تقسیم میولیدات و فعالیتبه انواع گوناگونی از ت
 یزیکیکنند که ارزش فیم یدتول یمختلف، محصوالت یعصنا، چه اینکه است یقابل بررس «یصنعت»
 یعدر صنا یداتتول یه و خاستگاهاول ۀماد کهشود. در حالییفراهم م یعتطب ازها آن یةاول ۀو ماد شتهدا

 

1. Cultural Industries 

2. Creative Industries 
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و  و رسانه است فرهنگ افراد خالق و اصحاب یذهن یهااحساسات و تراوش ای،ی و رسانهگفرهن
 محتوا ای، وابسته بهی و رسانهو خدمات فرهنگ یداتتول یارزشای از زیربنای رو بخش عمدهاز این

 د.ندهیبه مخاطبان خود انتقال م و پیام آنها است که
یک سازه یا یک  یقاما معموالً از طر یرد،گیم نرم قرار یعصنا ۀدر زمر «یفرهنگ یعصنا»

ای که محصول صنایع است، مانند یک تولید چندرسانه یافزارکه سخت یابدیم رسانه، انتقال
ها درگاه یقطرافزارهای تخصصی، تولید و از فرهنگی محسوب شده و ماهیتی نرم دارد، اما با سخت

 یعو توز یدبا تول شود، و از آنجا که صنعتزیع میعرضه و تو یجیتالی،دای و رسانه یابزارهاو 
 ای، آنگاهی و رسانهفرهنگ هاییتفعالآثار و  ینبنابرا، مند کاالها و خدمات سروکار داردنظام

 یصنعتنوین تولید مدرن  یهاهیوشا آنها ب تولید ایندباشد که فر «یفرهنگ یعصنا»توانند مصداق یم
 .نباشد یاقتصاد فارغ از توجیه ،یعصنا سایرمانند همراه شده، و 

ها ملت یفرهنگو پیام  یتهو، و بخش هستندیتهوای و رسانه یفرهنگ یعصنابدیهی است 
ی و فرهنگو نفوذ  تأثیر ی،فرهنگ یعصنا. شودو منتقل  یمعرف یگرانبه ده وسیلة آن ها بو تمدن

 یعصناسنگین نفوذِ در مقابل بار نتواند  یکشور یدارند و اگر زمان ین و عمیقیسنگ ای بسیاررسانه
هویت او مورد تهاجم واقع شده و چه بسا صدمات  ای مهاجم و بیگانه بایستد،و رسانه یفرهنگ
 ناپذیری به آن وارد شود.جبران

 

 1یارسانه یدو تول یتفعال

ع صنای نظرانِصاحبنزد  پرچالش یکردهایرومباحث و از  چیستیِ فعالیت و تولید در سپهر رسانه؛
مندی برخورداری و چگونگی بهره یزانپرسش بر سر م بیشتر 2ییگرااثبات یماست. در پارادافرهنگی 

رشد و  شاخصبا  یزانم ینا معموالًاست و  یارسانه یداتها و تولرسانهمنظومة مردم از عموم 
مطالعه ز ااغلب  مسیر یندر اهر چند . گیردو مورد سنجش قرار می یسهکشورها مقا 3یافتگیتوسعه

 یةنظر یماست. در پارادا غفلت شده یارسانه یداتدر برساخت تول درتقهای سامانهنقش  و سنجش
 ینشده و از ا یستهنگر در خدمت تقویت مصالح حاکم یها به عنوان ابزاربه رسانهاما  4یککالس
در  ولیاست.  هبیشتر پرداخته شد یارسانه یداتتولها و فعالیت یبنده و اغواگرفر نقشِبه  منظر

 

1. Activity and Media Production 

2. The Positivism Paradigm 

3. Development Index 

4. Classical Theory 
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و  شودیم تولید و پرداخته هاتوسط رسانه فعالیت و پیامی کهبه  فقطنه  1یم مطالعات فرهنگیپارادا
کنندگان استفادهمخاطبان و بلکه به  ی،ارسانه هایابزار دارندگانو  یدکنندگانتولتهیه و به تنها نه 
به  ی. در مطالعات فرهنگشودیتوجه مای نیز های رسانهمندان از آثار و فعالیتو بهره هایامپ یناز ا

عموم  ۀاستفاد طورینو هم روزمره یمقاومت در زندگمیزان تحمل و  ةآن، مطالع غربیاز نوع  یژهو
 :شودمیدنبال  زیر به شکل فراگیر ینةها در دو زممردم از رسانه

 ارتباط دارد؛ 2ییاو رمزگش یمزگذارالگوهای رها و که به سنت هاییو بررسی الف( مطالعات 
یان معطوف پساساختارگرا نظراتیدگاه و نقطهدور شده و بر دچنین الگوهایی که از  یب( مطالعات 

 است.
چگونگی  یرثأتحت ت یادیز میزانتا ای و رسانه یفرهنگآثار مصرف رسد؛ تا اینجا به نظر می

 یتماه یادیز ۀتا انداز یداتتولها و چیستی این فعالیت و استای های رسانهو فعالیت یداتتول
زمان های مؤلفه ی،صنعتتولیدات  مراکزکه  شکلبه همان یعنی . کندیم مشخصمصرف را هم 

ریزی و برنامه ای همصنایع فرهنگی و رسانهکارکرد  دهند،یسازمان ممدیریت کرده و کار را 
 یانتقاد هاییهر نظرد هاییبرداشت ینچن یردپا و استمخاطب فراغت  هایزمان بخشیدنسامان
به  3یمکتب انتقاد یکردگفت که رو توانیمجموع مدر  چنان کهآناست.  یابیقابل رد یزرسانه ن

 رویکردی که گویا توان و استعدادهای است. 4کارانهمحافظه یکردیروای، و رسانه یرف فرهنگامص
مطالعات  حالی است که در این در .گرفته است یدهنادرا ها کنندگان رسانهمصرفمخاطب و  ةنهفت

 یگاهجاای، قدر و منزلت و تولیدات فرهنگی و رسانهکنندگان مصرفبرای مخاطب و  یفرهنگ
اما با سنت  تأثیر نیست،بی 5ییمطالعات از سنت ساختارگرا قائل هستند و اگر چه این اییژهو

 یدکأ. بلکه ضمن تشودنمیدرنظر گرفته در تقابل با مصرف  یدتول شود ویمعنا م 6ییپساساختارگرا
 برای آنها متصور است ومتداخل و درهم  یتیو هو بستهمتعارف رخت  یهاتقابل یی،بر تفاوت معنا

از مصرف درنظر  یبه عنوان شکل یزن «یدتول»و محسوب شده  یهثانو ید و فعالیتیخود تول «مصرف»
 .شودیگرفته م

 

1. Cultural Studies 

2. Encryption and Decryption 

3. Critical School 

4. Conservative 

5. Structuralism 

6. Post-structuralism 
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 ایپیشینۀ فعالیت و تولید رسانه
های سرگرمی» در برابرنوعی نقد  ، ماننداز جنگ جهانی دوم بعد «فرهنگیصنایع »اصطالح 

دو مقولة . این باور وجود داشت که داشتو اعالم هشدار  بیشتر جنبة نمادی رُخ نمود و «1فراوان
فرهنگ به معنای تولید انبوه  سازیِصنعتیبا یکدیگر در تضاد هستند و  «3صنعت»و  «2فرهنگ»

با هدف های سینمایی، تنها ای، آثار تجسمی و فیلمنند تولیدات رسانه، ماکاالهای فرهنگی
را  آور است و مردمو فقط غفلت حاصلی جز ابتذال فرهنگی ندارد تولید شده و سازی مردمسرگرم
 .کندمشغول می شانبه خود

خلق، »شود که به به صنایعی گفته می «صنایع فرهنگی»آمده است؛  4یونسکوتعاریف در 
اً این مضامین نوع اشتغال دارند. «نامشهود و دارای طبیعت فرهنگی مضامینِ سازیِد و تجاریتولی

ها و تولیدات فعالیت یاکاالها آثار، توانند شوند و میحمایت می «5حق طبع و نشر»حفظ از طریق 
است  آنتعریف،  ر اینبنا ب صنایع فرهنگیمهم از  ةیک جنب .شامل شوندرا ای فرهنگی و رسانه

به  آالیشبیترویج و حراست از تنوع فرهنگی و تضمین دسترسی »از حیث  تولیداتکه این 
 ،های فرهنگی و اقتصادیترکیب جنبه ، به معنیدوگانه این ماهیتِ و اندبسیار حایز اهمیت «فرهنگ

به های غربی که در نظامها و تولیداتی بخشیده است. تا جاییچنین فعالیتسیمای متفاوتی به 
و خلق ایده و مضمون در ساحت فرهنگی محتوایی ها که کارکردهای ای از فعالیتعنوان گستره

و فرهنگی تولیدات انبوه  سازیِتولید و تجاری مانند ،صنعتیساختاری را با کارکردهای ای رسانه
ه یندی باشد کافر غازتواند سرآمیچنین تعریفی  .آمیزد، تعریف شده استمیهم درای رسانه

نظام تبلیغ »به سوی تحقق ساختار و اهداف « سپهر رسانه»را در « ایها و تولیدات رسانهفعالیت»
 سازد.رهنمون می« فرهنگی

 

 الزمۀ ارتقای کیفیت« ایفعالیت و تولید رسانه»

 ارتقای»نیل به  یدر راستاهدفمند  یاوارهنظام توانیرا مای رسانه اتفعالیت و تولیدفراگردِ 
که  خواهد بود ییو اجرا یافتنیدستاین ایده،  یدانست، و البته زمانسپهر رسانة کشور  «یفیتک

 یکتنها  توانیتعهد باشند، و نممهمه به آن انگیزه و عزم الزم برای تحقق آن وجود داشته و 

 

1. Mass Entertainment 

2. Culture 

3. Industry 

4. Unesco 

5. Copyright 
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 ینکهاهداف آن را داشت، چه اجمیع به  یابیرا مسئول آن دانست و انتظار دست یریتمد یک یا رسانه
چگونگی ارائه معطوف به  یشترب یفیتک ینا سپهر رسانهدر صنعت، در  یفیتک ارتقایروند  الفبر خ

 ها و تولیدات،این فعالیتآورد ره تردیدو بیاست ای و تولیدات رسانه هاو انجام فعالیتخدمات 
« 1کشورنظام تبلیغ فرهنگی »عملکرد به  یاست که متک «یفیتک ارتقاینظام » ینوعدستیابی به 
رویکرد و  ینچننیل به  یبرا واست آنها  عواملکارکرد چگونگی و  ایرسانه یواحدهاو مراکز و 

خود  ، الگوی2یزوا الگوی: الگوهایی مانند، تواند تصور شودمی یمتعدد یالگوها مندی،یفیت نظامک
 و الگوی 6فیتیک ینتضم ، الگوی5یفیتک یابیارز ، الگوی4متوازن یازکارت امت ، الگوی3یابیارز

مادی  یطشرا یاز ما،ن چگونگیبرهم ندارند و  یتیارجح . که البته این الگوها7یفیتمداوم ک ارتقای
مناسب  الگویکه  ای استهای فرهنگی و رسانهبه موضوعات و مقوله تسلط ما یزانو م و محیطی

نیل به کیفیت  انتخاب صحیح الگو و بکارگیری منسجم آن تاآنچه مهم است  کند.یم یینرا تع
مطلوب است و در این راستا، احراز و رعایت شرایط زیر برای انتخاب الگوی مناسب، الزم به نظر 

  رسد:می
 ی کشور؛فرهنگتبلیغ نظام  یننو یازهاینجامعیت و پوشش  .1

  تی مخاطب؛آ یازهایو ن یطبا شرارسانه  یقو قدرت تطب یریپذانعطاف .2

  بان خاص و عام نظام فرهنگی؛برداری توسط همة مخاطقابلیت بهره .3

  های مرسوم؛امکانات و پشتیبانیبا حداقل ای قابلیت اجرای رسانه .4

 ی؛نظام فرهنگ یجار گویی به مسائلقابلیت پاسخ .5
 ای.ها و تولیدات رسانهکنندگی فرایندهای مزاحم فعالیتتوان حذف .6

 

 اییفهنقش و وظ یدر خود دارا یک است که هر یغیتبل ی ـفرهنگ یهااز دستگاه یاکشور مجموعه یفرهنگ یغِنظام تبل .1
 هاییافته انتقال یفةو وظ سازندیکل منسجم را م یکرا دنبال کرده و  یهدف مشترک یکدیگر،مشخص بوده و در تعامل با 

 یفرهنگ یغِبه مخاطبانِ عام بر عهده دارد. در تبل یعموم یهارسانه یقرا از طر یفرهنگ هایفتهحاصل از پژوهش  یفرهنگ
و  یعموم هاییتها، سارسانه یما،مانند صداوس ییهانسبتاً عام است. دستگاه «یامموضوع پ»و  «گیرندهیامپ»و  «دهندهیامپ»

 یغِتبل»آنها  یکارکرد اصل یهم دارند، ول گیگرچه بعضاً کارکرد آموزشِ فرهن ی،مذهب هاییأتو همختلف، مساجد  یاتنشر
 (.12: مادۀ 1390 ی،انقالب فرهنگ یعال یاست )شورا «یفرهنگ

2. ISO Model 

3. Self-Audit Model 

4. Balanced Score Card 

5. Quality Assessment 

6. Quality Assurance 

7. Total Quality Management 
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 «ایفعالیت و تولیدات رسانه»مزیت رقابتی در 

 فعالیت و تولید در سپهر رسانه یذات های مهم ویژگیویکی از  «بودن یرناپذبترقا»بعضی معتقدند 
 است، یعنی تمتفاو یاربس یاقتصاد کاال و محصوالتنسبت به  ایرسانهتولیدات و کارکرد  است

تولیدات ها و فعالیت ،هستند یرپذرقابت ی،اقتصاد یک نظامکه اغلب کاالها و خدمات در  یدر حال
آثار و  .یر باشندناپذرقابتاین قابلیت را دارند که در مراتبی، و  کردهن یرویمنطق پ ینز اا ایرسانه

را  یداتتولحداکثری امکان جذب منافع  خود کنندگانیدهستند به تول یرناپذرقابتکه  یمحصوالت
 راوانیف یِجانب ثارواجد منافع و آکه اگر چه  یرپذرقابت هایو فعالیتمحصوالت  برخالف ،دهندیم

  .خود به همراه دارندکنندگان یدبه تول ، اما معموالً کمترین بهرۀ مادی را برایهستند
آنها  نشر ای،ی و رسانهتولیدات فرهنگآثار و  ینمأتتهیه و  ةمسال «1فرهنگ اقتصادِ» از منظر

و  تولیدات. رودکننده به شمار میو تعییناز امور مهم  یانم یندر ا یعدم دخالت دولت یاو دخالت 
، بعد از هر تولید و انتشار، این امکان و انتظار وجود دارد که مجدد هستند یرپذکه رقابت هاییفعالیت

 یرناپذرقابتفرد و منحصربه تولیداتِها و فعالیت با همان سبک و سیاق تولید و تکرار شوند. ولی
ستمرار و ارتقای کیفیت فعالیت ا»که بحث  است یلدل ینشوند و به همیم یدتولخلق و بار یکفقط 

این  یمحل تالق «سپهر رسانه»دارد و  یایژهو یتاهم ،«صنایع فرهنگی»در « ایو تولیدات رسانه
 ی ویژه است.و تقاضا هعرض

ای ها و تولیداتی در سپهر رسانههای چنین فعالیتها و ویژگیبا واکاوی و شناسایی مقوله
 انتظارِ نظام تبلیغ فرهنگی و عموم مخاطبان آن، مورد یهاارزش میمستق ارتباطِکشور و با اشاره به 

عرضه شده توسط  یهاو ارزشایِ بومی، ارائه شده در قالب فعالیت و تولیدات رسانه یهاارزش
 یهاارزش یسةمقامخاطب با چنانچه  نماید، وآن، رخ می «یرقابت یتمز» چگونگیالزامات و  ،رقبا

عرضه  یهابا ارزشخودی در مقایسه  ایهای رسانهتولیدات و فعالیت تمهید و ارائه شده توسط
 تریکنزد او، مورد نظر یهاارزشهای خودی با نیازها و احساس کند تولیدات رسانه ،رقباتوسط شده 

مقوله چند  یا یکدر  ای و صنایع وابسته به آن،این سپهر رسانهتوان گفت که یم و سازگارتر است،
شود یباعث م یتمز ینکه ا یبه نحو هستند. «یرقابت یتمز» یخود دارا یت به رقبانسب و مفهوم،

نائل شدن به اهداف، و در  ،«نظام تبلیغ فرهنگی کشور» ةدر عرص ها و تولیداتاین فعالیتکه 
 داشته باشد. یبرترنسبت به رقبا،  وی،قلب  یرو تسخ نزدیک شدن به مخاطب

 

1. Culture Economy 
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این  رو،پیشِ رقابتهای عرصه ینیو ع یواقع هاییائیپوموضوع و  این یبه مبان عنایت با
 برداری است:ی، در تعدادی از محورهای زیر، قابل توجه و بهرهرقابت یتمز

 مرکب؛رقابتی  یتساده در مقابل مزرقابتی  یتمز .1
 یدار؛پارقابتی  یتدر مقابل مز یموقترقابتی  یتمز .2

 ؛مطلقمزیت رقابتی در مقابل  ینسبرقابتی  یتمز .3
 یرمستقیم؛غمزیت رقابتی در مقابل  یممستقرقابتی  یتزم .4
 نامشهود؛رقابتی  یتمشهود در مقابل مزرقابتی  یتمز .5
 ؛یاپورقابتی  یتدر مقابل مز یتیموقعرقابتی  یتمز .6
 .نامتجانسرقابتی  یتمتجانس در مقابل مزرقابتی  یتمز .7

 یممفاهها و مقولهکه  است ینا یانگربهای نامبرده، و سلسله مزیت ینظر یمباناین  یبررس
بندی و ارائه زیر، تقسیم ةتوان در سه دستیمدر یک نگرش کلی، را  «یرقـابت یتمز»مرتبط با 

 کرد:
 ای؛ها و تولیدات رسانهفعالیت« محتوایی» هاییتمنابع و قابل یبر مبنا یرقابت یتمزالف( 
 ای کشور؛سانهتهیه و تولید آثار در سپهر ر« ساختار»کیفیت  یِتعامل ةشبکب( 
 نظام تبلیغ فرهنگی کشور.« ایزمینه» هاییژگیو یبرمبنا یرقابت یتمزج( 
که  ،است یتحائز اهم یاردو نکته بس ی،رقابت یتمز هایه و مؤلفهدر رابطه با مقول یطور کلبه

کیفیت و » یو دوم «یتو متعدد مز یدجد یهایهال یجادو ا یرقابت یتمز یجادکسب و ا» یاول
 منابع»شامل  یرقابت یتتحقق هدف اول هر سه دسته منابع مز یبرا که است «آن رسازییداپا

و  «ایهای تولیدات رسانهکیفی و ساختار و قالب هایبلیتقا» ،«هامحتوایی تولیدات و فعالیت
یرند، و قرار گ یبرداربهره وتوجه  مورد باید «ایهای رسانهای فعالیتیطی و زمینهمح هاییتقابل»

از  یمنحصر به فرد یبترک یجادانیز « 1پایدار یرقابت یتمز»دستیابی به  برای تحقق هدف دوم و
 نس،نامتجا یهااتکاء به منابع نامشهود و روش وارۀ ارتقای کیفیت،های نظامیتو قابلمحتوایی منابع 

مستلزم  «اییدات رسانهها و تولیدار فعالیتپا یرقابت یتمز» یراز ،کندیم یفاءرا ا یاکنندهییننقش تع
 یرقابت یتاز مز یدپذیریصورت است که تقل یناست و در ا فرهنگی راهبردی عمقو  یبهام علّا

و  و ناممکن شدهتوسط رقبا مشکل واسطة کیفیت منحصر به فرد آن، به ای کشور،در سپهر رسانه

 

1. Sustainable Competitive Advantage (SCA) 
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ها این فعالیت یرقابت یتموقع مانده و ازیمدت باقیو طوالن یدارپا رقابتی این عرصه، یتمز یجهدر نت
 د.شویم یانتصو تولیدات 

ها و فعالیتامروز  یرقابت یازهایاست که ن یندیفرا «یدارپا یرقابت مزیت»بدیهی است 
 و کندیم ینمأت یندهآ یرقابت یازهاین ینمأآن جهت ت یرا به موازات تواناسازای تولیدات رسانه

 شود:یرا شامل م یرز یاساس هاییانو بنبوده  یاپو یتماه یدارا یندیفرا ینچن
 یتمزیک  یست،نامحدود ن ایرسانه یچهمحتوایی  هاییتکه منابع و قابل یتواقع ینا یرشپذ با .1

 ؛گرا و نگهدارنده محور استحفاظت یتماه یدارا، «کیفیت»همچون  یدار،پا یرقابت

بوده و رسانه  ایلیاتی و زمینهفضای عم یبا الزامات رقابت یمستلزم سازگار یدارپا یرقابت مزیت .2
 گردد. ، لحاظو اجرا هایطراحدر  «ارتقای کیفیت» باید

که با فراتر رفتن از  یگرا باشد. به نحویندهو آ یبر نگاه راهبرد یمبتن باید یدارپا یرقابت مزیت .3
به  یدنو رس هایتبلندمدت قابل ةتوسع یبرا« ارتقای کیفیت» ها،یتمنابع و قابل یجار یریتمد
 تمرکز داشته باشد. ی،راهبرد یتمز

ای ها و تولیدات واحدهای رسانهفعالیتمجدد  یدر واقع استاندارد مهندس ی،رقابت پایداری در مزیت .4
کیفیتِ ساختاری و محتوایی  بایستةبه موقع و  و ارتقایبه شناخت  یادیکه تا حدود زاست  کشور

 دارد. تولیدات آنها بستگی
  

 «پیرو»و « روپیش»رسانۀ   

ها و تولیدات در مند در کیفیت ساختار و محتوای فعالیتتوان از نظر دور داشت که ارتقای نظامنمی
نظام تبلیغ فرهنگی »سپهر رسانه، مستلزم برخورداری از عمق راهبردی و تعالی اصول و قواعد 

رخوردار باشد، پشتوانة مند بوده و از غنای الزم باست. اگر این فراگرد به اندازۀ کافی توان« کشور
مند برای  ارتقای سازی نظامشود و نه تنها زمینهمحسوب می« ای کشورسپهر رسانه»مناسبی برای 

ای است، بلکه نقطة اتکاء و ضامن تعالی محتوای آنها نیز های رسانهکیفیت آثار، تولیدات و فعالیت
آورد. کنندگان و مخاطب به ارمغان مییهخواهد بود و خودباوری و اطمینان خاطر را برای تولید، ته

بندی کلی فرهنگی، کشورهای جهان به دو دسته تقسیم این در حالی است که در یک تقسیم
ای و در مقابل های رسانهدهندۀ تولیدات و فعالیتدر تولید و اشاعه« روپیش»اند؛ کشورهای شده

مخاطب آنها هستند و در تمام جهات و چون و چرا، کننده، که ناخودآگاه و بیهم جوامع مصرف
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( به دلیل اینکه گردانندگان اصلی صنایع 1994) 1شوند. اسکلیرمحسوب می« پیرو»ها عرصه
را نیز تحت کنترل و سیطرۀ همان « فرهنگ»داند، می« هافراملی»رو را فرهنگی جهانی و پیش

صنایع فرهنگی »گردانان اصلی در را بازی« های فرهنگیفراملی»هم   2داند. شیلرها میفراملی
 (. 1989:190داند )می« جهان

البته در این میان بعضی از کشورها هم هستند که سعی دارند در چرخة این دو قطبی قرار 
سازی و به اصطالح کاری و مشابهها و تولیدات مذکور و با دستنگیرند و با نقد و تحلیل فعالیت

ای در خودکفایی و عدم وابستگی و تبعیت فرهنگی و رسانه آنها، به نوعی سعی« 3سازیبومی»
های ها و فراملی( با اشاره به قدرت فراگیر و رو به رشدِ کمپانی1989) 4دارند. در این رابطه، گوبگ

ها، باعث سرازیر شدن دهی نظام بازار جهانی به وسیلة سرمایة فراملیغربی، معتقد است که سازمان
های هدف شده که در دراز مدت، باعث ایجاد و تثبیت رهای پیرامونی و جامعهسرمایة زیادی به کشو

ای غرب در حال حاضر به رسد که منظومة رسانهشود و به نظر میسلطة فرهنگی غرب بر آنها می
گذاری و مداخلة ای بپردازد، بر سرمایهکه فقط به تبلیغ و صدور کاالهای فرهنگی و رسانهجای آن

ای کشورهای هدف نیز اقدام کرده است، که این ثری در صنایع فرهنگی و رسانهنامحسوس و مؤ
ای جهان تثبیت سازد تا سلطة خود را بر بازارهای فرهنگی و رسانهاقدام نه تنها آنها را قادر می

دهد. مثالَ غربی را می 6گراییو مصرف 5داریکنند، بلکه به آنها توان بسط و گسترش عقاید سرمایه
های محلی، باعث فراگیر ای برای کشورهای هدف با زبانهای تلویزیونی ماهوارهس کانالتأسی

ها بر محور تولیدات و شدن هر چه بیشتر گسترۀ مخاطب در جوامع مذکور و معطوف شدن ذهن
نیز در « هاسازیبومی»ای آنها شده است و حتی منافع مادی و معنوی های رسانهنتایج فعالیت
را به دنبال داشته « 7نفوذ فرهنگی»جویانة آنها قرار گرفته و های سلطهالشعاع سیاستمواردی تحت
( معتقد است که امروزه محصوالت فرهنگیِ غربی، تسلط و غلبة 1999) 8سوناست. تاملین

 

1. Emeritus Leslie Sklair 

2. Herbert Irving Schiller 

3. Localization  

4. Thomas H. Guback 

5. Capitalistic 

6. Consumerism 

7. Cultural Influence 

8. John Tomlinson 
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سازی که غلبة ای جهان به دنبال داشته است. مانند صنعت فیلمغیرانکاری را در بازارهای رسانه
 المللی، گسترش داده و تثبیت کرده است.بازارهای بین خود را بر

( نیز معتقدند: توسعة اقتصادی همیشه تأثیرات قابل توجهی را بر 1989) 1رابینز و همکارش
های اقتصادی فرهنگ، هویت و سبک زندگی گذاشته است. آنها معتقدند که جهانی شدنِ فعالیت

توانیم از یک فرهنگ گویند: حاال میکی دارد و میای، رابطة نزدیبا ارتباطات فرهنگی و رسانه
ای که سعی بر نزدیک و یکسان کردن سبک زندگی در تمام جهانی صحبت کنیم. فرهنگ و رسانه

ای که در هم با تکیه و تأکید بیشتر بر بازارهای هدف محصوالت فرهنگی و رسانهدنیا را دارد، آن 
شدن را چهرۀ جدید امپریالیسم ( جهانی1997) 2همکارششود. هرمن و هالیوود تولید و ساخته می

دانند و یکی از دالیل اصلی این أمر را تمرکز قدرت تولید محصوالت ای میفرهنگی و رسانه
افزاری در زمینة ارتباطات در دست تعداد کمی از گردانندگان انحصاری در صحنة افزاری و نرمسخت

هستند؛ نظامی که در جهت منافع « 3نظامِ بازِ جهانی»تار یک دانند. گردانندگانی که خواسجهانی می
ایِ ها و تولیدکنندگان آثار و تولیدات رسانهآنها و بر اساس افزایش قدرت هر چه بیشتر برای شرکت

 فراگیر تعریف شده است.
ه در حال حاضر یک رابطة نابرابر و غیرمتوازن فرهنگی بین غرب و بقیة دنیا برقرار است ک      

های اطالعاتی به وجود آمده است و سعی در های جهانی و فناوریاین رابطة نابرابر از طریق رسانه
را دارند، فرهنگی جهانی که تحت کنترل تصاویر « 4فرهنگ جمعی جهانی»تبلیغ و گسترش یک 

( 2000) 6(. بر طبق نظر توسو1389:103جوال، ابوطالبقرار دارد )« 5تبلیغات جمعی»های و روش
الشعاع خود قرار دهد و آنها را در معرض یک فرهنگ ممکن است که هویت ملی افراد را تحت

های های فرهنگ غربی است، قرار دهد. او معتقد است که این مغولجهانی که بیشتر دربردارندۀ پیام
ست کنند. آنچه مشخص اداری، یعنی سود بیشتر را دنبال میفراملی، همان اهداف تاریخی سرمایه

طور مشخص و معناداری ای در جهان، روابطی است که هنوز هم بههای رسانهروابط، فرایندها و پیام
های وابسته به آن استوار ای و تولیدات و فعالیتبر پایة نابرابری و میزان وابستگی فرهنگی و رسانه

 است تا اینکه انتظار داشته باشیم بر تعامل فرهنگی استوار است.

 

1. Kevin Robins & Frank Webster 

2. Andrew Herman. & Vincent Mosco 

3. Open International Order 

4. Global Mass Culture 

5. Mass Advertising 

6 Daya Kishan Thussu 
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 تقای کیفیت در سپهر رسانهنظام ار  
ای کشور، در سپهر رسانه« نظام ارتقای کیفیت»از آنجا که در این تحقیق برای مطالعة و واکاوی 

اهمیت دارد و با عنایت به قرابت و « 3مندنگرش نظام»و « 2نظام» 1توجه به مقتضیاتِ فراگردِ
نگرش »العه و بررسی پیرامون بر مط، عالوه«4سازمان»و « نظام»همسانی ساختار و کارکردهای 

، در ادامه و برای تکمیل ادبیات موردنیاز این بخش، نگاهی به «رویکرد سیستمی»و « مندنظام
 یا همان سیستم داریم.« نظام»ساختار 

 متشکل است از: اجزای یک نظام
 ،6یازنجیره باشد؛ تواندسه نوع میو شود عناصری که وارد سیستم مییعنی ؛ 5دادالف( درون

 ؛(1381:106 رئوفی،) 8بازخور و 7تصادفی
گیرد صورت می هادادکه بر روی دروناست جریان عملیات یک سیستم به معنی ؛ 9ب( فرایند

 (؛124: 1381بند، )عالقه شودو بر ارزش و سودمندی آنها افزوده می
مجاور های که یک سیستم به محیط خود یا سیستماست چیزهایی به معنی ؛ 10دادج( برون 

آنچه که یک سیستم با هدف قبلی )طبق انتظار( یا اتفاقی )غیرمنتظره( تولید ، و کندخود صادر می
 ؛کندمی

داد بازخورانده عنوان اطالعات به درونها بهیندی است که در آن بخشی از ستادهافر :د( بازخور
 ؛سازدمی 11شود و به این ترتیب، سیستم را خودکنترلمی

گذارد. به عبارت دیگر، پذیرد و بر آن اثر میتأثیر می 12محیطی هایمؤلفهاز که  :( محیط نظامه
اقتصادی( بر هم  و سیاسی محیطی )مانند عوامل طبیعی، فرهنگی، اجتماعی، هایمؤلفهو  نظام

 

1. Process 

2. System 

3. System Approach 

4. Organization 

5. Input 

6. Chain 

7. Accidental 

8. Feedback 

9. Process 

10. Output 

11. Self-control 

12. Environmental Component 
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دهند که اگرچه تشکیل می هاییمؤلفهرا  نظاممتقابل دارند. به این ترتیب محیط  1کنش و واکنش
شود. بنابراین  نظامتواند موجب تغییراتی در نیستند، اما با تغییر در هر یک از آنها می نظامجزء 

 تأثیر نظامثر باشند یا از ؤم نظامتوانند در وضع شامل کلیه متغیرهایی است که می نظاممحیط 
 .(1974:39، 2و روبرت )جاگر پذیرند

 

 مند در سپهر رسانهاهمیت نگرش نظام

د و مبتنی شوهای سیستمی و اقتضایی به مدیریت محسوب میجمله رهیافتاز «مندنگرش نظام»
و بر این اساس در  یافته در نظر گرفتنظام منزله یک کلِرا به سیستمبر این تفکر است که باید 
، 3)کنتز و همکاران شودمیها استفاده ها برای حل مسائل و اتخاذ تصمیماین نظریه، از تحلیل داده

داخلی و  هایسازهو  هامقولهبا در نظر گرفتن چارچوبی برای تجسم  مندنظامهیافت ر .(59:1988
و « سیستم اصلی»، «هاخرده سیستم»در قالب یک مجموعة واحد، به شناخت  یک نظامخارجی 

-برنامه عملیاتتوان با در نظر گرفتن ین ترتیب میه اکند. بکمک می« پیچیدۀ محیط ابر سیستمِ»

و ارتقای ، برای بهبود فعالیت نظامارهای انجام شده توسط هر خرده سیستم از ریزی شده و ک
 اقدام کرد.مربوط  های نظامدر مسیر تحقق ماموریتهای آن کیفیت تولیدات و فعالیت

زنده  یک سیستمهای از آن جهت توصیه شده است که برای درک پیچیدگی مندنظامنگرش 
همه  مند؛نگرش نظام (، و1381:569، 5استیونو جی 4ریتز)شف شودبه صورت بالقوه مفید واقع می

 ، مشخص نموده و آنداردآنها تأثیر  نظامِهای کند تا محیطی را که بر فعالیتمدیران را ترغیب می
-اثر ای کشور در راستایدر سپهر رسانه مندنکوداشت نگرش نظام. (1390:36 6)رابینزرا بشناسند 

اگر قسمتی  است،هم ه های فرعی مرتبط بمتشکل از قسمت این نظامکه  به این معنا استبخشی 
تبلیغ فرهنگی تأثیر خواهد داشت. حال  نظامبر عملکرد کل  شضعیف عمل کند، اثر عملکرد آن،از 

ای ها و تولیدات رسانهدر مسیر فعالیت «کیفیت»اگر اختالل و کاستی در مؤلفة با اهمیتی همچون 
گیرد، چه اینکه الشعاع آن قرار میتحت« نظام تبلیغ فرهنگی کشور»ل است، بدیهی است که ک

 .محیطی است هایمؤلفهثر با ؤمستلزم آگاهی و تعامالت م آن، اثربخشی

 

1. Action and Reaction 

2. Daniel J. Gouger & W. Knap Robert 

3. Harold Koontz & Others 

4. Jay M Shafritz 

5. Stephen Jay Gould 

6. Stephen P. Robbins 



 های دیداری و شنیداریرسانه علمیفصلنامه  ║ 132

║
 
 

 
ال

س
 

13
رۀ 

ما
 ش

،
31 ، 

یز
پای

 
13

98
 

 مندبندی هدفطبقه

ها به چهار دسته تقسیم دهندۀ آن، سیستممند یک نظام و اجزاء تشکیلبندی هدفبا عنایت به طبقه
های فرهنگی و ( سیستم3دار؛ های جان( سیستم2ی ماشینی جبری؛ ها( سیستم1شوند: می

های نظام است مشخص گفتهپیشهای نظام بررسیبا  .محیطیهای زیست( سیستم4اجتماعی و 
 توجه باگیرد، ای را هم در برمیفرهنگی و اجتماعی که صنایع فرهنگی و فعالیت و تولیدات رسانه

 و محسوب شدهها نظام ترینپیچیده ازهیتِ انتزاعی و سیال آنها، و ما شده انجام بندیدسته به
 . استآنها  مختلفهای ویژگی و هامقوله شناسایی جهت یزیاد دقت مستلزمآن  تحلیل

 
 هابندی نظام. طبقه1جدول

 

تواند به مند در موضوعات مختلف میهایی که نگرش نظامبر این اساس و با در نظر داشتن آورده
ای، در مند به ارتقای کیفیت در فعالیت و تولیدات رسانههمراه داشته باشد. منافع نگرش نظام

 :بینی استمحورهای زیر قابل پیش

 ؛منابع و زمان جویی درصرفه .1

 منابع تحقیق؛اعتماد به  احساس نیاز به مطالعات و افزایش .2

 ای؛ات و تحقیقات رسانهمطالع عمق راهبردی و کارآمدی یشافزا .3

 ی؛تکرار تحقیقاتاز انجام  یریجلوگها و مندی از سلسلة پژوهشبهره .4

 ای.های رسانهفعالیتدر تبدیل نتایج تحقیق به اثر و محصول کاهش زمان  .5

مند کیفیت تولیدات مذکور در قالب محورهای زیر قابل که بر این اساس مراحل بررسی نظام
 بندی است:دسته

فهم مسأله و طراحی سؤاالت مناسب و راهگشا، در ضمن توجه به جزئیات، از جامعیت  .1
 الزم نیز برخوردار باشد و محورهای معمول زیر در طراحی آنها رعایت شده باشد:

 از حیث
 مندیهدف

 کلیّ

 موجودات زنده های فرهنگینظام مندهدف

 هاماشین های زیستیسیستم مندغیرهدف

 مندغیرهدف مندهدف  

 مندی اجزاءاز حیث هدف  
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 ؛1الف( در نظر داشتن میزان مخاطب عام
 رسانه؛ 2کنندۀ میزان تأثیر و مداخالتب( مشخص

 ای؛های رسانهسنجه 3ج( قابلیت کنترل و مقایسة
 ای؛های رسانهفعالیت 4کنندۀ نتایج بایسته و رفتارید( مشخص

 و مطالعة مسائل. 5رعایت موازین و هنجارهای رسانه در طراحی (ه
 ۀنحو و تمام مراحل کار، باید با رعایت جزئیات: که دستورالعمل کیفیتتدوین اولیة  .2

 .شود دارانهبرداری جانباز بهرهشود تا مانع  نوشته وضوعاتجستجو و انتخاب م

 .ای برای مطالعه و بررسیموضوع و محورهای رسانهانتخاب  .3

 دن.ای شمرتبط با مسأله و محورهای انتخابی برای رسانه 6استخراج اطالعات .4

 .ایهای رسانهیج فعالیتکاربرد نتا یبرا 7و بررسی مطالعه یفیتک .5
 ها.ش از تمام مراحل فعالیتگزارتهیة و تدوین  .6

 9اینامه و راهنمای رسانهشیوها به ر آن یدبا «8مندبررسی نظام»فوق و  رعایت و انجام فراینداز  پس
و پیروی تا قابل استفاده  تدوین کرد 10نامه، دستورالعملشیوهآن  یاجرا یکرده و سپس برا یلتبد

 یول راهنما براافلوچارت و جدنقشة راه، از  یامجموعهشامل  ی،دستورالعملچنین در واقع  .باشد
 ای خواهد بود.ها و تولیدات رسانهکیفیت در فعالیت مندبررسی و تحقیق نظام یککردن  ییاجرا

 

 مند در سپهر رسانههای نظامبررسی

ای کشور، حداقل در مطالعاتِ موردنظر پیرامون نظام ارتقای کیفیت در سپهر رسانه بر این اساس
 مراتبی که باید رعایت شده و مورد توجه قرار گیرد به قرار زیر است:

 

1. Population 

2. Intervention 

3. Comparator 

4. Outcomes 

5. Design 

6. Data Extraction 

7. Quality Assessment 
8. Systematic Review 

9. Media Guideline 

10. Protocol 
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بررسی »ای برای نیل به یک ها و تولیدات رسانهشایسته است در مقولة ارتقای کیفیت در فعالیت. 1
 شود.استفاده  «2شدهتصادفی کنترلهای آزمایش»از  «1مندنظام

آن و دستاورد ارزش معموالً  ،نبودن گروه کنترل تصادفی یلدله ب« 3تعیین کنترل رسانه»روش . 2
 کمتر است. «شدههای تصادفی کنترلآزمایش»از 

های یاستسدر بلکه  یمانکرده یجادا ییریما تغ یعنی 4ایمداخلهتجربی و نیمههای شبهبررسی. 3
 کنیم،یم یسهرا مقا آنهااز  5فقط قبل و بعد ه و ماشد یجادا ییراتیتغبه تدریج  ای،گی و رسانهفرهن

ای مورد نظر، قبل و بعد دو مرحله است؛ یکی مقایسة مفاهیم شاخص فرهنگی و رسانهکه شامل 
تبلیغ  امنظ»رویة خاصی در  مثالً است. 6از تغییرات، و دیگری انجام این مقایسه در مقاطع مختلف

و قبل و بعد از  شودای، توصیه و اجرایی میدر خصوص فعالیت و تولیدات رسانه« کشور یفرهنگ
باال رفتن ارزش  یبرا کنیم، و همچنینیم یسهرا مقاای آن جریان یا هنجار فرهنگی و رسانه آغاز،

یسه مقاا آنهو اثرات کرده  یبررسجامعة هدف، مختلف های و الیه آن را در سطوح بررسی، ینا
 شود.می

که در آن است  8یااز مطالعات مشاهده یاگونهو  یطول ةمطالع ینوع 7یگروههم ةمطالع. 4
هم  باای ة هدفِ تولیدات رسانهموجود در جامعو گروه بلکه دو روند  گیردیصورت نم یامداخله

ارهای مورد انتظار در یک وضعیت فرهنگی یکسان؛ کسانی که موازین و هنج مثالً شوند،یم یسهمقا
کنند و عدۀ دیگری که هیچ است را رعایت می« نظام تبلیغ فرهنگی کشور»از رسانه که ملهم از 

در یک مقطع زمانی را گروه دو  یناتوانیم میو ما  توجهی به قوانین و هنجارهای مذکور ندارند
  کنیم. یسهمقاای مورد نظر های فرهنگی و هنجارهای رسانهبا استفاده از داده خاص

که البته شاهدی نسبتاً « نظام تبلیغ فرهنگی کشور»در عرصة  9داشتن بر نظرات کارشناسیتکیه . 5
 قابل اعتنا و انجام است. 10تمرکز گروهیدر قالب ضعیف محسوب شده و 

 

1. Systematic Review 

2. Randomized Control Trial (RCT) 

3. Media Control Definition (MCD) 

4. Quasi Experimental 

5. Before_After 

6. Time Series 
7. Cohort Study 

8. Observational Study 

9. Expert Opinion 

10. Focus Group 
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 «نظام ارتقای کیفیت»ارکان و ماهیت 

 اند از:سپهر رسانه عبارت حداقل اجزای الزم برای تحقق و دستیابی به نظام ارتقای کیفیت در
محصول  یک تهیه و تولید یالزم براو ویژگی حداقل استاندارد لزوم دارا بودن : 1یورودالف( 

 ای.مؤثر رسانه و فعالیت

 ای.های رسانهفعالیت یاجراواضح و روشن تهیة تولیدات و : روند 2ایندفرب( 

 تیجة مطلوب و قابل دستیابی.ای و نتولیدات قابل انتظار و ارائة رسانه: 3یخروجج( 
باشند  6یا استاندارد مسیر و مبنا 5، حداکثری4توانند خاستگاه استانداردهای حداقلیاین اجزاء می

ها مصادیق تولیدات و فعالیتو  یطبا توجه به شرا موازین و مقتضیات آنها الزم است ینتدو و برای
و « نظام تبلیغ فرهنگی کشور»با اهداف  جهتهمکه  شود یفتعر ییاستانداردها در سپهر رسانه،

 یی،استانداردهاچنین  ینتدو یدر واقع برا .دنباشو با کیفیت  و سودمند جرااقابل حال، در عین
ای ها و تولیدات رسانهنیازمند برنامه و نقشة جامعی در نظام تبلیغ فرهنگی در خصوص فعالیت

رودی آن، برای بکارگیری هر یک از عناصر در ابعاد مند و قابل اجرا که در وای نظامهستیم، برنامه
ها و شناخت فایده سنجی و ارزیابی دقیق هزینةافزاری یا مغزافزاری، نیازمند امکانافزاری، نرمسخت

 های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعة مخاطب هستیم.مسائل و مقوله
 
 
 
 
 
 

 اجزای نظام ارتقای کیفیت در سپهر رسانهارکان و  .1شکل 
 

 

1. Input 

2. Output 

3. Process 

4. Minimalistic Standard 
5. Maximum Standard 

6. Standard Range 
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نباید اکتفا  1شواهدمصادیق و به  در نظام تبلیغ فرهنگی، تنها یمل هاییتاولو یینتع یالبته برا
 یهاو بحث فرهنگی و اجتماعی هایدغدغه ی،عموم هاینیازها و نگرانی هایی مانندمقوله کرد،

ی کیفیت استانداردهالزوم ایجاد و تدوین  اینکهچه  ،هم مطرح است آموزشی، تبلیغی و تربیتی
کل  یدباای و رسانه شود و صنایع فرهنگیمحسوب می یملفراگیر  یهااز برنامه ایها رسانهفعالیت
استانداردها، در تدوین  آنها اقبال کرده وکند تا  یررا درگای کشور فرهنگی و رسانهفعال  ةمجموع

ها و تولیدات یی نظام ارتقای کیفیت برای فعالیتاجرا هایعملو دستورال ة جامعها، برنامروال
 .ای کشور، مشارکت فعال داشته باشندرسانه

 

 ایتکیه بر مصادیق و شواهد رسانه

های تغییر و تحول، که دانش و فرهنگ را همیشه در حال تحوّل و تکامل دانسته نظریهتوجه به  با
 یشافزا ینو ا یابدیم یشدو برابر افزامیزان  ، بهباریکهر پنج سال  یدانش بشر»و معتقد است 

(. در مقابل نیز هر پنج سال، 187: 1379، اشتپ)« دهدیو تحول قرار م ییررا در حال تغ یزچهمه
های گذشته، دیگر ارزشمند و قابل اعتنا نیستند و شایسته است برای جبران این نصف مطالب فته

و نظرات کارشناسی، به دلیل مواجه بودن با محورهای زیر، بر نقیصه، در کنار مراجعه به منابع 
 تکیه و توجه بیشتری داشته باشیم:« ای و مبتنی بر شواهدمصادیق رسانه»

 ؛استو روزآمدی  ییردر حال تغ تبطمر هایدانش .1

 ؛استو احاطه  بندیجمعقابل یرو غ یادز ید،جد حجم مطالبِ .2

 یست؛ن یفکا یعلم پشتوانة یدارا یدمطالب جد ةهم .3

 .وجود داردای و فرهنگی رسانه مصادیق ینب ییتضادهادر مواردی  .4

ای مبتنی بر شواهد، های رسانهالبته باید توجه داشت که ارتقای کیفیت تولیدات و فعالیت
این  در .است« 2مندبررسی نظام»اول آن  ةاست و مرحل و مقدمات متعددیمراحل طی  نیازمند
ای در نظر گرفته های رسانهو مصادیق تولیدات و فعالیتموضوع  پیرامون ما شواهد موجود رابررسی 

برداری مورد بهرهدغام و ، امندطور نظامهها را بیافته یتاًو نها کنیمیم 4منتقدانه و 3یفیک یابیارز و
 5نگری و سوگیریجانبهاین سیر، کاهش امکان یکمند بودن نظام یکی از خواص .دهیمقرار می

 

1. Evidence 
2. Systematic Review 

3. Quality Evaluation 

4. Critical Evaluation 

5. Bias 
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و  یاتبا چه خصوص ایهمطالعبررسی و که اگر از ابتدا روشن باشد چه نوع  یمعن به ایناست، 
خود را  هایفرضیشمطالعات مناسب و هماهنگ با پ تواندیمحقق نم ی، موردنظر است،اهداف

روشن  سوال کامالً یکدنبال پاسخ به در چنین فراگردی ما به  .نادیده بگیردرا  یگرانانتخاب و د
ای متفاوت در محصول یا فعالیتِ رسانهدو  یسةصورت مقاه بتواند می که عمدتاً یمهستو مشخص 

 جهت دستیابی به کیفیت برتر و ارتقای کیفیت در سپهر رسانه است.
 

 ایرسانهمهم  رویدادهای یلتحل ها دربایسته

 یزیمم» یهاروشمصادیق و از از منظر نظام تبلیغ فرهنگی، خود یکی مهم  یعوقا تحلیل
های خاص کمیتهجلسات  در و رویدادهای موردنظر و قابل تأمل، یعاست که در آن وقا «ایرسانه

رتبة  یع،وقااین  یل. در تحل1شودیم یلتحلبحث و متمرکز ساده و  بررسی و به صورت تخصصی
ه و نظرات همبهتر است افراد با عناوین شغلی مختلف حضور داشته بلکه  یستمهم ن سازمانی افراد

توصیف، بدیهی است  ینبا ا گرفته شود. کارواقعی و کارگشا، ب تحلیلبه  یدنرس یکنار هم برا در
جلسات رسمی همیشگی و موضوعی در این موارد چندان کارگشا نیست. در نظر داشتن موارد و 

 شود:های تحلیل رویدادهای مهم در سپهر رسانه محسوب میهای نشستمحورهای زیر از بایسته
 ؛2وی و شناسایی کامل رویداد مهمواکا .1

 ؛اطالعات واقعهثبت کامل و جزء به جزء  .2

 ؛3علت آنها ییو شناسا یلتحل .3

 ؛عدم تکرار موضوع یالزم برا بندی پیشنهادات و تمهیداتجمع .4

 .در موارد مشابهشده بینیتدوین و آمادگی ارائه و انتشار مستندات و تمهیدات پیش .5
 

 اینهرسا مهم یعوقا یلتحل الزامات

 وشود فهم  های مختلف،تخصص و فعالیت که در آنای رشتهبه صورت میان 4گروه یلتشک .1
  ؛شود یترعا یگرانتوجه به داصل و  یگردهای و تخصصاز نقش  یتحما

 

1. Facilitated Case Discussion 

2. Significant Event Audit 

3. Significant Event Analysis 

4. Team Building 
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از مخاطرات فرهنگی و اجتماعی   1ها، سالمت روحی و ایمنی مخاطبهدفترین یکی از مهم .2
ها و شناسی فعالیتفرایندهای نظام تبلیغ فرهنگی و آسیباصالح با هدف  باید رویدادها .است

 ؛مقصرو معرفی موردی  صرفاً یافتنو نه ای صورت پذیرد، تولیدات رسانه

ای نظرات در حیطة هنجارهای فرهنگی و رسانهامکان ابراز نقطهشود که  یجادا باید فضایی .3
  ؛و مشارکت و موافقت جمع جلب شود وجود داشته،

نظام یادگیری و  یبرا یابزارباید در نظر داشت که مهندسی تحلیل رویدادهای مهم، خود  .4
  شود.ارتقای ذائفة مخاطب نیز محسوب می

 

 یع و رویدادهاوقا یلتحلسؤاالت مهم در 
طور معمول، در هنگام مواجهه با رویدادهای مهم در نظام تبلیغ فرهنگی، باید توجه داشت که به

 های زیر، باید وجود داشته باشد: و پاسخ دادن به سؤاالتی از جنس پرسش آمادگی مواجهه

  یست؟چاز منظر نظام تبلیغ فرهنگی کشور مهم  های رویدادمؤلفه .1

 ؟ گیرندبیشتری داشته و مخاطب آن قرار میآن نقش  در اقشاری از جامعهچه  .2

 ؟ وقوع چنین رویدادهایی استموجب  یچه عوامل .3

 ؟ رویدادی مواجه شد ید با چنینچگونه با .4

 ؟ است یرپذامکان یگریدای رسانه هایبرخوردنوع چه  .5

 الزم است انجام شود؟ ای برای این مواجهة رسانه یاقداماتتمهیدات و چه  .6

 قابل ثبت است؟ ایینده فعالیت و تولیدات رسانهآ یبرا ییهادرسچه تجارب و  .7
 

 روش پژوهش. 3

ر اینجا استفاده شده است، راهبرد پژوهشی مورد های تحقیق کیفی، روشی که دز میان روشا
و  یریتمورد استفاده در مطالعات مد یفیهای کراهبرد است، که از« 2مطالعة موردی»پژوهی یا 

 ی آنهازمان حال را در بستر واقع رویدادهای است که یتجرب یپژوهراهبرد  ینوعو  است هانظام
نباشد. طور واضح مشخص به اش،زمینهو  ن رویدادآ ینب یکه مرزها یزمان خصوصاً ،کندبررسی می

و  ایفعالیت و تولیدات رسانهخاص  یطشرا یقبررسی عم یبرا یشترها بمصاحبهاین تحقیق،  در
  شده است.آن استفاده ای رسانهو بستر خاص های نظام کیفیت در این عرصه بایسته ینب ةرابط

 

1. Audience Safety 
2. Case Study 
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نظر دارند،  موردی در ةگوناگونی را برای مطالعهای پژوهشگران هدف» :گویدمی (9951) 1استیک
و چون مطالعه موردی ابزاری،  ابزاری، تقسیم کردجمعی و باطنی،  ةرا به سه دست هاآنتوان که می

گیرد تا پژوهشگر های عمیق صورت میصورت بررسیشود، بیشتر بهمی نظریباعث بهبود تبیین 
گانة همچنین در این تحقیق از میان اشکال سه« .مدخارجی را بهتر بفه نظریبتواند بعضی مسائل 

استفاده شده است، چرا که این رویکرد  «2مطالعة موردی توصیفی»طراحی مطالعة موردی، رویکرد 
کاربرد دارد و در این تحقیق های پژوهش، گیری، قبل از اعالم پرسشجهتو تبیین برای شناسایی 

بستگی آن علمی و امتیاز  شود و البته مزیتمشخص  دااز ابتماهیت واحدهای پژوهش  باعث شد تا
 آتی در تحقیقات هافرضیه خلق ساززمینه دتوانمیدر این عرصه نیز و  محقق داردبه توان اکتشاف 

 باشد.  یارسانه هاییتو فعال یداتتول یفیتک یرتقاادر خصوص نظام 
شیوۀ بیان شده توسط هابرمن  میان سهاز  ی این رویکرد،هاداده یلتحل یبرا در این تحقیق

سازد که ای را فراهم میاستفاده شد، چون این شیوه، زمینه 4یریکرد تفساز روی ،(1994) 3یلزمو 
از  ایمجموعه متن و یکرا به عنوان  های اجتماعی متناظر آنای و کنشرسانه هاییتفعالبتوان 

این  ای همها واطالعات مشاهدهحبهمصا یلتحل یبرا در نظر گرفت.خاص  یبا معان تولیدات را
با رویکرد انتخابی،  طرح، نظری یریگبسته به جهت و شده یلآنها به متن تبد امکان تمهید شد تا

روشن ساختن  «یرتفس»، هدف از 6یکوتنهرماز منظر  :دارداظهار می 5یلورتکه چنانتحلیل شوند. آن
 مورد مطالعه است. یدۀبه پد یو معنابخش

از مصاحبة عمیق در این تحقیق به محقق اجازه داد فهم بهتری از منطق زیربنایی  استفاده
های منطقی و خردمندانه تولید ها در سپهر رسانه به دست آید فتهنظام کیفیت تولیدات و فعالیت

کرد. بر اساس تعاریف ارائه شده  7سازیشود، تا جایی که بتوان آنها را به شکلی مناسب، بومی
کنندگان در این تحقیق از میان مدیران واحدها نظام ارتقای کیفیت و سپهر رسانه؛ مشارکتپیرامون 
های فرهنگ و رسانه و مدرسان و کارشناسان نظام تبلیغ فرهنگی، اعم از حقیقی و حقوقی و حوزه

اندرکاران فرهنگ و رسانه به این علت بود که با انتخاب شدند. انتخاب تعدادی از مدیران و دست

 

1. Robert E. Stake 
2. Descriptive Case Study 

3. A.M. Huberman & M.B. Miles 

4. Interpretive Approach 

5. Charles Margrave Taylor 

6. Hermeneutics 

7. Contextualize & Localization 
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توجه به تخصص و تجربة اجرایی آنها، اشراف بیشتری به مسائل و نقاط ضعف و قوت، و چگونگی 
ای داشتند و بهتر و بیشتر به اهمیت و ضرورت آن واقف های رسانهو کیفیت تولیدات و فعالیت

 بودند.
ی ها، ترتیب منطقی رعایت شد. به این صورت که ابتدا براآوری دادهدر این مسیر برای جمع

گویی، اطالعات مهم و مؤثری در راستای هدف پژوهش را انتخاب دقیق افرادی که بتوانند با پاسخ
، بر 1های هدفمندبا انتخاب نمونه»آوری و ای، جمعارائه کنند، لیستی از واحدهای فرهنگی و رسانه

کیفی کمک  صورتی که به افزایش اعتبار درونی تحقیق، به2گی اطالعاتاساس جامعیت و پُرمایه
برداری شد. از آنجا که در تحقیق کیفی، حجم نمونه از ابتدا (، تهیه و بهره2003، 3)رائو و پری« کند

بینی نیست. بنابراین از بین افراد منتخب، مصاحبة حضوری با کسانی که حاضر به مصاحبه قابل پیش
صورت غیرمستقیم از سؤاالت بهساختاریافته انجام شد و از طریق این بودند، با سؤاالت باز و نیمه

ای های رسانههای نظام ارتقای کیفیت تولیدات و فعالیتها و چالششوندگان در مورد ضعفمصاحبه
پرسیده شد و در موارد الزم، توضیحات بیشتری نیز از آنها خواسته شد. سؤاالت اصلی مصاحبه 

 شامل موارد زیر بود:
و چه  آیند؟یبه شمار م «ایرسانه» هایی،یتفعالچه تولیدات و  ی به نظر شماکل طوربه .1

 داشته باشند؟ یدبا یاتیخصوص
و  دانیدیای را الزم مهای رسانهو تولیدات و فعالیت« رسانه»واره به شما نگاه نظام یاآ .2

 یید.لزوم آن را بفرما ید؟هست «نظام تبلیغ فرهنگی»معتقد به 

 یااست؟ چه سازوکار  یقابل استانداردساز ،ایهای رسانهتولیدات و فعالیت یفیتک یاآ .3
 کنید؟یم یشنهادرا پ ایوارهنظام

تولیدات و ید و انتشار تول پردازی،یدهموجود در مراحل ا یاصل یهامسائل و چالش .4
 دانید؟یرا چه م ایهای رسانهفعالیت
اختیار دقیقه بود، محورهای گفتگو از قبل در  70تا  40ها که زمان آنها بین در مصاحبه

کنندگان قرار گرفته بود تا بتوانند با آمادگی مناسب در گفتگو شرکت کرده و تحلیل و مشارکت
ها از یک گروه راهنما هم استفاده در حین اجرا و ارزیابی مصاحبه»برداری الزم صورت پذیرد. بهره

( و 2003ری، )رائو و پ« های تحقیق کیفی کمک کندشد تا این موضوع بتواند به پایایی یافته
 

1. Purposeful Sample 

2. Information Richness 

3. Rao, S. & Perry, C 
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 22مصاحبه تا زمانی ادامه پیدا کرد که فرایند تحلیل و اکتشاف به اشباع نظری رسید و در مجموع 
 مصاحبة عمیق انجام شد.

( از سه شیوه برای افزایش روایی و پایایی 1989) 1هارتدر این تحقیق بر اساس نظر آیزن
ی اضاف یراجتناب از تأث یبرا ،«هاپاسخ یزنگمانه»های کیفی استفاده شد؛ اول اینکه از روش داده

و محفوظ  محرمانهدهنده در هنگام دنبال کردن یک پاسخ باز، استفاده شد. دوم تأکید بر هر پاسخ
داده  ینانشد و به آنها اطم انجام کنندگانمشارکت اظهارات یدرست یشافزا یبراها، پاسخبودن 
و سوم اینکه قبل از برگزاری جلسة  شر خواهد شدمنت ذکر نام آنهابدون  های تحقیقداده شد که

رسانی الزم پیرامون موضوع تحقیق انجام شد و به شوندگان، اطالعمصاحبه با هر یک از مصاحبه
ة شخصی خود، تجرببا اطالع قبلی از هدف اصلی تحقیق و با لحاظ شونده مصاحبه این ترتیب هر

 در جلسة مصاحبه شرکت کرد.
 کنندکانمشخصات مشارکت  .1جدول 

 

 ها و نتایجتحلیل داده. 4

 و یکه گردآور به این صورت ،شد استفاده 2متِ یلتحل مندنظاماز روش  هایافته یقدق ی تحلیلراب
 یسهمقا، یقبل یهابا مصاحبه ة جدیدزمان صورت گرفت و هر مصاحبصورت هم ها بهداده تحلیل

 

1. Kathleen M. Eisenhardt 
2. Theme Analysis 

 مشخصات

 کنندگانمشارکت

تعداد و درصد 

 کنندگانمشارکت

 مشخصات

 کنندگانمشارکت

تعداد و درصد 

 کنندگانمشارکت

 سطح تحصیالت محدودۀ سن

 درصد 64 نفر 14 دکتری درصد 32 نفر 7 سال 40کمتر از 

 درصد 36 نفر  8 کارشناسی ارشد درصد 68 نفر 15 سال 40بیشتر از 

 نوع شغل شتغالاسابقة 

 درصد 77 نفر 17 ایفرهنگی و رسانه درصد 41 نفر 9 سال 10کمتر از 

 درصد 23 نفر 5 اجرایی درصد 59 نفر 13 سال 10بیشتر از 

 عنوان شغلی نوع رسمیت

 درصد 18 نفر 4 مدیر ارشد درصد 82 نفر 18 حقوقیِ دولتی

 درصد 23 نفر 5 مدیر میانی درصد 14 نفر 3 حقوقیِ خصوصی

 درصد 59 نفر 13 هیأت علمی درصد 4 نفر 1 حقیقی
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رفت  یندفرا یک یقهر مصاحبه از طر بازنویسی بعد از( 1990) 1شد و طبق نظر استراوس و کوربین
سطح  یکدگذار یاباز  یِشد. در کدگذار پرداخته باز یبه کدگذاریات، و ادب هاین دادهب یو برگشت

ا که هاحبهمص خط با خواندن خط به ودرآمد  یصورت نوشتار به هامصاحبه کهآن از اول، پس
ترین واحد خود شکسته ها به کوچکها است، و دادهاولین مرحلة تجزیه و شکستن اولیة داده»

آوری شده از زوایای گوناگون، توسط محقق های جمع( داده1392)باقری و دیگران، « شوندمی
و  یبررسپس از گذاری مفاهیم انجام، و ها، ناممرور شده و ضمن شناسایی مفاهیم نهفته در آن

مقوله  28 تعداد ،هادر مصاحبه یان شدهب هاییتاز روا یسازمفهوم پایان ها ومصاحبه یبندجمع
برداری قرار گرفت، که نتایج آن در ادامه در بندی و مورد بهرهو به تفکیک دستهاستخراج  اصلی

 شده است. آوردهقالب عناوین مجزا و عملیاتی، 
 ی کشورادر سپهر رسانه یفیتکی رتقانظام ا اصول و دالیل لزوم

 
 واره.  دالیل لزوم نگاه نظام2جدول 

 های استخـراج شـدهمقـوله 

 یفیت.ک یرتقاا یبرا وارهی نظامساختار تمهید 1

  مند.ای نظامیفهعنوان وظه ب یفیت،ک لزوم ارتقای 2

 عوامل آنها.و  ایرسانه یواحدهارشد با گام یفیت، همک یرتقاهای اشیوه شناسایی 3

  ای.یفیت در واحدهای رسانهارتقای ک بینی بخش و مدیریتپیش 4

 ای.فعالیت و تولیدات رسانه یاثربخش وارائه خدمت  یندهایتمرکز بر فرآ 5

  نظام تبلیغ فرهنگی. ۀشد یتهداریزی و های برنامهساختارقالب در  فعالیت و تولید 6

 
 .  اصول مهم نظام ارتقای کیفیت3جدول 

 های استخـراج شـدهمقـوله 

 است. یدالزم و مف« ای کشورسپهر رسانه»نظام ارتقای کیفیت در و استقرار  یجادا 1

 است.متعهد و متخصص، رکن اصلی مند، القهع یانسان نیروی 2

 است. یضرورا حصول به نتیجه، تصرف وقت و حوصله  وانتظار معجزه داشت  نباید 3

 شامل شود. یزرا ن یانسان منابعباشد و  یرفراگ یدبا هاو بازنگری اصالح 4

 باشد.ای رسانهروشن و مشخص  بازخور و معیارهایبر اساس  یدبا ییریهر تغ اعمال 5
 

 

1. Strauss, A. and Corbin, J. 
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 وست اای کشور در فعالیت و تولیدات رسانه یفیتدنبال ارتقای که ب از آنجا که این تحقیق
 :ناپذیر است. موارد زیر را اجتناباست ، یکی از ملزومات آنساختار مناسببرخورداری از 

 های ساختاری موردنیاز در نظام ارتقای کیفیتمقوله .4جدول 
 های استخـراج شـدهمقـوله 

 ای.رسانه یاردهااهداف، راهبردها و استاند ییشناسا یبرا یملو نگاه ساختار رعایت  1

 .ایرسانهالزامات  یتها و حاکمکردن برنامه ییاجرا یو ساختار برا طراحی نظام 2

 نظارت و کنترل.و  ینظام اعتباربخش یش،پا بکارگیری سازوکار 3

 

 ایحاکم بر انجام فعالیت و انتشار تولیدات رسانه عوامل

کان انتشار فراگیر تولیدات مذکور در سپهر ای و امهای رسانهفضای حاکم بر انجام مؤثر فعالیت
 اساسی است: رسانة کشور، دارای چهار مسأله و چالش

 یارسانه یداتتول یرحاکم بر انتشار فراگ عوامل.  5جدول 
 های استخـراج شـدهمقـوله 

 ای.های انتشار آثار و تولیدات رسانهگونه 1ی و اثربخشیِکارآمد 1

 2های احتمالیلشنامالیمات و چا یریتمد 2

 3مخاطب یترضاجلب  3

 ها و تولیداتفعالیت 4ایرسانه ییکارآ یابیارز 4

 
 کیفیت آثار در گرو رضایت شغلی عوامل

کار  یطرا در محخود  یساعات زندگ ینبهتر کهینبه ا ها با توجهعوامل واحدهای تولیدی رسانه
ای سازی رسانهاجهه با مخاطب و ذائفهمودر  ینقش مهمآنان،  یشغل یزندگ یفیتک گذرانند،یم

منظر نظام تبلیغ فرهنگی، بستگی  در سپهر رسانه از یفیتارتقای کنظام  یتموفق برای جامعه دارد،
سازی برای رعایت ، و زمینهدارد عوامل و فعاالن آن عرصه یشغل چگونگی زیستبه  زیادی

 ست:کنندۀ کیفیت موردنظر ااز سوی آنان، تضمین محورهای زیر
  

 

1. Effectiveness 

2. Risk Management 

3. Audience Satisfaction 

4. The Effectiveness of Media Productions 
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 های کیفیت در سپهر رسانه. مقوله6جدول

 های استخـراج شـدهمقـوله 

 .بودنگو پاسخ ، فعال وسرزنده 1

 ای.تمهید برترین پاسخ رسانه و خاطبم یتقاضاشناخت نیاز و  2

 ی و تخصص داشتن.مداردانش 3

 های نظام ارتقاء.کارتیمی و رعایت مؤلفه 4

 ی.روبهره و یکارآمدرعایت  5

  ها.مؤثر در تولیدات و فعالیت یرجو و درگمشارکت 6
 

 تیفیک ارتقای یبرا سازسبب و یشغل تیرضا شیافزا عوامل. 7جدول 
 های استخـراج شـدهمقـوله 

 ای.های رسانهفعالیتانجام  ساختار دربودن  یاراختآتش به امکان ابتکار و  1

 ی محوله.اهای رسانهفعالیتدر کافی تنوع وجود  2

 ای موردنیاز.های رسانهیادگیری مهارت یبراالزم فرصت در اختیار بودن  3

 سازی.یری امور مرتبط با حیطة برنامهگیمامکان مشارکت در تصموجود زمینه و  4
 

 1اییزی در فعالیت و تولیدات رسانهمم

ماوردی و رویارویی فرایند تواند به شکل مستمر، عرصة های میها و تولیدات رسانهممیزی فعالیت
ها و فعالیت ینب ةفاصل مذکور یزیِمماست؛ که در این صورت؛ و استانداردها  ایآثار رسانهارائه 

در  .فاصله را کاهش دهد ینا کندیو سپس تالش م کنترل کردهو استانداردها را  ایتولیدات رسانه
های راهنماها و اطلسو  2شواهد ای مبتنی برمانند؛ مصادیق رسانه یمیمفاهاینجا است که 

« 4یسنجش اثربخش»از این منظر؛  .دانست مرتبط در رسانه یزیمممقولة با توان را می 3ایرسانه
مطلوب را  یجةکه درصد حصول به نت تواند محسوب شودمی یزیمم و مراحل موارد یگراز دنیز 

 خواهد داد.نشان 

مراکز ستادی که با نظارت بر  ا استهمات و برنامهاقدادست  ایناز  نیز یکی 5یابیو ارز پایش
 ایتولیدات رسانهها و فعالیت یجنتا یابیارز ای،واحدهای عملیاتی رسانهعملکرد  یابیارز ای،رسانه

 

1. Activity and Media Production Audit 

2. Evidence Based Media (EBM) 

3. Media Guideline Production 

4. Measure the Effectiveness 

5. Monitoring and Evaluation 
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موردنظر است، و در  2و ارتقای 1سپهر رسانه، بهبودعملکرد  یشدر پابدیهی است  شود.یانجام م
ه به گیرد و با توجد، ولی مراکز و واحدها مورد پایش قرار میکننده هستنکه عوامل، عملحالی

های استاندارد، واحدها و مراکز، بر خودشان است که در نظام« پایش» اهمیت بسیار باال و راهبردی
 ، الزمة وجود و تداوم کارآمدی است.3که چنین نظارتیکنند، چه ایننظارت می

 

 خطاهای مانع از ارتقای کیفیت

سپهر »و « تبلیغ فرهنگی»واره به مقولة دیگر این جستار، تأکید بر خواص نگاه نظام از نتایج
آموز های موفق و عبرتگیری از تجربهاست، که بخشی از آن نیز محصول بهره« ای کشوررسانه

ها و صنایع در مسیر رشد و ارتقای شئونات مختلف آنها است، و های سایر نظامکامیاز خاطرۀ تلخ
ها و خطاهایی که در نظام تبلیغ ترین چالشالعه و تطبیق آنها با مقتضیات سپهر رسانه، مهمبا مط

آید، در محورهای زیر، خودنمایی فرهنگی مانع از دستیابی کامل به کیفیت موردنظر به شمار می
 کند:می
های یا توانایی فنی کار با تجهیزات و فناوری جسمی توان: که کاربر 4یانسان یروین یخطا .1

  ای را ندارد.فرهنگی، تبلیغی و رسانه
و تخصص  چون علمو وابسته است  ای فرد: که به دانش فرهنگی و رسانه5پایهخطای دانش .2

 . کندیخطا م ،را ندارد موردنظر

ها و ی نقص یا ناکارآمدی فرایندهای فعالیتول ،توان کار داردکه کاربر  :6فرایندها یخطا .3
و خطا ها و در نهایت بروز خستگی زیاد، اتالف انرژی و شایستگی ای، باعثتولیدات رسانه

 . شودیمنتایج منفی 

گو : نیروی انسانی و فرایندها صحیح است، ولی کیفیت و کمیت أبزار، جواب7ابزار یخطا .4
 نیست.

 .آیدوجود میبه  ها و قوانیندستورالعمل یتعدم رعا: که به واسطة 8خطای قانونی .5

 

1. Improvement 

2. Preferment 

3. Self-Supervision 
4. Human Failure 

5. Knowledge Base 

6. System Failure 

7. Equipment Failure 

8. Rule Base & Mistake 
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هر چند  .دارد یفرد بستگای فرهنگی و تخصصی رسانه هایبه مهارت که: 1خطای مهارتی .6
ذهن  ، لحظاتیحافظه یخطاإشتغاالت فراوان یا به علت الزم، مثالً گاه با وجود مهارت 
 دهد.یخطا رخ م و شخص درگیر شده

 

 گیریبحث و نتیجه. 5

هنگی و صنعتی، عوامل های فربندی پایانی اینکه در سپهر رسانه؛ مانند سایر فعالیتخن و جمعس
ناپذیری تواند بر کیفیت آثار و تولیدات آن، تأثیر مستقیم و اجتنابمتعدد شخصی و شخصیتی نیز می

محسوب شده و نقطة « نظام ارتقای کیفیت»دار که از قواعد داشته باشند. تأثیری عمیق و ریشه
 اند از:خالصه عبارتطور است و به« نظام تبلیغ فرهنگی کشور»عزیمت به سمت تعالی در 

و تبیین اهداف فرهنگی برای تمام عوامل و  وضوحکه خود متاثر از : 2از شغل و حرفه یترضاـ 
فرد، امکان هر  ایفعالیت و تولید رسانه یابیِنقش و ارزو  آفرینان در سپهر رسانة کشور استنقش

 . را به دنبال خواهد داشت «نظام تبلیغ فرهنگی»محیط داخل و خارج  یتوانمندساز ی وارتقای شغل

ترین که ریشه در پیشیة بومی و اعتقادی فرد داشته یا حتی در نازل یفرهنگ: 3شخصفرهنگ ـ 
باعث  بتواند یا محیط کار شغلاینکه مثل  ،گذارد یرثأآن ت بر یا ،شود یشغل ناش تواند ازیموجه آن، 

و تولیدات  هافعالیت یفیتک قایارتباعث  و این رشد شودو رشد شخصی و شخصیتی عوامل  نشاط
 شود. در سپهر رسانه 

و و کانون خانواده  یآرامش زندگ ینمأو ت یشخص یکار بر زندگ یرثأت یزانم: 4ارتباط کار و منزلـ 
و مدیریت این ارتباط که خاستگاه کارآمدی  مهم استدر محیط رسانه آن با ساعت کار  یهماهنگ
 است. « یتنظام ارتقای کیف»سازی در و بهینه

که  شودمحسوب می سپهر رسانهدر  ایی و زمینهفرهنگ معضالتاز  : یکی5کار لاسترس در محـ 
هدف به و بی یادزو مأموریت کار تحمیل هم چه اینکه  ندارد. رابطة مستقیمحجم کار  با الزاماً

در  تواندیم ،کارمؤثر و تقسیم صحیح و عدم ارجاع  کارییهم ب وای عوامل و واحدهای رسانه
  آفرین است.و اختاللزا استرسمحیط رسانه، 
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و  هایدگاهد یانب امکانو  ها و تولیداتفعالیت یاحساس کنترل رو: به معنی 1کنترل در کارـ 
های ساختاری و ارتقای مؤلفهدر  تواندیفرد چقدر م ینکها ها است.یریگیممشارکت در تصم
و ایجاد روحیة مناسب و استرس حال یر باشد. در اینگمیتصمو گذار یرثأکارش تمحتوایی کیفیت 

و در نتیجه رشد و « نظام ارتقای کیفیت»ای، با پیشرفت در های رسانهعرصة فعالیتدر زا انرژی
 ارتباط مستقیم دارد.« سپهر رسانه»تعالی در 

ارتقای »واره امنظ یدهدر گرو ارج نهادن و سامان یمل هاییهاست که محافظت از سرما یهیبد      
ی فرهنگتبلیغ نظام »در  یرشد و تعال یزیربرنامه یرا برا ینهاست، که زمسپهر رسانه در  «یفیتک

خود را  یبستگو دل یتآشنا و مأنوس باشد و هو نظام ینبا ا خاطبم ی. وقتکندیفراهم م «کشور
به نوعی  «یفرهنگ لیغنظام تب». یدخواهد کوش یتهو ینا یقداشت و تعمکند، در پاس درکبه آن 

از اعتقادات، هنجارها،  توانیآن م یاست که با مطالعه و بررسکشور  ة فرهنگیو شناسنام یتهو
به  اعتنایییب ی،و تولیدات هافعالیت ینچنکیفیت به  اعتنایییهنر و آداب جامعه، آگاه شد، و ب

 ثدنبال خواهد داشت و باعرا به  یخیو تار یفرهنگ ی،اعتقاد یهاها و اصالتارزش ها،یشهر
 ها است.ارزش یبو تخر هویتییب سازینهو زمیکدیگر ها از نسل خبرییانفصال و ب

 «ایهای رسانهارتقای کیفیت تولیدات و فعالیتنظام »ذعان داشت که ا تواندر مقابل نیز می
با استفاده از  ست.ی ادر مقابل جبهه معارض فرهنگکارآمد  آراییصفمنزلة ایجاد استحکامات و به

 در ی او،و فطر شناسییباییز یازهایو ن مخاطب یبه تقاضا یو پاسخ زای ملیهای درونیتظرف
 یهماهنگو با منسجم  یطراح ینوع یمبنا برکه  ای با کیفیت است،قالب فعالیت و تولیدات رسانه

و  ام ارتقای کیفیتنظ مفقوده هایحلقه یی، شناساایواحدهای فرهنگی و رسانه کلیه مندنظام
 است« نظام تبلیغ فرهنگی کشور»موجود در  یساختار هایچالش یلتکم یدر راستا یبسترساز

 تواندیو م شتهرا به همراه دا یمل رسانةقدرت نرم و  ةتوسع یشرانبه پشدن  یلتبد یتکه در نها
و تبلور تمدن  یهمراه با تجل ،جهان اسالم یبه قطب فرهنگ یاسالم یرانا یلدر تبد یمینقش عظ

 کند. یفاءا یرانیای ـ و شکوهمند اسالم یننو
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