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 مايس و سازمان صدا يتوسعه ساختار هينظر ساخت

 ***بدخشان محمد، **دلخواه ليجل دكتر، *، عباس نژادعبداهللا*دكتر اصغر مشبكي

 

 چكيده

  اي، پيشـرفت  افزايش رقابت در فضاي رسانه ،وسيما صداسازمان  ينظريه توسعه ساختار يمبنا بر
فرهنگي ازجمله عوامل محيطي هستند كه در مديران و  ـ و تحوالت اجتماعي يا رسانه يها فناوري

برخـي  همچنـين  انـد.   وجود آورده همتوليان صداوسيما احساس نياز به تغيير و توسعه ساختار را ب
سـازمان و لـزوم پاسـخگويي بـه انتظـارات       راهبرديهاي  عوامل درون سازماني مانند تغيير مؤلفه

 است.    منجر به تغيير و توسعه ساختار شدهنيز نفعان  ذي
منجر به  ،احساس نياز به تغيير در ساختار ،صداوسيماسازمان اساس نظريه توسعه ساختاري  بر

ـ  داشتند. حاكميت شو ميي ساختار توسعه منطقي يا غيرمنطق نداشـتن ديـدگاه كارشناسـي در     اي
توسعه ساختار، درجه اختيار واحدها، ميزان اختيارات رياست سازمان و نگرش مديران عـالي بـه   

ند. ضـعف نگـاه سيسـتمي در    هسـت ثيرگذار بر توسعه ساختار أت يا هتوسعه ساختار از عوامل زمين
 جملـه  سـيما از  و اي و ماهيت دولتي سـازمان صـدا   وسعه رسانهتوسعه ساختار، فقدان طرح جامع ت

تـورم   ،هاي وابسـته  . تكثر شركتشوند مي ساختار منطقي توسعه اجراياز  مانعكه  هستندعواملي 
توسـعه   نامطلوبجمله پيامدهاي  سيما از و سازمان صدا ساختارتوازن و تناسب  فقدانساختاري و 

 بوده است.هاي مورد مطالعه  ساختاري طي سال
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 مقدمه

 و يعمـوم  هـاي سـازمان  بـويژه  مختلف هاي سازمان در همواره ساختاري تحول و تغيير
 هـاي  دوره در مـديران  و اسـت  بـوده  توجـه  مـورد  اساسـي  حل راه يك عنوان به دولتي

. تغييـرات  كننـد نظـام اداري را متحـول و اصـالح     طريـق،  ايـن  از انـد  كوشـيده  لفمخت
هاسـت.   اين گرايش متوليان ساختار كالن سـازمان  دهنده تشكيالتي متعدد و متنوع نشان

متعـدد سـاختاري چـه بـه      تغييراتسيماي جمهوري اسالمي ايران نيز  و صدا سازمان در
ـ  ورود زمـان  از .اسـت  فتـه گر شـكل صورت تدريجي و چه بـه صـورت دفعـي      نياول

ـ  افتتاح و جاديا سپس و) ش ـه1312( ييويراد يها رندهيگ ـ راد سـتگاه يا نياول  در ييوي
توان بـه عنـوان    يرا م ريز يها دوره پژوهش، نيا انجام زمان تا) 1319 بهشتيارد( رانيا

 شمرد.   بر) يتيري(مد يساختار راتيينقاط عطف تغ
   رانيبه ا ويراد): ورود 1312(سال  اول مرحله
   رانيا يمل ونيزيو تلو ويسازمان راد سيسأ): ت1350(سال  دوم مرحله
   يانقالب اسالم يروزي): پس از پ1357(سال  سوم مرحله
   يسرپرست ي): دوران شورا1368تا 1359( چهارم مرحله
   ياساس قانون يبازنگر از پس يها سالتاكنون):  1368( پنجم مرحله

 ئلهمس انيب

 و محيطـي  اقتضـائات  بـه  توجـه  بـا  بعد به 1373 سال از سازمان در ساختاري تتحوال
 از سـازمان . ه اسـت بـود رو به توسعه و گسترش شتابان  پيوسته به لحاظ كمي سازماني،

 ،با ساعات پخش محدود در آغـاز دهـه هفتـاد    يونيزيشبكه تلو دوو  ييويشبكه راد دو
پس از گذشت  اكنون. ديرس 80دهه  انير پاد يونيزيو تلو ييويشبكه راد 148به حدود 

ـ  گسترش يكاهش روندها و با توجه به  سال يهـا  ضـرورت  ما،يسـ  و صـدا  سـازمان  يكم 
 در يسـازمان  ماتيتصـم  و يمبان مطالعه اب كه كند ايجاب مي يسازمان يريادگي و يدانش

بـه   وقـت،  ماتيتصم پس در يضمن و آشكار دانش يابيباز و استخراجو با  تيموقع آن
 ،سـال  15 مـدت  در. شـود  هپرداختـ  ياز حافظـه نهـان سـازمان    يبخشثبت  و يبازخوان
 ياساسـ  يها پرسش آن، از كسب يچگونگ و ييچرا كه دكر تجربه را يا توسعه سازمان

موجب به وجود آمدن ضـرورت توسـعه سـازمان     يعواملچه  نكهيا ؛است پژوهش نيا
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سـيما چگونـه و بـا     و است؟ سازمان صداسازمان شده  اين و تغيير ساختار درصداوسيما 
گـر   مداخلـه  عواملساختار خود را توسعه و تغيير داده است؟  ييها راهبرداستفاده از چه 

انـد؟ تغييـر و توسـعه سـاختار در      سيما چه بوده و در توسعه و تغيير ساختار سازمان صدا
 و ؟ده اسـت ثير چه عـواملي بـه عنـوان بسـتر يـا زمينـه بـو       أسيما تحت ت و سازمان صدا

   شامل كدام موارد است؟سيما  و پيامدهاي توسعه ساختار سازمان صدا

 پژوهش ينظر اتيادب

 بنياد  داده نظريه

 رشـته  در 1967 سـال  در كيفي پژوهش هايراهبرد از يكي عنوان بهرا  1بنياد  داده نظريه
 كـه  هـايي  روش داشتند اعتقاد دو اين مطرح كردند. 3اشتراوس و 2گالسر ،شناسي جامعه

 و نامناسـب  پـژوهش  در كننـدگان  مشـاركت  بـراي  اغلب روند، مي كار به ها پژوهش در
ر بــهــاي نظــري حــاكم  گيــري . در تقابــل بــا رويكــرد قياســي جهــتهســتند ناســازگار

 اسـاس  بـر  بايـد  هـا نظريـه  كـه  دارند اعتقاد بنياد داده نظريه پردازان نظريه شناسي، جامعه
 اجتمـاعي افـراد   فراينـدهاي  و تعـامالت  هـا،  كـنش  بويژه ،عهمطال مورد حوزه از هايي داده
 در هـاي  داده از پـردازي  نظريـه  كـه  است اينشده  ياد راهبردايده اصلي . شوند گذاري پايه

كننـدگان كـه فراينـد را     هـايي از مشـاركت   شود بلكه بر اسـاس داده  ناشي نمي 4دسترس
 خلـق  منظـور  بـه  بنياد داده نظريه اين،بنابرشود.  سازي مي اند، ايجاد يا مفهوم تجربه كرده

 از هـايي  مقولـه  كـردن  وابسـته  هـم  به طريق از فرايندها يا تعامالت ها، كنش از اي نظريه
(اشـتراوس   اسـت  آمده وجود به آمده، دست به افراد از كه هايي داده اساس بر اطالعات

 ).1998 ،5نيكورب و
اشـتراوس و   منـد  نظـام كردهـاي  نظريـه داده بنيـاد، روي   موردرويكرد متداول در  دو
كوربين  و اشتراوس. هستند) 2006( 6چارماز يگرا ) و رويكرد ساختار1998و  1990( كوربين

ـ پـردازي داده بن  نظريه ؛كنند مي اظهار »اديپردازي داده بن نظريه«در تشريح اصطالح  از  اد،ي
                                                      

1. grounded theory        2. Glaser        3. Strauss 

4. off the shelf           5. Corbin       6. Charmaz 
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يند پژوهش تحليـل  اگردآوري و از طريق فر ،مند شود كه به طور نظام هايي منتج مي  داده
اين روش، گردآوري داده، تحليل و نظريه منتج شده در قرابت نزديكـي بـا    شوند. در  مي

 اسـت،  منـد  نظام و تحليلي بيشتر كه كوربين و اشتراوس رويكرد دريكديگر قرار دارند. 
 فراينـد،  كننده تبيين و كننده تشريح كه است اي مندي نظريه نظام ايجاد دنبال به پژوهشگر

 آمده پديد هنظري به نسبت داده، از آمده پديد هنظري. است موضوع يك بر تعامل يا نشك
 به زني، گمانه مبناي بر تنها يا تجربه بر مبتني مفاهيم از اي مجموعه دادن قرار هم كنار از
بـه   هـا،  داده از آمـدن  بيـرون  دليـل  بـه بنيـاد،   داده هـاي  نظريه. است تر نزديك »واقعيت«

 1معنـاداري  عمـل  راهنمـاي  و كننـد  مـي  تسـهيل  را فهم ،اند بينش هكنند عرضه احتمال،
ايـن روش    هترين مشخصـ  ها، اصلي . اگر چه مفاهيم داده بنياد در دادهآورند فراهم مي

را مصـاحبه   يتعـداد  پژوهشگراست، خالقيت پژوهشگران نيز عنصري اساسي است. 
ها، انجـام   براي اشباع مقوله و ها هاي متعدد، به منظور گردآوري داده بر اساس مالقات

دادها، خـ مقوله اشاره بـه واحـد اطالعـات دارد كـه مركـب از حـوادث، ر       دهد. يك مي
كنـد،   . همچنين پژوهشگر اسناد و مدارك را گردآوري و تحليل ميستها شواهد و مثال

 اينكـه  بـا  همزمـان . گيرنـد  نمـي ، اغلـب مـورد اسـتفاده قـرار      اما اين نوع از اشكال داده
ـ ن وي كند، مي گردآوري را ها داده پژوهشگر و  نيكـورب ( كنـد  مـي  تحليـل  بـه  شـروع  زي
 ).1990 ،اشتراوس

 بنيـاد  داده نظريـه  اسـاس  بـر  مطالعه يك در  داده گردآوري) 2007( 2كرسول نظر از
. رفتن به حوزه مـورد مطالعـه بـراي گـردآوري اطالعـات،      است زيگزاگي فرايند نوعي

مجـدد بـراي گـردآوري اطالعـات بيشـتر،       رفتني تحليل داده، برگشتن به دفتر كار برا
شود، براي كمك بـه   كنندگاني كه با آنها مصاحبه مي ... . مشاركت برگشتن به دفتر كار و

 شوند مي انتخاب نظري صورت بهكه نظريه را به بهترين شكل تدوين كند،  يپژوهشگر
گيري تصادفي نيسـت بلكـه    مونهنوع ن ،). به عبارت ديگر3نظري گيري نمونه به(موسوم 

تعمدي و قضاوتي است. اينكه يك پژوهشگر چنـد دور بايـد بـه حـوزه مـورد مطالعـه       
انـد و آيـا نظريـه بـر      ها اشباع شده به اين موضوع وابسته است كه آيا مقوله ،مراجعه كند

 ؟خود به درستي تدوين شده است  اساس پيچيدگي

                                                      

1. meaningful guide to action        2. Creswell       3. theoretical sampling 
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 پژوهش روش

 ها تحليل داده و گردآوري به بنياد، داده نظريه پژوهشي هبردرا از استفاده با پژوهش اين
ريشـه   كهاست  هايي نظريه تدوين براي پژوهش راهبرد نوعي بنياد داده نظريه. پردازد مي

شوند. به عبـارت   مند گردآوري و تحليل مي به صورت نظام وهاي مفهومي دارند  در داده
 .است داده از نظريه كشف رايب مند نظام رويكردي بنياد داده نظريه ،ديگر

ــر مبتنــي روش ايــن. اســت بنيــادي هــدف نظــر از حاضــر پــژوهش  اصــل ايــن ب
 تفسير شود. و تعبير هميشه بايد و ستين شناسايي قابل حقيقت كه است شناسي معرفت
 بـه  حقيقـت  تبيـين  و توضيح براي اي وسيله تنها نه ،روش اين از آمده دست به نظريات

پـرداز معتقدنـد    نظريه پژوهشگران. هستند نيز عمل براي چارچوبي بلكه روند، شمار مي
 نـوع  از پژوهش اين. است علمي معرفت تلفيق و تركيب ايجاد، راه ترين منظم ،نظريه كه

 تفسـيري،  پـژوهش . اسـت  شناسـي  پديـدار  آن فلسـفي  مبـاني  و تفسـيري  هـاي  پژوهش
 اسـت  اسـتوار  فرض پيش ينا بر و كند تعريف نمي قبل از را مستقل و وابسته متغيرهاي

 زبـان،  نظيـر  اجتمـاعي  هـاي  سـازه  طريـق  از تنهـا  اجتماعي هاي واقعيت به دسترسي كه
 از مـاهيتي متـأثر   »حقيقـت « بـه عبـارت ديگـر   . است ميسر مشترك معاني و خودآگاهي

 اجتمـاعي،  سـاختارهاي  از را تـوان آن  نمـي  كـه  مـاهيتي . دارد خصوصيات ذهنـي بشـر  
 طريـق  از كننـد  مـي  تـالش  هـاي تفسـيري   بررسي. دانست مستقل ها واقعيت و ها ارزش
 ).1384 فرد، (دانايي كنند درك را آنها دهند مي ها پديده به افراد كه اي معاني

 پژوهش سنجي اعتبار

هشت راهبرد اعتبارسنجي يا افزايش اعتبـار   ،كيفي هاي منظور افزايش اعتبار در پژوهش به
هـاي مكـرر و طـوالني درگيـر      وجود دارد. مالقـات كيفي  هاي در ادبيات موضوع پژوهش

 ،4منفـي  مـوردي  تحليـل  ،3شـان  مـرور هـم   ،2تكثرگرايـي  ،1مـدت بـا موضـوع    بلنـد شدن 
بررسي يا وارسي  ،5مطالعه هاي چارچوب از پژوهشگر هاي ارزش و تعصبات سازي شفاف
 ژوهشـگران پها هستند.  مبين اين راهبرد 8خارجي بازبينيو  7تشريح زياد و تفصيلي ،6عضو
 ).2007(كرسول،  كنند استفاده راهبرد دو كم از اين دست پژوهشي هر در بايد كيفي

                                                      

1. prolonged engagement        2. triangulation         3. peer review 

4. negative case analysis         5. clarifying researcher bias from the outset of the study 

6. member checking            7. rich, thick description   8. external audits 
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 بررسـي  راهبـرد  سه از ،پژوهش 1اعتماد قابليت و اعتبار افزايش منظور به پژوهش اين در
 كننـدگان  شـركت  هـاي نظر با منطبق آمده وجود به هينظر و مدل اينكه از اطمينان(براي  عضو

 يشـده بـرا   نيـي تع افـراد  از غيـر  بـه  افراديبا  مصاحبه( خارجي بازبيني)، تاس مصاحبه در
پژوهش و دقت آن) و تكثرگرايي (مصـاحبه   ستاده پژوهش، فرايندمصاحبه به منظور بررسي 

 .  ه استشد استفادهمتفاوت)  يها با افرادي از سطوح مختلف سازماني و تخصص

 پژوهش انجام هاي گام

 مقدماتي مطالعات. 1

توانـد   ال پژوهش است. ايـن تعريـف مـي   ؤله و بيان سئبر انتخاب مس ،اين مرحله يدكأت
نتيجه خالقيت و ديدگاه شهودي پژوهشگر، تجربيات كاري و اجتمـاعي وي، تعامـل و   

مشتري و يـا   جانبسفارش و ابالغ از  ايكنندگان در پژوهش و  با مشاركت اوهمكاري 
  هـاي پژوهشـي و حـوزه    بر اساس دغدغه ،همرحل اين در. باشد سازمان رسمييك مقام 

كشـف و انتخـاب مشـكالت و تعريـف آنهـا در قالـب مسـائل         ،تخصصي و مطالعـاتي 
 . رديگ يم صورتپژوهشي 

 پژوهش نظري ادبيات اوليه بررسي. 2

 پژوهشـگر  بنيـاد،  داده نظريـه  پژوهشي راهبرد از استفاده هنگام كه است شده رفتهيپذ امر اين
 آنهـا  كدگـذاري  و تحليـل  و هـا  داده گـردآوري  آغـاز  از قبـل  موضوع بياتاد بررسي از بايد

). در صورت خودداري از بررسي ادبيات موضـوع در  1994 ،3لينكلن و 2(گوبا كند خودداري
 ها منتج خواهد شد. شروع پژوهش، با احتمال بااليي نظريه به وجود آمده از داده

ح شـده اسـت، مبـين ايـن موضـع      ) مطر1993( 4هاتچينسون از سوي كه يديگر نگاه
ها و تحليل و كدگذاري آنها را جهـت   است كه بررسي ادبيات موضوع بايد گردآوري داده

بررسي ادبيات موضوع است كـه شـكاف موجـود در دانـش را     اين  ،دهد. به عبارت ديگر
 .  دهد ميسازي منطقي براي پژوهش ارائه شده كمك  يا به فراهم و كند شناسايي مي

                                                      

1. trustworthiness        2. Guba       3. Lincoln 

4. Hutchinson 
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موضع در آن طيف  دورا كه اين  يهاي مختلف دانش و موقعيت توليدت طولي اگر ماهي
را  موضـع اختالف آشـكار بـين ايـن دو     يمكنند در نظر بگيريم، شايد بتوان طولي بحث مي

مـا چـه   « ،قرار دارد آغازموقعيت نقطه  در) 1993( چينسونتها هاي استدالل. دهيمتوضيح 
بنابراين، هدف وي از مطالعـه ادبيـات موضـوع ايـن      »م؟يدان چيزي در مورد اين پديده مي

ترين نظريه يا روش را براي تبيين پديده مورد مطالعه استخراج كند بلكـه   نيست كه مناسب
 ليـنكلن  و گوبـا  ماننـد  سـايرين  هاي استدالل كه حالي دردانشي است.  به دنبال يافتن خأل

 داديـم  تشـخيص  مـا « است آن اينشروع  نقطه كه داد قرار توان مي موقعيتي در را) 1994(
 روش از اسـتفاده  لـذا  و مـورد مطالعـه وجـود دارد    پديـده  با رابطه در دانشي خأل يك كه

رسـد   . با توجه به اين مالحظات، به نظر مـي »است مناسب هدف اين براي بنياد داده نظريه
 .ستنديمتناقض يكديگر ن و لزوماً اند درستهر دو استدالل كه 

 بـه  پـژوهش  ادبيـات  بنيـاد،   داده پـردازي  نظريه روش رسم به يزن حاضر پژوهش در
 گـردآوري  بـا  همزمـان  و راسـتا  هـم  بلكه نشده، تلقي پژوهش گذار پايه و مقدمه عنوان

 طريـق  ايـن  از تـا  است شده گرفته نظر در ها داده كدگذاري و تحليل و ميداني هاي داده
 هـاي  شباهت و ها تفاوت به و كرد تبيين را فعلي هاي نظريه در موجود هاي شكاف بتوان
ينـد  ا. همچنـين فر پرداخت موضوع ادبيات در موجود هاي نظريه با شده استخراج نظريه

مرتبه در نظر گرفتـه نشـده و بـه اشـباع و كـافي       يندي دفعي و يكاها، فر گردآوري داده
 ها مشروط شده است. بودن داده

 مصاحبه) پروتكل( مقدماتي موافقتنامه طراحي. 3

  كـه  اسـت  مصـاحبه  هـاي  الؤسـ  كلي چارچوب مصاحبه،(پروتكل)  مقدماتي وافقتنامهم
 ادبيـات  اوليه بررسي و مقدماتي هاي مصاحبه پژوهش، مسئله مقدماتي، مطالعه اساس بر

(پروتكـل)   مقـدماتي  موافقتنامه سازي نهايي منظور به. است شده طراحي پژوهش نظري
ــدا در ،مصــاحبه ــر ابت ــاس ب ــه اس ــدماتي موافقتنام ــل)  مق ــه(پروتك ــا اولي ــر دو ب  از نف
 كدگـذاري  و تحليـل  از پـس  و گرفـت  صـورت  مقـدماتي  مصـاحبه  كننـدگان  مشاركت
 موافقتنامـه  و اصـالح  اوليـه (پروتكـل)   مقـدماتي  موافقتنامه ،گرفته صورت هاي مصاحبه
 .شد تدوين نهايي(پروتكل)  مقدماتي
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 ميداني هاي داده گردآوري. 4

پردازي داده بنياد، شامل انواع گونـاگوني از   ده پژوهشگران در نظريهمورد استفا هاي داده
هـاي   هـاي عمـومي، يادداشـت    هاي كيفي نظير گفتگو، مشاهده، مصـاحبه، گـزارش   داده

گيـري و روش   دهندگان و تعامالت و تفكرات پژوهشگر است. نحوه نمونه روزانه پاسخ
در ايـن نـوع پـژوهش بـر اسـاس      هـا   آوري داده هـا بـراي جمـع    انتخاب افراد يا نمونـه 

 است. بوده گيري نظري  نمونه
 نتـايج  مبنـاي  بـر  نمونـه  هر)، تصادفي گيري نمونه مقابل(نقطه  نظري گيري نمونه در
 نظريـه  همـواره  نظـر،  مورد هاي داده ،ترتيب ينه اب و شود مي انتخاب قبلي نمونه تحليل

 بـا  كـه  كننـدگاني  مشاركت ديگر، بيان به. كنند مي پشتيباني و حمايت را پيدايش حال در
 كنـد،  تدوين شكل بهترين به را نظريه بتواند پژوهشگر اينكه براي شود، مي مصاحبه آنها
 پژوهشـگر  يـك  اينكه). نظري گيري نمونه به(موسوم  شوند مي انتخاب نظري صورت به

 آيـا  كـه  به ايـن موضـوع وابسـته اسـت     كند مراجعه مطالعه مورد حوزه به بايد بار چند
 تدوين درستي به خود  پيچيدگي اساس بر نظريه آيا و اند شده اشباع اطالعات هاي مقوله
 بـا  آن مقايسـه  و هـا  داده گـردآوري  از اطالعـات  اخـذ  فراينـد  ايـن  يا خيـر.  است شده

 تحليل داده موسوم است. 1مستمر مقايسه روش به ،ظهور حال در هاي مقوله
 گيـرد،  صـورت  بايـد بـا آنهـا مصـاحبه     كـه  اديافـر  تعـداد  مورد در و زمينه اين در    

 تمـامي  مشترك نقطه ولي اند داده ارائه متعددي هاينظر كيفي هاي پژوهش پردازان نظريه
 ،ديگـر  بيـان  بـه . سـت بـوده ا  هـا  مقولـه  اشـباع  بـه  رسيدن تا مصاحبه انجام اين نظرها،

پـژوهش حاضـر    در. نندپيدا ك ادامه ،برسند اشباع به ها مقوله كه زماني تا بايد ها مصاحبه
 از روش مصاحبه عميق استفاده شده است.   ،هاي پژوهش ه به منظور گردآوري داد

 )گذاري كد( ها داده تحليل. 5

هدفمند و عمـدي  به صورت گيري  نمونه بنياد، داده نظريه از استفاده با پردازي نظريه در
 يـاد شـده،  روش  ، دراز ايـن رو گيـرد.   كيد و تمركز بر توليد نظريه صـورت مـي  أو با ت

آوري آن قسـمت صـورت گيـرد.     بالفاصله بعد از جمع بايد ها تحليل هر قسمت از داده
                                                      

1. constant comparative 
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هاي بعدي بـه   آوري داده هايي براي جمع  رهنمودها يا سرنخ ،ها از تحليل اين داده ،سپس
هاي اطالعاتي يا افـرادي  نيافته و خام، خأل  هاي توسعه تواند از مقوله مي كه ديآ دست مي

آوري مجـدد   پديـده دارنـد، حاصـل شـود. بعـد از جمـع       مـورد  در يمناسبكه بصيرت 
 هـاي  سـرنخ  و شود يماطالعات تحليل  ياد شده، بار ديگرهاي  اطالعات بر اساس سرنخ

. اين فراينـد تـا   رديگ  مي شكل بعدي گردآوري آن اساس بر كه ديآ مي دست به جديدي
اسـاس   بر. اشباع حالتي است كه شود اصلحرود كه مقوالت اشباع شده  زماني پيش مي

 بـه ) جديـد هـاي   (مصـاحبه  جديد هاي دادهشود  يو تشخيص ذهني مشخص م قضاوت
 .كند نمي كمكي ها مقوله توسعه
 اصـلي  هـاي  مقولـه  بـراي  هـا  داده كدگـذاري  بـاز،  كدگـذاري  بـا  ،خصـوص  اين در

 ،آن طـي كه  شود ايجاد مي. از اين كدگذاري، كدگذاري محوري شود مي آغاز اطالعات،
بـا مراجعـه   و سپس  شود مي شناسايي) محورييك مقوله به منظور تمركز بر آن (پديده 

 . گردد مي ايجاد محوري  پديده حول هايي  مقوله ،ها به داده
 محـوري شناسـايي   پديـده  حول كه را هايي مقوله انواع )1990( كوربين و اشتراوس

 و گـر  مداخله شرايط راهبردها، علي، شرايط شامل ها مقوله اين. ندا هكرد تعيين شوند، مي
 بـه  موسـوم  كه تصويري مدل صورت به ها مقوله اين. هستند پيامدها و بستر يا محتوايي
 و آن را احاطـه  هسـتند  ارتبـاط  در محـوري  پديـده  بـا  است محوري گذاري كد پارادايم

 را در نظـر  مـدل  ،پژوهشـگر  آن در كـه  اسـت  انتخـابي  كدگـذاري  نهايي، گام. اند كرده
كند. گاه نيز  مي وابسته هم به را ها مقوله كهسازد  يم را) هايي فرضيه(يا  قضايا و رديگ يم

   .كند مي تشريح مدل دررا  ها مقوله بين داخلي روابط پردازد كه به نقل داستاني مي

 پژوهش آماري جامعه

 خبرگـان  و يعـال  مـديران  از نفـر  10 بـا  عميق مصاحبه اساس بر پژوهش اين هاي داده
به دست آمـده  ند، ا هبه مرور انتخاب شد كه ايران اسالمي جمهوري صداوسيماي سازمان
كـل و   رانيمـد  ،هـا  شـبكه  رانيمد سازمان، نامشاور و نامعاون بر مشتمل افراد نيااست. 
 .اند سازمان يها و واحدها و توسعه شبكه يانداز اندركاران راه دست

ـ تغ و والتتحـ  بـر  پـژوهش  يزمان تمركز نقطه  سـازمان  يالتيتشـك  و يسـاختار  راتيي
بـا   گـام هم ي،زمـان  مقطـع  نيا در. استبوده  استوار 1389 تا 1374 يها سال يط مايس و صدا

 است. گرفته شيپ از شيب يسرعت يساختار راتييتغ ،يو اجتماع فناورانه ،يطيمح تحوالت
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 ها داده تحليل

 و يمحـور  يكدگـذار  بـاز،  يكدگـذار  مرحلـه  سـه  از اديبن داده روش در ها داده ليتحل
 بـا  مصـاحبه  از حاصـل  يهـا  داده ليـ تحل به ادامه در. دشو يم ليتشك يانتخاب يكدگذار
 .شود يم پرداخته پژوهش ريآما جامعه

 باز كدگذاري: اول مرحله

 در آن پنهـان مفاهيم  است شدهده تالش مهاي گردآ با مرور مجموعه داده ،اين مرحله در
 محـدوديتي  هيچ بدونطي آن،  كه چرا شود مي ناميده باز ،مرحله اين .دنشو ييابازشناس

 بـه  باز ذهني با ،باز كدگذاري در ديگر، بيان به. است شده پرداخته  ها مقوله نامگذاري به
هـا نيسـت    و مقولـه و محدوديتي براي تعـداد كـدها    شود پرداخته مي ها مقوله نامگذاري

شده در  ييشناسا يها و مقوله كدهااز  ييها ونهبه نم كي جدول در). 2005 ،1نگي(گولد
 .است هشد اشارهمرحله  نيا

 ها مصاحبه باز يكدگذار ـ1 جدول

 مقوله مقوله زير كد

ــعه ــي توسـ ــر مبتنـ ــار بـ  كـ

 ساختار كارشناسي
 ساختار منطقي توسعه ساختار منطقي توسعه

 تغييــر در فردگرايـي  حاكميـت 

 ساختار

 اســاس  بــر ســاختار  تغييــر

 فردگرايي

 ساختار غيرمنطقي وسعهت

 اعمـال  در مـدير  قدرت ميزان

ــديريت ــه و م ــاي توجي  نيازه

 واحد ساختاري

ــتگي ــاختار وابس ــعه و س  توس

 وي قدرت و فرد به ساختار

 اولـين  عنوان به ساختار تغيير

 برخـورد  حـل  راه ترين آسان و

 مسائل با

 اولـين  عنوان به ساختار توسعه

 مسائل با مواجهه حل راه

                                                      

1. Goulding 
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 1 ولجدادامه 

 مقوله مقوله زير كد

 سـاختار  غيركارشناسـي  توسعه

ــر(در  ــرفتن نظ ــاينظر نگ  ه

 ) كارشناسي

 ساختار غيركارشناسي توسعه

 

ــعف ــازماندهي در ضــ  و ســ

  نظر در دليل به ساختار طراحي

 كارها و وظايف شرح نگرفتن

 و وظايف شرح نگرفتن نظر در

 طراحـــي هنگـــام در كارهـــا

 ساختار

ــتگي ــاختار وابس ــعهت و س  وس

 وي قدرت و فرد به ساختار

ــتگي ــاختار وابس ــعه و س  توس

 وي قدرت و فرد به ساختار

ـ تغ به نياز احساس  سـاختار  ريي

 مديران در
 ساختار تغيير ضرورت ساختار تغيير ضرورت

 اي رسانه تكثر شد يا رسانه تكثر به منجر توسعه

 پيامد

ــعه ــر توس ــه منج ــدايش ب  پي

 شد وابسته هاي شركت
 وابسته هاي شركت تكثر

 صداوسيما ساختاري تورم صداوسيما ساختاري تورم

 سـپاري  برون ناصحيح اجراي

 بهداشــت،(مركــز  ســازمان در

ــيما ــيلم سـ ــدهاي و فـ  واحـ

 ...)و  پژوهشي

 از ناصـحيح  يا صحيح استفاده

 سازمان در سپاري برون

 از ناصحيح يا صحيح استفاده

 سازمان در سپاري برون

 ميــزان بــه مــديران توجــه

 )مخاطب(بحران  مخاطب

 بـودن  محـور  مخاطـب  ميزان

 سازمان عالي مديران
 ساختار توسعه انگيزه

ــد ــي واحـ ــاختار طراحـ  و سـ

 تــر منطقــي عامــل تشــكيالت

(كاهنـده   سـاختار  توسعه شدن

 اصـلي  دراهبـر  نه)، خطا درجه

 ساختار توسعه

 و ســـاختار طراحـــي بخـــش

 تــر منطقــي عامــل تشــكيالت

 ساختار توسعه شدن

 نداشتن اي شتندا حاكميت

 توسعه در كارشناسي ديدگاه

 ساختار
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 1 جدولادامه 

 مقوله مقوله زير كد

ــعف ــان ض ــي كارشناس  طراح

ــاختار ــترش و س ــاختار گس   س

 فـردي  هـاي  خصلت اساس بر

 مــــــــديران(قـــــــدرت)  

 ساختار توسعه كننده درخواست

ــعف ــي   ض ــان طراح كارشناس

ساختار و گسترش سـاختار در  

ــل خصــلت ــردي مقاب ــاي ف  ه

) مــــــــديران (قــــــــدرت

 ساختار توسعه كننده درخواست

 

 از ســـازمان هـــاي موريـــتأم

 توسـعه  عامـل  مديران ديدگاه

 ها شبكه

 صداوسيما سازمان موريتأم

 سازمان يراهبرد هاي لفهؤم
 هـا  شـبكه  هويـت  و موريتأم

 )ها شبكه سازي (تخصصي
 ها  شبكه موريتأم

 رسـالت  و ماهيـت  كلي تفاوت

 تمـامي  بـا  صداوسيما سازمان

 دنيا يا رسانه هاي ازمانس

 ســازمان موريــتأم و ماهيــت

 صداوسيما

 نظــارت از صداوســيما خــروج

 تفـويض  و سرپرسـتي  شوراي

ــارات ــورا اختي ــه ش ــت ب  رياس

 ساختاري بعد از سازمان

ــزان ــارات ميـ ــت اختيـ  رياسـ

 ساختار تغيير در سازمان

 رياست اختيارات ميزان

 سازمان

ــم ــه حجـ ــار در بودجـ  اختيـ

 بـا  مستقيمي رابطه صداوسيما

 .دارد ساختار توسعه

 سازمان ساالنه بودجه ميزان

 سازمان ساالنه بودجه ميزان
 جامعه بر حاكم سياسي احزاب

 بـا  حـاكم  احـزاب   راستايي (هم

 يـا  صداوسـيما  در حـاكم  افراد

 زانيـ م در يهمراسـتاي  فقدان

 .)دارد ريثأت مايس و صدا بودجه

ــم ــتايي هـ ــا راسـ ــدان يـ  فقـ

ــتايي ــزاب همراس ــيسيا اح  س

ــا جامعــه در حــاكم  مــديران ب

 سازمان عالي

 صداوسـيما  عالي مديران نگاه

 سازمان توسعه به

 بـه  سازمان عالي مديران نگاه

 ساختار توسعه

 توسعه به عالي مديران نگرش

 ساختار
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 1 جدولادامه 

 مقوله مقوله زير كد

 ديـــدگاه نداشـــتن حاكميـــت

 كارشناسي

 نداشــتن ايــ داشــتن حاكميــت

 و بررسي در سيكارشنا ديدگاه

 ساختار تغيير

 نداشتن اي داشتن حاكميت

 توسعه در كارشناسي ديدگاه

 ساختار

 دريافـــت امكـــان گســـترش

 در اي مــاهواره هــاي  شــبكه

 كشور

ــد ــت رش ــبكه درياف ــاي ش  ه

 از طريـق  كشور در يا ماهواره

 خانوارها

 فضاي در رقابت افزايش

 اي رسانه

ـاهواره  هاي شبكه فعاليت  در اي م

 .است تاثيرگذار كهشب سيسأت
 رقبا يها تيفعال يافتن شدت

ــأل ــي خـ ــازمان در كنشـ  سـ

 يها تيفعال دليل به صداوسيما

 رقبا گسترده

 بـــه پاســـخگويي بـــه نيـــاز

 رقبا يا رسانه يها تيفعال

 هـاي  ظرفيت فناوري پيشرفت

ــاطي ــاتي و ارتبـــ  اطالعـــ

 ...)  و ها (ماهواره

 بـويژه  انـه فناور هـاي  پيشرفت

ــاوري ــا فنـ ــاطيارت يهـ  و بـ

 اطالعاتي

 و هــا شــبكه شــدن ديجيتــالي اي رسانه يها  فناوري  پيشرفت

 هــاي شــبكه دريافــت امكــان

 هـا  شبكه توسعه روند ديجيتال

 .كرد تسريع را

 ها شبكه شدن ديجيتالي

 فرهنگـي  ـ اجتمـاعي  تحوالت

 ساختار تغيير عامل

 فرهنگـي ـ  اجتماعي تحوالت

 جامعه

 فرهنگياجتماعي  تحوالت

ــر ــاي تغييـ ــه نيازهـ  و جامعـ

 كـردن  پـر  به نياز و نامخاطب

 سيسـ أت عامـل  فراغت اوقات

 ساختار تغيير و شبكه

ــر ــه و  تغييـ ــاي جامعـ  نيازهـ

و نياز به پـر كـردن    نيمخاطب

 اوقات فراغت 

ــش ــاز)  عط ــاعي(ني  در اجتم

 رسانه زمينه
 جامعه يا رسانه نيازهاي تغيير
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 1 جدولادامه 

 مقوله مقوله زير كد

 صداوســيما رســمي اهــداف

 عامـل ) انتخـاب  حق(افزايش 

 ساختاري توسعه

ــزايش ــق دادن اف ــاب ح  انتخ

 هدف عنوان به مخاطبان

 يراهبرد هاي لفهؤم تغيير

 سازمان

ــر ــعه م تغيي ــت و أو توس موري

 توســعهبــه  منجــرهــا  راهبــرد

 .است شدهساختار 

 صداوسيما راهبرد تغيير

 تغييــر عامـل  موريـت أم تغييـر 

 ساختار

 اهـــداف و موريـــتأم تغييـــر

 صداوسيما

 موجب يا رسانه آرايش توسعه

 شود  مي ساختار توسعه
 يا رسانه آرايش توسعه

 و صداوسـيما  هـدف  مخاطبان

 آنها نيازهاي

ــخگويي ــه پاسـ ــاي بـ  نيازهـ

 ســـازمان هـــدف مخاطبـــان

 صداوسيما
 انتظارات به پاسخگويي لزوم

 نفعان ذي
 مجلـس  نماينـدگان  فشارهاي

 وزهحـ  در فرستنده ايجاد براي

ــه ــب انتخابي ــتردگي موج  گس

 شود مي ساختار

نمايندگان مجلـس   تقاضاهاي

هــا در  هبــراي توســعه فرســتند

 حوزه انتخابيه 

 اختيارات افزايش تمركز، كاهش

 1373 سال از پس مراكز
 اختيارات افزايش

 سازماني هاي ويژگي

 ســازمان در رســميت افــزايش

 شود. مي ساختار توسعه موجب

 و يترســم ســطح بــودن بــاال

 سازمان در نظارت

از  سازمان اداره شيوه حاكميت

ــق ــدل طري ــي م ــود  دولت (نب

 بخـــش از اســـتفاده تمركـــز،

ــي ــط خصوصـ ــور در فقـ  امـ

 ...) و توليد و پشتيباني

از  سازمان اداره شيوه حاكميت

 دولتي مدل طريق



 v 23 ساخت نظريه توسعه ساختاري سازمان صداوسيما

 1 جدولادامه 

 مقوله مقوله زير كد

 نظــــام حاكميــــت فقــــدان

 هـاي   نظام( رسمي پاسخگويي

 و عملكـــــــرد ارزيـــــــابي

 توسـعه  عامل) ساالري شايسته

 ساختار رويه بي

 رسمي پاسخگويي نظام ضعف

 عملكــرد ارزيــابيهــاي  نظــام(

 )اثربخش

 نظام و پاسخگويي نظام ضعف

 اثربخش عملكرد ارزيابي

ــاه حاكميـــت ــره نگـ  يا جزيـ

 توســعه در رقابــت و(بخشــي) 

 حاكميت ساختار

ــت ــاه حاكمي ــره نگ  در يا جزي

 توسعه در سيستمي نگاه ضعف ارساخت توسعه

 ساختار

 سيستمي نگاه فقدان
 در سيســـتمي نگـــاه فقـــدان

 ساختار توسعه

ــدان ــرح فق ــامع ط ــعه ج  توس

 اي رسانه

ــدان ــرح فق ــامع ط ــعه ج  توس

 اي رسانه

 توسعه جامع طرح فقدان

 اي رسانه

 محوري كدگذاري: دوم مرحله

. اسـت  باز كدگذاري مرحله در هاي ايجاد شده مقوله بين رابطه تعيين ،مرحله اين هدف
 پـردازان  نظريـه  بـه  و گيـرد  مـي  صورت بنياد  داده نظريه پارادايم مدل اساس بر عمل اين

 بـا  محـوري،  كدگـذاري  در. دهنـد  انجام سادگي به را پردازي نظريه فرايند كند مي كمك
 شـوند،  مـي  مشخص راهبردها و تشريحشرايط علي  محوري، يا مركزي پديدهشناسايي 

و پيامدها و نتايج اين راهبردهـا بـراي ايـن     شناسايي بستر و گر مداخله شرايطنين همچ
 ).1999، 1(كندال شود ميپديده معين 

 يجمهـور  يمايدر سـازمان صداوسـ   يتوسـعه سـاختار   هيـ محـوري نظر  كدگذاري
 نشان داده شده است. كيبر اساس مدل پارادايم در شكل  ران،يا ياسالم

                                                      

1. Kendall 



24 v 1393 بهار/  )77(پياپي  1م/ شماره يك و هاي ارتباطي/ سال بيست پژوهش 

نظريه توسعه ساختاري در سازمان صداوسيماي كدگذاري محوري  ـ1شكل 

 جمهوري اسالمي ايران بر اساس مدل پارادايم

 :علي شرايط

 : محيطي عوامل

 در رقابـــت افـــزايش ·

 اي رسانه فضاي

 اي رسانه  فناوري  پيشرفت ·

 فرهنگي اجتماعي تحوالت ·

 :سازماني درون عوامل

ــر · ــهؤم تغييـ ــاي لفـ  هـ

 سازمان يراهبرد

 فردگرايانه   تمايالت ·

ــخگويي لـــزوم · ــه پاسـ  بـ

   انتظارات

 نفعان ذي

 سازماني   هاي ويژگي ·

ــم · ــمي و چشـ  همچشـ

 ساختاري توسعه

 :بستر

 ناصحيح يا صحيح استفاده ·

 سازمان در سپاري برون از

 ساختار وسعهت انگيزه ·

 نداشتن اي داشتن حاكميت ·

 ساختار توسعه در كارشناسي ديدگاه

 يــــا ارگانيــــك درجــــه ·

 سازمان بودن بوروكراتيك

 سازمان يراهبرد هاي فهؤلم ·

 اختيارات رياست سازمان  ميزان ·

 سازمان ساالنه بودجه ميزان ·

 بــه عــالي مــديران نگــرش ·

 ساختار توسعه

 :گر مداخله شرايط

 سازماني تنبلي ·

 و پاسخگويي ظامن ضعف ·

 اثربخش عملكرد ارزيابي نظام

در استفاده از دانش  ضعف ·

ــراي روز طراحــي ســاختار و  ب

 سازماندهي 

 از كـارا  استفاده در ضعف ·

 انهفناور هاي پيشرفت

 در سيسـتمي  نگـاه  ضعف ·

 ساختار توسعه

 توســعه جـامع  طـرح  فقـدان  ·

 اي رسانه

 بودجه كمبود ·

 صداوسيما دولتي ماهيت ·

 نهافناور هاي محدوديت ·

 برخي مخالفت و مقاومت ·

 رسانه توسعه با نهادها

 به بودجه عمومي   وابستگي ·

 :پيامدها

 اي رسانه تكثر ·

 تكثر ·

 وابسته هاي شركت

  ساختاري تورم ·

 و توازن فقدان ·

 ساختاري  تناسب

 :محوري پديده

 )ضرورت( به نياز احساس

 ساختار تغيير 

 :ها كنش اي ها اقدام

 منطقي توسعه

 :ساختار

 بـــر اختارســـ توســـعه ·

 سازمان واقعي نياز اساس

 بـــر ســـاختار توســـعه ·

 كارشناسي مطالعات اساس

 : ساختار غيرمنطقي توسعه

  ساختاري اسراف ·

ساختار بر اسـاس   تغيير ·

 فردگرايي  

 ساختار رويه بي توسعه ·

 اساس بر ساختار توسعه ·

 متقاضي فرد قدرت ميزان

 عنوان به ساختار توسعه ·

ــين ــا مواجهــه حــل راه اول  ب

 مسائل

 منظور به ساختار وسعهت ·

 افراد براي پست ايجاد

ـعه · غيركارشناســـي  توســ

 ساختار  

 شــرح نگــرفتن نظــر در ·

 هنگــام در كارهــا و وظــايف

 ساختار طراحي
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 )پردازي نظريه(مرحله  انتخابي كدگذاري: سوم مرحله

 هـاي  مقولـه  ارتبـاط  ،آن طـي پردازي است كـه   ترين مرحله نظريه انتخابي مهم كدگذاري
 ،ارتبـاط آنهـا   پـس از اثبـات  گيـرد و   قـرار مـي   يبررسمورد هاي ديگر  محوري با مقوله

ـ  حقيقـت،  در. دنشـو  مـي  اصـالح  ،دارنـد  بـازنگري  و بهبـود  به احتياج كه هايي مقوله  اب
تصويري خلق يا بـه   شود مي سعي ها ارتباط اين اساس بر و ها مقوله بين ارتباط برقراري

 ).2010 ،يفرد و اسالم يي(دانا شودداستاني نقل  ،عبارت ديگر

 مايس و صدا سازمان در ساختاري هتوسع نظريه يريگ شكل

عوامـل متعـددي در ايـن سـازمان      ،سازمان صداوسيما يساختار توسعه نظريهاساس  بر
اند. اين عوامـل يـا    دست به دست هم داده و احساس نياز به تغيير ساختار را شكل داده

ــا درون ســازماني. افــزايش رقابــت در فضــاي رســانه  اي، پيشــرفت  محيطــي هســتند ي
جمله عوامل محيطي هستند كـه   از ،فرهنگي ـ  و تحوالت اجتماعي يا رسانه ياه فناوري

در مديران و متوليان صداوسيما احساس نياز به تغييـر و توسـعه سـاختار را بـه وجـود      
سـازمان،   يهـاي راهبـرد   اند. همچنين عوامل درون سـازماني ماننـد تغييـر مؤلفـه     آورده

ساختاري يا مسابقه توسعه ساختار، لزوم  تمايالت فردگرايانه، چشم و همچشمي توسعه
به فكر انداختن مديران  وجبهاي سازماني م نفعان و ويژگي پاسخگويي به انتظارات ذي

 ساختار تغيير به نياز احساس. است  شده ساختار توسعه و تغيير براي مايس و سازمان صدا
 . خواهد شدساختار اين منجر به توسعه  سازمان، مديران در

 .غيرمنطقـي  توسـعه بـه صـورت    يا واست  منطقي توسعه صورت به اي ساختار توسعه
 يكارشناسـ  مطالعات اساس بر و سازمان واقعي نيازهاي اساس بر ساختار توسعه كه زماني

 اسـاس  برتوسعه ساختار  هرگاه شود. اين در حالي است كه باشد، توسعه منطقي ناميده مي
 فـرد  قـدرت  ميـزان  اسـاس  بـر  توسعه جابنداز، بنداز راه راهبرد رويه، بي توسعه فردگرايي،
 و وظـايف  شـرح  نگـرفتن  نظر دريا  اي، پينه وصله توسعه غيركارشناسي، توسعه متقاضي،

 منطقي ساختار گويند.   به آن توسعه غير باشد، ساختار طراحي هنگام در كارها
 يا زمينـه  ملعوا به وابسته ،منطقي غير يا منطقي از اعم ساختاري توسعه نوع همچنين

 و گذارنـد  مـي  ثيرأتـ  سـاختاري  توسـعه  نوع بر كه هستند شرايطي يا زمينه عوامل. است
 از ناصـحيح  يا صحيح استفاده. كنند تعيين مي آنها اساس بررا  بودن منطقي غير يا منطقي
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ـ  داشـتن  حاكميـت  سـاختار،  توسـعه  انگيزه سازمان، در سپاري برون نداشـتن ديـدگاه    اي
عه ساختار، درجه اختيار واحـدها، درجـه ارگانيـك يـا بوروكراتيـك      توس دركارشناسي 

ميـزان   سـازمان، سـازمان، ميـزان اختيـارات رياسـت      يهاي راهبرد لفهؤبودن سازمان، م
ثيرگذار بـر  أت يا از عوامل زمينه ،بودجه سازمان و نگرش مديران عالي به توسعه ساختار

 .  هستندنوع توسعه ساختار 

وجـود   متغيرهايي و عوامل ،صداوسيما سازمان در ساختاري اجراي توسعه روند در
 سـاختار  منطقي توسعه اجراياز  مانع ،ديگر عبارت بهو  كنندمداخله ميايجاد دارند كه 

پاسـخگويي و نظـام ارزيـابي عملكـرد اثـربخش،       نظام ضعف سازماني، تنبلي. شوندمي
ندهي، ضـعف در اسـتفاده   طراحي ساختار و سازما برايضعف در استفاده از دانش روز 

، ضعف نگاه سيستمي در توسعه ساختار، فقدان طرح جامع انههاي فناور كارا از پيشرفت
 يهـا  تياي، كمبود بودجـه، ماهيـت دولتـي سـازمان صداوسـيما، محـدود       توسعه رسانه

، مقاومــت و مخالفــت برخــي نهادهــا بــا توســعه رســانه و وابســتگي ســازمان انــهفناور
 آيند.  گر به شمار مي عوامل مداخله ،عموميصداوسيما به بودجه 

 ،هـاي مـورد مطالعـه    ساختاري اعـم از منطقـي و غيرمنطقـي در طـول سـال      توسعه
هـاي   اي و تكثـر شـركت   اسـت. تكثـر رسـانه    داشته صداوسيماهايي براي سازمان  پيامد

م روند. همچنـين تـور   جمله پيامدهاي توسعه ساختاري به شمار مي از ،وابسته به سازمان
جمله پيامدهاي  از، سازمان اين ساختار درتوازن و تناسب  فقدانساختاري صداوسيما و 

 درهـاي مـورد مطالعـه بـوده اسـت.       سـال  ولنامطلوب توسعه ساختاري سازمان در طـ 
 :داشت بيان چنين توان مي هينظر نيا توضيح

 علي شرايط .1

نياز به تغييـر اسـت.    ترين عامل در نظريه توسعه ساختاري صداوسيما، احساس محوري
كـه   هسـتند گذار  ثيرأعوامل متعددي در به وجود آمدن احساس نياز در مديران سازمان ت

 شوند.   هر يك از آنها تشريح مي ،در ادامه
 سـازماني  درون عوامـل  و محيطـي  عوامـل  دسـته  دو بـه  شـده،  استخراج هاي مقوله

 نظـر  در علي شرايط عنوان هب كه محيطي عوامل به مربوط هاي مقوله. شدند بندي تقسيم
 فضـاي  در رقابـت  افـزايش و  يا رسانه يها  فناوري پيشرفت: از ندا عبارت ،شدند گرفته
 .فرهنگي ـ اجتماعي تحوالت و ،يا رسانه
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 گرفتـه  نظـر  در علـي  شرايط عنوان به كه سازماني درون عوامل به مربوط هاي مقوله
 و چشـم  فردگرايانـه،  تمـايالت  ازمان،سـ  يراهبـرد  هاي لفهؤم تغيير ازاند  رتعبا ،شدند

 انتظـارات بـه   پاسـخگويي  لـزوم  سـاختار،  توسعه مسابقه يا ساختاري توسعه همچشمي
 .سازماني هاي ويژگي و نفعان ذي

 محيطي عوامل

 اي رسانههاي  فناوري  پيشرفت

 هـا  سـتاده  به ها نهاده تبديل براي الزم يندهايافر و فنون تجهيزات، اطالعات، به فناوري
 طراحـي  وظايف، سازمان، كاركنان بر فناوري كه دهد مي نشان مطالعات. شود مي اطالق
 حيطـه نظـارت   مالكيـت،  از مـديريت  تفكيـك  دستمزدها، و ها هزينه كنترل، هاي سامانه
 تـأثير  زمينه در متعددي مطالعات. گذارد ، تأثير ميكلي طور به سازمان ساختار و مديران
 وودوارد هـاي  پژوهش به توان مياز آن جمله  كه است تهگرف صورت ساختار بر فناوري

  پيشـرفت  بـا  همزمان. كرد اشاره تامسونو  پرو چارلزو مطالعات  1960 دهه اواسـط در
ه نيـز بـه شـدت پيشـرفت كـرد      يا هاي رسـانه  فناوري اطالعاتي، و ارتباطي هاي فناوري

 شـگرفي  تحوالت...  و اي هوارهما ارسال امكان ديجيتال، به آنالوگ  سامانه. تغيير از است
بـا توجـه بـه تبعيـت سـاختار از       زمينـه، . در اين ه استآورد وجود به رسانه صنعت در

و لـزوم بـروز رسـاني سـاختار و      انـه مديران صداوسيما با درك تغييرات فناور ،فناوري
 ند.  ا هبه فكر تغيير و توسعه ساختار افتاد ،همگام بودن با اين تغييرات

 اي رسانه فضاي در ترقاب افزايش

 و امكـان  اي مـاهواره  هـاي  شـبكه  ظهور و ارتباطاتي و اطالعاتي يها  فناوري پيشرفت با
در  ،بـود  صداوسـيما  اختيـار  در زمـان  آن تا كه اي انحصار رسانه ،كشور در آنها دريافت
 فضاي وارد زبان فارسي غير و زبان فارسي از اعم متعددي هاي شبكه و شد شكستهعمل 
 و كشـور  در دريافت قابل اي ماهواره هاي شبكه تعداد افزايش اين. شدند كشور يا رسانه
 يا رسـانه  فضـاي  در رقابت پيش از بيش تشديد به ،ايراني هاي در خانواده ماهواره نفوذ

 توسـعه  و تغييـر  بـه  نياز روند اين از اطالع با سازمان مديران از اين رو،. انجاميد كشور
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 رقابـت،  افـزايش  بر ثرؤم عوامل گريد از. كردندرا احساس  ختارسا جهينت در و ها شبكه
 .پوشيد چشمآن  از توان نمياست كه  اينترنتي هاي رسانه به دسترسي افزايش

 فرهنگي ـ اجتماعي تحوالت

. اسـت  جامعـه  اي رسـانه  نيازهـاي  بـه  پاسـخگويي  ،صداوسـيما  اساسي وظايف از يكي
ي جمعيت كه زماني زير ده سال بـود و در  تغييرات سني جمعيت كشور (اعم از هرم سن

)، پايان جنـگ و  استسال  30تا  25هاي مركز آمار ايران بين  حال حاضر بر اساس داده
ماننـد افـزايش سـطح     اي جامعـه، تغييـرات فرهنگـي جامعـه     ثير آن بر نيازهاي رسانهأت

ـ تغ نيتـر  مهـم  از...  و شهرنشـيني  افزايشافراد، تحصيالت   يرهنگـ ف ي ـ اجتمـاع  راتيي
اساسـي در   ينقشـ  جامعه، فرهنگي ـ  اجتماعي تحوالت نيا. روند به شمار مي ذارگ ريثأت

 د.نتعيين وظايف و كاركردهاي سازمان صداوسيما دار
هاي مختلـف بـه منظـور همـاهنگي بـا ايـن تغييـرات و         صداوسيما در دوره سازمان

تار سـازماني خـود   هـا و سـاخ   پاسخگويي به نيازهاي جامعه، تغييرات متعددي در شبكه
هاي ساختاري صداوسيما به  از پاسخ ها موريت شبكهأكردن م مشخصاست.  كرده جاديا

 فرهنگي بوده است. ـ  و تحوالت اجتماعي تغيير

 سازماني درون عوامل

 سازمان يراهبرد هاي لفهؤم تغيير

 در هك است تغييراتي ،صداوسيما سازمان ساختاري تحوالت بر ثيرگذارأت عوامل ديگر از
 آرايـش  توسـعه  و انتخاب حق افزايش(مانند  اهداف از اعم ؛سازمان يراهبرد هاي لفهؤم

گيـرد. بـر اسـاس بررسـي مسـتندات و       صـورت مـي    موريـت أم و هـا  راهبرد)، اي رسانه
از  داليلـي بنا بـه   ،هايي  سازمان در دوره يهاي راهبرد لفهؤم ،هاي صورت گرفته مصاحبه

شـده   برخـي تحـوالت  و تغيير رياست سـازمان دسـتخوش    قبيل تغيير مديريت واحدها
سـازي سـاختار بـا     ييد تبعيت ساختار از راهبـرد، بـه منظـور همگـام    أاست. با توجه به ت

 و تغييـر  سـازمان، سـازمان، سـاختار    راهبـردي  يهـا  لفـه ؤتغييرات صورت گرفتـه در م 
 مورد مطالعه داشته است.    تحوالت مختلفي در دوره
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 ه  فردگرايان تمايالت

تمــايالت  ســاختار، توســعه برانگيزاننــده ســازماني درون هــاي محــرك از ديگــر يكــي
. منظور از تمايالت فردگرايانه مـواردي اسـت كـه سـاختار بـر اسـاس       استفردگرايانه 

بدون در نظـر گـرفتن نيازهـاي واقعـي سـازمان و      و احساس نيازهاي شخصي و فردي 
ه احسـاس نيـاز شخصـي مـديران بـه      توان ب مي خصوصيابد. در اين  جامعه توسعه مي

بـا توجـه بـه     ،. از طرف ديگركردو ارتقا و گسترش حيطه نظارت اشاره يا سمت پست 
 و جمهـوري  رياسـت  انتخابات مانند مختلفي هاي دوره درتحوالت فضاي سياسي كشور 

شـوند   به سازمان وارد مي ،سمت فاقد افراد از تعدادي ،اسالمي شوراي مجلس انتخابات
 شوند ميسازمان اضافه  ساختار به هايي واحد ،سازمان واقعي نياز از فارغ ،وارديم چنين

 آيد.   توسعه ساختار به شماردر ايانه ريكي ديگر از تمايالت فردگ تواند ميكه اين عامل نيز 

 ساختار توسعه مسابقه يا ساختاري توسعه همچشمي و چشم

 يا پيـدايش پديـده   ،ازمان صداوسيمادر س ساختار توسعه و تغييرديگر عوامل محرك  از
 در سازمان داليل دهيپد نيا بروز. استتوسعه ساختاري در با عنوان چشم و همچشمي 

 اسـت ير رييـ همزمان با تغ ،هاي صورت گرفته بر اساس بررسي ،مثال يادارد. بر يمتعدد
ت مستغييراتي در نحوه محاسبه حقوق و مزايا به وجود آمد و حق  ،يا سازمان در دوره

. همزمان با اين تغيير شدكه تا آن زمان در محاسبه حقوق و مزايا نقشي نداشت، تعريف 
اي براي توسـعه سـاختار و    رقابت فزاينده سازمان،ر بوجود نگاه بخشي حاكم  دليلو به 

 گرفت.   شكلهاي سازماني باالتر و بيشتر  تمبه واسطه آن، تصويب س

 نفعان ذي انتظاراتبه  پاسخگويي لزوم

ـ   سازمان وها  افراد، گروه ،نفعان ذي گـذار   ثيرأهايي هستند كه يا عملكرد سازمان بر آنهـا ت

هـاي موفـق    هاي سازمان گذارند. يكي از ويژگي ميثير أاست يا آنها بر عملكرد سازمان ت

تحليل انتظـارات آنهـا و اتخـاذ اقـدام      ،نفعان شناسايي ذي ،هاي دولتي بخصوص سازمان

هاي رهبـر معظـم    اسخگويي به انتظارات آنهاست. انتظارات و خواستهمناسب به منظور پ

ثيرگذار بر كاركرد و وظايف سازمان است. أترين عوامل ت يكي از مهم سازمان،از  انقالب



30 v 1393 بهار/  )77(پياپي  1م/ شماره يك و هاي ارتباطي/ سال بيست پژوهش 

 تحـوالت هـاي اصـلي و مهـم     يكـي از محـرك  كه دهد  نشان مي ،ها مصاحبه  تحليل داده

در  انقـالب هـاي رهبـر معظـم     استهپاسخگويي به انتظارات و خو ،ساختاري در سازمان

 هاي مختلف است.   دوره

 جمله  از. دارد مختلف سطوح درنيز  ديگري متعدد نفعان ذي سازمان ،ديگر طرف از
 انتظـارات  كـه  كـرد  اشـاره  اسـالمي  شـوراي  مجلس نمايندگان به توان مي نفعان ذي اين

 در...  و محلـي  هـاي  كهشـب  سـيس أت ، انتخابيه  حوزه در ها فرستنده توسعه مانند متعددي
 و پيچيـده  به قـدري  انتظارات اين كه است اين ذكر قابل نكته. اند داشته متعدد هاي دوره

تـوان   را مـي  ها، استان و مجلس امور معاونت سيسأت داليل از يكي كه است بوده متعدد
 .ستدان مجلس نمايندگان انتظارت به اثربخش پاسخگويي

   سازماني هاي ويژگي

 سـاختاري،  هـاي  ويژگـي  و اداره نحـوه  لحـاظ  از خاصي هاي گيويژ  داراي يسازمان هر
 تغييـر  دچـار  را سـاختار  ،هـا  ويژگـي  ايـن  در تحول و تغيير. است...  و تمركز رسميت،

 ،مطالعـه  مورد دوره دركه  دهد مي نشان صداوسيما سازماني هاي ويژگي بررسي. كند مي
 بـه  توجـه  بـا  ،ديگـر  طـرف  از. اسـت  تهياف افزايش اختيارات و كاهش نسبتبه  تمركز

 سـازمان  در نظـارت  و رسميت سطح دولتي، مدل از طريق سازمان اداره شيوه حاكميت
 ،مطالعـه  مـورد  هاي سال طول در صداوسيما سازمان در تغييرات اين. رسد به نظر مي باال
 .  است بوده سازمان تحول و تغيير بر ثيرگذارأت عوامل از

 ريمحو(پديده)  مقوله .2

 در آمـده  وجـود  بـه  طرح يا چارچوب براي كه است مفهومي برچسب همان مقوله اين
 صداوسـيما  سـاختاري  تحوالتحاضر،  پژوهش در اينكه به توجه با. شود مي گرفته نظر

آوري  پس از جمـع  است، گرفته قرار مطالعه مورد تحوالت اين آمدن وجود به چرايي و
مقولـه   ،هـاي ارائـه شـده    اري باز و بررسي ويژگـي ها و تحليل آنها در مرحله كدگذ داده

 .شد انتخاب محوري پديده عنوان به »احساس نياز به (ضرورت) تغيير ساختار«
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 )ها كنش ايها  (اقدام ها راهبرد .3

داري هسـتند   ها و تعـامالت هـدف   بيانگر رفتارها، فعاليت ،)ها كنش ايها  (اقدام هاراهبرد
 ،خـاص  طيشـرا  بستر درگر و  ثير شرايط مداخلهأحت تت ،كه در پاسخ به مقوله محوري

 آمـدن  وجـود  بـه  موجـب در برخي موارد  شده، تشريح عوامل مجموعه. شوند مي اتخاذ
 و مديران. شد صداوسيماسازمان  انيمتول و رانيمد نيب در ساختار تغيير به نياز احساس
هـاي   مات يـا كـنش  از اقـدا  نيـاز،  احسـاس  ايـن  با مواجهه هنگام در صداوسيما متوليان

هـا و   هاي حاصل از مصـاحبه  كردند. تحليل داده توسعه ساختار استفاده مي يمتفاوتي برا
توان در دو دسته توسـعه   را مي ها يدهد كه اين استراتژ بررسي اسناد و مدارك، نشان مي

بندي نمود. در ادامه به تشريح هر يك از ايـن   منطقي و توسعه غيرمنطقي ساختار تقسيم
 شود. پرداخته مي ها كنش ستهد دو

 ساختار منطقي توسعه

شود كه بر اساس نياز واقعي سـازمان و مبتنـي    ساختار، زماني منطقي تعريف مي توسعه 
ناشـي از تغييـر و    تواند مي سازمان واقعي نيازهاي. گيرد صورتبر مطالعات كارشناسي 

اي، تغييـر و   سـانه اي، پاسـخ بـه رقابـت فزاينـده فضـاي ر      رسـانه  يهـا  فناوريتحوالت 
سازمان و پاسخگويي بـه   يهاي راهبرد لفهؤفرهنگي جامعه، تغيير م ـ  تحوالت اجتماعي

 نفعان باشند.   انتظارات ذي

 ساختار غيرمنطقي توسعه

شود كه يا بر اساس نيازهاي واقعي سـازمان   ساختار زماني غيرمنطقي تعريف مي توسعه 
 توسـعه،  حين در اما شده، آغازسازمان  ياقعبر اساس نيازهاي و ،يا در مواردي نيست و

آن را از مسير منطقي خود خارج ساخته است. تغيير ساختار بر اساس فردگرايي  يعوامل
توسعه ساختار به عنوان اولـين  در نهايت، و  افرادواحد براي  يا سمتو بر اساس ايجاد 

تـوان   يرا مـ  )فعـان ن پاسخگويي بـه انتظـارات ذي   (مانندمسائل برخي حل مواجهه با  راه
نيازهـاي واقعـي    منطبـق بـا  جمله موارد توسعه غيرمنطقي ساختار در نظر گرفـت كـه    از

 . ستيسازمان ن
نيـاز واقعـي سـازمان     ،محرك يا دليل اصلي توسعه يا تغيير ساختار ،برخي موارد در
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 هتوسع ساختار، رويه بي توسعه و اسراف مانند هايي   آسيب دچار اجرا حين در يول است
 مدل يا طرح از تبعيت و كلي و سيستمي نگاه گرفتن نظر در(بدون  ساختار اي پينه وصله
 اسـاس  بـر  سـاختار  توسـعه  توسـعه،  متقاضي فرد قدرت ميزان اساس بر توسعه)، جامع

گرفتن شرح وظـايف  نو در نظر  ساختار غيركارشناسي توسعه بنداز، جا بنداز  راه راهبرد
 .  شود ميختار و كارها در هنگام طراحي سا

 )اي  زمينه(عوامل  بستر .4

ها  گذارد و انتخاب راهبرد  ثير ميأت ها راهبردخاصي كه بر  تيوضع از است عبارت بستر
هـا يـا    اي از مفـاهيم و مقولـه   را مجموعـه  تيوضـع بايد بر اساس آن صورت گيرد. اين 

 نوع انتخاب و ماصداوسي سازمان در ساختار توسعه. دهند مياي تشكيل  متغيرهاي زمينه
اسـاس   بـر . پـذيرد  مـي  صـورت  اي زمينه عوامل به توجه با ،آن شدت و تاكتيك توسعه،

ـ ا بـه  ياد شدهعوامل  ،هاي صورت گرفته در اين پژوهش كدگذاري مصاحبه  صـورت  ني
سـپاري در سـازمان يكـي از عوامـل      : استفاده صحيح يا ناصحيح از برون اند شده فيتعر

سـپاري   صحيح از بـرون  استفادهگذار است.  ثيرأع توسعه ساختار تاي است كه بر نو زمينه
در صورتي كه  ،شود ميمنجر به چابكي ساختار سازمان و جلوگيري از تورم و لختي آن 

بـه   كنـد بلكـه   تلـف مـي  در سـازمان  را ها  نه تنها هزينه ،سپاري استفاده ناصحيح از برون
 .  انجامد ميتوسعه ناكارآمد ساختار 

درجـه اختيـار واحـد     و سـاختار  كننـده  مصـوب  يـا  سازمان رياست ياراتاخت ميزان
 ثيرگذار است.  أبر توسعه ساختار ت ،اي متقاضي نيز به عنوان يكي ديگر از عوامل زمينه

نداشتن ديدگاه كارشناسي در توسعه ساختار نيز بـر نـوع توسـعه     اي داشتن حاكميت
 سـاختار  يمتـول  حوزه هرگاهاست كه  دهنده اين واقعيت ها نشان ثيرگذار است. بررسيأت
نقش كارشناسي خود را در طراحي و تغيير ساختار واحدها به خـوبي ايفـا    تشكيالت، و

تر از زماني است كه اين واحد نقش خود را بنا بـه داليـل    توسعه ساختار منطقي كند، مي
 . برد از ياد ميمختلفي 
 ثيرگذارأت ساختار توسعه نوع عيينت در نيز سازمان بودن بوروكراتيك يا ارگانيك درجه

 كـه  اندازه هر واست  تر منطقي آن ساختار توسعه باشد، تر ارگانيك سازمان اندازه هر. است
كاسـته   سـاختار  توسـعه  بودن منطقي درجه از ،تمايل پيدا كند بودن بوروكراتيك سمت به

 .  است اي ينهزم عوامل ديگر ازنيز  سازمان ساالنه بودجه ميزان ،نهايت در شود. مي
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 گر مداخله شرايط .5

هـا)   كنش ايها  (اقدام ها كه در روند اجراي راهبرد هستندگر، شرايط عامي  مداخله شرايط
 صداوسيما، سازمان در ساختاري توسعه روند در كنند و يا با مداخله خود ميمانع ايجاد 
هـاي   مصـاحبه  . بـر اسـاس كدگـذاري   گرنـد  مداخله كه دارند وجود هايي  متغير و عوامل

وابستگي صداوسيما به بودجه عمـومي، ضـعف    دليلبه  ،صورت گرفته در اين پژوهش
نظام پاسخگويي و نظام ارزيابي عملكرد اثربخش در صداوسيما، در برخي موارد نيروي 

. ايـن عوامـل منجـر بـه رخ دادن     انـد  شـده انگيزگي و ناكـارايي   انساني سازمان دچار بي
 .  شود ميي يا كرختي سازماني اي با عنوان تنبل پديده

 توسـعه  سـر راه  بر مانعي آن ساختن متورم و ساختار منطقي غير توسعه با ،عامل اين
 بـراي  روز دانـش  از اسـتفاده  در ضـعف  ،ديگـر  طـرف  از. كند ايجاد مي ساختار منطقي
 طـرح  فقـدان  و سـاختار  توسعه در سيستمي نگاه ضعف سازماندهي، و ساختار طراحي

 توسـعه  ،نتيجـه  در و سـاختار  كارشناسـي  غيـر  توسـعه  بـه  منجـر  اي رسانه توسعه جامع
هـاي بـرون سـازماني بـا توسـعه       ها و مخالفـت  مقاومت همچنين. شود آن مي منطقي غير

 . گردد ميتوسعه ساختار در سازمان از رسانه، گاهي مانع 

 پيامدها .6

 سـاختاري  توسـعه . آيند مي پديدها  ر اثر اجراي راهبردببيانگر نتايجي هستند كه  پيامدها
 تكثـر . اسـت  آورده بـار  بـه  سـازمان  بـراي  يپيامـدهاي  ،مطالعـه  مورد هاي سال طول در

 بـه  سـاختاري  توسـعه  پيامـدهاي  جمله از سازمان به وابسته هاي شركت تكثر و اي رسانه
ايـن   تناسـب  و تـوازن  فقـدان  و صداوسـيما  سـاختاري  تـورم  همچنـين . روند مي شمار

 ولطـ  در صداوسـيما سـازمان   سـاختاري  توسـعه  نـامطلوب  پيامـدهاي  هجمل از ،ساختار
كـه   گفـت  تـوان  مـي  سـاختاري  توازن فقدان مورد در. است بوده مطالعه مورد هاي سال

بـه طـوري كـه سـاختار برخـي از واحـدها        است سازماني الغري يا چاقي نوعي منظور
تناسـب   ،يـان ديگـر  . به باستو الغر  كوچكو ساختار برخي واحدها  گسترده و متورم

 خورد. نمي ساختاري در برخي از واحدها به چشم 
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 گيري  نتيجه

 و استفاده مورد يفيك قيتحق روش عنوان به اديبن داده نظريه يريكارگ بهمقاله، با  نيا در
ـ ا ياسـالم  يجمهـور  يمايس و صدا سازمان خبرگان و رانيمد با مصاحبه با ـ نظر ران،ي  هي

ـ بن داده نظريـه با توجه به  ،اني. در پاه استشد حيان تشرسازماين در  يتوسعه ساختار  اد،ي
ـ  يكننـده روابـط كلـ    حيتشـر  نظـري  ياي. قضـا شود ميمطرح  نظري يايقضا مقولـه   نيب

اسـت كـه از    يروابـط مفهـوم  برخـي  شـامل   اي. قضـا هستند گريد يها با مقوله يمحور
و مـدل   قيتحق تيروابر اساس  ،)2010 ،يفرد و اسالم ييدانا ( دنريگ يساختارها شكل م

 :شود مي شنهاديپ زير يايقضا ما،يس و سازمان صدا يتوسعه ساختار هينظر

و تحـوالت   يا رسـانه  يهـا  فنـاوري  شـرفت يپ ،يا رسـانه  يفضا در رقابت شيافزا ـ
باعث به وجود آمـدن احسـاس    يطيعوامل مح نيتر يبه عنوان اصل يفرهنگ ي ـ اجتماع

 .  شود ميسازمان  رانيمد نيساختار در ب رييبه تغ ازين
 التيتما نفعان، ذي انتظارات به ييپاسخگو لزوم سازمان، راهبردي يها لفهؤم رييتغـ 
ـ باعث به وجود آمدن احساس ن ،مايس و صدا در يسازمان يها يژگيو و انهيفردگرا بـه   ازي

 . شود مين آ رانيمد نيساختار در ب رييتغ
بـه   ازيـ احسـاس ن  يسعه ساختارمسابقه تو اي يتوسعه ساختار يچشم و همچشم ـ

 كند.   يم ديسازمان تشد رانيمد نيساختار را در ب رييتغ
 يمنطقـ  ريـ در توسـعه سـاختار منجـر بـه توسـعه غ      يكارشناس دگاهيحاكم نبودن دـ 

 شود.   يساختار سازمان م
واحـدها،   اريـ توسعه سـاختار، درجـه اخت   زهيتوسعه ساختار در سازمان با انگ وهيش ـ

 دارد.  ارتباطسازمان  نهبودجه ساال زانيسازمان و م استير اتارياخت زانيم
 يهـا  شـرفت يپ از اسـتفاده  در ضـعف  عملكـرد،  يابيارز و ييپاسخگو نظام ضعفـ 

مـانع   ،يبـه بودجـه عمـوم    مايس و صدا يوابستگو  يدولت تيكمبود بودجه، ماه ،فناورانه
 . شود يمسازمان ساختار  يتوسعه منطق

وابسـته در   يهـا  شـركت  ريـ تكث و يا رسـانه  ريـ ر بـه تكث منج يتوسعه ساختارـ 
 شود.  يسازمان م

 فقـدان و  يمنجـر بـه تـورم سـاختار     مايس و ساختار سازمان صدا يمنطق ريتوسعه غ ـ
 شود.   يدر سازمان م يتوازن و تناسب ساختار
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