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Abstract:

This research conducted due to Insufficiency of media management
theories, the difference between organizational models of media industry
and common management models, and less attention to organizational
level issues in media research. In this study, identifying and explaining the
strategic model in media organizations in order to discover and understand
the main components of control, dimensions, functions and relationships
between these components were considered as the main objectives of the
research. Due to the exploratory nature of the research, grounded theory
method with Glaser approach was used, which is exploratorer and avoids
preconceived framework. Due to the significant differences, importance,
and the power to highlight the specific and different characteristics of
industry and organizations, television was selected to study, and 15
current and former directors and consultants of television channels were
interviewed. In theoretical coding, "type" coding made it possible to
better integrate categories, so four types of control, including political,
resources and capabilities, strategic implementation and oversight, were
identified and explained. Considering interactive control, a comprehensive
formulation of the reality of strategic control was presented in media
organizations for the first time.
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تبیین مدل کنترل راهبردی در سازمانهای رسانهای
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چکیده
ناکافیبودن مفهومسازیها ،ناهمگونی و پراکندگی دانش کنونی کنترل ،شکاف میان
نظریه و عمل و بافتارمحور بودن ماهیت کنترل راهبردی از جمله دالیل اصلی پرداختن
به حوزه کنترل راهبردی و توسعه نظری آن در پژوهش حاضر بود .نابسندگی نظریههای
مدیریت رسانه ،تفاوت الگوهای سازمانی صنعت رسانه با الگوهای متداول مدیریت و اهتمام
کمتر به مسائل سطح سازمان در پژوهشهای رسانه ،زمینهساز تمرکز یافتن این پژوهش
بر سازمانهای رسانهای شد .بهاینترتیب ،شناسایی و تبیین مدل راهبردی در سازمانهای
رسانهای ،بهمنظور کشف و فهم مؤلفههای اصلی کنترل ،ابعاد ،کارکردها و روابط میان
این مؤلفهها بهعنوان اهداف اصلی پژوهش ،مدنظر قرار گرفت .به دلیل ماهیت اکتشافی
پژوهش ،از روش نظریه داده بنیاد بهره گرفته شد .همچنین با توجهبه تفاوتهای معنادار
میان بخشهای مختلف صنعت رسانه و به دلیل اهمیت بخش تلویزیون و قدرت آن در
نمایان کردن ویژگیهای اختصاصی و متفاوت صنعت رسانه و سازمانهای رسانهای ،این
بخش برای انجام پژوهش برگزیده و در مجموع با  15نفر از مدیران و مشاوران کنونی و
سابق شبکههای تلویزیونی مصاحبه شد .درنهایت ،چهار نوع کنترل ،شامل سیاسی ،منابع
و قابلیتها ،اجرا و نظارت راهبردی ،شناسایی و تبیین شدند و با در نظر گرفتن کنترل
تعاملی ،برای نخستین بار صورتبندی جامعی از واقعیت کنترل راهبردی در سازمانهای
رسانهای ارائه شد.
کلیدواژهها :کنترل ،کنترل راهبردی ،سازمان رسانهای ،نظریه داده بنیاد
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مقدمه

حسـابداران تمایل دارنـد کنترل را بهعنوان یک راهحل ببینند و جامعهشناسـان،
بهعنـوان یـک مشـکل؛ امـا بـرای مدیران ،کنتـرل همواره یـک راهحل و یک مشـکل
اسـت (هافسـتد .)1981 ،1کنتـرل ماننـد فراخوانـی آشـکار بـه بوروکراسـی در عصر
ضـد بوروکراسـی اسـت (بنـد 2و اسـکنالن .)1995 ،3برخلاف سـازمان معمـول
تویکم دارای محیطـی پیچیـده
میانـه قـرن بیسـتم ،سـازمان معمـول قـرن بیسـ 
و غیرقابلپیشبینـی اسـت و درون آن در مـورد اهـداف ،اجماعـی وجـود نـدارد
(کاردینـال 4و همـکاران .)2017 ،بافتـاری کـه بسـیاری از مطالعـات گذشـته در آن
صـورت پذیرفتـه ،تغییـرات قابلتوجهـی داشـته و از همیـنرو ،ممکـن اسـت نتایـج
ل اسـتفاده نباشـد (اوتلـی.)2016 ،5
ایـن مطالعـات بـرای سـازمانهای امـروزی قابـ 
تغییـرات ایجادشـده در بافتـار و ابعـاد متعـدد نظـام کنتـرل مدیریـت ،پرداختـن
بـه مطالعـات جدیـد در ایـن حـوزه را بهمنظـور یافتـن راهکارهایـی بـرای مسـائل
نوظهـور الزم میسـازد (چنهـال .)2003 ،6بااینحـال ،چارچوبهـا و نظریههـای
قدیمیتـر ،نظریهپـردازی متناسـب بـا واقعیتهـای امـروز را محـدود کردهانـد
(کاردینـال و همـکاران )2017 ،و پژوهشهـای اخیـر نشـان میدهنـد کـه هیچیک
از مفهومسـازیهای موجـود ،نیازهـای فعلـی را بـرای پرداختـن به جنبههـای متنوع
موضـوع بـرآورده نکردهانـد (مالمـی 7و بـراون.)۲۰۰۸ ،8
پژوهشهـای موجـود دربـاره کنتـرل سـازمانی ،سرشـار از دیدگاههـای ناهمگون
هسـتند و علاوه بـر ایـن ،ماهیتـی ذاتـاً چندپـاره (فلمهوتـز 9و همـکاران 1985 ،و
چنهـال )2003 ،و یافتههایـی اغلـب متناقـض دارنـد (لنگفیلـد اسـمیت)2006 ،10؛
کمتـر پژوهشـی یافـت میشـود کـه مبتنی بـر نگاهـی کلنگرانه بـه همـه نظامهای
سـازمان باشـد (اوتلـی 2016 ،و بـری 11و همـکاران .)2009 ،صاحبنظـران مختلـف،
12
تعاریـف متفاوتـی از مفاهیـم با عناوین واحد یا کام ً
ال مشـابه ،ارائـه دادهاند (مرچانت
و اوتلـی 2007 ،و مالمـی و بـراون )۲۰۰۸ ،و نبـود مفهومسـازی پیوسـته و همسـان،
بحثهـای دقیـق در ایـن حـوزه را با مانـع مواجه کـرده اسـت (اسـتراوس 13و زکر،14
 .)2013ضمـن اینکـه پژوهشـگرانی کـه در خصـوص یـک پارادایـم کار میکننـد،
بهطورمعمـول ،بـه دیگـر بخشهـای ادبیـات ارجـاع نمیدهنـد (مرچانـت و اوتلـی،
 .)2007مجمـوع ایـن عوامل مقایسـه مطالعات و ایجاد پیکره دانشـی فراگیر ،تجمعی
و سـازمانیافته و نیز اسـتفاده از آن را دشـوار میکند (مالمی و براون .)۲۰۰۸ ،ضمن
اینکـه دشـواری یکپارچهسـازی نظریههـا در کنتـرل ،در مقایسـه بـا سـایر رشـتهها،
11. Berry
12. Merchant
13 .Strauss
14. Zecher

6. Chenhall
7. Malmi
8. Brown
9. Flamholtz
10. Langfield-Smith

1. Hofstede
2. Band
3. Scanlan
4. Cardinal
5. Otley
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اساسـاً بـه دلیل پیچیدگی این رشـته اسـت (مرچانـت و اوتلی .)2007 ،مفهومسـازی
کنتـرل راهبـردی ،افـزون بر موارد پیشگفتـه ،متأثر از دیدگاههـای حاکم بر مدیریت
راهبـردی ازجملـه رهیافتهـای پدیدارشـونده و تجویـزی به راهبرد نیز هسـت و این
امـر بـر پیچیدگـی موضـوع میافزاید .بر ایـناسـاس ،در پرداختن به موضـوع کنترل
ضـرورت نظـری وجـود دارد؛ بااینحـال ،بررسـی البانـا )2016( 1نشـان میدهـد کـه
کنتـرل راهبردی در مقایسـه با سـایر فعالیتهـا ،ازجمله تدوین برنامههـای راهبردی،
توجـه کمتـری به خـود جلب کرده اسـت.
علاوه بـر پیچیدگـی و آشـفتگی نظـری کـه پیشازاین بـه آن پرداخته شـد ،در
موضـوع کنتـرل ،میـان نظریه و عمل شـکاف وجـود دارد (بری و همـکاران.)2009 ،
کنترلهـا اگـر بخواهنـد خـوب کار کننـد ،بایـد بـرای مـوارد خـاص سـاخته شـوند
(کونتـز و همـکاران ،ترجمـه چمـران .)1387 ،کنتـرل نسـبت به فرهنگ سـازمانی،
حسـاس و در صنایع و کشـورهای مختلف ،متفاوت اسـت (هافسـتد .)1981 ،ماهیت
کنتـرل راهبـردی مشـروط بـه بافتـار آن اسـت و «بهتریـن شـیوه» وجـود نـدارد
(لورنژ و همکاران ،ترجمه اعرابی.)1390 ،
بـر اسـاس آنچـه گفتـه شـد ،در ایـن پژوهـش ،توسـعه نظـری حـوزه کنتـرل
راهبـردی مدنظـر قـرار گرفتـه و بـا عنایـت بـه اهمیـت بافتـار و تأثیـر مؤلفههـای
فرهنگـی و شـرایط و ویژگیهـای صنعـت و سـازمان در پژوهشهـای کنتـرل ،بـر
صنعـت رسـانه تمرکـز شـده اسـت تـا بهاینترتیـب ،مـدل کنتـرل راهبـردی در
سـازمانهای رسـانهای ،شناسـایی ،فهم و تبیین شود .درواقع مسـئله اصلی پژوهش،
درک واقعیـت کنتـرل راهبـردی اسـت کـه در سـازمانهای رسـانهای وجـود دارد.
شناسـایی و تبییـن مؤلفههـای اصلـی کنتـرل راهبردی ،ابعـاد و کارکردهـای هریک
از مؤلفههـای اصلـی و روابـط و نسـبت میـان مؤلفهها با یکدیگر ،سـه هدفی هسـتند
کـه تحقـق هـدف اصلـی پژوهـش را ممکـن میسـازند.
انتخـاب سـازمانهای رسـانهای بـرای پرداختـن بـه مسـئله اصلی ایـن پژوهش،
بـه چنـد دلیـل صـورت گرفتـه اسـت :میـزان انـدک پژوهشهـا و نظریهپردازیهای
حـوزه مدیریت رسـانه و تفـاوت مدیریت و الگوهای سـازمانی در صنایـع فرهنگی 2با
دیدگاههـای مرسـوم مدیریت (کونگ ،ترجمـه اعرابی و همـکاران ،)1393 ،اهمیت و
اثرگـذاری قابلتوجـه و فزاینـده صنعت رسـانه در جامعـه ،امکان نظـرورزی عمیقتر
در حـوزه پژوهشـی کنترل راهبردی به دلیل پیچیدگی و سـرعت تحوالت در محیط
رسـانه ،نیـاز مدیـران رسـانهای به بهرهگیـری از چارچوبهـا و سـازوکارهای کنترلی
2. cultural industries

1. Elbanna

تبییــن مـدل کنتـرل
راهبردیدرسازمانهای
رسـانهای(با تمـرکز بر
شبـکههای تلویزیونی)
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مؤثـر و نیـز ضرورت کسـب شـناخت و ادراک درسـت از مدل کنترل موجـود در این
سـازمانها .همچنیـن بـا توجـهبـه تکثـر قابلتوجـه حاکـم بـر انـواع سـازمانهای
رسـانهای کـه در زنجیره ارزش ،مدلهای کسـبوکار ،ذینفعـان و ماهیت محصوالت
ل مشـاهده اسـت ،بهناچار و بهمنظـور ایجاد فهمـی مطلوبتر ،ایـن پژوهش
آنهـا قابـ 
بـه بخش تلویزیون محدود شـده اسـت.

چارچوب نظری

کنتـرل در مطالعـات مدیریـت ،معانـی گوناگونـی دارد و بـه شـکلهای مختلـف
تفسـیر شـده اسـت (اوچـی .)1979 ،1کنتـرل ،تمرکـز بـر مشـکالت دسـتیابی بـه
همـکاری میـان افـرادی اسـت کـه اهـداف تقریبـاً متفاوتـی دارنـد (اوچـی.)1980 ،
کنتـرل هـر فراینـدی اسـت کـه مدیـران بـه کمـک آن ،توجـه اعضـای سـازمان را
جهتدهـی میکننـد ،بـه آنهـا انگیـزه میدهنـد و تشویقشـان میکننـد کـه بـرای
تحقـق اهـداف شـرکت اقدامـات مطلـوب را انجـام دهنـد (کاردینـال و همـکاران،
 .)2017در منابـع پژوهشـی ،تعریـف واحـدی برای عبـارت «کنترل راهبـردی» ارائه
نشـده اسـت (بنـد و اسـکنالن )1995 ،و تعاریـف ارائـهشـده نیـز طیفـی گسـترده
را ،از تعاریـف بیشازانـدازه پیچیـده تـا تعاریـف بیشازانـدازه سـاده ،در برمیگیـرد
(هریسـون .)1991 ،2از نظـر لورنـژ و همـکاران (ترجمه سـیدمحمد اعرابـی)1390 ،
نظامهـا و فرایندهـای کنترل راهبردی ،ابزارهایی هسـتند که سـازمان را در آموختن
از محیـط و انطبـاق با تغییرات خارجی توانا میسـازند .همچنیـن در تعریف دیگری،
کنتـرل راهبـردی ،کنتـرل محتوایـی و فرایندی تدویـن و اجرای راهبرد در سـازمان
اسـت و تغییـر در سـطح راهبـردی را کنتـرل میکنـد (اعرابـی و چاوشـی.)1389 ،
کنتـرل از مناظـر مختلـف که شـاید مهمترین آنها ،حسـابداری مدیریـت ،نظریه
سـازمان و مدیریـت راهبـردی باشـد ،مـورد مطالعه قـرار گرفته اسـت .پژوهشـگران
ایـن سـه حـوزه دانشـی ،بـا خاسـتگاههای متفـاوت و از دیـدگاه خـاص خـود به این
موضـوع نگریسـته و آن را فهـم کردهانـد و هریـک بـه نحـوی در تکامـل آن ایفـای
نقـش کردهانـد .بااینحـال ،تفکیـک پژوهشهـای پیرامـون کنترل در این سـه حوزه
و ایدههـا و یافتههـای آنهـا بسـیار دشـوار مینمایـد؛ چراکـه ایـن حوزههـا مرزهـای
متداخلـی دارنـد و بهمـرور ،همپوشـانیهای افزونتـری نیـز یافتهانـد .در ادامـه
پژوهشهایـی کـه چارچوب ،مـدل یا نوعشناسـیهایی در حـوزه کنترل ارائـه کردهاند،
در دو بخـش بررسـی میشـوند .پژوهشهایـی کـه خاسـتگاه نظـری آنها ،حسـابداری
2. Harrison
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مدیریـت یا نظریه سـازمان اسـت (بخـش اول) و پژوهشهایی که خاسـتگاه نظری آنها
مدیریت راهبردی اسـت و میتوان آنها را در حوزه راهبرد تعریف و تفسـیر کرد (بخش
دوم) .در خلال ایـن مـرور ،دیگـر پژوهشهایـی نیـز کـه در تکمیـل یـا نقـد مدلها یا
چارچوبهـا مطـرح شـدهاند ،مـورد توجـه قـرار میگیرند.
بخـش اول :دو چارچـوب بههمپیوسـته اوچـی ( )1979شـامل رفتـار ــ خروجی
و همچنیـن ،نظامهـای کنتـرل بوروکراسـی ،بـازار و کلـن ،ازجملـه مهمتریـن
چارچوبهـای موضـوع کنتـرل در حـوزه مدیریـت و سـازمان هسـتند .دیـدگاه
اسـکات (ترجمـه حسـن میرزایـی اهرنجانـی )1396 ،دربـاره کنترلهـای درونی در
سـازمان و اسـتفاده از فرهنـگ بهعنـوان مبانـی کنتـرل با بحـث کنترل کلـن اوچی
( )1979قرابـت دارد .کاردینـال و همـکاران ( )2004در دسـتهبندی کنترلهـا از
اوچـی ( )1979تبعیـت کـرده و کنترلهـای غیررسـمی را نیـز در نظـر گرفتهانـد.
هافسـتد ( )1981رویکردهـای سـنتی کنترل مدیریـت را بـرای فعالیتهای عمومی
و غیرانتفاعـی بهطورمعمـول ناموفق دانسـته و معتقد اسـت برای یافتـن مدل کنترل
مناسـب باید به فعالیتها توجه شـود نه سـازمانها .او بر اسـاس چهار معیار ،شـش
نـوع کنتـرل را معرفـی میکنـد :معمـول ،خبـره ،آزمونوخطـا ،شـهودی ،قضاوتی و
سیاسـی .فلمهوتـز و همـکاران ( )1985چارچوبـی ملهـم از دیدگاه سـایبرنتیک ارائه
میدهنـد کـه از نظـام کنترلمحوری (که ماهیتـی سـایبرنتیک دارد) و بافتار کنترل
(کـه رویکـرد نظامهای باز را به رسـمیت میشناسـد) تشـکیل شـده اسـت .فلمهوتز
( )1996نیـز یـک نظـام کنتـرل سـازمانی شـامل سـه بخش نظـام کنتـرل محوری
(بهمثابـه یـک سـاختار سـایبرنتیک) ،سـاختار سـازمانی و فرهنـگ ارائـه میکنـد.
سـایمونز (ترجمـه اعرابـی و همـکاران )1396 ،بـه دنبـال ارائه یک نظریـهای کنترل
جدیـد بـرای کنتـرل تنشهای ذاتی میـان مدیریت کالسـیک و نوین اسـت؛ تئوری
کـه بـر جنبههـای اطالعاتـی نظامهـای کنتـرل مدیریـت تمرکـز دارد و در آن بـا
اسـتفاده از چهـار اهـرم پایـه ،راهبـرد کنتـرل میشـود :نظامهـای باورهـا ،نظامهای
مـرزی ،نظامهـای کنتـرل تشـخیصی و نظامهـای کنترل تعاملـی .ویتلـی)۱۹۹۹( 1
انـواع نظامهـای کنتـرل مدیریـت را از زاویـه جامعهشناسـی تطبیقـی ،مفهومسـازی
کـرده و بـر اسـاس چهـار بعـد ،چهـار نظـام کنتـرل متفـاوت معرفـی کـرده اسـت:
بوروکراتیک ،خروجی ،تفویض شـده و پدرسـاالرانه .مرچانت و وندراسـتید)2007( 2
بـر مبنـای هـدف از کنترل ،چهـار نوع نظـام را تعریف میکننـد :کنترلهـای نتایج،
کنترلهـای اقـدام ،کنترلهـای کارکنـان و کنترلهـای فرهنگـی .مالمـی و بـراون
2. Van der Stede
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( )2008معتقدنـد کـه نظامهـای کنتـرل مدیریـت بایـد در قالب یک بسـته مطالعه
شـوند و از واژه «بسـته» بـه ایـن دلیـل اسـتفاده میکننـد کـه بیشـتر سـازمانهای
معاصـر چندیـن نظـام کنتـرل مدیریت دارنـد .ارکان چارچـوب مفهومـی جدید آنها
عبارتانـد از :برنامهریـزی ،سـایبرنتیک ،پـاداش یا جبـران خدمـت ،اداری و فرهنگ.
فریـرا 1و اوتلـی ( )2009بـا ادغام چارچوب سـایمونز ( )۱۹94و اوتلـی ( )۱۹۹۹مدل
نظامهـای مدیریـت عملکـرد خـود را بر مبنای سـؤاالتی پیرامون دوازده مسـئله ارائه
میکننـد .تسـیر 2و اوتلـی ( )2012به بررسـی چارچـوب اهرمهای کنترل سـایمونز،
شـامل تحلیـل سـازگاری درونـی مؤلفههـای ایـن چارچـوب و مقایسـه آنهـا بـا دیگر
مفاهیـم مشـابه مطـرح در پژوهشهـای ایـن حـوزه میپردازنـد و نسـخهای بازنگری
شـده از چارچـوب اهرمهـای کنتـرل ارائـه میدهنـد؛ چارچوبـی کـه همـه عناصـر
چارچـوب اولیـه را در خـود دارد و فقط این عناصر را به شـکلی دیگر ارائه داده اسـت.
بخـش دوم :لورنـژ و همـکاران (ترجمـه اعرابـی )1390 ،بـا مـورد تردیـد قـرار
دادن رهیافتهـای عمـده در بحـث کنتـرل و بـر مبنـای فرضیات مربوط بـه ماهیت
تغییـرات محیطـی ،کنتـرل را بـه دو دسـته کلی تفکیـک میکنند :کنتـرل تدریجی
راهبـردی و کنتـرل بنیـادی راهبردی .انـواع کنترل تدریجـی اسـتراتژیک عبارتاند
از :کنتـرل مراکز مسـئولیت ،کنتـرل فرضیات اساسـی ،کنترل راهبـرد عمومی .انواع
کنتـرل بنیـادی راهبردی نیز عبارتاند از :مدیریت مسـائل راهبـردی ،تجزیهوتحلیل
حـوزه راهبـردی ،مدلسـازی نظامهـا ،توسـعه راهبـرد مبتنـی بـر سـناریو هرچنـد
دیـدگاه بوریـل و مـورگان (ترجمـه نـوروزی )1396 ،را باید ذیل نظریههای سـازمان
و مدیریـت تعریـف کـرد ،مفهومپـردازی آنهـا از مقولـه کنتـرل در شـرایط آشـفته و
نامطمئـن ،بـه دیـدگاه مینتزبـرگ (ترجمـه بابایـی و حقباعلـی )1392 ،در حـوزه
راهبـرد و بهطورکلـی ،دیـدگاه پدیدارشـونده در کنتـرل راهبـردی و دیـدگاه لورنـژ
و همـکاران ( )1986بسـیار نزدیـک اسـت .شـریوگ 3و اسـتینمن )1987( 4ارائـه
جایگزینـی بـرای مـدل بازخوردی کالسـیک را دنبـال میکنند و تأکیدشـان بر نبود
اطمینـان و پیچیدگـی بهعنـوان مؤلفههـای پایـه مدیریـت راهبـردی اسـت .نظـام
کنتـرل راهبـردی پیشـنهادی از سـه فعالیـت کنتـرل مجـزا تشـکیل شـده :کنتـرل
مفروضـات ،کنتـرل پیادهسـازی ،نظـارت اسـتراتژیک .پریبـل )1992( 5بـر مبنـای
پژوهـش شـریوگ و اسـتینمن ( ،)1987یـک مـدل سـه مرحلـهای را شـرح میدهد
و بـرای جامعتـر کـردن چارچـوب کنتـرل راهبـردی ،کنترلهـای هشـدار ویـژه را
کـه از نظـر وی ،شـریوگ و اسـتینمن ( )1987توضیـح روشـنی بـرای آن در مـدل
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خـود ارائـه ندادهانـد ،اضافـه میکنـد .پیـرز و رابینسـون (ترجمـه حسـینی)1388 ،
نیـز مدلـی چهارمرحلـهای مشـابه مـدل پریبـل ( )1992ارائـه میدهنـد .هریسـون
( )1991بـه رتبهبنـدی نـه عامـل کنتـرل راهبـردی مؤثـر بـر اجـرای تصمیمـات
راهبـردی میپـردازد و مؤلفههـای تشـکیلدهنده مـدل فراینـدی کنتـرل راهبـردی
خـود را مبتنـی بـر منطـق سـایبرنتیک ،ارائـه میکنـد .بنـد و اسـکنالن ( )1995با
بررسـی پژوهشهـای کنتـرل راهبـردی ،سـه رویکرد متفـاوت را شناسـایی میکنند
و پـس از تبییـن و ارزیابـی آنها ،رویکرد جدیـدی را تحت عنوان رویکـرد مرکب ارائه
میدهنـد کـه کنتـرل راهبـردی را دیسـیپلین سـازمانی خودخواسـتهای میداند که
تمرکـز آن بـر تضمیـن مزیت رقابتی پایدار بلندمدت اسـت .پیکـن 1و دس)1997( 2
بـا تفکیـک رویکـرد سـنتی و معاصـر کنتـرل راهبـردی بـه تبییـن هریـک از آن دو
میپردازنـد و دو نـوع کنتـرل راهبـردی ،یعنـی کنتـرل اطالعاتـی و کنتـرل رفتاری
را ارائـه میدهنـد .مورالیدهـاران )1997( 3در پـی بررسـی تفـاوت کنتـرل راهبردی
و کنتـرل مدیریـت بـوده و دو رویکـرد کالن بـه کنتـرل راهبـردی و بهطـور دقیقتر
پنـج رویکـرد مختلـف به کنتـرل راهبـردی را ارائه میکند کـه عبارتانـد از :کنترل
اجـرای راهبرد ،اعتبارسـنجی مفروضات راهبردی ،مدیریت مسـائل راهبردی ،کنترل
تعاملـی و بازبینـی دورهای راهبـردی .مورالیدهـاران ( )2004بـرای سیسـتمهای
کنتـرل راهبـردی دو نقـش کنتـرل اجـرای راهبـردی و کنتـرل محتـوای راهبـردی
قائـل اسـت .توکلـی و پرکـز )2001( 4به دنبال توسـعه مـدل کنترل راهبـردی برای
مدیریـت تغییـر راهبـردی هسـتند و نقـش مزیـت رقابتـی ،قابلیتهـای راهبـردی،
عوامـل کلیـدی موفقیـت ،اهـداف راهبـردی و مفروضـات برنامهریـزی را در مدیریت
و کنتـرل راهبردهـای از پیش تعیینشـده و پدیدار شـونده بررسـی میکنند .حسـینی
( )1388نیز سـه رویکرد را در کنترل راهبردی شناسـایی میکند :کنترل متعارف (مبتنی
بـر منطق سـایبرنتیک) ،کنتـرل راهبرد (شـامل کنترل محتوا و کنتـرل اجـرای راهبرد) و
کنتـرل راهبـردی (متناسـب با مفروضـات و کارکردهـای تئوریهای تکوینـی راهبرد).

روششناسی پژوهش

ایـن پژوهـش بـا توج ه بـه اکتشـافی بـودن ،از ماهیت بنیـادی برخوردار اسـت و
بـه دلیـل گـردآوری دادهها ،در زمره پژوهشهـای توصیفی (غیرآزمایشـی) قرار دارد.
ازآنجاکـه ایـن پژوهـش بـه دنبـال فهم کنتـرل راهبـردی در سـازمانهای رسـانهای
ایـران بـود و بـا توجـهبـه بافتار محـور بـودن پدیـده کنتـرل و درعینحـال ،ناکافی
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بـودن نظریههـای موجـود بـرای فهـم موضـوع کنتـرل راهبـردی ،رویکـردی کیفـی
مدنظـر قـرار گرفـت و از روش نظریه داده بنیاد بهعنوان روش پژوهش اسـتفاده شـد.
همچنیـن از میـان سـه رهیافت مطرح ،به دلیل ماهیت مسـئله پژوهـش و پیچیدگی
آن ،لـزوم پرهیـز از چارچوبهـای از پیش اندیشـیده برای تکوین مدل ،ضـرورت ارائه
مدلـی فراتـر از توصیـف صـرف واقعیـت و نیـز اهمیـت باالتـر قدرت کشـفکنندگی،
رهیافـت گلیـزر )1978( 1یعنـی رهیافت کالسـیک یا ظاهرشـونده انتخاب شـد.
بـا توجـهبـه بافتارمحـور بـودن مفهـوم کنتـرل راهبـردی و درعینحـال ،تفاوت
معنـادار میـان بخشهـای مختلـف صنعـت رسـانه ،تمرکز بر سـازمانهای رسـانهای
در یـک بخـش مشـخص از ایـن صنعـت ،ضـرورت داشـت .بـه دلیـل اهمیـت بخش
تلویزیـون در جوامـع مختلـف ،پویایـی و پیچیدگـی محیـط آن و اینکـه بهخوبـی
نمایانگـر ویژگیهـای اختصاصـی و متفـاوت صنعت رسـانه و سـازمانهای رسـانهای
در مقایسـه بـا دیگـر صنایـع و سـازمانها اسـت ،این بخـش برگزیده شـد .همچنین
بـا توجـهبه انحصار پخش فراگیر به سـازمان صداوسـیما در کشـورمان ،این سـازمان
و بـا عنایـت بـه تفـاوت معنـادار میـان شـرایط و اقتضائـات شـبکههای تلویزیونـی،
شـبکههای ذیـل معاونـت سـیما ،بهعنـوان محیـط پژوهـش در نظـر گرفته شـدند.
جامعـه آمـاری را مدیـران ،خبـرگان و مشـاوران شـبکههای تلویزیونـی تشـکیل
دادهانـد و بـرای انتخـاب نمونـه ،از ترکیـب روش هدفمند قضاوتی و نیـز روش گلوله
برفـی کـه روشـی غیراحتمالـی اسـت ،اسـتفاده شـده اسـت .در این پژوهـش ،ضمن
مصاحبـه بـا  15تـن از مدیـران و مشـاوران کنونی و سـابق شـبکههای تلویزیونی که
تعـدادی از آنهـا مـدرس دانشـگاه نیـز بودنـد ،تلاش شـد تا بـرای افزایـش واریانس
دادههـا و توجـه بـه دیدگاههـای گوناگـون ،نمونـه انتخـاب شـده بـه لحـاظ میـزان
سـابقه و تحصیلات دانشـگاهی ،جنـس فعالیتهای پیشـین و ارتباط با شـبکههای
مختلـف ،از تنـوع برخـوردار باشـد .بـر مبنـای نمونهگیـری نظـری ،مصاحبههـا تـا
رسـیدن به اشـباع نظـری ادامه یافـت و از ابزار مصاحبه نیمه سـاختاریافته اسـتفاده
شـد .دادههـای بـه دسـت آمده نیز بـا اسـتفاده از نرمافـزار  MAXQDAتحلیل شـدند.
بـرای اطمینـان از اعتبـار پژوهـش معیارهـای چهارگانـه معرفـی شـده از سـوی
گلیـزر ( )1978یعنـی تناسـب ،2مرتبـط بـودن ،3مؤثـر واقعشـدن و کاربردپذیـری،4
قابلیـت اصلاح 5مـورد توجه قرار گرفتند (کـر2011 ،؛ به نقل از سـاغروانی )1393 ،و
تلاش شـد بهجـای تحمیل نظریه بـه دادههـا ،نظریه از بطـن دادهها پدیدار شـود .بر
اسـاس راهبردهـای ممیزی پژوهشـی ،روایـی و پایایی ،بهجـای آنکه از جانـب داوران
5. modifiability

3. Relevance
4. work or applicability

		1. Glaser
2. Fit
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خارجـی تأییـد یـا رد شـود،بایـد بهطـور فعال به دسـت آید .حساسـیت پژوهشـگر،1
انسـجام روششناسـی ،2متناسـب بودن نمونـه ،گـردآوری و تحلیل همزمـان دادهها،
اندیشـیدن نظـری ،ازجملـه مهمتریـن راهبردهـا هسـتند (کرسـول2005 ،؛ بـه نقل
از داناییفـرد و مظفـری )1387 ،کـه تلاش شـد همـه آنهـا مـورد توجه قـرار گیرند.

یافتههای پژوهش

توضیـح پیرامـون سـاختار سـازمانی ،الگوی شـکلگیری راهبرد و انطبـاق این دو
در شـبکههای تلویزیونـی ،در حیطـه اهـداف پژوهـش حاضر نیسـت و مجـال دیگری
میطلبـد ،امـا آگاهـی کلی نسـبت به آنها ،به فهـم عمیقتر یافتههـای پژوهش کمک
میکنـد .بر مبنـای انواع پیکرهبندیهای سـازمانی از نگاه مینتزبـرگ (ترجمه فقیهی
و وزیـری سـابقی ،)1395 ،سـاختار کنونی شـبکههای تلویزیونی بیشـترین انطباق را
بـا پیکرهبنـدی دموکراسـی دارد و بـر مبنـای دیـدگاه مینتزبـرگ (ترجمـه بابایـی و
حقباعلـی )1392 ،دربـاره الگوی شـکلگیری راهبرد در سـازمانها (پدیدارشـونده یا
عامدانـه) ،الگـوی شـکلگیری راهبـرد در شـبکههای تلویزیونی پدیدارشـونده ،فرایند
پایـهای شـکلگیری راهبرد و یادگیری راهبردی اسـت .در ادامـه ،به مراحل کدگذاری
در رهیافـت کالسـیک نظریـه داده بنیاد ،شـامل کدگذاری حقیقی (اعـم از کدگذاری
بـاز و کدگـذاری انتخابـی) و کدگـذاری نظـری اشـاره میشـود .در فراینـد کدگذاری
بـاز ،دادههـای خـام از طریـق فرایندی کـه مصاحبه را به رشـتههای مجزایـی از داده
میشـکند ،کدگـذاری ،یکدیگـر مقایسـه و بـر اسـاس مفهـوم ،گروهبنـدی میشـوند.
کدگـذاری بـاز تا ظهـور مقولهمحوری ادامـه مییابد .در کدگذاری انتخابی ،پژوهشـگر
بـر مقولهمحـوری ومقولههایـی کـه بـا آن ارتبـاط معنـادار دارند تمرکـز میکند و به
نمونهگیـری نظـری میپـردازد تـا بـا اشـباع مقولههـا ،مقولـه اصلـی بیشـتر متراکـم
شـود .کدگـذاری نظـری ،سـطح آخـر انتـزاع را در برمیگیـرد کـه در آن پژوهشـگر،
روابـط متقابـل مفاهیـم حقیقی را مفهومسـازی میکند .ایـن امر ،به بـروز نظری ه داده
بنیـاد نوظهـوری منجـر میشـود کـه روابط بیـن مفاهیـم را توجیه میکنـد (جونز 3و
الونـی2011 ،4؛ کنـی 5و فـوری2015 ،6؛ گلیـزر 1978 ،و گلیزر و هولتـون.)2004 ،7
 .1کدگذاری حقیقی
کدگـذاری بـاز :در این پژوهـش ،مقولـه کنترل راهبـردی که با دیگـرمقولهها
بیشـترین کنـش متقابـل را دارد و پیرامـون کنترل تغییر در سـطح راهبردی اسـت،
6. Fourie
7. Holton

3. Jones
4. Alony
5. Kenny

1. investigator
		responsiveness
2. methodological coherence

تبییــن مـدل کنتـرل
راهبردیدرسازمانهای
رسـانهای(با تمـرکز بر
شبـکههای تلویزیونی)
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بهعنـوان مقولهمحـوری پدیـدار شـد .کنتـرل راهبـردی نظامهـا و فرایندهایی اسـت
کـه سـازمان را در آموختـن از محیـط و انطبـاق بـا تغییـرات توانا میسـازد و امکان
انطباقپذیـری خودتنظیـم را فراهـم میآورد.
کدگـذاری انتخابـی :کدگذاریها با تمرکز بـر مفهوم کنترل راهبـردی بهعنوان
مقولهمحـوری صـورت گرفـت و در چنـد مرحلـه ،فرمـول مصاحبهها اصالح شـد و با
تکمیـل دادههـا و روشـنتر شـدن خألهـا ،تلاش شـد تـا در مصاحبههـا نسـبت بـه
ی در سـطح باالتـری از انتـزاع اقـدام شـود .در جـدول  1بـه
تکمیـل آنهـا و مفهومسـاز 
نمونـهای از فراینـد کدگـذاری و مفهومسـازی اشـاره میشـود و سـپس در جـدول 2
مفاهیـم ،زیرمقولههـا ومقولههای شناسـایی شـده در ایـن پژوهش ،ارائه خواهند شـد.
جدول  .1نمونهای از فرایند کدگذاری و مفهومسازی

Table 1. Example of coding and conceptualization process

مقوله

زیر
مقوله

مفهوم

کد

اقناع
کانونهای
قدرت

اقناع و توجیه

کنترل سیاسی

مدیریت تعارضات

اقناع و
جلب
همراهی
دیگران

ائتالف موقت و بهرهگیری از ظرفیت
یک کانون قدرت علیه دیگری

ائتالفهای
موقت با
کانونهای
قدرت
مختلف

نقلقول مستقیم از متن مصاحبه

[به] بخشی از فشار ها[یی که به ما وارد میشود]
توجه نمیکنیم؛ یعنی اگر آن کانون قدرت برای
ما مرجعیت نداشته باشد ،به آن توجه نمیکنیم
حتماً نمیشود همه را راضی نگه داشت .برخی از
کانونهای قدرتی را که میتوانند فشار ایجاد کنند،
سعی داریم قانع کنیم.
مدیر اگر قدرت چانهزنی ،البی کردن و دور زدن ستاد
معاونت سیما را داشته باشد ،میتواند تصمیمات را
تحت تأثیر قرار بدهد و اگر نداشته باشد کام ً
ال تابع
است  ...مهمترین مؤلفهها قدرت و ارتباطات غیررسمی
مدیر است؛ یکبخشی هم توانمندی خود مدیر است
که وقتی به جلسه میرود بتواند از تصمیمش دفاع کند
و نظر شورا را به سمت خودش برگرداند.
دو سه الگو است .یکی با رئیس میبندد و میرود به
رئیس میچسبد .یکی برعکس است میگوید رئیس
را رها کنید و به بیرونیها میچسبد .یکی به هر دو
میچسبد و بازی میکند .یکی در کل برایش مسئله
نیست؛ فقط ایدهاش را جلو میبرد اما برای کسی که
در کل مسئله نیست ،نابود میشود؛ چون نمیتواند
بدون تنظیم و باالنس فشارها کار کند.
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مقوله

زیر
مقوله

مفهوم

کنترل سیاسی

مدیریت تعارضات

ائتالف موقت و بهرهگیری از ظرفیت
یک کانون قدرت علیه دیگری

کد

نقلقول مستقیم از متن مصاحبه

ائتالفهای
موقت با
کانونهای
قدرت
مختلف

برخیها هم پلهپله .ائتالف راهبردی با این
میکند ،علیه دیگری کار میکند ،آنکه کنار
رفت با یکی دیگر شروع میکند ،بعد این را هم
کنار میزند؛ درواقع ،بازی است بهترین واژه آن
این است که بازی میکند.

اگر بخواهید رئیس سازمان یا معاون سیما را
تحمیل ایده
قانع کنید یک تغییر راهبردی در برنامه شما
بر مدیران
اعمال شود ،راه خیلی خوبش این است که
ارشد با ایجاد
فشار بیرونی بیرون سازمان بچرخند ،زمزمه آن را ایجاد کنید
و از این طریق ،آن را بگیرید .این سازوکارها،
کام ً
ال فعال است.

جدول  .2مفاهیم ،زیرمقولهها و مقولههای پدیدارشده

Table 2. Concepts, subcategories and emerging categories

مقوله

زیر مقوله

مدیریت تعارضات

کنترل
سیاسی

پیچیدگی ذاتی
و فقدان دانش
وسیله ـ هدف در
تولید محصول
تلویزیونی
تعارض منافع و
ارزشها با دیگر
بازیگران

مفاهیم

گسترش و همزمانی بروز موارد حساسیتبرانگیز،
ظرفیتسازی و عملیات رسانهای ،زدوبند و واگذاری امتیاز،
دور زدن قواعد ،چانهزنی و البی کردن ،پذیرش و اصالح،
اقناع و توجیه ،بیتوجهی و برخورد جسورانه ،ائتالف موقت
و بهرهگیری از ظرفیت یک کانون قدرت علیه دیگری ،ایجاد
پیوند غیررسمی با کانونهای قدرت
قاعدهمندی پایین موفقیت در تولید اثر هنری ،عدم قطعیت
و پیشبینیپذیری اندک کیفیت ،تأثیر نگاه هنرمند بر
محصول هنری ،ارتباط فرم و محتوا و پیچیدگی تقلید،
پیچیدگی اثرسنجی و ناکارآمدی سازوکارها ،اهمیت
ظرافتها در اثر هنری
محافل اجتماعی مورد عالقه یا نزدیک به مدیر ،مراکز و
شخصیتهای دینی ،کانونهای قدرت غیررسمی ،قوا و
نهادهای دولتی و حاکمیتی ،اقشار و اصناف و اقوام ،واحدهای
ستادی و خدماتدهنده سازمان ،دستگاههای نظارتی ،حوزه
بازرگانی سازمان ،حوزه سیاسی سازمان ،حوزه صیانتی،
هنرمندان ،اختالفنظر پایهای درباره ارزشها و هنجارها

تبییــن مـدل کنتـرل
راهبردیدرسازمانهای
رسـانهای(با تمـرکز بر
شبـکههای تلویزیونی)
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ادامه جدول 02
مقوله

زیر مقوله

مفاهیم

کنترل
سیاسی

تالطم محیطی
زیاد

سرعت زیاد تحوالت محیط رسانه ،تأثیر مستمر شرایط
محیطی بر اهداف و راهبردها ،تأثیر فوری رویدادها و تغییر
شرایط بر اهداف و راهبردها

قابلیتها
کنترل
منابع و
قابلیتها

کنترل
منابع و
قابلیتها

نظارت
استراتژیک

منابع انسانی

منابع ناملموس

هدایت و همراهسازی هنرمند ،واکنش بهنگام به محیط،
مدیریت منابع مالی ،مدیریت کنداکتور ،کنترل برنامههای
تولیدی ،کارآزمودگی در تولید یا پخش نوعی از برنامهها،
توانایی هنری و تکنیکی در شکل دادن به شبکه ،الگوبرداری
از نمونههای موفق ،همافزا ساختن و ایجاد هماهنگی در
شبکه ،ایجاد و صیانت از برنامههای شاخص ،انتخاب عوامل
کلیدی تولید ،ایجاد توازن و تنوع در فرم ،انتخاب موضوعات
و جانمایی آنها در برنامهها ،بهرهگیری از ظرفیت نخبگان
شناخت مخاطب و محیط ،توانایی برقراری ارتباط و اقناع
هنرمند ،شناخت از جامعه هنری و سابقه آشنایی با
هنرمندان ،شناخت قالبهای برنامهسازی و مدلهای تولید،
شم رسانهای و هوش هنری ،شایستگیهای عمومی گروه
مدیریت ،دانش و اطالعات هنری و فرهنگی پایه ،دانش و
مهارت مبتنی بر مأموریت شبکه و تجربه
هماهنگی و تجانس گروه مدیریت ،فرهنگ سازمانی ،سرمایه
اجتماعی شبکه و تصویر آن در افکار عمومی ،حمایت
کانونهای قدرت بیرونی ،اعتبار گروه مدیریت نزد جامعه
هنری

رقبا

رصد رقبا از طریق گروه مدیریت و کارشناسان شبکه ،رصد
رقبا از طریق کارشناسان بیرون از شبکه ،رصد رقبا توسط
واحدهای سازمانی ذیربط ،رصد رقبا توسط برنامهسازان

رویدادهای
محیطی

رصد رویدادهای محیطی از طریق واحدهای خبری سازمان،
رصد رویدادهای محیطی از طریق گروه مدیریت و طرح
و برنامه شبکه ،رصد رویدادهای محیطی از طریق مدیران
سازمان و شورای مدیران سیما

وضعیت جامعه

رصد وضعیت جامعه از طریق واحدهای متولی سنجش
افکار ،رصد وضعیت جامعه از طریق مدیران شبکه و سازمان،
رصد وضعیت جامعه از طریق کارشناسان بیرون از شبکه
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ادامه جدول 02
مقوله

کنترل
اجرا

زیر مقوله

مفاهیم

کنترل حین و
پیش از تولید
محصوالت
قابلتوجه

بررسی طرح در ارکان رسمی شبکه ،نظارت در مرحله
پیشتولید ،کنترل مستمر تولید توسط جایگاههای نظارتی
قانونی یا مبتنی بر رویه ،کنترل مستمر تولید از طریق افراد
معتمد

کنترل پیش از
پخش محصوالت
قابلتوجه

بازبینی نسخه نهایی ،کنترل میهمانان برنامه ،کنترل زمان
پخش با توجهبه شرایط جامعه ،کنترل خط محتوایی در
موضوعات حساس ،ارزیابی مالی برنامه

کنترل تأمین
محصوالت
قابلتوجه

کنترل محتوایی ،کنترل مالی

کنترل چیدمان
کنداکتور

چینش پایهای کنداکتور ،چینش جاری کنداکتور

کنترل حین و
پس از پخش
محصوالت
قابلتوجه

نظرسنجی ،کسب اطالع از نظر مردم در فرایند ارتباط با
سازمان یا برنامه ،کسب اطالع از نظر مدیران ارشد ،کسب
اطالع از نظر نخبگان ،بررسی مراکز نظارتی سازمان ،ارزیابی
میزان بازدید و نوع واکنشها در فضای مجازی ،نظارت حین
برنامه زنده

 .2کدگذاری نظری
کدهـای نظـری عبارتانـد از مدلهـای انتزاعـی کـه مقـوالت را در جهـت یـک
نظریـه تلفیـق میکننـد (گلیـزر .)1978 ،گلیـزر ( )1978بـرای کمـک بـه فراینـد
تلفیـق و سـازماندهی مقـوالت در مرحلـه کدگـذاری نظـری ،بـه «خانوادههـای
کدگـذاری» اشـاره میشـود .در ایـن پژوهـش ،خانـواده کدگـذاری «نـوع »1بیش از
سـایر خانوادههـای کدگـذاری ،امکان تلفیـقمقولههـا و ارائه مدل را فراهـم میکرد.
بـر ایـناسـاس ،چهار نـوع کنترل بهعنـوان انـواع کنترل راهبـردی در سـازمانهای
رسـانهای در قالب یک مدل که در شـکل  1قابلمشـاهده اسـت ،شناسـایی شـدند و
بنـا بـه دالیلـی که توضیـح آن خواهد آمـد ،کنترل تعاملـی نیز افزوده شـد .در ادامه،
بـه تبییـن ایـن مـدل و مؤلفههـای آن میپردازیـم.
1. Type Family

تبییــن مـدل کنتـرل
راهبردیدرسازمانهای
رسـانهای(با تمـرکز بر
شبـکههای تلویزیونی)

ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺪﮔﺬاري »ﻧﻮع  «1ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي
ﮐﺪﮔﺬاري ،اﻣﮑﺎن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎ و اراﺋﻪ ﻣﺪل را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﭼﻬﺎر
ﻧﻮع ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻧﻮاع ﮐﻨﺘﺮل راﻫﺒﺮدي در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي رﺳﺎﻧﻪاي در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ
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ﻣﺪل ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  1ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ
آن ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ اﻓﺰوده ﺷﺪ .در اداﻣﻪ ،ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺪل و
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي آن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

شکل  .1مدل کنترل استراتژیک

Figure 1. Strategic control model

ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ :ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺳﺘﻤﺮار و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪتهایی
منابـع وﻣﯽقابلی
کنتـرل منابـع و قابلیتهـا :تضمین اسـتمرار و تقویـت
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گیرنـد،اﯾﻦ
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کنتـرل
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کـه
ً
ارﺗﺒﺎطو بوهویـژه
صنعـت ﺑﻪرسـانه
کنتـرل
ایـن
پویـای ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
محیـط اﺳﺖ و
مقتضیـاتﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
بـاوﯾﮋه ﺑﺨﺶ
منطبـق ﺑﻪ
کاملا رﺳﺎﻧﻪ و
ﺻﻨﻌﺖ
ﻣﺤﯿﻂ ﭘﻮﯾﺎي
راﻫﺒﺮدبـادر الگوی
ﭘﺪﯾﺪارﺷﻮﻧﺪهکنترل
پیوسـتگی نوع
بخـش تلویزیـون اسـت و با توجـهبه ارتبـاط و بههم
ﺑﻪﻫﻢﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻧﻮع ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ اﻟﮕﻮي ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي راﻫﺒﺮد ،ﺑﺎ اﻟﮕﻮي
شـکلگیری راهبـرد ،با الگوی پدیدارشـونده راهبرد در شـبکهها نیـز همخوانی دارد.
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد.
کنتـرل سیاسـی :اسـتفاده از کنتـرل سیاسـی در شـرایطی کـه در اهـداف،
ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺎﺳﯽ :اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در اﻫﺪاف ،اﺑﻬﺎﻣﯽ وﺟﻮد دارد
مسـتلزم ،تعامل
ابهامـی وجـود دارد ،ضـرورت مییابد .مدیریت شـبکههای تلویزیونی
ﺷﺎﻣﻞ
ﻧﻔﻌﺎن ﻣﺘﻌﺪد
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ذي
ﻣﺴﺘﻠﺰم
طیـفﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
نفعـانﯾﺎﺑﺪ.
ﺿﺮورت ﻣﯽ
فرهنگی
سیاسـی و
کنشـگران
جامعه،
وسـیعی از
شـامل
متعدد
بـا ذی
ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎنمنافـع
مواقـع ،میـان
کـه ودرﻧﯿﺰبسـیاری
اسـت
حکمرانـان
قـدرت و
اﺻﺤﺎب ازﻗﺪرت و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﮐﻨﺸﮕﺮان
اصحـاب ﺟﺎﻣﻌﻪ،
نیـز وﺳﯿﻌﯽ از
وﻃﯿﻒ
و ارزشهـای ادراک شـده آنـان و شـبکهها تعـارض وجـود دارد .همچنیـن یکـی از
Family
 -۱Typeهدف
وسـیله
اقتضائـات عرصـه هنـر و تولیـد محصـول تلویزیونـی ،فقـدان دانـش
یـا فنـاوری (دانـش انجـام کار) به دلیـل نقـش منحصربهفرد عامـل انسـانی و اتکای
کیفیـت تولیـد بـه شـهود و هنر هنرمنـد ،برخالف صنایع دیگر اسـت .افـزون بر این،
ازجملـه شـبکههای تلویزیونـی ،محیطـی بهشـدت
اساسـاً سـازمانهای رسـانهای و
17
پویـا و متالطـم دارنـد و رسـانه بهمثابـه یـک موجـود زنـده ،ناگزیـر از توجه بـه آنها
اسـت .سـه مورد پیشگفته ،منجـر به ابهام در اهـداف و ضـرورت بهکارگیری کنترل
سیاسـی میشـود .راهکارهایـی کـه برای کنترل مسـائل فقدان دانش وسـیله ـ هدف
ً
عملا مربـوط بـه وجـود منابـع و قابلیتهایی اسـت
و تالطـم محیطـی وجـود دارد،
کـه در کنتـرل منابـع و قابلیتهـا شناسـایی شـدهاند؛ با ایـن تفاوت که «همـه» آنها
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پاسـخی برای مسـئله تالطم محیطی اسـت ،اما برای پاسـخ به مسـئله دانش وسـیله
ـ هـدف ،منابـع انسـانی و قابلیتهـای «متکـی به افـراد» نقـش دارنـد .بهاینترتیب
در کنتـرل سیاسـی صرفـاً بر حل مسـئله تعارض میـان ذینفعان تمرکز شـده و زیر
مقولـه مدیریـت تعارضـات کـه شـامل اقداماتـی ماننـد چانهزنـی ،اقنـاع و ائتلاف با
کانونهـای قـدرت اسـت ،پدیدار شـد.
نظـارت راهبردی :نظارت راهبردی درواقع نوعی نظارت گسـترده و غیرمتمرکز
در شـبکههای تلویزیونـی اسـت کـه طـی آن ،کنشـگران مختلـف اعـم از مدیـران،
کارکنـان ،برنامهسـازان ،واحدهـای مرتبـط درون یـا برونسـازمانی و کارشناسـان و
خبـرگان بیـرون از شـبکه ،بـه پایـش رقبـا ،رویدادهـای محیطـی و وضعیـت جامعه
میپردازنـد .همچنیـن افـزون بر منابـع اطالعات انسـانی ،از منابع اطالعات اسـنادی
ماننـد گزارشهـا نیـز در ایـن نظـارت اسـتفاده میشـود .درواقـع ایـن فراینـد ،یـک
رصـد نظاممنـد ،بـا هدفگذاری مشـخص و متولیان از پیش تعیینشـده نیسـت ،بلکه
در پـی کشـف هـر عالمتـی (چه فرصـت و چه تهدید) اسـت کـه میتواند در مسـیر
حرکـت شـبکه مؤثر واقع شـود.
کنتـرل اجـرا :کنترل اجـرا در این پژوهش ،برخلاف کنترل عملیاتـی یا همان
کنتـرل مدیریـت سـنتی کـه بر همه مراحـل عملیات و تمامـی حوزهها تمرکـز دارد،
صرفـاً بـر نقـاط محـوری ،شـامل مراحـل اصلـی و مهـم تولید یـک محصـول هنری
قابلتوجـه ،یعنـی «حیـن و پیـش از تولیـد»« ،پـس از تولیـد و پیـش از پخـش»،
«حیـن و پـس از پخـش» و نیز تأمین محصـول تلویزیونی کلیـدی و تعیین چیدمان
کنداکتـور متمرکـز اسـت .اگـر همه محصـوالت تلویزیونـی در نظر گرفته میشـدند،
در عمـل مفهـوم کنتـرل عملیاتـی مدنظـر قـرار گرفتـه بـود امـا ازآنجاکـه تمرکز بر
نقـاط محـوری در اجـرا مدنظـر اسـت ،بـر محصـوالت قابلتوجه تأکید شـده اسـت.
در ایـن پژوهـش ،محصـول تلویزیونـی قابلتوجـه ،محصولـی تعریف شـده اسـت که
دسـتکم یکی از این سـه شـرط را دارد :تولید آن مسـتلزم صرف هزینه زیاد اسـت،
مخاطـب قابلتوجهـی دارد و دارای حساسـیتهای سیاسـی ،امنیتـی ،فرهنگـی یـا
اجتماعـی اسـت .تعییـن چیدمان کنداکتـور 1و تأمین محصول تلویزیونـی کلیدی ،از
دیگـر مراحـل اصلـی و مؤثر در موفقیت هر شـبکه اسـت.
کنتـرل تعاملـی :برهمکنـش بازیگـران مختلـف ،نقـش چشـمگیری در
شـکلگیری ایدههـا ،راهبردهـا و قابلیتهـای یـک شـبکه تلویزیونـی دارد و مدیران
 . 1تنظیم ریتم شبکه و تعیین میزان و الگوی تکرار برنامهها و جانمایی برنامهها در زمانهای مختلف

تبییــن مـدل کنتـرل
راهبردیدرسازمانهای
رسـانهای(با تمـرکز بر
شبـکههای تلویزیونی)
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نیـز هریـک بـه نحـوی از ظرفیـت تعامـل بهـره میگیرنـد .مدیـران ،نظامهـای
کنترلـی مختلفـی را بهصـورت تعاملـی بـه کار میگیرنـد تـا بتواننـد از خلال آنهـا
عـدم قطعیتهـای پیـشرو را بهنـگام دریابنـد و بـرای آن تدبیـر کننـد ،امـا نکتـه
مهـم ایـن اسـت کـه در شـبکههای تلویزیونـی به دلیـل اقتضائـات و ماهیت رسـانه،
برخلاف صنایـع دیگـر ،نقـاط منتخـب مدیر بـرای سـازماندهی توجه در سـازمان و
بهرهبـرداری تعاملـی از آن بهقـدری متکثـر اسـت کـه در عمـل ،همـه عرصههایی را
کـه مدیـر در آنهـا بـه تعامل با بازیگـران مختلـف ،اعم از هنرمنـدان و برنامهسـازان،
کارکنان شـبکه ،اندیشـمندان و کارشناسـان بیرونی ،مدیران سـازمانی مافوق شـبکه
و دیگـر ذینفعـان میپـردازد ،در برمیگیـرد .مسـئله بهرهبـرداری تعاملـی ،بهقدری
پربسـامد و معمـول اسـت کـه در عمـل بهطـور ناخـودآگاه صـورت میپذیـرد و در
نتیجـه ،کشـف آن از بطـن نشـانههای گفتـاری مصاحبهشـوندگان بـا دشـواری زیاد
مواجـه اسـت .افـزون بـر ایـن ،ازآنجاکـه فهـم دقیقتـر موضـوع پیدایـش ایدههـا و
اسـتراتژیهای جدیـد از مسـیر توجـه بـه عـدم قطعیتهـا ،نیازمند تمرکـز عمیقتر
و کاملتـر پژوهـش بـر شـیوههای شـکلگیری راهبـرد بهجـای کنتـرل راهبردهـای
اسـت ،پژوهـش حاضر ناکافی به نظر میرسـد و الزم اسـت پژوهشـی دیگـر با تمرکز
و پرسشـی متفـاوت کـه در جمـعآوری دادههـا نیـز جهتگیـری کالن دیگـری در
پیـش گیـرد ،انجـام شـود .بااینحال ،اسـتنباط پژوهشـگر این اسـت کـه باوجود هر
دو نکتـه پیشگفتـه و بـا توجهبـه مجموع نشـانههای گفتاری حاصـل از مصاحبهها،
نمیتـوان کنتـرل تعاملـی را در مـدل کنترل راهبردی شـبکههای تلویزیونـی نادیده
گرفـت و بـر همیـن اسـاس نیز این کنتـرل به مـدل نهایی افزوده شـده اسـت .البته
بـه ایـن دلیـل که نظـام کنتـرل تعاملی نـوع منحصربهفـردی از نظام کنترل نیسـت
و بسـیاری از نظامهـای کنتـرل را میتـوان به شـکل تعاملی مورد اسـتفاده قـرار داد،
ایـن کنتـرل در مدل ترسـیم شـده ،به نحوی متفاوت و به شـکل بافتـاری قابل جمع
بـا سـه نوع کنتـرل دیگـر (بهجز کنترل سیاسـی) ،ترسـیم شـده اسـت.

بحث و نتیجهگیری

مقایسـه بـا دیگـر پژوهشهـا :همانگونـه کـه گفته شـد ،بـه دلیـل وجود
دیدگاههـای ناهمگـون ،توجـه نامتـوازن بـه ابعـاد مختلـف کنتـرل ،فقـدان نـگاه
کلنگرانـه ،ارائـه تعاریـف متفـاوت از مفاهیم با عناوین مشـابه و فقدان مفهومسـازی
پیوسـته و همسـان در پژوهشهـای کنتـرل ،ایجاد پیکره دانشـی فراگیـر ،تجمعی و
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سـازمانیافته در موضـوع کنتـرل بـا مشـکل مواجه اسـت .بر ایـناسـاس ،نمیتوان
یافتههـای پژوهـش حاضـر را بهعنوان یک کل منسـجم بـا دیگر پژوهشها مقایسـه
کـرد؛ بلکـه باید انواع کنترل را شناسـایی ،بهطـور مجزا با ادبیات مقایسـه و تفاوتها
و مشـابهتهای هـر یـک بررسـی کرد.
1
پژوهـش حاضـر از لحـاظ توجه به موضـوع قابلیتها ،با پژوهش هنـری ()2006
مشـابهت دارد ،امـا برخلاف پژوهـش وی کـه وجـود نظامهـای کنترلـی را مقدمـه
شـکلگیری قابلیتهـا میدانـد ،صیانـت و تقویت منابـع و قابلیتهـای متمایزکننده
را یکـی از مأموریتهـای مهـم کنتـرل راهبـردی تلقـی میکنـد .همچنیـن منطـق
حاکـم بـر دیـدگاه بنـد و اسـکنالن ( )1995بـا فهـم پژوهـش حاضـر در شناسـایی
کنتـرل منابـع و قابلیتهـا بهعنـوان یکـی از انـواع کنترل راهبـردی همخوانـی دارد.
بااینحـال دو تفـاوت وجـود دارد :اوالً ،پژوهـش حاضـر در فهم از کنتـرل راهبردی در
سـازمانهای رسـانهای ،انـواع دیگری از کنترل را نیز شناسـایی کـرده و صرفاً محدود
بـه یـک نـوع کنترل نبـوده و ثانیـاً ،به منابع نیـز در کنار قابلیتها توجه شـده اسـت.
هـر سـه زیرمقولـه پدیدار شـده در این پژوهش که سـازمان را بهسـوی اسـتفاده
از کنتـرل سیاسـی رهنمـون میشـوند ،بـا دالیلی کـه هافسـتد ( )1981بـرای ابهام
در اهـداف ،ارائـه کـرده منطبقاند .هافسـتد ( )1981بـرای مقابله با ابهـام در اهداف،
راههایـی پیشـنهاد میکنـد کـه برخـی مانند تعییـن اهداف از سـوی سلسـلهمراتب،
تعییـن قوانیـن ثابـت و کنتـرل از طریـق توسـعه بحـران ،نمیتواننـد در شـبکههای
تلویزیونـی و در سـازمانهای رسـانهای و هنـری کارسـاز باشـد و برخی دیگـر ،مانند
مذاکـره ،در ایـن پژوهـش بـه شـکلی جامعتـر ذیـل مفهـوم مدیریـت تعارضـات
شناسـایی شـدهاند .همچنیـن مفهـوم مدیریـت تعارضـات در پژوهش حاضـر ،با نظر
مینتزبـرگ (ترجمـه بابایـی و حقباعلـی  )1392در توضیح مفهوم «مدیریت شـرایط
مرزی» مشـابهت دارد.
دسـتهای از مفاهیـم پدیدارشـده در ایـن پژوهش بـا مفهوم نظـارت راهبردی در
مدلهای ارائه شـده از سـوی شـریوگ و اسـتینمن ( ،)1987پریبل ( )1992و پیرز
و رابینسـون (ترجمـه حسـینی )1388 ،از جهـت منطـق و سـازوکار حاکـم بـر آن
همخـوان اسـت .بااینحـال دو تفـاوت وجـود دارد؛ اوالً ،مفهـوم نظـارت راهبردی در
پژوهـش حاضـر صرفـاً منحصر بـه رصد تهدیـدات نیسـت و هرگونه فرصـت پیشرو
نیـز در دایـره رصـد قـرار دارد .ثانیـاً ،مفـروض ایـن مفهـوم در پژوهشهای پیشـین
وجـود راهبـرد از پیـش تعیینشـد ه در سـازمان و تعدیـل و اصلاح آن اسـت ،امـا
1. Henri
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ایـن پژوهـش نظـارت راهبـردی را کنترلـی تلقـی میکند که بـه دنبال شناسـایی و
فهـم دقیـق داللتهـای تهدیـدات یا فرصتها برای مسـیر راهبردی سـازمان اسـت.
همچنیـن مفهـوم نظـارت راهبـردی در پژوهـش حاضـر از لحاظ ،توجه بـه فرصتها
در کنـار تهدیـدات ،مشـابه مدیریت مسـائل راهبـردی در مدلهای لورنـژ و همکاران
ک نظـر تفاوت دارد؛
(ترجمـه اعرابـی )1390 ،و مورالیدهـاران ( )1997اسـت اما از ی 
در مدیریت مسـائل راهبردی ،مسـائل از ابتدا ،شناسـایی و عالیم مربوط به فهرسـت
تنظیمشـده ،رصـد میشـوند امـا در پژوهش حاضر ،فهرسـت از پیش تعیینشـدهای
وجـود نـدارد و هـر عالمتـی مورد توجـه قـرار میگیرند.
فهـم ایـن پژوهـش از کنتـرل اجـرا در شـبکههای تلویزیونی ،با دیدگاه شـریوگ
و اسـتینمن ( ،)1987پریبـل ( ،)1992پیـرز و رابینسـون (ترجمه حسـینی)1388 ،
مطابقـت دارد و بـا دیدگاه مورالیدهـاران و همکاران ( ،)1999پیکـن و دس ()1997
کـه دیدگاهـی مشـابه کنتـرل مدیریت سـنتی یـا کنتـرل عملیاتـی به کنتـرل اجرا
دارنـد ،دارای اختالف اسـت.
نوآوری پژوهـش :در پژوهش حاضـر ،وجود الگوی پدیدارشـونده شـکلگیری
راهبـرد در شـبکههای تلویزیونـی ،در نـگاه اول ،ایـن انتظـار را ایجـاد میکـرد کـه
انواعـی از کنتـرل کـه بیشـتر منطبق با رویکـرد تجویزی تلقی میشـدند ،در واقعیت
کنتـرل راهبـردی موجـود در شـبکههای تلویزیونـی مشـاهده نشـوند .بااینحـال،
یافتههـای پژوهـش نشـان میدهـد ،نظـارت راهبـردی و کنتـرل اجـرا کـه پیشتـر
در مدلهـای تجویـزی قابلمشـاهده بودنـد ،البتـه بـا تفاوتهایـی ،در مـدل کنترل
راهبـردی حاضر شناسـایی شـدهاند .درواقع از سـویی معانـی متداول ایـن دو مفهوم
در پژوهشهـای پیشـین تـا حـدی دسـتخوش تغییـر شـد و از سـوی دیگـر ،صحنه
عمـل ،تصـور اولیـه را از نسـبت ایـن دو کنترل بـا الگوی پدیدارشـونده شـکلگیری
راهبـرد نقـض کرد .ایـن امر داللت مهمـی برای پژوهشهـای کنترل راهبـردی دارد
و میتوانـد بـا مـورد تردیـد قـرار دادن ذهنیت سـنتی پیرامـون مرزبنـدی مدلهای
کنتـرل منطبـق با رویکردهای پدیدارشـونده و تجویزی ،روزنه جدیـدی در بازتعریف
و توسـعه نظـری ایـن حوزه بگشـاید .همچنین در پژوهـش حاضر ،بـا در نظر گرفتن
کنتـرل سیاسـی در قالـب یـک مـدل کنتـرل راهبـردی کـه پیشتـر بـه این شـیوه
در ادبیـات سـابقه نداشـت ،صورتبنـدی کنتـرل اجـرا بـا کشـف نقـاط محـوری در
سـنجش پیشـرفت راهبـردی شـبکههای تلویزیونی ،ارائـه تعریفی متفـاوت از مفهوم
نظـارت راهبـردی منطبـق با اقتضائـات شـبکههای تلویزیونی و الگوی پدیدارشـونده
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شـکلگیری راهبـرد و نیز شناسـایی کنترل منابـع و قابلیتهـا ،صورتبندی جامعی
از واقعیـت کنتـرل راهبـردی در سـازمانهای رسـانهای برای نخسـتین بار ارائه شـد.

محدودیتهای پژوهش

محدودیتهـای نظـری )1 :دیدگاههـای ناهمگـون ،ماهیـت چندپـاره ،فقدان
مفهومسـازیهای پیوسـته و یکسـان و فقـدان دانـش تجمعـی در حـوزه کنتـرل؛
 )2فقـدان پژوهشهـای مرتبـط بـا شـکلگیری راهبـرد در سـازمانهای رسـانهای؛
 )3ضعـف در نظریهپردازیهـای حـوزه مدیریـت رسـانه و تفـاوت میـان الگوهـا و
دیدگاههـای حاکـم بـر صنعـت رسـانه و دیدگاههـای متـداول رشـته مدیریـت و
 )4مسـئله تعمیمپذیـری یافتههـای پژوهـش (نبـود امـکان تعمیـم بـه مـوارد دیگر
جامعـه برخلاف امـکان تعمیـم بـه گزارههـای نظـری در نظریـه داده بنیاد)
محدودیتهـای اجرایـی )1 :توجـه کمتر بـه الگوهـا و ابزارهـای مدیریتی در
صنعـت رسـانه و سـازمانهای رسـانهای و در بهتریـن حالـت ،غلبـه گرایـش هنـری
یـا دانـش ارتباطـات در سـطوح اداره ایـن سـازمانها؛ ایـن امـر تـا حـدی ،منجـر به
ایجـاد فاصلـه با ادبیات رشـته مدیریـت ،بهویژه مدیریـت راهبردی میشـود و امکان
مفاهمه میان پژوهشـگران مدیریت و مدیران رسـانه را دشـوار میسـازد و  )2اهمیت
مضاعـف مسـئله محرمانگـی و دشـواری جلـب رضایت افراد بـرای مصاحبـه؛ این امر
ناشـی از حساسـیت حاکم بر اطالعات شـبکههای تلویزیونی و شـناخته شـده بودن
محصـوالت و بسـیاری از کنشـگران ایـن عرصـه اعـم از هنرمنـدان ،برنامهسـازان و
مدیـران بـرای عمـوم و نیـز هزینه زیاد افشـای اطالعات بـرای مصاحبهشـوندگان در
تعامـل با ذینفعان اسـت.

پیشنهادها

پیشـنهادهای نظری :شناسـایی مدل کنتـرل راهبردی در دیگـر بخشهای
صنعـت رسـانه در کشـورمان و مقایسـه نتایـج آن بـا یافتههای پژوهـش حاضر برای
توسـعه نظـری ایـن موضـوع؛ طراحـی مـدل کنتـرل راهبـردی بـا اسـتفاده از روش
دلفـی یـا هـر روش دیگـری کـه بتوانـد بهجـای وضـع موجـود ،تجویـزی نسـبت به
وضـع مطلـوب در برداشـته باشـد و مقایسـه آن بـا پژوهـش حاضـر؛ بررسـی میـزان
انطباق و سـازگاری وضعیت سـاختاری ،شـکلگیری راهبرد و مـدل کنترل راهبردی
در سـازمانهای رسـانهای موجـود در بخشهـای مختلـف صنعت رسـانه؛ ارائه مدلی
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بـرای ارزیابـی اهمیت منابع و قابلیتهای شـبکههای تلویزیونـی در صنعت تلویزیون
و قـدرت نسـبی هـر شـبکه در آنها؛ توسـعه چارچوبی بـرای تشـخیص مراحل اصلی
و کلیـدی پیشـرفت راهبـردی سـازمانهای رسـانهای بهمنظور توسـعه نظری کنترل
اجـرا (یکـی از اصلیتریـن مسـائل کنتـرل اجرا ،توان تشـخیص درسـت ایـن مراحل
کلیـدی و شـیوههای کنترلـی اثربخـش در آنهاسـت؛ توسـعه نظری راهکارهـای مؤثر
بـرای مقابلـه بـا شـرایطی کـه منجر بـه ابهام در اهـداف سـازمان میشـود و ارائه یک
نوعشناسـی از راهکارهـا؛ تبییـن کنتـرل تعاملـی و کارکردهـای آن در سـازمانهای
رسـانهای کـه بـه دلیـل نقـش منحصربهفـردی کـه دارد نیازمنـد پژوهشـی مسـتقل
اسـت و کشـف چارچـوب و الگوهـای ارزشـی بازیگـران اصلی قلمـرو رسـانه بهمنظور
پیشبینیپذیرتـر کـردن رفتـار آنهـا و کمـک بـه برنامهریـزی بـرای افزایـش نقـاط
اشـتراک و حل مسـئله تعارضهای مبنایی ارزشـی در حوزه فرهنگ و رسـانه کشـور.
پیشـنهادهای اجرایـی :شناسـایی منابـع و قابلیتهـای موجـود و ارزیابـی
اهمیـت راهبـردی آنهـا در صنعـت و قـدرت نسـبی بنگاه در هریـک از آنهـا؛ این امر
در زمینهسـازی بـرای کسـب منابـع و شـکلگیری قابلیتهای کلیدی در سـازمان و
نیـز توجـه بـه صیانت و محافظـت از منابـع و قابلیتهـا در برابر مخاطـرات احتمالی
و تقویـت و ارتقـای آنهـا مؤثـر اسـت؛ تعییـن مراحـل مهـم و اصلـی بـرای کنتـرل
اجـرا در صحنـه عمـل سـازمانهای رسـانهای و نیز تعریـف عینی محصول رسـانهای
قابلتوجـه بـر اسـاس اقتضائـات و ویژگیهـای هـر نـوع سـازمان رسـانهای و محیط
آن؛ توجـه بیشـتر بـه برنامهریـزی سـناریو در محیط بهشـدت پویای صنعت رسـانه؛
ایـن توجـه ،زمینهسـاز واکنـش بهنـگام بـه تحـوالت محیـط خواهـد بـود (احصـای
رویدادهـای مهم و حسـاس ،بررسـی سـناریوهای محتمل ،طراحـی و در صورت لزوم
تولیـد برنامـه بـرای هر سـناریو)؛ توجه بـه کنترل بر مبنـای مأموریـت بهعنوان یکی
از ارکان مـدل کنتـرل در وضـع مطلـوب؛ بـا عنایـت به هزینـه قابل توجـه تخطی از
مأموریـت بـرای اعتبـار یـک سـازمان رسـانهای در مقایسـه با دیگـر سـازمانها ،این
مسـئله اهمیـت دارد؛ فراهـم کـردن بسـتر گفتوگـوی مسـتمر و سـاختارمند میان
اندیشـمندان و کنشـگران محـوری عرصـه رسـانه و زمینهسـازی بـرای شـکلگیری
نظریههـا و دیدگاههـای اصولـی و واقعبینانـه؛ باوجود طبیعی بـودن میزانی از تعارض
منافـع و ارزشهـا بـا ذینفعـان مختلـف در همه سـازمانهای رسـانهای ،شـدت این
تعارضات در کشـورمان ،بیشازحد منطقی اسـت و این ،ناشـی از وضعیت سـاختاری
و مشـکالت موجـود در تعریـف نسـبت سـازمانهای دولتـی و حاکمیتـی بـا یکدیگر
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مشـکالت سـاختاری درون سـازمان و شـیوه تفکیـک وظایـف کنونی (مانند سـیما و
سیاسـی) و مهمتـر از ایـن دو ،اختالفـات مبنایـی فکـری و تفـاوت معنـادار در فهـم
از مسـائل و راهحلهـای رسـانه اسـت .بـا فـرض پذیـرش حقانیـت و درسـتی نـگاه
دینـی و ارزشـی بـه موضـوع رسـانه کـه متکی بـه قانون اساسـی جمهوری اسلامی
نیـز هسـت ،در میـان معتقـدان بـه ایـن نـگاه نیـز اختالفنظـر قابلتوجهـی وجـود
دارد .در تعریـف ماهیـت رسـانه ،تعییـن حدودوثغـور کنـش قابلقبـول رسـانهای در
مقـام نظـر و انطبـاق آن با مصادیـق عینی و داللتهـای عملی حاکمیـت ارزشها بر
یـک رسـانه ،چارچـوب مشـترکی وجـود نـدارد و ایـن مسـئله بهقدری جدی اسـت
کـه مدیـران سـازمان صداوسـیما بـا یکدیگر ،بـا بازیگران کلیـدی حاکمیتـی و نیز با
اندیشـمندان و نخبـگان فرهنگـی و دینـی بارهـا دچـار تعارضهای جدی میشـوند.
فـارغ از اینکـه بـه شـکل نظـری ،چارچوبی منسـجم و جامع وجـود نـدارد و این امر
نیازمنـد نظریهپـردازی و اندیشـهورزی اسـت ،حتـی در صـورت وجود ایـن چارچوب
نیـز تـا هنگامیکه بازیگـران اصلی در خصوص آن به اشـتراک نظر نرسـند ،در عمل،
مشـکل برطرف نخواهد شـد.
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