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  بررسي مسئوليت اجتماعي سازماني در رسانه ملي

  ����، حسين بختياري*تر اصغر مشبكيدك

  چكيده

رساني، آموزش همگـاني و       رسانه ملي در كشور ما به عنوان دانشگاهي عمومي وظيفه خطير اطالع           
كند و همچنـين      هاي مختلف نقشي بي بديل ايفا مي        سازي را بر عهده دارد و در ميان رسانه          فرهنگ

جمله نظام اسالمي و      نفعان متعددي از    ي، ذي رسانه مل . در توسعه پايدار جامعه سهم به سزايي دارد       
سيما، احزاب سياسي و دولـت دارد كـه الزم    و ها، كارمندان سازمان صدا   حاكميت، مخاطبان برنامه  

هاي  دهي متوازن به آنها فراهم شود؛ اين الگو، برگرفته از مسئوليت است الگويي مناسب براي پاسخ 
بنـدي   نفعان رسانه ملي و سـپس رتبـه   من شناسايي ذيدر اين مقاله، ض. اجتماعي رسانه ملي است  

گيري چند معياره، وضعيت رسانه ملي در اغناي متـوازن نيازهـاي              هاي تصميم   آنها بر اساس روش   
هاي مسئوليت اجتماعي سازمان سنجيده شده است و براي ايـن مهـم، از                نفعان بر اساس مؤلفه     ذي

نتـايج  .  همبستگي اسپيرمن استفاده شـده اسـت       هاي آماري، آزمون فرض ميانگين و آزمون        آزمون
هـاي مـسئوليت اجتمـاعي سـازمان      پژوهش حاكي از آن است كه عملكرد رسانه ملي در شاخص          

نفع مانند احزاب     هاي ذي   نفعان صورت گرفته اما رضايت برخي گروه        متناسب با شأن و جايگاه ذي     
ي نيل به الگوي متوازن پاسخدهي      به اين ترتيب، برا   . سياسي و كاركنان ضعيف سنجيده شده است      

  .هاست به ارتقاي عملكرد اجتماعي رسانه ملي در اين حوزه نفعان نياز به ذي
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  مقدمه

 اخير، توجـه بـسياري      هاي   يكي از مباحثي است كه در سال       ،مسئوليت اجتماعي سازمان  
هاي اجتماعي    پايبندي به مسئوليت  . به خود جلب كرده است    را  ر ما    كشو پژوهشگراناز  

، فراتر رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانوني است كه سازمان در آن فعاليـت               سازمان
 درك و پاسـخگويي بـه انتظـارات         اسـت كـه بـه منظـور        يتالشـ در حقيقت،   كند و    مي
ي هـا  سازمانمتعالي، به عنوان  هاي  سازمان .گيرد  صورت مي  سازمان در جامعه     1نفعان  ذي
رويكردهـايي   و پاسـخگويي مناسـب در قبـال عملكـرد خـود،           سـازي    با شفاف  ،لئومس

نفعان، يكـي   تحليل ذي. نفعانشان را تأمين كنند  تا رضايت كليه ذي   كنند اخالقي اتخاذ مي  
ــان    ــه در مي ــت ك ــازمان اس ــاعي س ــسئوليت اجتم ــوم م ــرح در مفه از رويكردهــاي مط

لف، با استقبال بيشتري مواجـه شـده اسـت و در پـژوهش حاضـر، در                 رويكردهاي مخت 
هـاي    رسـانه ملـي، سـازماني بـا ويژگـي         . خصوص سازمان رسانه ملي به كار رفته است       

اي در زنجيره عرضه خـدمات دارد و بـا            منحصر به خود است كه دامنه ارتباطي گسترده       
توسـعه جامعـه ايفـا      مسئوليت در قبال اقشار مختلف مردم، نقـشي اساسـي در رشـد و               

نفعان اين سازمان، موضوعي اساسي در        الگوي پاسخدهي متوازن به نيازهاي ذي     . كند  مي
چارچوب مسئوليت اجتماعي رسانه ملي است كه در مقاله حاضر بـه آن پرداختـه شـده              

 تبيين و سـپس، بـا     ،در اين مقاله، ابتدا، ضرورت تحقيق، روش تحقيق و فرضيات         . است
بيات نظري مسئوليت اجتماعي سـازمان بـه دو بخـش سـير تـاريخي و          مروري كوتاه، اد  

در ادامه، سازمان رسانه ملـي تـشريح و مـدل           . تعاريف و اصطالحات تقسيم شده است     
نفعـان ايـن      اجراي مسئوليت اجتماعي سازمان در آن بيان شده است و بـا شناسـايي ذي              

ـ    هاي تـصميم    بندي آنها بر اساس روش      سازمان و رتبه   د شاخـصه، در نهايـت،   گيـري چن
هاي مسئوليت اجتماعي سـازمان        در شاخص  نفعان،   نسبت به اين ذي    عملكرد رسانه ملي  

  .گيري و بيان شده است اندازه

 بيان مسئله 

. رسانه ملي سازماني است كه خدمات خود را به طيف وسيعي از مشتريان ارائه مي دهد               

                                                      
1. stakeholders 
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تي خارج از كـشور بـا توجـه بـه           ح سرتاسر كشور و    تمامي آحاد مردم در    ،در بيان كلي  
هـا، كارخانجـات، صـنايع و     همچنـين شـركت   و ... تنوع زياد فرهنگي، اقليمي، زباني و

مشتريان و ... سياسي، ورزشي، علمي و  هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي،  گروه
با توجه بـه   ، ديگرسوياز . روند به شمار ميسازمان  كنندگان نهايي خدمات اين مصرف
 نفعـان   ذي مـشتريان و     ، اركان نظام جمهوري اسالمي    تمام كلي اين سازمان،  هاي   سياست

اي اسـت كـه بـا طيـف       سازمان به گونههاي  فعاليت همچنين.شوند  مي تلقياين سازمان   
اسـت و از  ارتباط  سازان در داخل و خارج از كشور در كنندگان و برنامه مينأوسيعي از ت

 قابليـت   اسـت و  بـسيار گـسترده    آنجامعه مخـاطبين      و اين رو، زنجيره عرضه خدمات    
شود كـه    بنابراين، همواره اين پرسش مطرح مي     . تأثيرگذاري زيادي در سطح جامعه دارد     

نفعان رسانه ملي را بـه سـطح مطلـوبي از             هاي مخاطب و ذي     گروههمه  توان    چگونه مي 
نفعـان    به كليه ذي   هاي اجتماعي و توجه     پايبندي به مسئوليت   .رضايت از خدمات رساند   

الگـويي بـراي ارائـه خـدمات         آنهـا هايشان متناسب با اولويت       نيازها و خواسته   يو اغنا 
  .مطلوب است كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است

   و ضرورت انجام پژوهشپيشينه

مـان بررسـي    أ را تو  هـا   رسانه كه مفهوم مسئوليت اجتماعي سازمان و        هايي  پژوهشعمده  
؛ ماننـد   انـد   در نظر گرفته   را به عنوان بخشي از الگوي حكمراني پايدار          ها  رسانهند،  ا كرده

جمعي در ايجاد جامعه مـدني و از  ي ها رسانهكه به بررسي نقش     ) 2002( 1تحقيق هانگ 
نيـز  ) 2007( 2اداآسـ  . كمك به تحقق حكمراني خوب در ويتنام پرداخته است         ،آن طريق 

در را  ي جمعـي    هـا   رسـانه  جايگـاه    ، حكمراني خوب  در پژوهشي با عنوان دموكراسي و     
بـه  ) 1387(پور و روشندل اربطاني      ابراهيم.  است بررسي كرده تحقق اين مهم در نيجريه      

در تحقيقـي    .انـد  بررسي جايگاه رسانه ملي در الگوي حكمراني پايدار در ايران پرداخته          
ـ   انجام شـد   2002 در سال    5سونگ و گر  4ماال ،3اختر از سوي كه   هـاي    ه نقـش رسـانه    ه، ب

گويي در  هاي نوين اطالعـاتي و ارتبـاطي در ايجـاد شـفافيت و پاسـخ               وريجمعي و فنا  
                                                      

3. Akhtar 2. Asada 1. Hong 

 5. Gregson 4. Malla 

 1 
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 در ايـن    . شـده اسـت    توجـه هـاي اصـلي حكمرانـي خـوب          ها به عنوان مؤلفه     حكومت
 بـه عنـوان بخـش كـوچكي از نظـام حكمرانـي              ، مسئوليت اجتماعي سازمان   ها،  پژوهش

ي كه در روند رسـيدن بـه توسـعه          هايا به عنوان ابزار   ه   رسانه ودر نظر گرفته شده     پايدار  
در مواردي به عنوان پيش نيازي براي توسـعه پايـدار مطـرح    ند، نك آفريني مي  پايدار نقش 

به عنوان يـك     ،ي سازمان در رسانه ملي    ع مسئوليت اجتما  ، در پژوهش حاضر   اند اما   شده
 در اين پـژوهش، رسـانه       به عبارت ديگر،   .مورد بررسي قرار گرفته است    سازمان مستقل   

نه به عنوان ابزار توسعه كه خود به عنوان سازمان هدف مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت         
  .رسد و اين، در جاي خود تحقيقي بديع به نظر مي

 مباني نظري مسئوليت اجتماعي سازمان

اي در خصوص تمايل بـه مـسئوليت اجتمـاعي و عملكـرد               در چند سال اخير، جهش تازه     
ي تجـاري، دولتـي و غيـر دولتـي بـه              ها  ر ميان جوامع دانشگاهي و انواع سازمان      اخالقي د 

 گسترش حجم مطالعات نظري و كاربردي بـا موضـوع           )2009،  1سچي (وجود آمده است  
 و اهميت اين موضوع به قدري افزايش يافته است كـه برخـي    2مسئوليت اجتماعي سازمان  

يت در حـال ظهـور اسـت كـه محـور            اند الگوي جديدي در مدير      صاحبنظران مدعي شده  
 ).2005، 4 و هايده3والند(است نفعان متعدد  اصلي آن، مسئوليت سازمان در قبال ذي

مباني نظري مسئوليت اجتماعي سازمان در دو قسمت سير تـاريخي           در اين بخش به     
  .شده استپرداخته و تعاريف مصطلح 

  سير تاريخي مسئوليت اجتماعي سازمان

از سـوي ديگـر،   جامعـه  بين سازمان و  و  از يك سوهاي آن  و فعاليت رابطه بين سازمان    
 وردمـ جتمـاع  علـم اال  سـازمان و  پژوهشگرانموضوعي ديرينه است كه همواره در ميان   

بـه مـسئوليت    از آن    به شـكل امـروزي كـه         ، اين رابطه  اما. بوده است و تبادل نظر    بحث  
، آزمـون  پژوهـشگران  ،ر اين دههد. دش آغاز 1950 از دهه    ،شود اجتماعي سازمان ياد مي   

                                                      
3. Valand 2. Corporate Social Responsibility (CSR) 1. Secchi 

  4. Heide 

 1 
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در قبـال جامعـه آغـاز    را هـاي سـازمان    هاي مرتبط با مسئوليت    نظريهو تحليل مفاهيم و     
 مسئوليت اجتماعي سـازمان     ،كار را به طور كلي     و هاي اجتماعي كسب   دند و مسئوليت  كر
  ).2010، 1ون يوپن(ند ميدنا

 اعتبار و شـهرت  ،توانند برند مياند كه  ابت كردهثدر طول تاريخ ي خوشنام  ها    سازمان
 بپذيرنـد در    در صورتي كـه   ند البته   بخشخود را مانند محصوالت و خدمات خود بهبود         

هـاي    هستند و عملكرد مناسـبي در زمينـه مـسئوليت         قبال جامعه و محيط خود پاسخگو       
در دهـه اخيـر، مطالـب بـسياري دربـاره           ). 2008،  3 و هيتنـر   2پـل  (اجتماعي خود دارند  

، شــهروند 4 اجتمــاعي ســازمان، عملكــرد اجتمــاعي ســازمان، توســعه پايــدارمــسئوليت
 به رشـته    8نفعان   و مديريت ذي   7، طرز حاكميت سازمان   6، پاسخگويي اجتماعي  5سازماني

   ).2004، 10 و مله9اريگاك (تحرير در آمده است
در اين مقاله، سير تطور تاريخي مفهوم مـسئوليت اجتمـاعي سـازمان بـه پـنج برهـه         

ايـن پـنج    . ي تقسيم شده است تا چارچوبي براي بررسي تـاريخي آن فـراهم شـود              زمان
  :مرحله عبارتند از

هـاي اجتمـاعي تجـار و         در مرحله اول، پژوهشگران به معرفي مفهـوم مـسئوليت         . 1
نظريـه  «هاي اين گروه از طريق به كار بردن    فعاليت ).1953،  11بوون (بازرگانان پرداختند 

 انجام گرفت؛ پژوهـشگران ايـن دوره سـعي      »13نظريه مشروعيت «  و »12قرارداد اجتماعي 
بوون، بنيانگذار مفهـوم  . كارها در قبال جامعه داشتند و در تصويب وجود مسئوليت كسب    

  .مسئوليت اجتماعي سازمان از پژوهشگران سرشناس اين دوره است
ل جامعـه  هـاي سـازمان در قبـا    همزمان با گروه ياد شده كه قايل به وجود مسئوليت       . 2

بودند، برخي ديگر از پژوهشگران جايگاه نقيض مسئوليت اجتماعي سازمان را به رسميت             
تنهــا وظيفــه مؤســسه «: كنــد  بيــان مــي1970 در ســال 14بــراي مثــال، فريــدمن. شــناختند

                                                      
3. Hittner 2. Pohle 1. Van Eupen 

6. social responsiveness  5. corporate citizenship 4. sustainable development 

9. Carriga 8. stakeholder management 7. corporate governance 

12. social contract theory 11. Bowen 10. Mele' 

 14. Friedman 13. legitimacy theory 

 1 
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اين جمله به معناي آن اسـت كـه تنهـا مـسئوليت قـانوني و            » كار است  و وكار، كسب  كسب
از آنجا كه برهـه زمـاني ايـن گـروه بـا الگـوي                .تصادي است مشروع سازمان، مسئوليت اق   

مدرنيسم متقارن است، اظهارات اين گروه، حكايت از تأثير پـذيرفتن از الگـوي مدرنيـسم                
 .دارد

 و ادراك مـسئوليت     1سـازي   تمركز بيشتري بر مفهوم    پژوهشگراندر مرحله سوم،    . 3
خگويي به گـروه قبـل كـه منكـر          در اين مرحله، براي پاس    ن  آنا. اجتماعي سازمان داشتند  

كردند ضـرورت ايـن موضـوع را          هاي اجتماعي براي سازمان بودند، تالش مي        مسئوليت
هاي عميـق در مفهـوم مـسئوليت         با فقدان تحليل  در اين زمان،    از آنجا كه    تبيين كنند اما    

 پيـدا   سـوق   پژوهشگران بر پاسخ به اين پرسـش        تمركز ،اجتماعي سازمان مواجه هستيم   
 را  اولين مدل مفهومي  ) 1979 (2 كارول »مسئوليت اجتماعي سازمان چيست؟   « كه   دكن  مي

 ناميد،  كه او عملكرد اجتماعي سازمان    مفهومي را    ابعاد بنيادي    ، كه به طور جامع    ارائه داد 
يك تعريف مبنـايي    ارائه   .1: از طريق  از عملكرد اجتماعي سازمان      ياو مدل . تشريح كرد 

دســته از  ي بــراي آنع بررســي موضــوعات اجتمــا.2 ناز مــسئوليت اجتمــاعي ســازما
 ذكــر خــصوصيات فلــسفه .3و .  هــستندمــسئوليت اجتمــاعيداراي هــايي كــه  شــركت

 .پذيري، پيشنهاد داد  و مسئوليتپاسخگويي

 بـه گروهـي كـه اعتقـاد بـه           در مرحله چهارم نيز پژوهشگران بـراي پاسـخگويي        . 4
 بـر ايـن   داشتند، بويژه فريـدمن، سازمان  و غير قانوني بودن مسئوليت اجتماعي  نادرست

» ؟وجـود دارد   بـه مـسئوليت اجتمـاعي         سـازمان  ضـرورتي در پايبنـدي    چه  « كه   پرسش
 رويكـرد   عـالوه بـر    ،البته در ايـن زمـان      ).2006،  4 و فومبرون  3گاردبرگ (ددنتمركز ش م

   . استفاده شد نيزهنجاري از رويكرد اقتصادي
 در  »نفعـان  رويكـرد ذي  : مديريت استراتژيك «وان   با عن  5مرحله پنجم با اثر فريمن    . 5
شـهرت يافـت،    نفعـان    رويكرد جديد كـه بـه رويكـرد ذي        اين  در  . آغاز شد  1984سال  

 »؟ دارد سازمان نسبت به چه افرادي مسئوليت اجتمـاعي       « مبنايي عبارت است از      پرسش
دربـاره   جديـدي از تفكـر   سـير  ايجاد به منظور نفعان را     ذي نظريه 1984فريمن در سال    

                                                      
3. Gardberg 2. Carroll 1. conceptualization 

 5. Freeman 4. Fombrun 
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در قبـال چـه   « د كـه كـر  مبنـايي را مطـرح      پرسـش ماهيت يك سـازمان معرفـي و ايـن          
 »؟ سازمان بايد مديريت شوداي نفعاني و با چه تحليل هزينه ـ فايده ذي

نفعـان مقبوليـت زيـادي در ميـان جوامـع دانـشگاهي و               ، رويكـرد ذي   اخيـر در دهه   
نفعـان رسـانه      لي، بر تحليل ذي   كيد اص أدر پژوهش حاضر نيز ت     سازماني پيدا كرده است   

  .ملي است

  تعاريف مسئوليت اجتماعي سازمان

هنـوز   ،مـسئوليت اجتمـاعي سـازمان      ادبيـات     طـرح  هاي متمادي از   پس از گذشت دهه   
، 2 و روزوئـل   1گاكابـادس  (ارائـه نـشده اسـت      ، صاحبنظران باشد  توافقكه مورد    تعريفي

توان گفت يكـي از داليـل         مي زمان مفهوم مسئوليت اجتماعي سا     ادبيات مرور با   ).2007
 مـرتبط بـا مـسئوليت اجتمـاعي          مفـاهيم  توسعه و مبسوط شدن    در حال    نبود اين وفاق،  

 و  را موجـب شـده     آشـوب و همپوشـاني       نـوعي  است كه    سازمان و رشد مفاهيم جديد    
 اين آشفتگي تا جايي     ).2007،  4 و هاچ  3گادفري(را كاهش داده است     فهوم  در م شفافيت  

اي فـازي     جتماعي سـازمان مقولـه    مسئوليت ا ي  د است كه به اعتقاد والند و هي       ادامه يافته 
 د، شـهرون  5كـار  و  اغلب به صورت تبادل با ساير مفاهيم از قبيل اخـالق كـسب             است كه 

 تعريـف  7 و پايـداري سـازمان     6، طرز حاكميـت سـازمان، پاسـخگويي سـازمان         يسازمان
  ).2005والند و هايده،  (شود مي

هـاي مختلـف   اشتراك در تعريف مسئوليت اجتماعي سازمان، راهبرد    نبود  دليل ديگر   
ايع و خدمات متفاوت و زمينه خاص كـاربرد اسـت و از ايـن            است كه وابسته به صن     آن

به سختي صـورت    مسئوليت اجتماعي سازمان    شود عملياتي كردن مفهوم       رو، موجب مي  
 مـسئوليت اجتمـاعي      بنـابراين، تعـاريف مختلفـي از       ).2005،  9 و بـرمن   8راولـي  (پذيرد

  .سازمان ارائه شده است
 ، شـده  از سـوي بنيانگـذار آن ارائـه       كـه    تعريف ابتدايي مسئوليت اجتماعي سـازمان     

                                                      
3. Godfrey 2. Rozuel 1. Kakabadse 

6. corporate accountability 5. business ethics 4. Hatch 

9. Berman 8. Rowley 7. corporate sustainability 
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كليــه   بايــد مــديربـه عبــارت ديگــر، » تــاثيرات ســازمان بــر جامعــه« :عبـارت اســت از 
 ردهـايش    تاثيرات فعاليت نسبت به   هايش را در ضوابط و شرايط جامعه ببيند، و           فعاليت

  ).2003، 1وچ هولتزبكارول و  (نظام جامعه مسئول باشد
 ارائه شـده اسـت، مـسئوليت        3 و بلومستروم  2در تعريف ديگري كه از سوي ديويس      

اجتماعي سازمان مجموعه فرايندهايي قلمداد شده است كه موجب بهبود و افزايش رفاه             
  ).همان (شود و آسايش جامعه مي

مـسئوليت   «:سئوليت اجتمـاعي سـازمان دارد      تعريفي چهـار بخـشي از مـ         نيز كارول
 است كـه    اي  شامل انتظارات اقتصادي، حقوقي، اخالقي و بشر دوستانه       اجتماعي سازمان   

  ».دارداز سازمان هاي گوناگون  زمانجامعه در 

  ـ اجزاي چهارگانه مسئوليت اجتماعي سازمان از نظر كارول1جدول 

  مثال  سطح انتظار اجتماعي  مسئوليت

  ضروري  اقتصادي
سودمند بـودن، حـداكثر كـردن فـروش،         

  ...ها و  حداقل كردن هزينه

  تبعيت از قوانين و مقررات  ضروري  قانوني

  انجام كارهاي درست، عادالنه و منصفانه  مورد انتظار  اخالقي

  شهروند سازماني خوبي بودن  مورد انتظار/ مطلوب  نوع دوستي

  
سازمان ارائه شده است كه همـه آنهـا   تاكنون تعاريف متعددي از مسئوليت اجتماعي       

، 5و واتـز   4هـولم ( »كار از بستر جامعه جدا نيست      و كسب «:يك پيام مبنايي و ساده دارند     
هـايي در قبـال جامعـه دارنـد كـه             تعهدات و مـسئوليت     سازمان همه   از اين رو،  ). 2000

عهدات اجتماعي  پذيري و مقوم ت     بايد توام با مسئوليت    آنهاها و نتايج      خروجي ،ها فعاليت
  ).2005والند و هايده،  ( باشدآنها

                                                      
3. Blomstrom 2. Davis 1. Buchholts 

 5. Watts 4. Holme 
1 
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  اهميت رسانه ملي

ي جامعه امروزي به شمار       ها  ترين سازمان   اي در معناي وسيع كلمه، از مهم         رسانه  سازمان
اولين وجـه تمـايز ايـن    . شوند ها متمايز مي  روند و از جهات مختلفي از ديگر سازمان    مي

شـايد كمتـر    . شـود    چند كاركردي آنهـا مربـوط مـي         به ماهيت چند وجهي و      ها،  سازمان
سازماني را بتوان ياد كرد كه همزمان، داراي ماهيـت و كاركردهـاي سياسـي، اقتـصادي،          

اي بــه ماهيــت  ي رســانه هــا وجــه بعــدي تمــايز ســازمان. اجتمــاعي و فرهنگــي باشــد
گـردد كـه هـم از نظـر كميـت و          كنندگان خـدمات آنهـا يعنـي مخاطبـان برمـي            دريافت

هـاي جمعـي از مخاطبـان         رسـانه .  حـايز اهميتنـد    ،ستردگي و هم از لحاظ تنوع بسيار      گ
واري برخوردارند كـه بـرآورده سـاختن         گسترده يا به عبارت بهتر، مخاطبان انبوه و توده        

دشواري در تعيين مخاطـب هـدف را        . نيازها، عاليق و تمايالت آنان كار دشواري است       
واقعيـت ايـن اسـت كـه     . اي افزود ي رسانه   ها  ي سازمان ها  نيز بايد به اين وجه از ويژگي      

هـاي الكترونيكـي هـستند كـه طيـف بـسيار              هاي جمعي، رسانه    ترين رسانه   امروزه، مهم 
  .)1388، روشندل اربطاني ترجمه ،2 و استار1پرينگل(اي دارند  گسترده

سـازي و آمـوزش      رسـاني، فرهنـگ    رسانه با كاركردهاي متفاوت خود ماننـد اطـالع        
  :آفرين باشد ثر و نقشؤتواند در سطح جامعه م مي

 رساني اطالع. 1

رساني در ايـن     جايي اخبار و اطالعات در درون جامعه و اطالع          با انتشار و جابه    ها  رسانه
  . شوند هاي مثبت و منفي هر اتفاق مي زمينه، باعث انتقال جنبه

  سازي فرهنگ. 2

يـابي    ، ارائه الگوي مناسب براي هويت     ترين كاركردهاي رسانه در سطح جامعه       يكي از مهم  
ها با ارائه الگوهاي مناسب به جوانان و نوجوانان، ضـمن تكميـل               رسانه. در مخاطبان است  

هـاي خـاص، در جهـت         توانند از طريق توليد و نشر برنامـه           يابي در آنان، مي     فرايند هويت 
  .)1371د، نژا معتمد(گريزي حركت كنند  مداري به جاي قانون نشر فرهنگ قانون

                                                      
1. Pringle       2. Star 
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  آموزش. 3

هـاي   اي در انتقـال مؤلفـه   ها از سهم و نقـش قابـل مالحظـه          به لحاظ كاركرد آموزشي، رسانه    
 .)1371نـژاد،   معتمد   (مثبت و مورد تأييد نظام فرهنگي خود در ميان افراد اجتماع برخوردارند           

 در نامـه بر پخش و تأمين با كه است خدماتي سازماني ايران، اسالمي جمهوري صداوسيماي
بـه طـور     سـازمان  ايـن  مالي منابع. كند  مي فعاليت جغرافيايي مرزهاي از فراتر و كشور سطح
 مـواردي،  و در شـود  مي تأمين يابد،  مي اختصاص دولت سوي از كه اي  بودجه طريق از عمده

  .پردازد مي نيز درآمد كسب به مشتريان، خاص هاي گروه به خاص خدمات ارائه طريق از
گرايـي و    توانـد در رواج قـانون      به عنوان تأثيرگذارترين نهاد فرهنگي مـي      سيما   و صدا

گريزي به طور مؤثر و موفق وارد عمل شود؛ زيـرا بـه عقيـده بـسياري از      مبارزه با قانون  
گـذارد و بـه      ها و رفتار بينندگان خود تأثير مـي        صاحبنظران، اين رسانه بر باورها، ارزش     

 همچنين  ؛شود اي قوي و مؤثر محسوب مي      مي، رسانه لحاظ كنترل و تسلط بر افكار عمو      
پذيري تأثيرات مـستقلي داشـته باشـد، يعنـي هـر چنـد        تواند بر ساير نهادهاي جامعه    مي

 وجود تلويزيون در خانواده ممكن است نگرش كـل اعـضاي            ،خانواده بر فرد تأثير دارد    
 بـا   رسـانه ملـي   يـن رو،     از ا  .هاي زندگي پيرامونشان تغيير دهـد       خانواده را درباره پديده   

اشـاعه   .گرايـي نقـش مـؤثري ايفـا كنـد      تواند در مسئله قـانون  توجه به كاركردهايش مي 
فرهنگ اسالمي، كمك به رشد و توسعه عمومي هماهنـگ بـا اصـول انقـالب اسـالمي،        

آن، حضور فعال در    مقابله و مبارزه با تهاجم فرهنگي، سياسي و خبري استكبار و ايادي             
اجتماعي و ايجاد روحيه اميد و اعتماد در جامعه، باال بردن سطح آگـاهي              تمام جريانات   

و دانش جامعه و پاسخگويي به نيازهاي تفريحي و بارور ساختن اوقات فراغت عمومي              
 .هاي رسانه ملي است ازجمله اهداف كالن و مسئوليت

  رسانه مليدر يمسئوليت اجتماعي سازمان

  را در  اتي كه موضوع مسئوليت اجتمـاعي سـازمان        عمده تحقيق  ، كه گفته شد    گونه همان
 را ابزاري براي تحقق مسئوليت اجتمـاعي سـازمان در           ها  رسانهكنند،    بررسي مي  ها  رسانه

اما موضوع حـايز اهميتـي كـه كمتـر بـه آن             . دانند   مي يافته به صورت پايدار    نظام توسعه 
 يسـازمان  به عنوان    ،ها اجتماعي سازمان در رسانه    مسئوليتپرداخته شده، بررسي الگوي     

 .سازي و هدايت افكار جامعه را بر عهده دارد  مسئوليت فرهنگ كهاست
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هاي ارتباطات، تعدادي نظريه هنجاري يـا دسـتوري وجـود دارد        در ميان انواع نظريه   
ها، بر اسـاس نظـام سياسـي، اجتمـاعي،            كه به بايدها و نبايدهاي حاكم بر فعاليت رسانه        

  ).1994، 1مك كوئيل(پردازد  عه ميصادي و فرهنگي جاماقت
 در )1956( 2هاي هنجاري مطرح كه نخـستين بـار، سـيبرت    يل بر پايه نظريه ئمك كو 
اي ارائه كـرده بـود، شـش گونـه نظريـه هنجـاري را در بـاب         بندي چهارگانه   قالب طبقه 

ت هاي اقتدارگرا، آزادي رسانه، مـسئولي  نظريه. دارد ها عرضه مي    ساختار و عملكرد رسانه   
بخـش و مـشاركت       هـاي توسـعه     ، رسـانه  )كمونيـستي (هـاي شـوروي       اجتماعي، رسـانه  
هايي هستند كه هر يك به اعتبار مبـاني فلـسفي متفـاوت در                ها، نظريه   دموكراتيك رسانه 

كنند   ها و هنجارهاي مختلفي در زمينه مسئوليت آنها وضع مي           ها، ارزش   باب نقش رسانه  
  .)1388خانيكي، (

دهند كه فعاليـت   گيرند و نشان مي  ، در بستري اجتماعي شكل مي     هاي هنجاري   نظريه
در . اي در يك جامعه بايد در چارچوب چه اصول و مقرراتي انجام گيرد              نهادهاي رسانه 

 انديـشمندان ارتباطـات   اين ميان، نظريه مسئوليت اجتماعي سازمان، از ابتدا مورد توجـه        
 در برابر مالكان خود، در برابـر جامعـه،          ها پيش از تعهد     بر اين اساس، رسانه   . بوده است 

مسئوليت اجتمـاعي و بـه تبـع آن وظـايف اجتمـاعي دارنـد، ايـن مـسئوليت، در برابـر            
هايي چون صداقت، دقت و عينيت و به منظور پاسداري از اهـداف عمـوم مـورد                   ارزش

 .)1387، اكبري و روحاني ( گيرد توجه قرار مي

هنجـاري، مبنـاي نظـري دربـاره        هـاي     ه نظري نظريه مسئوليت اجتماعي بيش از ساير     
ها را با تعهد نسبت به جامعـه        ها بوده و هست؛ اين نظريه، استقالل رسانه         تعهدات رسانه 

گيرد و مباني نظري آن بـر ايـن فـرض اسـتوار اسـت كـه                   به صورت توأمان در نظر مي     
ي طـرح   رسـاني و فرهنـگ و فـراهم آوردن تريبـوني بـرا              ها بايد در حوزه اطـالع       رسانه

تأكيد بر حـداكثر    . هاي دموكراتيك باشند   گوناگون، متعهد به پيشبرد سياست    هاي    ديدگاه
 در عين هماهنگي با عمل به تعهدات نسبت به جامعه، اساس اين             ها  رسانهاستقالل براي   

 بايد بين سه اصل آزادي فردي، انتخـاب آزاد و           ،بر پايه اين نظريه هنجاري    . نظريه است 
  .)1388خانيكي، (  سازگاري برقرار كرد، در قبال جامعهها سانهرآزادي و تعهد 

                                                      
1. McQuail       2. Siebert 
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 بـه مثابـه دانـشگاهي        كـه  تـرين رسـانه جمعـي اسـت         در كشور ما، رسانه ملي، مهم     
رسـانه ملـي همچنـين مـسئوليت اصـالح و           . پردازد   به هدايت افكار جامعه مي     ،عمومي

يف خطيـر خـود در   هاي نظام اسالمي را بر عهـده دارد و در عمـل بـه وظـا          تحكيم پايه 
هـاي اجتمـاعي اسـت تـا از           اجتماع، ناگزير از پيروي از چارچوبي مبتني بـر مـسئوليت          

  .)1383 مفيد،  تحقيقاتي و فرهنگيسسهؤم(انحرافات احتمالي مصون بماند 
اهداف اجرايي مسئوليت اجتماعي سـازمان در رسـانه         ،  )1387(فر    بنا بر نظر همايون   

  : ملي عبارتند از
هـاي   دي از مسئوليت اجتماعي سازمان به مثابه ابزاري براي توسعه فعاليت           من بهره. 1

 ،آنانن و جلب اعتماد و رضايت اخود و افزايش سهم ميزان مخاطب

  ؛جامعه در سازمان ريتصو بهبود. 2

 سازمان رسـانه ملـي    هاي پراكنده كنوني      فعاليت  ساختن  هدفمند كردن و يكپارچه   . 3
 در حوزه مسئوليت اجتماعي 

اتـصال و    سـازمان  بـه  نفعان  ذي  و وفاداري  نانياطم و اعتماد شيافزا،  )1386(وفايي  
 و  ينـدهاي درون سـازماني    اهاي مسئوليت اجتماعي سازمان به ديگر فر       افزايي فعاليت  هم

 را ازجملـه  ايجاد فرهنگ و دانش سازماني در حوزه مسئوليت اجتماعي در رسـانه ملـي           
  .داند اعي سازماني مياهداف مهم اجرايي مسئوليت اجتم

نفعـان    بـا ذي   تعامـل جوهره و ماهيت مسئوليت اجتماعي سـازمان، شـناخت ارزش           
هاي مسئوليت اجتمـاعي سـازمان        نفعان در مركز فعاليت     به ذي  توجه،  دليلبه اين   . است

 كه مراحل اجراي مسئوليت اجتمـاعي سـازمان را در رسـانه ملـي              1شكل  در  . قرار دارد 
سـيما و     و  نفعـان كليـدي سـازمان صـدا          شناسايي ذي  ، اصلي فعاليت  دهد، هسته   نشان مي 

در مفهوم مسئوليت اجتماعي سازمان، بيش      . نفعان است   عملكرد سازمان در قبال اين ذي     
هـا و اصـول     فهـم ارزش سازمان توجه شود، برها و اصول خود  ترويج ارزشاز آنكه به  
 شـود   مـي ي اجتماعي دارند، تأكيد     سهم يا حق   ، سرمايه سازمانهاي   در فعاليت كساني كه   

فرايند مطلوب براي بررسي مسئوليت اجتماعي سازمان در رسانه         ). 2000هولم و واتز،    (
  . نشان داده شده است1ملي در شكل 
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 ـ فرايند بررسي مسئوليت اجتماعي سازمان در رسانه ملي1شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  روش تحقيق

ي سـه   طـ ملـي،   اجتماعي سازمان در رسـانه      پژوهش حاضر، با هدف ارزيابي مسئوليت       
اي از سنجش پايبندي به مسئوليت اجتمـاعي     انجام شده است؛ بخش عمده    مرحله اصلي   

نفعان و پاسخدهي متناسب با نيازها و مطالبـات آنـان             سازمان به ميزان اغناي متوازن ذي     
نه ملـي و  نفعـان رسـا     شود؛ از اين رو، در مرحله اول، به منظور شناسـايي ذي             مربوط مي 

هايي عميق با مديران و كارشناسان مجـرب سـازمان            مطالبات آنان از اين رسانه مصاحبه     

نفعان و نيازها و  شناخت ذي

 انتظارات آنها

ارزيابي عملكرد رسانه ملي نسبت به 

  هاي مسئوليت اجتماعي شاخص

مسئوليت گزارش عمومي 
  هاي سازمان بهبود فعاليت نياجتماعي سازما

نفعان بر اساس  بندي ذي اولويت
گيري چند  د تصميمرويكر

 شاخصه
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آوري  در اين مرحله، بررسي اسناد و مدارك، ابزار ديگري بـراي جمـع  . صورت پذيرفت 
بنـدي آنـان، در    نفعان، به منظور دسـتيابي بـه اولويـت          پس از شناخت ذي   . اطالعات بود 

بنـدي     اقـدام بـه رتبـه      »1گيري چند شاخصه    تصميم«هاي    ه از روش  مرحله دوم، با استفاد   
 كـه از    »3تـاپ سـيس    « و »2مجموع ساده وزيـن   «در اين مرحله، دو روش      . نفعان شد   ذي

گيري چند شاخصه هستند، به كار گرفته شـد و نتيجـه ايـن            هاي تصميم   ترين روش   قوي
نفعـان   بنـدي نهـايي ذي   رتبهدو روش با استفاده از روش ميانگين ادغام و به اين ترتيب،      

نفعان از عملكرد     در مرحله سوم پژوهش، براي سنجش ميزان رضايت ذي        . مشخص شد 
من تجـارت جهـاني بـراي توسـعه     انج«نفعان  رسانه ملي، پرسشنامه استاندارد تحليل ذي 

پس . نفعان رسانه ملي تعديل شد       مورد استفاده قرار گرفت كه البته متناسب با ذي         »پايدار
ها، پايايي پرسشنامه مورد آزمون واقع شد كـه طبـق شـاخص آلفـاي                 آوري داده   معاز ج 

نفـع را شـامل    هاي ذي جامعه آماري تحقيق كليه گروه   .  است 89/0 پاياييكرونباخ داراي   
آوري شده در هر گروه، از توزيـع نرمـال            هاي جمع   شود و از آنجا كه الزم است داده         مي

نفـع    هاي پارامتريك آماري انجـام داد، در هـر گـروه ذي            برخوردار باشند تا بتوان تحليل    
 تعـداد   2جـدول   .  پرسشنامه تكميل شده وجـود داشـته اسـت         80 و حداكثر    60حداقل  

 شده و برگـشتي هـر        هاي تكميل   نفع و همچنين تعداد پرسشنامه      هاي ذي   ه  نمونه در گرو  
  .دهد گروه را نشان مي

                                                      
1. Multiple Attribute Decision Making (MADM)     2. Simple Additive Weighted (SAW) 

3. Technique for Ordering Preference  Similarity to Ideal Solotion (TOPSIS) 
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  نفع هاي ذي ي برگشتي در گروهها ـ تعداد نمونه و تعداد پرسشنامه2جدول 

 نفعان ذي

ت
مي
اك
 ح
 و
ي
الم

س
م ا

ظا
ن

 

ت
دول

عه 
ام
ج

 

ن
ارا
گذ

ست
سيا

 

مه
رنا

ب
 

ن
زا
ري

 

ن
كنا
ار
ك

 

ن
طبا

خا
و م

م 
رد
م م

مو
ع

 

با 
رق

)
نه
سا

ر ر
ساي

 
 )ها

ي
س
سيا

ب 
زا
اح

 

ت
رك
ش

 
ي
ص
صو

 خ
 و
ي
ولت
 د
ي
ها

 

ن
مي
تأ

 
مه
رنا

ن ب
گا
ند
كن

 
 ها

 70 63 65 68 423 213 70 72 115 125 110  تعداد نمونه

ــداد ت( عــــــ

هاي   پرسشنامه

 )برگشتي
78 89 115 61 64 107 185 62 65 60 67 

  
گـروه اول، شـامل     . نفع انجـام شـده اسـت        نظرسنجي از افراد مرتبط با هر گروه ذي       

هـا و   گـروه دوم، وزارتخانـه  . هاي علميه است   رهبري، نهادهاي وابسته به ايشان و حوزه      
ربـط و مـديران برخـي         ه كاركنان ذي  شود؛ به همين دليل ب      مؤسسات دولتي را شامل مي    

نفعي است كه انتظار      جامعه نيز ذي  . هاي دولتي مراجعه شده است      ها و شركت    وزارتخانه
ترويج هنجارهايش را از سوي رسانه ملي دارد، براي سنجش ميزان اغناي اين گـروه، از             

ال شـده   ؤس) شناسي و ارتباطات    جامعه(هاي علوم انساني      نخبگان دانشگاهي بويژه رشته   
سيما، شوراي سياستگذاري و كميسيون       و  ، شوراي نظارت بر صدا     نيز سياستگذاران. است

ريزان نيـز مـديران سـازمان را كـه در             برنامه. شوند  فرهنگي مجلس و دولت را شامل مي      
نفعـان را     كاركنان رسانه ملي، گروه بعدي ذي     . گيرند  ريزي مؤثرند، در بر مي      فرايند برنامه 

رقبــا، شــامل مطبوعــات و . هــا هــستند مــردم نيــز مخاطبــان برنامــه. دهنــد تــشكيل مــي
ها، هر    كنندگان برنامه   هاي تجاري و تأمين     ها هستند و احزاب سياسي، شركت       خبرگزاري

  .كدام براي خود در رسانه ملي سهمي قائلند
 وزمون فرض آماري ميانگين يك جامعـه     از دو روش آ    ،ها براي تجزيه و تحليل داده    
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xs

x 0µ−=Ζ

 براي آزمون فرضيه    ،روش اول .  استفاده شده است   1زمون همبستگي دو متغيره   همچنين آ 
 قـرار گرفتـه و از روش دوم،   استفادهمورد اصلي اول و ده فرضيه فرعي زيرمجموعه آن        

براي آزمون فرضيه دوم كه مربوط به ميزان تطابق نتايج حاصل از عملكرد رسانه ملي بـا    
ايـن  . هاي چند معياره اسـت، اسـتفاده شـده اسـت       نفعان، بر اساس تكنيك     بندي ذي   رتبه

در عملكـرد رسـانه ملـي        دربـاره پژوهش دو فرضيه اصلي و ده فرضيه فرعي دارد كه           
نفع، مطرح شده  هاي ذي   هر يك از گروه   در  هاي مسئوليت اجتماعي      شاخص خصوص

هاي الزم براي آزمـون آنهـا، بـر اسـاس نظرسـنجي مبتنـي بـر طيـف ليكـرت از                      و داده 
 از آنجا كـه در  .اند ها در ادامه مطرح شده  فرضيه. آوري شده است    نفع جمع   هاي ذي  گروه

نفعان مواجه هستيم و دسترسي به توزيع جامعه          هاي مختلف ذي    پژوهش حاضر با گروه   
نفـع، حـداقل    پذير نيست، با استناد به قضيه حد مركزي، در هر گروه ذي            نفعان امكان   ذي

از ايـن رو،    .  رعايـت شـده اسـت      )n≤ 60 و در عمـل   n≤ 30در نظر  (60حجم نمونه   
نفـع از تقريـب نرمـال برخـوردار           توان با اطمينان گفت توزيع ميانگين هر گـروه ذي           مي

  .)1385آذر و مومني، (                   : است و آماره آزمون آن عبارت است از
  

 است و آزمون در ده فرضـيه اول، بـه صـورت             a=05/0از سوي ديگر، از آنجا كه       
 :يك دنباله سمت چپ است، براي ده فرضـيه اول، مقـدار بحرانـي عبـارت اسـت از                   

654/1 -=05/0Z=Za گيرد ها مورد استفاده قرار مي كه در بخش تحليل داده.  
نفعان و ماهيت تقاضـاي آنهاسـت         مربوط به شناخت ذي   نتايج حاكي از مرحله اول،      

هاي عميق با مديران و كارشناسان متخـصص و بـا تجربـه سـازمان         كه از طريق مصاحبه   
  . نشان داده شده است2 و در جدول به دست آمدهسيما و بررسي اسناد و مدارك  و صدا

  
  
  
  
  
  

                                                      
1. bivariate correlation 
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  نفعان رسانه ملي ـ شناسايي و تحليل ذي2جدول 

  يت تقاضاماه  نفعان ذي

  نظام اسالمي و حاكميت

 خبـري  و سياسـي  فرهنگي، تهاجم با مبارزه و ، مقابله ها  برنامهرعايت مصالح نظام در     
اجتمـاعي،   جريانات كليه در فعال اسالمي، حضور  فرهنگ ايادي آن، اشاعه   و استكبار

 عمـومي، ايجـاد    فراغـت  اوقات ساختن و بارور  جامعه تفريحي نيازهاي به پاسخگويي
  اسالميهاي  ارزش و اخالق دين، جامعه، آموزش در اعتماد و اميد وحيهر

  دولت
، تبعيت از قوانين دولتي، انعكـاس دسـتاوردهاي         ...)درآمد، دارايي و    (اخذ ماليات   

  دولت در ابعاد اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي

  جامعه

كراتيك همچون  هاي دمو  توسعه نظم ملي، توسعه همبستگي اجتماعي، پيشبرد ارزش       
هـا در    آزادي بيان، آزادي جريان اطالعات، رويكـرد بـه مـشاركت اجتمـاعي، هزينـه              

هاي اجتماعي، ترويج الگوها و معيارهاي صحيح و مناسب براي اقـشار مختلـف               پروژه
جامعه، ترويج حفاظت از محيط زيست، توجـه         دانش و آگاهي سطح بردن جامعه، باال 

  )هاي استاني زبان بومي و محلي در شبكهپرداختن به ( به تنوع فرهنگي

  سياستگذران و
  برنامه ريزان

، وضـعيت و گـستره      مقبول بازدهي تامين و سهامداران گذاري سرمايه از حمايت
مشي مسئوليت اجتماعي سازمان، مشاركت و تعهد هيئت مديره در موضـوع             خط

 اخـالق   گيـري  هـاي اجـرا و انـدازه       مسئوليت اجتماعي سـازمان، اسـتقرار نظـام       
ها،  كار، ارتقاي تصوير و جايگاه رسانه ملي در سطح جامعه، كاهش هزينه           و كسب

  برخورداري از سودآوري و پيشرفت مادي و معنوي رسانه ملي

  كاركنان

خشنودي اقتصادي از كار، خشنودي اجتماعي و خشنودي رواني در محـل كـار،              
ي عمل در پيوسـتن     احساس سهيم بودن در منافع مادي و معنوي سازمان، آزاد         

هـاي برابـر و متنـوع در        هاي درون سازماني و برون سازماني، فرصـت        به تشكل 
 و حـين خـدمت،      در آغـاز  هـاي الزم     ، برخورداري از آموزش   ...استخدام، ارتقا و    

آزادي اجتماعات و مذاكرات دسته جمعي كارمندان با مديران، حقوق و دستمزد،            
ـ  ايمنـي، ساعات كاري، امنيت شغلي، سالمتي و         و خـوب  كـاري  شـرايط  مينأ ت

  برابر شغليهاي  فرصت مينأو ت فردي استعدادهاي از بهينه  استفاده،ايمن

  عموم مردم و مخاطبان
رسـاني دقيـق،    هاي فاخر، با كيفيت و متنوع، اطـالع  مين و پخش برنامه  أتوليد، ت 

صحيح و به موقع، رعايت حريم خـصوصي و منزلـت انـسان، بيـان حقيقـت در                  
  اي خبري هاي مغرضانه اخبار، معيارهاي حرفه رساني و اجتناب از گزارش عاطال

  )ها ساير رسانه(رقبا 
رعايت معيارهاي استاندارد تعيين شده از سوي وزارت ارشاد، رويكرد مـشاركتي             

  در قبال رقبا

  هاي مختلف، وابسته نبودن به جريان خاص سياسي سازي دسترسي به ديدگاه فراهم  احزاب سياسي

هاي دولتي و  شركت
  خصوصي

هاي اقتصادي دولتي و خصوصي، ارتباط با  دسترسي عادالنه به رسانه براي بنگاه
  محيط و كمك به توسعه پايدار

  جراي به موقع تعهدات اعتباري، ايجاد يك رابطه پايدار ا  ها كنندگان برنامه مينأت
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  هاي تحقيق فرضيه

 دو فرضيه اصلي و ده فرضـيه فرعـي          ،دي آنها بن  نفعان شناسايي شده و رتبه      بر اساس ذي  
  .شده استگيرد كه نتايج آزمون آنها در بخش بعدي ارائه  به شرح زير شكل مي

هاي   نفع و سپس اجراي آزمون      هاي ذي   مبناي آزمون فرضيات زير نظرسنجي از گروه      
ر نظرسنجي، بر اساس پرسشنامه استاندارد انجمن جهاني توسعه پايـدا      . آماري بوده است  

بنـابراين، در فرضـيات زيـر،       . كند، انجام شده اسـت      كه بر اساس طيف ليكرت عمل مي      
  . تايي ليكرت است5 در طيف 4مساوي عدد يا تر  ، بزرگ»زياد« و »مطلوب«منظور از 

 .هاي مسئوليت اجتماعي سازمان در حد مطلوب است  عملكرد رسانه ملي در شاخص.1
هـاي مـسئوليت اجتمـاعي در گـروه          عملكرد رسانه ملـي نـسبت بـه شـاخص         . 1ـ1

 .است زياد حاكميتنفعان نظام و  ذي
هـاي مـسئوليت اجتمـاعي در گـروه          عملكرد رسانه ملي نسبت به شاخص     . 2ـ1

 .استنفعان دولت زياد  ذي
هـاي مـسئوليت اجتمـاعي در گـروه          عملكرد رسانه ملي نسبت به شاخص     . 3ـ1

 .استنفعان جامعه زياد  ذي
هـاي مـسئوليت اجتمـاعي در گـروه           لي نسبت به شاخص   عملكرد رسانه م  . 4ـ1

 .نفعان سهامداران و مالكان زياد است ذي
هـاي مـسئوليت اجتمـاعي در گـروه          عملكرد رسانه ملي نسبت به شاخص     . 5ـ1

 .استنفعان كاركنان زياد  ذي
هـاي مـسئوليت اجتمـاعي در گـروه          عملكرد رسانه ملي نسبت به شاخص     . 6ـ1

 .استن زياد امخاطبنفعان عموم مردم و  ذي
هـاي مـسئوليت اجتمـاعي در گـروه          عملكرد رسانه ملـي نـسبت بـه شـاخص         . 7ـ1

 .استنفعان احزاب سياسي زياد  ذي
هـاي مـسئوليت اجتمـاعي در گـروه          عملكرد رسانه ملي نسبت به شاخص     . 8ـ1

 .استها زياد  كنندگان برنامه مينأنفعان ت ذي
نفعـان    مسئوليت اجتماعي در گـروه ذي      هاي عملكرد رسانه ملي نسبت به شاخص     . 9ـ1
 .استزياد  ...)مطبوعات و (رقبا 

هاي مـسئوليت اجتمـاعي در گـروه         عملكرد رسانه ملي نسبت به شاخص     . 10ـ1
 .استهاي دولتي و خصوصي زياد  نفعان شركت ذي
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ها استفاده شده است، بـراي ايـن ده     آوري داده   از آنجا كه از طيف ليكرت براي جمع       
  :ريمفرضيه دا

 
 بر اساس   آنهابندي   نفعان مطابق با اولويت    هاي ذي  پاسخگويي رسانه ملي به گروه     .2

   .استرويكردهاي علمي 
  

 ها  و نتايج تحليل دادههاي تحقيق يافته

نفعـان رسـانه      همان گونه كه در بخش قبل گفته شد، نتيجه تحقيق ميداني شناسـايي ذي             
پس از نظرسنجي از مديران و كارشناسـان خبـره، بـه          . شود  روه خالصه مي   گ 10ملي در   

كـه از   نفعان، از دو روش تاپ سـيس و مجمـوع سـاده وزيـن                  تعيين اهميت ذي   منظور
از . نفعان استفاده شد  بندي ذي   گيري چند معياره هستند، براي رتبه       ترين فنون تصميم    قوي

  ميـانگين محاسـبه   شـوند، امكـان       ها مي   نهگذاري گزي   آنجا كه اين دو روش منجر به نمره       
نفعـان   بندي نهـايي ذي  و از اين رو، رتبه) 1387،  زاده و رجب  آذر(نتايج آنها وجود دارد     

  ).3جدول (نگين اين دو روش به دست آمده است بر اساس ميا

  نفعان رسانه ملي بندي ذي ـ رتبه3جدول 

 ملي در عملكرد رسانه

هاي مسئوليت  شاخص

  اجتماعي
  SAW  TOPSIS  نفعان ذي

ميانگين 

  دو روش
  رتبه  نمره

رتبه به 

دست آمده 

از 

  پرسشنامه

نظام اسالمي 
  و حاكميت

4  3  4 9/3  4  1  

  2  3  2/4 5  6  5  دولت

  3  1  6/4 1  2  1  جامعه

و سياستگذاران 
  ريزان رنامهب

8  5  6 5/3  5  6  

  بين دو گروه داده همبستگي وجود ندارد
 بين دو گروه داده همبستگي وجود دارد

4
4
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  3جدول ادامه 

نه ملي در عملكرد رسا

هاي مسئوليت  شاخص

  اجتماعي
  SAW  TOPSIS  نفعان ذي

ميانگين 

  دو روش
  رتبه  نمره

رتبه به 

دست آمده 

از 

  پرسشنامه

  9  9  8/1 3  4  2  كاركنان

  4  2  4 2  1  3  مخاطبان

  8  8  2 9  8  9  ...)مطبوعات و (رقبا 

  10  10  6/1 8  9  7  احزاب سياسي

هاي  شركت
دولتي و 
  خصوصي

10  10  10 9/2  6  5  

كنندگان   تأمين
  ها برنامه

6  7  7 5/2  7  7  

  
نفعـان بـر اسـاس     بنـدي ذي  هـاي حاصـل از رتبـه        براي آزمون فرضيه دوم بـين داده      

هاي حاصل از عملكرد رسـانه ملـي آزمـون همبـستگي            هاي چند شاخصه و داده      تكنيك
اين دو دسـته   ضريب همبستگي بين دهد  نتايج آزمون نشان مي .شده است اسپيرمن اجرا   

كه مبناي تأييد يا عدم تأييد نشدن فرضيه         معناداري مقدار و) 879/0 (ست باال داده بسيار 
از ايـن رو، فرضـيه دوم مـورد    . گيرد  قرار مي1H  است و در ناحيه  025/0است، كمتر از    

عملكـرد رسـانه ملـي در       بيان كرد كه    % 95توان در سطح اطمينان       تأييد قرار گرفته و مي    
  ).4جدول  (نفعان است بندي ذي تهاي مسئوليت اجتماعي سازمان متناسب با اولوي شاخص

  نفعان بندي ذي ـ همبستگي بين عملكرد رسانه ملي و اولويت4جدول 

ضريب همبستگي 

  اسپيرمن
  sig  تعداد

879/0  10  001/0  
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هـاي مختلـف    بندي از آن رو حايز اهميـت اسـت كـه اگـر نيازهـاي گـروه             اين رتبه 
نفعاني است كـه   گويي به نياز ذينفعان با يكديگر در تعارض باشند، اولويت با پاسخ         ذي

هـاي    از اين رو، عملكرد رسـانه ملـي در شـاخص          . در درجه اهميت باالتري قرار دارند     
بندي بـه     مسئوليت اجتماعي سازمان هنگامي بهينه خواهد شد كه متناسب با اين اولويت           

 نفعـان، گـام سـوم پـژوهش         بندي ذي   پس از رتبه  . نفعان پرداخته شود    اغناي نيازهاي ذي  
هـاي مـسئوليت اجتمـاعي سـازمان در            شاخص دربارهارزيابي عملكرد رسانه ملي     يعني  

انجامـد،    به آزمون فرضيه اول و ده فرضيه فرعي مـي كهنفعان  پاسخگويي به نيازهاي ذي  
  . خالصه شده است5 نتايج اين مرحله در جدول وتشريح 

  مانسازهاي مسئوليت اجتماعي  ـ عملكرد رسانه ملي در شاخص5جدول 

  نفعان ذي

هاي  شاخص

وليت ئمس

اجتماعي 

  سازمان

n χ  
مقدار 

  بحراني
  فرضيه

آماره 

  آزمون

تأييد 

يا رد 

  فرضيه

رعايت مصالح نظام 

  در برنامه ها
3  

 بـا  مبـارزه  و مقابله

ــاجم ــي، ته  فرهنگ

ــي ــ و سياس  ريخب

  ضد كشور

5/2  

  2   اسالمي فرهنگ اشاعه

 در فعـــال حـــضور

ــه ــات كليـ  جريانـ

اجتماعي و ترغيب    

   مردم به مشاركت

8/4  

نظام و 

  حكومت

 و اميد روحيه ايجاد

  جامعه در اعتماد
2/4  

1/4  645/1  
 ≤ µ  07/3  �  

 ديـــن، آمـــوزش  

 و اخــــــــــالق 

  اسالميهاي  ارزش

4            
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  5 ادامه جدول

  نفعان ذي

هاي  شاخص
وليت ئمس

اجتماعي 
  سازمان

n χ  
مقدار 

  بحراني
  فرضيه

آماره 

  آزمون

تأييد 

يا رد 

  فرضيه

ــات  ــذ مالي ــد، (اخ درآم
  1/3  ...)دارايي و 

  6/4  تبعيت از قوانين دولتي
انعكاس دستاوردهاي    دولت

ــاد  ــت در ابعــ دولــ
ــصادي، سياســي،  اقت

  نگي و اجتماعيفره

2/4  

8/3  645/1  
 ≤ µ  69/2  �  

مشاركت در توسـعه    
  نظم اجتماعي و ملي

3/4  

مشاركت در توسعه   
  1/4  همبستگي اجتماعي

ــشبرد ارزش ــاي  پي ه
دموكراتيك همچون  
ــان، آزادي  آزادي بيـ

  جريان اطالعات

6/3  

ـا و     مشاركت در طرح   ه
ـاعي و      پروژه ـاي اجتم ه
  گي با ساير نهادهاهماهن

4/3  

تــــرويج الگوهــــا و 
معيارهــاي صــحيح و 
مناسب بـراي اقـشار     

  مختلف جامعه

5/2  

ــاال ــردن ب ــطح ب  س
   جامعه دانش و آگاهي

9/2  

 بــــه پاســــخگويي
 تفريحــي  نيازهــاي

 ساختن و بارور  جامعه
  عمومي فراغت اوقات

9/3  

تـــرويج حفاظـــت از 
  5/1  محيط زيست

  جامعه

توجه به تنوع فرهنگي    
ـان  ( ــه زبـ ــرداختن ب پ

بـــومي و محلـــي در 
  ) استانيهاي شبكه

9/1  

68/2  645/1  
 ≤ µ  75/1  �  
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  5ادامه جدول 

  نفعان ذي

هاي  شاخص

وليت ئمس

اجتماعي 

  سازمان

n χ  
مقدار 

  بحراني
  فرضيه

آماره 

  آزمون

تأييد 

يا رد 

  فرضيه

 از حمايـــــــــت

ــرمايه ــذاري سـ  گـ

 تامين و سهامداران

  مقبول بازدهي

8/3  

وضــعيت و گــستره 

مشي و اجـراي      خط

مسئوليت اجتماعي  

  سازمان

6/2  

ــد  ــشاركت و تعه م

ــديره در   ــت م هيئ

مسئوليت  خصوص

  اجتماعي سازمان

4/2  

ــصوير و   ــاي ت ارتق

جايگاه رسانه ملـي    

  معهدر سطح جا

4  

هـاي    استقرار نظـام  

گيـري    اجرا و اندازه  

  كار و اخالق كسب

1/2  

سياستگذاران 

  و

  انريز برنامه

هـا،    كاهش هزينـه  

ــورداري از  برخــــ

ســــــــودآوري و 

ــادي و  پيــشرفت م

  معنوي رسانه ملي

9/3  

1/3  645/1  
 ≤ µ  83/1  �  
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  5ادامه جدول 

  نفعان ذي

هاي  شاخص

وليت ئمس

اجتماعي 

  سازمان

n χ  
مقدار 

  بحراني
  فرضيه

آماره 

  آزمون

تأييد 

يا رد 

  فرضيه

خشنودي اقتصادي از 

  كار 
6/1  

خشنودي اجتماعي  

  از كار 
9/3  

خشنودي رواني در   

  محل كار
6/3  

احـــساس ســـهيم 
ــافع  ــودن در منـ بـ
مــادي و معنــوي  

  سازمان

5/2  

آزادي عمـــــل در 

 بـــــه پيوســـــتن

هـاي درون     تشكل

ــرون   ــازماني و ب س

  سازماني

3  

هاي برابر و     فرصت

متنوع در استخدام،   

  ...ارتقا و 

5/1  

ــورداري از  برخـــــ

هاي الزم در     آموزش

  بدو و حين خدمت

3  

آزادي اجتماعات و   

مـــذاكرات دســـته 

جمعي كارمندان با   

  مديران

9/2  

  كاركنان

ميـــزان حقـــوق و 

  دستمزد
6/1  

5/2  645/1  
 ≤ µ  2/1  �  
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  5ادامه جدول 

  نفعان ذي

هاي  شاخص

وليت ئمس

اجتماعي 

  سازمان

n χ 
مقدار 

  بحراني
  فرضيه

آماره 

  آزمون

تأييد 

يا رد 

  فرضيه

ــاعات   ــزان سـ ميـ

  كاري
4  

  6/2  ميزان امنيت شغلي

توجه بـه سـالمت     

ــسمي و رو ــي ج ح

كاركنان و خـانواده    

  آنان

4/2  

 كاري شرايط مينأت

  ايمن و مناسب
2  

  كاركنان

ــتفاده ــه اسـ  از بهينـ
 و فردي استعدادهاي

هـاي   فرصـت  مينأت
  برابر شغلي

2/1  

5/2  645/1  
 ≤ µ  2/1  �  

توليد، تامين و پخش    

هاي فـاخر، بـا       برنامه

  كيفيت و متنوع

3  

 دقيق،  رساني اطالع
صحيح و به موقـع     
ــي و  ــايع داخلـ وقـ

  خارجي

2/2  

رعايت حريم خصوصي   

  و منزلت انسان
9/2  

بيــان حقيقــت در  
ــاني و  اطـــالع رسـ

اجتنــــــــــاب از 
ــزارش ــاي  گــ هــ

  مغرضانه اخبار

5/3  

عموم 

مردم و 

  مخاطبان

رعايــت معيارهــاي 

  اي خبري حرفه
2/3  

3  645/1  
 ≤ µ  78/1  �  
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  5ادامه جدول 

  نفعان ذي

هاي  شاخص

وليت ئمس

اجتماعي 

  مانساز

n χ  
مقدار 

  بحراني
  فرضيه

آماره 

  آزمون

تأييد 

يا رد 

  فرضيه

فــــــراهم آوردن 

امكان دسترسي به   

  هاي مختلف ديدگاه

2  
احزاب 

وابسته نبـودن بـه       سياسي
جريـــان خـــاص  

  سياسي
9/2  

4/2  645/1  
 ≤ µ  94/0  �  

ــا ــع  انج ــه موق م ب

  تعهدات اعتباري 
9/3  

ايجاد يـك رابطـه     
كنندگان  تأمين  2/4  پايدار

ــشاركت در   ها برنامه مـــــ
ها و اقدامات     برنامه

مسئوليت اجتماعي  
  سازمان

5/3  

9/3  645/1  
 ≤ µ  92/2  �  

رعايــت معيارهــاي 
اســتاندارد تعيــين  
شـــده از ســـوي  

  وزارت ارشاد

ساير   9/2

  ها رسانه
مــشاركتي رويكـرد  

  8/2  در قبال رقبا

9/2  645/1  
 ≤ µ  145/1  �  

دسترســي عادالنــه 
ــراي   ــانه ب ــه رس ب
ــا و  ــغ كاالهـ تبليـ

هـاي   خدمات بنگاه 
اقتصادي دولتـي و    

  خصوصي

هاي  شركت  2/3

دولتي و 

  خصوصي
ارتباط با محـيط و     
كمــك بــه توســعه 

  پايدار
4/3  

3/3  645/1  
 ≤ µ  5/2  �  


  645/1  168/3  مجموع عملكرد ≤ µ  0225/2  �  
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هـاي   شـاخص  .اسـت )  تـايي ليكـرت  5طيـف   (5 نمـره يـك تـا    ،ميانگينر از   منظو
 ميـانگين سـتون سـوم       .در ستون سوم نوشته شده است     ) ستون دوم ( مسئوليت اجتماعي 

سـطح   ضمن اينكه در اين جدول نيـازي بـه           .در ستون چهارم جايگذاري شده است     نيز  
خص شده است و با مقايسه       نيست زيرا مقدار بحراني و مقدار آماره آزمون مش         معناداري

  .شود اين دو، مقدار تأييد يا رد فرضيه مشخص مي

هاي پنجم، هفتم و نهـم، رد و      نشان داده شده است، فرضيه     5همان گونه كه در جدول      
به عبارت ديگر، براي سه فرضـيه  . اند  فرضيه ديگر به همراه فرضيه اصلي اول، تأييد شده   7

نفعـان ايـن سـه گـروه          ه حاكي از اغنـا نـشدن ذي        تأييد شده است ك    صفررد شده، فرض    
 فرضـيه را در  10هنگامي كه ايـن   . نسبت به تعهدات اجتماعي رسانه ملي در قبال آنهاست        

توانيم اين نكته را استنتاج كنيم كـه   دهيم، مي كنار فرضيه دوم كه آزمون آن گذشت قرار مي 
ت و ضعفي است كه نياز بـه    هاي اجتماعي داراي نقاط قو      عملكرد رسانه ملي در مسئوليت    

نفعـان نظـام و حاكميـت، عملكـرد بـه        در گروه ذي  . توجه ويژه مسئوالن اين سازمان دارد     
واقـع، نـشان از حركـت بـه سـمت             شـود كـه در      نسبت مطلوبي از رسانه ملي مشاهده مي      

هـاي    هاي رسـانه ملـي، تـرويج ارزش         هاي كالن اين سازمان دارد زيرا در سياست         سياست
در فرضيه دوم نيز كـه مربـوط بـه اغنـاي            . مي بارها مورد تأكيد قرار گرفته است      نظام اسال 

اي دولت است و نوعي كمـك بـه دولـت بـراي اجـراي قـوانين محـسوب         نيازهاي رسانه 
در فرضيه سوم با وجود تأييد فرضيه، مقـدار         . شود، وضعيت مشابه فرضيه اول را داريم        مي

ت كه حكايت از تأييد فرضـيه همـراه بـا تـساهل             آماره آزمون به مقدار بحراني نزديك اس      
رود به هنجارهـاي اجتمـاعي و ارتقـاي سـطح           دارد در صورتي كه از رسانه ملي انتظار مي        

هاي چهارم، ششم و دهم نيز همين وضعيت وجـود دارد          در فرضيه . فرهنگ جامعه بپردازد  
ش حمـايتي رهبـران     تـأثير نقـ   . و آماره آزمون و مقدار بحراني تقريبـاً نزديـك يكديگرنـد           

هـاي مـسئوليت اجتمـاعي     سازمان در حمايت از آغاز، اجرا و گـسترش فعاليـت و برنامـه            
 هر چند آزمون فرضيه اصـلي تحقيـق   )1387همايونفر،   (. سازمان بسيار حايز اهميت است    

هاي اجتماعي است، مـورد تأييـد قـرار           كه بيانگر عملكرد مطلوب رسانه ملي در مسئوليت       
 مـديران رسـانه     هاي تحقيق در فرضيات فرعي، حكايت از مشاركت اندك          افتهگرفته است، ي  

كاركردهاي ها و جلساتي،      از اين رو الزم است با برگزاري همايش       . ملي در اين حوزه دارد    
  . شودمهم اين حوزه تبيين و تعهد مديران نسبت به حركت در اين حوزه جلب
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از سوي احزاب و جريانات سياسـي       هاي رد شده، بيشترين نارضايتي        در ميان فرضيه  
هاي ديجيتالي رقيب رسـانه ملـي         و سپس كاركنان و در نهايت، مطبوعات يا ساير رسانه         

  .بوده است

  گيري نتيجه

 ثبـات  حفـظ  و ياجتمـاع  ييپاسخگوبه   اي ژهيو توجه و تيحساس هاي سرآمد،    سازمان
ـ ا  همـواره  و دارند ندهيآ و حال در اجتماعي   چنـان كـه    كننـد  يمـ  جيتـرو  را دگاهيـ د ني

. اسـت  شده دهيتن آنها پود و تار در و  سازمان نيا هاي  ارزش در ،ياجتماع هاي  تيولئمس
 ناگزير از اهتمام كافي بـه مـسئوليت         ،رسانه ملي نيز براي حركت به سمت سرآمد شدن        

رسانه ملي به عنوان دانشگاهي عمومي كه نقشي بـي بـديل در هـدايت               . اجتماعي است 
هاي اجتماعي خـود متعهـد و         تواند به مسئوليت    كند، در صورتي مي     يفا مي افكار جامعه ا  

نفعــان بــه آنــان نــشان دهــد و در  ملتــزم باشــد كــه تــوجهي متناســب بــا اولويــت ذي
هـايي   بنـدي  بندي را در نظر بگيرد و بر اساس اولويـت       هاي خود اين اولويت     ريزي  برنامه

هـا،    نفعـان در راسـتاي برنامـه        يكه حاصل از مصالح نظام اسـالمي اسـت، بـه اغنـاي ذ             
محصوالت و وظايف خود بپردازد، در اين رهگذر، ناگزير از روي آوردن بـه مـسئوليت    

بنابراين، توجه رسانه  . نفعان هستيم   اجتماعي سازمان به عنوان چارچوبي براي تحليل ذي       
 امري مهـم و ضـروري اسـت بـا ايـن حـال، نتـايج                 ،ملي به مسئوليت اجتماعي سازمان    

هـاي    هش كه در بخش هفتم بيان شد، حكايت از كـم تـوجهي در بعـضي شـاخص                 پژو
  .اجتماعي رسانه ملي دارد

بندي انجام شده، حاكي از رعايـت تـوازن    نفعان بر اساس اولويت     هر چند تحليل ذي   
نسبي در پرداختن به نيازهاي آنها از سـوي رسـانه ملـي اسـت، نتـايج آزمـون آمـاري،                     

نفعـان نـشان      هـاي ذي    لكرد رسانه ملي و انتظـارات گـروه       اي محسوس را بين عم      فاصله
البتـه  .  نمود پيدا كرده است   ،نفع با تأييد نشدن فرضيه      هاي ذي   دهد كه در برخي گروه      مي

رسد اين انحـراف از وضـعيت مطلـوب، تـا حـدي بـه ماهيـت رسـانه ملـي                       به نظر مي  
 سهمي عمـده در آن       خواهان برخورداري از   ،نفع  هاي ذي   گردد كه گويي همه گروه      مي  بر

نفعـان بـه      بنـدي ذي    و پرداختن انحصاري به نيازهايشان هستند؛ در ايـن پـژوهش رتبـه            
  .منظور حل اين مشكل ارائه شده است
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 متعدد سراسـري و     هاي  زماني بزرگ و گسترده با شبكه     از سوي ديگر، رسانه ملي سا     
سـازمان را بايـد     هاي مختلـف      استاني است كه براي بهبود عملكرد اجتماعي آنها، بخش        

شود كه با استفاده از مدل و نتـايج     بنابراين پيشنهاد مي   .به طور مجزا مورد مداقه قرار داد      
 به تفكيك مـورد ارزيـابي       هاي آتي،    در پژوهش  هاي مختلف سازمان    اين پژوهش، بخش  
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