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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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چکيده
ناکافی بودن مفهوم سازی ها، ناهمگونی و پراکندگی دانش کنونی کنترل، شکاف میان 
نظريه و عمل و بافتارمحور بودن ماهیت کنترل راهبردی از جمله داليل اصلی پرداختن 
به حوزه کنترل راهبردی و توسعه نظری آن در پژوهش حاضر بود. نابسندگی نظريه های 
مديريت رسانه، تفاوت الگوهای سازمانی صنعت رسانه با الگوهای متداول مديريت و اهتمام 
کمتر به مسائل سطح سازمان در پژوهش های رسانه، زمینه ساز تمرکز يافتن اين پژوهش 
بر سازمان های رسانه ای شد. به اين ترتیب، شناسايی و تبیین مدل راهبردی در سازمان های 
ابعاد، کارکردها و روابط میان  رسانه ای، به منظور کشف و فهم مؤلفه های اصلی کنترل، 
اين مؤلفه ها به عنوان اهداف اصلی پژوهش، مدنظر قرار گرفت. به دلیل ماهیت اکتشافی 
پژوهش، از روش نظريه داده بنیاد بهره گرفته شد. همچنین با توجه  به تفاوت های معنادار 
میان بخش های مختلف صنعت رسانه و به دلیل اهمیت بخش تلويزيون و قدرت آن در 
نمايان کردن ويژگی های اختصاصی و متفاوت صنعت رسانه و سازمان های رسانه ای، اين 
بخش برای انجام پژوهش برگزيده و در مجموع با 15 نفر از مديران و مشاوران کنونی و 
سابق شبکه های تلويزيونی مصاحبه شد. درنهايت، چهار نوع کنترل، شامل سیاسی، منابع 
و قابلیت ها، اجرا و نظارت راهبردی، شناسايی و تبیین شدند و با در نظر گرفتن کنترل 
تعاملی، برای نخستین بار صورت بندی جامعی از واقعیت کنترل راهبردی در سازمان های 

رسانه ای ارائه شد.

کليدواژهها:کنترل، کنترل راهبردی، سازمان رسانه ای، نظريه داده بنیاد

تبیین مدل کنترل راهبردی در سازمان های رسانه ای
)با تمرکز بر شبکه های تلویزیونی(

، علی ديواندری*، عبدالحسین کالنتری** ،  اسحاق رياحی سامانی
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مقدمه
حسـابداران تمايل دارنـد کنترل را به عنوان يک راه حل ببینند و جامعه شناسـان، 
به عنـوان يـک مشـکل؛ امـا بـرای مديران، کنتـرل همواره يـک راه حل و يک مشـکل 
اسـت )هافسـتد1، 1981(. کنتـرل ماننـد فراخوانـی آشـکار بـه بوروکراسـی در عصر 
معمـول  سـازمان  برخـالف  اسـکنالن3، 1995(.  و  )بنـد2  اسـت  بوروکراسـی  ضـد 
میانـه قـرن بیسـتم، سـازمان معمـول قـرن بیسـت و يکم دارای محیطـی پیچیـده 
نـدارد  اهـداف، اجماعـی وجـود  و غیرقابل پیش بینـی اسـت و درون آن در مـورد 
)کاردينـال4 و همـکاران، 2017(. بافتـاری کـه بسـیاری از مطالعـات گذشـته در آن 
صـورت پذيرفتـه، تغییـرات قابل توجهـی داشـته و از همیـن رو، ممکـن اسـت نتايـج 
ايـن مطالعـات بـرای سـازمان های امـروزی قابـل  اسـتفاده نباشـد )اوتلـی5، 2016(. 
تغییـرات ايجادشـده در بافتـار و ابعـاد متعـدد نظـام کنتـرل مديريـت، پرداختـن 
بـه مطالعـات جديـد در ايـن حـوزه را به منظـور يافتـن راهکارهايـی بـرای مسـائل 
نظريه هـای  و  چارچوب هـا  بااين حـال،  )چنهـال6، 2003(.  می سـا زد  الزم  نوظهـور 
کرده انـد  محـدود  را  امـروز  واقعیت هـای  بـا  متناسـب  نظريه پـردازی  قديمی تـر، 
)کاردينـال و همـکاران، 2017( و پژوهش هـای اخیـر نشـان می دهنـد کـه هیچ يک 
از مفهوم سـازی های موجـود، نیازهـای فعلـی را بـرای پرداختـن به جنبه هـای متنوع 

موضـوع بـرآورده نکرده انـد )مالمـی7 و بـراون8، 2008(.
پژوهش هـای موجـود دربـاره کنتـرل سـازمانی، سرشـار از ديدگاه هـای ناهمگون 
هسـتند و عـالوه بـر ايـن، ماهیتـی ذاتـاً چندپـاره )فلمهوتـز9 و همـکاران، 1985 و 
چنهـال، 2003( و يافته هايـی اغلـب متناقـض دارنـد )لنگفیلـد اسـمیت10، 2006(؛ 
کمتـر پژوهشـی يافـت می شـود کـه مبتنی بـر نگاهـی کل نگرانه بـه همـه نظام های 
سـازمان باشـد )اوتلـی، 2016 و بـری11 و همـکاران، 2009(. صاحبنظـران مختلـف، 
تعاريـف متفاوتـی از مفاهیـم با عناوين واحد يا کاماًل مشـابه، ارائـه داده اند )مرچانت12 
و اوتلـی، 2007 و مالمـی و بـراون، 2008( و نبـود مفهوم سـازی پیوسـته و همسـان، 
بحث هـای دقیـق در ايـن حـوزه را با مانـع مواجه کـرده اسـت )اسـتراوس13 و زکر14، 
2013(. ضمـن اينکـه پژوهشـگرانی کـه در خصـوص يـک پارادايـم کار می کننـد، 
به طورمعمـول،  بـه ديگـر بخش هـای ادبیـات ارجـاع نمی دهنـد )مرچانـت و اوتلـی، 
2007(. مجمـوع ايـن عوامل مقايسـه مطالعات و ايجاد پیکره دانشـی فراگیر، تجمعی 
و سـازمان يافته و نیز اسـتفاده از آن را دشـوار می کند )مالمی و براون، 2008(. ضمن 
اينکـه دشـواری يکپارچه سـازی نظريه هـا در کنتـرل، در مقايسـه بـا سـاير رشـته ها، 

1. Hofstede
2. Band
3. Scanlan
4. Cardinal
5. Otley

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

11. Berry
12. Merchant
13 .Strauss
14. Zecher
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شبـکه های تلویزیونی(

اساسـاً بـه دلیل پیچیدگی اين رشـته اسـت )مرچانـت و اوتلی، 2007(. مفهوم سـازی 
کنتـرل راهبـردی، افـزون بر موارد پیش گفتـه، متأثر از ديدگاه هـای حاکم بر مديريت 
راهبـردی ازجملـه رهیافت هـای پديدارشـونده و تجويـزی به راهبرد نیز هسـت و اين 
امـر بـر پیچیدگـی موضـوع می افزايد. بر ايـن  اسـاس، در پرداختن به موضـوع کنترل 
ضـرورت نظـری وجـود دارد؛ بااين حـال، بررسـی البانـا1 )2016( نشـان می دهـد کـه 
کنتـرل راهبردی در مقايسـه با سـاير فعالیت هـا، ازجمله تدوين برنامه هـای راهبردی، 

توجـه کمتـری به خـود جلب کرده اسـت.
عـالوه بـر پیچیدگـی و آشـفتگی نظـری کـه پیش ازاين بـه آن پرداخته شـد، در 
موضـوع کنتـرل، میـان نظريه و عمل شـکاف وجـود دارد )بری و همـکاران، 2009(. 
کنترل هـا اگـر بخواهنـد خـوب کار کننـد، بايـد بـرای مـوارد خـاص سـاخته شـوند 
)کونتـز و همـکاران، ترجمـه چمـران، 1387(. کنتـرل نسـبت به فرهنگ سـازمانی، 
حسـاس و در صنايع و کشـورهای مختلف، متفاوت اسـت )هافسـتد، 1981(. ماهیت 
 کنتـرل راهبـردی مشـروط بـه بافتـار آن اسـت و »بهتريـن شـیوه« وجـود نـدارد 

)لورنژ و همکاران، ترجمه اعرابی، 1390(.
بـر اسـاس آنچـه گفتـه شـد، در ايـن پژوهـش، توسـعه نظـری حـوزه کنتـرل 
راهبـردی مدنظـر قـرار گرفتـه و بـا عنايـت بـه اهمیـت بافتـار و تأثیـر مؤلفه هـای 
فرهنگـی و شـرايط و ويژگی هـای صنعـت و سـازمان در پژوهش هـای کنتـرل، بـر 
صنعـت رسـانه تمرکـز شـده اسـت تـا به اين ترتیـب، مـدل کنتـرل راهبـردی در 
سـازمان های رسـانه ای، شناسـايی، فهم و تبیین شود. درواقع مسـئله اصلی پژوهش، 
درک واقعیـت کنتـرل راهبـردی اسـت کـه در سـازمان های رسـانه ای وجـود دارد. 
شناسـايی و تبییـن مؤلفه هـای اصلـی کنتـرل راهبردی، ابعـاد و کارکردهـای هريک 
از مؤلفه هـای اصلـی و روابـط و نسـبت میـان مؤلفه ها با يکديگر، سـه هدفی هسـتند 

کـه تحقـق هـدف اصلـی پژوهـش را ممکـن می سـازند.
انتخـاب سـازمان های رسـانه ای بـرای پرداختـن بـه مسـئله اصلی ايـن پژوهش، 
بـه چنـد دلیـل صـورت گرفتـه اسـت: میـزان انـدک پژوهش هـا و نظريه پردازی های 
حـوزه مديريت رسـانه و تفـاوت مديريت و الگوهای سـازمانی در صنايـع فرهنگی2 با 
ديدگاه هـای مرسـوم مديريت )کونگ، ترجمـه اعرابی و همـکاران، 1393(، اهمیت و 
اثرگـذاری قابل توجـه و فزاينـده صنعت رسـانه در جامعـه، امکان نظـرورزی عمیق تر 
در حـوزه پژوهشـی کنترل راهبردی به دلیل پیچیدگی و سـرعت تحوالت در محیط 
رسـانه، نیـاز مديـران رسـانه ای به بهره گیـری از چارچوب هـا و سـازوکارهای کنترلی 

1. Elbanna 2. cultural industries
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مؤثـر و نیـز ضرورت کسـب شـناخت و ادراک درسـت از مدل کنترل موجـود در اين 
سـازمان ها. همچنیـن بـا توجـه  بـه تکثـر قابل توجـه حاکـم بـر انـواع سـازمان های 
رسـانه ای کـه در زنجیره ارزش، مدل های کسـب وکار، ذی نفعـان و ماهیت محصوالت 
آنهـا قابـل  مشـاهده اسـت، به ناچار و به منظـور ايجاد فهمـی مطلوب تر، ايـن پژوهش 

بـه بخش تلويزيون محدود شـده اسـت.

چارچوب نظری
کنتـرل در مطالعـات مديريـت، معانـی گوناگونـی دارد و بـه شـکل های مختلـف 
تفسـیر شـده اسـت )اوچـی1، 1979(. کنتـرل، تمرکـز بـر مشـکالت دسـتیابی بـه 
همـکاری میـان افـرادی اسـت کـه اهـداف تقريبـاً متفاوتـی دارنـد )اوچـی، 1980(. 
کنتـرل هـر فراينـدی اسـت کـه مديـران بـه کمـک آن، توجـه اعضـای سـازمان را 
جهت دهـی می کننـد، بـه آنهـا انگیـزه می دهنـد و تشويقشـان می کننـد کـه بـرای 
تحقـق اهـداف شـرکت اقدامـات مطلـوب را انجـام دهنـد )کاردينـال و همـکاران، 
2017(. در منابـع پژوهشـی، تعريـف واحـدی برای عبـارت »کنترل راهبـردی« ارائه 
نشـده اسـت )بنـد و اسـکنالن، 1995( و تعاريـف ارائـه  شـده نیـز طیفـی گسـترده 
را، از تعاريـف بیش ازانـدازه پیچیـده تـا تعاريـف بیش ازانـدازه سـاده، در برمی گیـرد 
)هريسـون2، 1991(. از نظـر لورنـژ و همـکاران )ترجمه سـید محمد اعرابـی، 1390( 
نظام هـا و فرايندهـای کنترل راهبردی، ابزارهايی هسـتند که سـازمان را در آموختن 
از محیـط و انطبـاق با تغییرات خارجی توانا می سـازند. همچنیـن در تعريف ديگری، 
کنتـرل راهبـردی، کنتـرل محتوايـی و فرايندی تدويـن و اجرای راهبرد در سـازمان 
اسـت و تغییـر در سـطح راهبـردی را کنتـرل می کنـد )اعرابـی و چاوشـی، 1389(.

کنتـرل از مناظـر مختلـف که شـايد مهم ترين آنها، حسـابداری مديريـت، نظريه 
سـازمان و مديريـت راهبـردی باشـد، مـورد مطالعه قـرار گرفته اسـت. پژوهشـگران 
ايـن سـه حـوزه دانشـی، بـا خاسـتگاه های متفـاوت و از ديـدگاه خـاص خـود به اين 
موضـوع نگريسـته و آن را فهـم کرده انـد و هريـک بـه نحـوی در تکامـل آن ايفـای 
نقـش کرده انـد. بااين حـال، تفکیـک پژوهش هـای پیرامـون کنترل در اين سـه حوزه 
و ايده هـا و يافته هـای آنهـا بسـیار دشـوار می نمايـد؛ چراکـه ايـن حوزه هـا مرزهـای 
ادامـه  در  يافته انـد.  نیـز  افزون تـری  همپوشـانی های  به مـرور،  و  دارنـد  متداخلـی 
پژوهش هايـی کـه چارچوب، مـدل يا نوع شناسـی هايی در حـوزه کنترل ارائـه کرده اند، 
در دو بخـش بررسـی می شـوند. پژوهش هايـی کـه خاسـتگاه نظـری آنها، حسـابداری 
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مديريـت يا نظريه سـازمان اسـت )بخـش اول( و پژوهش هايی که خاسـتگاه نظری آنها 
مديريت راهبردی اسـت و می توان آنها را در حوزه راهبرد تعريف و تفسـیر کرد )بخش 
دوم(. در خـالل ايـن مـرور، ديگـر پژوهش هايـی نیـز کـه در تکمیـل يـا نقـد مدل ها يا 

چارچوب هـا مطـرح شـده اند، مـورد توجـه قـرار می گیرند.
ـ خروجی  بخـش اول: دو چارچـوب به هم پیوسـته اوچـی )1979( شـامل رفتـارـ 
مهم تريـن  ازجملـه  کلـن،  و  بـازار  بوروکراسـی،  کنتـرل  نظام هـای  همچنیـن،  و 
ديـدگاه  هسـتند.  سـازمان  و  مديريـت  حـوزه  در  کنتـرل  موضـوع  چارچوب هـای 
اسـکات )ترجمـه حسـن میرزايـی اهرنجانـی، 1396( دربـاره کنترل هـای درونی در 
سـازمان و اسـتفاده از فرهنـگ به عنـوان مبانـی کنتـرل با بحـث کنترل کلـن اوچی 
)1979( قرابـت دارد. کاردينـال و همـکاران )2004( در دسـته بندی کنترل هـا از 
اوچـی )1979( تبعیـت کـرده و کنترل هـای غیررسـمی را نیـز در نظـر گرفته انـد. 
هافسـتد )1981( رويکردهـای سـنتی کنترل مديريـت را بـرای فعالیت های عمومی 
و غیرانتفاعـی به طورمعمـول ناموفق دانسـته و معتقد اسـت برای يافتـن مدل کنترل 
مناسـب بايد به فعالیت ها توجه شـود نه سـازمان ها. او بر اسـاس چهار معیار، شـش 
نـوع کنتـرل را معرفـی می کنـد: معمـول، خبـره، آزمون وخطـا، شـهودی، قضاوتی و 
سیاسـی. فلمهوتـز و همـکاران )1985( چارچوبـی ملهـم از ديدگاه سـايبرنتیک ارائه 
می دهنـد کـه از نظـام کنترل محوری )که ماهیتـی سـايبرنتیک دارد( و بافتار کنترل 
)کـه رويکـرد نظام های باز را به رسـمیت می شناسـد( تشـکیل شـده اسـت. فلمهوتز 
)1996( نیـز يـک نظـام کنتـرل سـازمانی شـامل سـه بخش نظـام کنتـرل محوری 
)به مثابـه يـک سـاختار سـايبرنتیک(، سـاختار سـازمانی و فرهنـگ ارائـه می کنـد. 
سـايمونز )ترجمـه اعرابـی و همـکاران، 1396( بـه دنبـال ارائه يک نظريـه ای کنترل 
جديـد بـرای کنتـرل تنش های ذاتی میـان مديريت کالسـیک و نوين اسـت؛ تئوری 
کـه بـر جنبه هـای اطالعاتـی نظام هـای کنتـرل مديريـت تمرکـز دارد و در آن بـا 
اسـتفاده از چهـار اهـرم پايـه، راهبـرد کنتـرل می شـود: نظام هـای باورهـا، نظام های 
مـرزی، نظام هـای کنتـرل تشـخیصی و نظام هـای کنترل تعاملـی. ويتلـی1 )1999( 
انـواع نظام هـای کنتـرل مديريـت را از زاويـه جامعه شناسـی تطبیقـی، مفهوم سـازی 
کـرده و بـر اسـاس چهـار بعـد، چهـار نظـام کنتـرل متفـاوت معرفـی کـرده اسـت: 
بوروکراتیک، خروجی، تفويض شـده و پدرسـاالرانه. مرچانت و ون دراسـتید2 )2007( 
بـر مبنـای هـدف از کنترل، چهـار نوع نظـام را تعريف می کننـد: کنترل هـای نتايج، 
کنترل هـای اقـدام، کنترل هـای کارکنـان و کنترل هـای فرهنگـی. مالمـی و بـراون 
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)2008( معتقدنـد کـه نظام هـای کنتـرل مديريـت بايـد در قالب يک بسـته مطالعه 
شـوند و از واژه »بسـته« بـه ايـن دلیـل اسـتفاده می کننـد کـه بیشـتر سـازمان های 
معاصـر چنديـن نظـام کنتـرل مديريت دارنـد. ارکان چارچـوب مفهومـی جديد آنها 
عبارت انـد از: برنامه ريـزی، سـايبرنتیک، پـاداش يا جبـران خدمـت، اداری و فرهنگ. 
فريـرا1 و اوتلـی )2009( بـا ادغام چارچوب سـايمونز )1994( و اوتلـی )1999( مدل 
نظام هـای مديريـت عملکـرد خـود را بر مبنای سـؤاالتی پیرامون دوازده مسـئله ارائه 
می کننـد. تسـیر2 و اوتلـی )2012( به بررسـی چارچـوب اهرم های کنترل سـايمونز، 
شـامل تحلیـل سـازگاری درونـی مؤلفه هـای ايـن چارچـوب و مقايسـه آنهـا بـا ديگر 
مفاهیـم مشـابه مطـرح در پژوهش هـای ايـن حـوزه می پردازنـد و نسـخه ای بازنگری 
شـده از چارچـوب اهرم هـای کنتـرل ارائـه می دهنـد؛ چارچوبـی کـه همـه عناصـر 
چارچـوب اولیـه را در خـود دارد و فقط اين عناصر را به شـکلی ديگر ارائه داده اسـت.

بخـش دوم: لورنـژ و همـکاران )ترجمـه اعرابـی، 1390( بـا مـورد ترديـد قـرار 
دادن رهیافت هـای عمـده در بحـث کنتـرل و بـر مبنـای فرضیات مربوط بـه ماهیت 
تغییـرات محیطـی، کنتـرل را بـه دو دسـته کلی تفکیـک می کنند: کنتـرل تدريجی 
راهبـردی و کنتـرل بنیـادی راهبردی. انـواع کنترل تدريجـی اسـتراتژيک عبارت اند 
از: کنتـرل مراکز مسـئولیت، کنتـرل فرضیات اساسـی، کنترل راهبـرد عمومی. انواع 
کنتـرل بنیـادی راهبردی نیز عبارت اند از: مديريت مسـائل راهبـردی، تجزيه وتحلیل 
حـوزه راهبـردی، مدل سـازی نظام هـا، توسـعه راهبـرد مبتنـی بـر سـناريو هرچنـد 
ديـدگاه بوريـل و مـورگان )ترجمـه نـوروزی، 1396( را بايد ذيل نظريه های سـازمان 
و مديريـت تعريـف کـرد، مفهوم پـردازی آنهـا از مقولـه کنتـرل در شـرايط آشـفته و 
نامطمئـن، بـه ديـدگاه مینتزبـرگ )ترجمـه بابايـی و حق باعلـی، 1392( در حـوزه 
راهبـرد و به طورکلـی، ديـدگاه پديدارشـونده در کنتـرل راهبـردی و ديـدگاه لورنـژ 
و همـکاران )1986( بسـیار نزديـک اسـت. شـريوگ3 و اسـتینمن4 )1987( ارائـه 
جايگزينـی بـرای مـدل بازخوردی کالسـیک را دنبـال می کنند و تأکیدشـان بر نبود 
اطمینـان و پیچیدگـی به عنـوان مؤلفه هـای پايـه مديريـت راهبـردی اسـت. نظـام 
کنتـرل راهبـردی پیشـنهادی از سـه فعالیـت کنتـرل مجـزا تشـکیل شـده: کنتـرل 
مفروضـات، کنتـرل پیاده سـازی، نظـارت اسـتراتژيک. پريبـل5 )1992( بـر مبنـای 
پژوهـش شـريوگ و اسـتینمن )1987(، يـک مـدل سـه مرحلـه ای را شـرح می دهد 
و بـرای جامع تـر کـردن چارچـوب کنتـرل راهبـردی، کنترل هـای هشـدار ويـژه را 
کـه از نظـر وی، شـريوگ و اسـتینمن )1987( توضیـح روشـنی بـرای آن در مـدل 
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خـود ارائـه نداده انـد، اضافـه می کنـد. پیـرز و رابینسـون )ترجمـه حسـینی، 1388( 
نیـز مدلـی چهارمرحلـه ای مشـابه مـدل پريبـل )1992( ارائـه می  دهنـد. هريسـون 
)1991( بـه رتبه بنـدی نـه عامـل کنتـرل راهبـردی مؤثـر بـر اجـرای تصمیمـات 
راهبـردی می پـردازد و مؤلفه هـای تشـکیل دهنده مـدل فراينـدی کنتـرل راهبـردی 
خـود را مبتنـی بـر منطـق سـايبرنتیک، ارائـه می کنـد. بنـد و اسـکنالن )1995( با 
بررسـی پژوهش هـای کنتـرل راهبـردی، سـه رويکرد متفـاوت را شناسـايی می کنند 
و پـس از تبییـن و ارزيابـی آنها، رويکرد جديـدی را تحت عنوان رويکـرد مرکب ارائه 
می دهنـد کـه کنتـرل راهبـردی را ديسـیپلین سـازمانی خودخواسـته ای می داند که 
تمرکـز آن بـر تضمیـن مزيت رقابتی پايدار بلندمدت اسـت. پیکـن1 و دس2 )1997( 
بـا تفکیـک رويکـرد سـنتی و معاصـر کنتـرل راهبـردی بـه تبییـن هريـک از آن دو 
می پردازنـد و دو نـوع کنتـرل راهبـردی، يعنـی کنتـرل اطالعاتـی و کنتـرل رفتاری 
را ارائـه می دهنـد. مورالیدهـاران3 )1997( در پـی بررسـی تفـاوت کنتـرل راهبردی 
و کنتـرل مديريـت بـوده و دو رويکـرد کالن بـه کنتـرل راهبـردی و به طـور دقیق تر 
پنـج رويکـرد مختلـف به کنتـرل راهبـردی را ارائه می کند کـه عبارت انـد از: کنترل 
اجـرای راهبرد، اعتبارسـنجی مفروضات راهبردی، مديريت مسـائل راهبردی، کنترل 
بـرای سیسـتم های  مورالیدهـاران )2004(  راهبـردی.  دوره ای  بازبینـی  و  تعاملـی 
کنتـرل راهبـردی دو نقـش کنتـرل اجـرای راهبـردی و کنتـرل محتـوای راهبـردی 
قائـل اسـت. توکلـی و پرکـز4 )2001( به دنبال توسـعه مـدل کنترل راهبـردی برای 
مديريـت تغییـر راهبـردی هسـتند و نقـش مزيـت رقابتـی، قابلیت هـای راهبـردی، 
عوامـل کلیـدی موفقیـت، اهـداف راهبـردی و مفروضـات برنامه ريـزی را در مديريت 
و کنتـرل راهبردهـای از پیش تعیین شـده و پديدار شـونده بررسـی می کنند. حسـینی 
)1388( نیز سـه رويکرد را در کنترل راهبردی شناسـايی می کند: کنترل متعارف )مبتنی 
بـر منطق سـايبرنتیک(، کنتـرل راهبرد )شـامل کنترل محتوا و کنتـرل اجـرای راهبرد( و 
کنتـرل راهبـردی )متناسـب با مفروضـات و کارکردهـای تئوری های تکوينـی راهبرد(.

روش شناسی پژوهش
ايـن پژوهـش بـا توجه  بـه اکتشـافی بـودن، از ماهیت بنیـادی برخوردار اسـت و 
بـه دلیـل گـردآوری داده ها، در زمره پژوهش هـای توصیفی )غیرآزمايشـی( قرار دارد. 
ازآنجاکـه ايـن پژوهـش بـه دنبـال فهم کنتـرل راهبـردی در سـازمان های رسـانه ای 
ايـران بـود و بـا توجـه  بـه بافتار محـور بـودن پديـده کنتـرل و درعین حـال، ناکافی 
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بـودن نظريه هـای موجـود بـرای فهـم موضـوع کنتـرل راهبـردی، رويکـردی کیفـی 
مدنظـر قـرار گرفـت و از روش نظريه داده بنیاد به عنوان روش پژوهش اسـتفاده شـد. 
همچنیـن از میـان سـه رهیافت مطرح، به دلیل ماهیت مسـئله پژوهـش و پیچیدگی 
آن، لـزوم پرهیـز از چارچوب هـای از پیش انديشـیده برای تکوين مدل، ضـرورت ارائه 
مدلـی فراتـر از توصیـف صـرف واقعیـت و نیـز اهمیـت باالتـر قدرت کشـف کنندگی، 

رهیافـت گلیـزر1 )1978( يعنـی رهیافت کالسـیک يا ظاهرشـونده انتخاب شـد.
بـا توجـه  بـه بافتارمحـور بـودن مفهـوم کنتـرل راهبـردی و درعین حـال، تفاوت 
معنـادار میـان بخش هـای مختلـف صنعـت رسـانه، تمرکز بر سـازمان های رسـانه ای 
در يـک بخـش مشـخص از ايـن صنعـت، ضـرورت داشـت. بـه دلیـل اهمیـت بخش 
تلويزيـون در جوامـع مختلـف، پويايـی و پیچیدگـی محیـط آن و اينکـه به خوبـی 
نمايانگـر ويژگی هـای اختصاصـی و متفـاوت صنعت رسـانه و سـازمان های رسـانه ای 
در مقايسـه بـا ديگـر صنايـع و سـازمان ها اسـت، اين بخـش برگزيده شـد. همچنین 
بـا توجـه  به انحصار پخش فراگیر به سـازمان صداوسـیما در کشـورمان، اين سـازمان 
و بـا عنايـت بـه تفـاوت معنـادار میـان شـرايط و اقتضائـات شـبکه های تلويزيونـی، 
شـبکه های ذيـل معاونـت سـیما، به عنـوان محیـط پژوهـش در نظـر گرفته شـدند.

جامعـه آمـاری را مديـران، خبـرگان و مشـاوران شـبکه های تلويزيونـی تشـکیل 
داده انـد و بـرای انتخـاب نمونـه، از ترکیـب روش هدفمند قضاوتی و نیـز روش گلوله 
برفـی کـه روشـی غیراحتمالـی اسـت، اسـتفاده شـده اسـت. در اين پژوهـش، ضمن 
مصاحبـه بـا 15 تـن از مديـران و مشـاوران کنونی و سـابق شـبکه های تلويزيونی که 
تعـدادی از آنهـا مـدرس دانشـگاه نیـز بودنـد، تـالش شـد تا بـرای افزايـش واريانس 
داده هـا و توجـه بـه ديدگاه هـای گوناگـون، نمونـه انتخـاب شـده بـه لحـاظ میـزان 
سـابقه و تحصیـالت دانشـگاهی، جنـس فعالیت های پیشـین و ارتباط با شـبکه های 
مختلـف، از تنـوع برخـوردار باشـد. بـر مبنـای نمونه گیـری نظـری، مصاحبه هـا تـا 
رسـیدن به اشـباع نظـری ادامه يافـت و از ابزار مصاحبه نیمه سـاختاريافته اسـتفاده 
شـد. داده هـای بـه دسـت آمده نیز بـا اسـتفاده از نرم افـزار MAXQDA تحلیل شـدند.

بـرای اطمینـان از اعتبـار پژوهـش معیارهـای چهارگانـه معرفـی شـده از سـوی 
گلیـزر )1978( يعنـی تناسـب2، مرتبـط بـودن3، مؤثـر واقع شـدن و کاربردپذيـری4، 
قابلیـت اصـالح5 مـورد توجه قرار گرفتند )کـر، 2011؛ به نقل از سـاغروانی، 1393( و 
تـالش شـد به جـای تحمیل نظريه بـه داده هـا، نظريه از بطـن داده ها پديدار شـود. بر 
اسـاس راهبرد هـای ممیزی پژوهشـی، روايـی و پايايی، به جـای آنکه از جانـب داوران 

1. Glaser  
2. Fit

3. Relevance
4. work or applicability

5. modifiability
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خارجـی تأيیـد يـا رد شـود،  بايـد به طـور فعال به دسـت آيد. حساسـیت پژوهشـگر1، 
انسـجام روش شناسـی2، متناسـب بودن نمونـه، گـردآوری و تحلیل همزمـان داده ها، 
انديشـیدن نظـری، ازجملـه مهم تريـن راهبردهـا هسـتند )کرسـول، 2005؛ بـه نقل 
از دانايی فـرد و مظفـری، 1387( کـه تـالش شـد همـه آنهـا مـورد توجه قـرار گیرند.

يافته های پژوهش
توضیـح پیرامـون سـاختار سـازمانی، الگوی شـکل گیری راهبرد و انطبـاق اين دو 
در شـبکه های تلويزيونـی، در حیطـه اهـداف پژوهـش حاضر نیسـت و مجـال ديگری 
می طلبـد، امـا آگاهـی کلی نسـبت به آنها، به فهـم عمیق تر يافته هـای پژوهش کمک 
می کنـد. بر مبنـای انواع پیکره بندی های سـازمانی از نگاه مینتزبـرگ )ترجمه فقیهی 
و وزيـری سـابقی، 1395(، سـاختار کنونی شـبکه های تلويزيونی بیشـترين انطباق را 
بـا پیکره بنـدی دموکراسـی دارد و بـر مبنـای ديـدگاه مینتزبـرگ )ترجمـه بابايـی و 
حق باعلـی، 1392( دربـاره الگوی شـکل گیری راهبرد در سـازمان ها )پديدار شـونده يا 
عامدانـه(، الگـوی شـکل گیری راهبـرد در شـبکه های تلويزيونی پديدارشـونده، فرايند 
پايـه ای شـکل گیری راهبرد و يادگیری راهبردی اسـت. در ادامـه، به مراحل کدگذاری 
در رهیافـت کالسـیک نظريـه داده بنیاد، شـامل کدگذاری حقیقی )اعـم از کدگذاری 
بـاز و کدگـذاری انتخابـی( و کدگـذاری نظـری اشـاره می شـود. در فراينـد کدگذاری 
بـاز، داده هـای خـام از طريـق فرايندی کـه مصاحبه را به رشـته های مجزايـی از داده 
می شـکند، کدگـذاری، يکديگـر مقايسـه و بـر اسـاس مفهـوم، گروه بنـدی می شـوند. 
کدگـذاری بـاز تا ظهـور مقوله محوری ادامـه می يابد. در کدگذاری انتخابی، پژوهشـگر 
بـر مقوله محـوری و  مقوله هايـی کـه بـا آن ارتبـاط معنـادار دارند تمرکـز می کند و به 
نمونه گیـری نظـری می پـردازد تـا بـا اشـباع مقوله هـا، مقولـه اصلـی بیشـتر متراکـم 
 شـود. کدگـذاری نظـری، سـطح آخـر انتـزاع را در برمی گیـرد کـه در آن پژوهشـگر، 
روابـط متقابـل مفاهیـم حقیقی را مفهوم سـازی می کند. ايـن امر، به بـروز نظريه  داده 
بنیـاد نوظهـوری منجـر می شـود کـه روابط بیـن مفاهیـم را توجیه می کنـد )جونز3 و 

الونـی4، 2011؛ کنـی5 و فـوری6، 2015؛ گلیـزر، 1978 و گلیزر و هولتـون7، 2004(.

1.کدگذاریحقيقی
کدگـذاریبـاز: در اين پژوهـش، مقولـه کنترل راهبـردی که با ديگـر  مقوله ها 
بیشـترين کنـش متقابـل را دارد و پیرامـون کنترل تغییر در سـطح راهبردی اسـت، 

1. investigator  
responsiveness  
2. methodological coherence

3. Jones
4. Alony
5. Kenny

6. Fourie
7. Holton
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به عنـوان مقوله محـوری پديـدار شـد. کنتـرل راهبـردی نظام هـا و فرايندهايی اسـت 
کـه سـازمان را در آموختـن از محیـط و انطبـاق بـا تغییـرات توانا می سـازد و امکان 

انطباق پذيـری خودتنظیـم را فراهـم می آورد.
کدگـذاریانتخابـی:کدگذاری ها با تمرکز بـر مفهوم کنترل راهبـردی به عنوان 
مقوله محـوری صـورت گرفـت و در چنـد مرحلـه، فرمـول مصاحبه ها اصالح شـد و با 
تکمیـل داده هـا و روشـن تر شـدن خألهـا، تـالش شـد تـا در مصاحبه هـا نسـبت بـه 
تکمیـل آنهـا و مفهوم سـازی  در سـطح باالتـری از انتـزاع اقـدام شـود. در جـدول 1 بـه 
نمونـه ای از فراينـد کدگـذاری و مفهوم سـازی اشـاره می شـود و سـپس در جـدول 2 
مفاهیـم، زير مقوله هـا و  مقوله های شناسـايی شـده در ايـن پژوهش، ارائه خواهند شـد.

جدول1.نمونهایازفرايندکدگذاریومفهومسازی
Table 1. Example of coding and conceptualization process

زير مقوله
مقوله

نقل قول مستقيم از متن مصاحبهکدمفهوم

سی
سیا

ل 
نتر

ک

ات
رض

تعا
ت 

يري
مد

یه
وج

و ت
اع 

اقن

اقناع 
کانون های 

قدرت

]به[ بخشی از فشار ها  ]يی که به ما وارد می شود[ 
توجه نمی کنیم؛ يعنی اگر آن کانون قدرت برای 
ما مرجعیت نداشته باشد، به آن توجه نمی کنیم 
حتماً نمی شود همه را راضی نگه داشت. برخی از 

کانون های قدرتی را که می توانند فشار ايجاد کنند، 
سعی داريم قانع کنیم.

اقناع و 
جلب 

همراهی 
ديگران

مدير اگر قدرت چانه زنی، البی کردن و دور زدن ستاد 
معاونت سیما را داشته باشد، می تواند تصمیمات را 
تحت تأثیر قرار بدهد و اگر نداشته باشد کاماًل تابع 

است ... مهم ترين مؤلفه ها قدرت و ارتباطات غیررسمی 
مدير است؛ يک بخشی هم توانمندی خود مدير است 

که وقتی به جلسه می رود بتواند از تصمیمش دفاع کند 
و نظر شورا را به سمت خودش برگرداند.

ت 
رفی

 ظ
ی از

گیر
هره 

 و ب
ت

موق
ف 

تال
ائ

 
ری

ديگ
یه 

 عل
رت

قد
ن 

انو
ک ک

ي

ائتالف های 
موقت با 

کانون های 
قدرت 
مختلف

دو سه الگو است. يکی با رئیس می بندد و می رود به 
رئیس می چسبد. يکی برعکس است می گويد رئیس 
را رها کنید و به بیرونی ها می چسبد. يکی به هر دو 
می چسبد و بازی می کند. يکی در کل برايش مسئله 
نیست؛ فقط ايده اش را جلو می برد اما برای کسی که 
در کل مسئله نیست، نابود می شود؛ چون نمی تواند 

بدون تنظیم و باالنس فشار ها کار کند. 
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زير مقوله
مقوله

نقل قول مستقيم از متن مصاحبهکدمفهوم

سی
سیا

ل 
نتر

ک

ات
رض

تعا
ت 

يري
مد

ت 
رفی

 ظ
ی از

گیر
هره 

 و ب
ت

موق
ف 

تال
ائ

 
ری

ديگ
یه 

 عل
رت

قد
ن 

انو
ک ک

ي

ائتالف های 
موقت با 

کانون های 
 قدرت 
مختلف

برخی ها هم پله پله. ائتالف راهبردی با اين 
می کند، علیه ديگری کار می کند، آنکه کنار 

رفت با يکی ديگر شروع می کند، بعد اين را هم 
کنار می زند؛ درواقع، بازی است بهترين واژه آن 

اين است که بازی می کند.

تحمیل ايده 
بر مديران 

ارشد با ايجاد 
فشار بیرونی

اگر بخواهید رئیس سازمان يا معاون سیما را 
قانع کنید يک تغییر راهبردی در برنامه شما 
اعمال شود، راه خیلی خوبش اين است که 

بیرون سازمان بچرخند، زمزمه آن را ايجاد کنید 
و از اين طريق، آن را بگیريد. اين سازوکارها، 

کاماًل فعال است.

جدول2.مفاهيم،زيرمقولههاومقولههایپديدارشده
Table 2. Concepts, subcategories and emerging categories

مفاهيمزير مقولهمقوله

کنترل 
سیاسی

مديريت تعارضات

گسترش و همزمانی بروز موارد حساسیت برانگیز، 
ظرفیت سازی و عملیات رسانه ای، زدوبند و واگذاری امتیاز، 
دور زدن قواعد، چانه زنی و البی کردن، پذيرش و اصالح، 

اقناع و توجیه، بی توجهی و برخورد جسورانه، ائتالف موقت 
و بهره گیری از ظرفیت يک کانون قدرت علیه ديگری، ايجاد 

پیوند غیررسمی با کانون های قدرت

پیچیدگی ذاتی 
و فقدان دانش 

وسیله ـ هدف در 
تولید محصول 

تلويزيونی

قاعده مندی پايین موفقیت در تولید اثر هنری، عدم قطعیت 
و پیش بینی پذيری اندک کیفیت، تأثیر نگاه هنرمند بر 
محصول هنری، ارتباط فرم و محتوا و پیچیدگی تقلید، 
پیچیدگی اثرسنجی و ناکارآمدی سازوکارها، اهمیت 

ظرافت ها در اثر هنری

تعارض منافع و 
ارزش ها با ديگر 

بازيگران

محافل اجتماعی مورد عالقه يا نزديک به مدير، مراکز و 
شخصیت های دينی، کانون های قدرت غیررسمی، قوا و 

نهادهای دولتی و حاکمیتی، اقشار و اصناف و اقوام، واحدهای 
ستادی و خدمات دهنده سازمان، دستگاه های نظارتی، حوزه 

بازرگانی سازمان، حوزه سیاسی سازمان، حوزه صیانتی، 
هنرمندان، اختالف نظر پايه ای درباره ارزش ها و هنجارها

ادامهجدول01
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مفاهيمزير مقولهمقوله

کنترل 
سیاسی

تالطم محیطی 
زياد

سرعت زياد تحوالت محیط رسانه، تأثیر مستمر شرايط 
محیطی بر اهداف و راهبردها، تأثیر فوری رويدادها و تغییر 

شرايط بر اهداف و راهبردها

کنترل 
منابع و 
قابلیت ها

قابلیت ها

هدايت و همراه سازی هنرمند، واکنش بهنگام به محیط، 
مديريت منابع مالی، مديريت کنداکتور، کنترل برنامه های 
تولیدی، کارآزمودگی در تولید يا پخش نوعی از برنامه ها، 

توانايی هنری و تکنیکی در شکل دادن به شبکه، الگوبرداری 
از نمونه های موفق، هم افزا ساختن و ايجاد هماهنگی در 

شبکه، ايجاد و صیانت از برنامه های شاخص، انتخاب عوامل 
کلیدی تولید، ايجاد توازن و تنوع در فرم، انتخاب موضوعات 

و جانمايی آنها در برنامه ها، بهره گیری از ظرفیت نخبگان

شناخت مخاطب و محیط، توانايی برقراری ارتباط و اقناع منابع انسانی
هنرمند، شناخت از جامعه هنری و سابقه آشنايی با 

هنرمندان، شناخت قالب های برنامه سازی و مدل های تولید، 
شم رسانه ای و هوش هنری، شايستگی های عمومی گروه 
مديريت، دانش و اطالعات هنری و فرهنگی پايه، دانش و 

مهارت مبتنی بر مأموريت شبکه و تجربه

کنترل 
منابع و 
قابلیت ها

منابع ناملموس
هماهنگی و تجانس گروه مديريت، فرهنگ سازمانی، سرمايه 

اجتماعی شبکه و تصوير آن در افکار عمومی، حمايت 
کانون های قدرت بیرونی، اعتبار گروه مديريت نزد جامعه 

هنری

نظارت 
استراتژيک

رقبا
رصد رقبا از طريق گروه مديريت و کارشناسان شبکه، رصد 
رقبا از طريق کارشناسان بیرون از شبکه، رصد رقبا توسط 
واحدهای سازمانی ذی ربط، رصد رقبا توسط برنامه سازان

رويدادهای 
محیطی

رصد رويدادهای محیطی از طريق واحدهای خبری سازمان، 
رصد رويدادهای محیطی از طريق گروه مديريت و طرح 
و برنامه شبکه، رصد رويدادهای محیطی از طريق مديران 

سازمان و شورای مديران سیما

وضعیت جامعه
رصد وضعیت جامعه از طريق واحدهای متولی سنجش 

افکار، رصد وضعیت جامعه از طريق مديران شبکه و سازمان، 
رصد وضعیت جامعه از طريق کارشناسان بیرون از شبکه

ادامهجدول02
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مفاهيمزير مقولهمقوله

کنترل 
اجرا

کنترل حین و 
پیش از تولید 
محصوالت 
قابل توجه

بررسی طرح در ارکان رسمی شبکه، نظارت در مرحله 
پیش تولید، کنترل مستمر تولید توسط جايگاه های نظارتی 
قانونی يا مبتنی بر رويه، کنترل مستمر تولید از طريق افراد 

معتمد

کنترل پیش از 
پخش محصوالت 

قابل توجه

بازبینی نسخه نهايی، کنترل میهمانان برنامه، کنترل زمان 
پخش با توجه  به شرايط جامعه، کنترل خط محتوايی در 

موضوعات حساس، ارزيابی مالی برنامه

کنترل تأمین 
محصوالت 
قابل توجه

کنترل محتوايی، کنترل مالی

کنترل چیدمان 
کنداکتور

چینش پايه ای کنداکتور، چینش جاری کنداکتور

کنترل حین و 
پس از پخش 
محصوالت 
قابل توجه

نظرسنجی، کسب اطالع از نظر مردم در فرايند ارتباط با 
سازمان يا برنامه، کسب اطالع از نظر مديران ارشد، کسب 

اطالع از نظر نخبگان، بررسی مراکز نظارتی سازمان، ارزيابی 
میزان بازديد و نوع واکنش ها در فضای مجازی، نظارت حین 

برنامه زنده

2.کدگذارینظری
کدهـای نظـری عبارت انـد از مدل هـای انتزاعـی کـه مقـوالت را در جهـت يـک 
نظريـه تلفیـق می کننـد )گلیـزر، 1978(. گلیـزر )1978( بـرای کمـک بـه فراينـد 
»خانواده هـای  بـه  نظـری،  کدگـذاری  مرحلـه  در  مقـوالت  سـازماندهی  و  تلفیـق 
کدگـذاری« اشـاره می شـود. در ايـن پژوهـش، خانـواده کدگـذاری »نـوع1« بیش از 
سـاير خانواده هـای کدگـذاری، امکان تلفیـق  مقوله هـا و ارائه مدل را فراهـم می کرد. 
بـر ايـن  اسـاس، چهار نـوع کنترل به عنـوان انـواع کنترل راهبـردی در سـازمان های 
رسـانه ای در قالب يک مدل که در شـکل 1 قابل  مشـاهده اسـت، شناسـايی شـدند و 
بنـا بـه داليلـی که توضیـح آن خواهد آمـد، کنترل تعاملـی نیز افزوده شـد. در ادامه، 

بـه تبییـن ايـن مـدل و مؤلفه هـای آن می پردازيـم.

1. Type Family
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شکل1.مدلکنترلاستراتژيک
Figure 1. Strategic control model

17 
 

هاي بیش از سایر خانواده» 1نوع« يخانواده کدگذار ،پژوهش نیدر ا. دشومی

اساس، چهار کرد. بر این را فراهم می و ارائه مدل هامقوله قیتلف کدگذاري، امکان

اي در قالب یک هاي رسانهعنوان انواع کنترل راهبردي در سازماننوع کنترل به

نا به دالیلی که توضیح مشاهده است، شناسایی شدند و بقابل  1مدل که در شکل 

آن خواهد آمد، کنترل تعاملی نیز افزوده شد. در ادامه، به تبیین این مدل و 

 پردازیم.هاي آن میمؤلفه

 

توانند هایی که میتضمین استمرار و تقویت منابع و قابلیت :هاکنترل منابع و قابلیت

روي یشپ ارددمخاطراتی که امکان مبناي مزیت رقابتی باشند و صیانت از آنها در برابر 

ات ا مقتضیب منطبق کامالًاین کنترل فلسفه وجودي این کنترل است. د، نآنها قرار گیر

به ارتباط و  توجه با و استبخش تلویزیون ویژه بهمحیط پویاي صنعت رسانه و 

در  راهبرده با الگوي پدیدارشوند راهبرد،گیري الگوي شکل نوع کنترل با پیوستگیهمبه

 .خوانی داردهمنیز ها شبکه

، داردوجود  یابهام ،استفاده از کنترل سیاسی در شرایطی که در اهداف :کنترل سیاسی

شامل  متعدد نفعانذيهاي تلویزیونی مستلزم تعامل با مدیریت شبکهیابد. ضرورت می

 طیف وسیعی از جامعه، کنشگران سیاسی و فرهنگی و نیز اصحاب قدرت و حکمرانان

                                                           
۱ Type Family 

کنتـرلمنابـعوقابليتهـا: تضمین اسـتمرار و تقويـت منابـع و قابلیت هايی 
کـه می تواننـد مبنـای مزيـت رقابتـی باشـند و صیانـت از آنهـا در برابـر مخاطراتـی 
کـه امـکان دارد پیـش روی آنهـا قـرار گیرنـد، فلسـفه وجـودی ايـن کنتـرل اسـت. 
ايـن کنتـرل کامـاًل منطبـق بـا مقتضیـات محیـط پويـای صنعـت رسـانه و به ويـژه 
بخـش تلويزيـون اسـت و با توجـه  به ارتبـاط و به هم پیوسـتگی نوع کنترل بـا الگوی 
شـکل گیری راهبـرد، با الگوی پديدارشـونده راهبرد در شـبکه ها نیـز همخوانی دارد.

کنتـرلسياسـی: اسـتفاده از کنتـرل سیاسـی در شـرايطی کـه در اهـداف، 
ابهامـی وجـود دارد، ضـرورت می يابد. مديريت شـبکه های تلويزيونی مسـتلزم تعامل 
بـا ذی نفعـان متعدد شـامل طیـف وسـیعی از جامعه، کنشـگران سیاسـی و فرهنگی 
و نیـز اصحـاب قـدرت و حکمرانـان اسـت کـه در بسـیاری از مواقـع، میـان منافـع 
و ارزش هـای ادراک شـده آنـان و شـبکه ها تعـارض وجـود دارد. همچنیـن يکـی از 
اقتضائـات عرصـه هنـر و تولیـد محصـول تلويزيونـی، فقـدان دانـش وسـیله - هدف 
يـا فنـاوری )دانـش انجـام کار( به دلیـل نقـش منحصربه فرد عامـل انسـانی و اتکای 
کیفیـت تولیـد بـه شـهود و هنر هنرمنـد، برخالف صنايع ديگر اسـت. افـزون بر اين، 
اساسـاً سـازمان های رسـانه ای و ازجملـه شـبکه های تلويزيونـی، محیطـی به شـدت 
پويـا و متالطـم دارنـد و رسـانه به مثابـه يـک موجـود زنـده، ناگزيـر از توجه بـه آنها 
اسـت. سـه مورد پیش گفته، منجـر به ابهام در اهـداف و ضـرورت به کارگیری کنترل 
سیاسـی می شـود. راهکارهايـی کـه برای کنترل مسـائل فقدان دانش وسـیلهـ  هدف 
و تالطـم محیطـی وجـود دارد، عمـاًل مربـوط بـه وجـود منابـع و قابلیت هايی اسـت 
کـه در کنتـرل منابـع و قابلیت هـا شناسـايی شـده اند؛ با ايـن 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 قابلیت هـای »متکـی به افـراد« نقـش دارنـد. به اين ترتیب 
در کنتـرل سیاسـی صرفـاً بر حل مسـئله تعارض میـان ذی نفعان تمرکز شـده و زير 
مقولـه مديريـت تعارضـات کـه شـامل اقداماتـی ماننـد چانه زنـی، اقنـاع و ائتـالف با 

کانون هـای قـدرت اسـت، پديدار شـد.
نظـارتراهبردی: نظارت راهبردی درواقع نوعی نظارت گسـترده و غیرمتمرکز 
در شـبکه های تلويزيونـی اسـت کـه طـی آن، کنشـگران مختلـف اعـم از مديـران، 
کارکنـان، برنامه سـازان، واحدهـای مرتبـط درون يـا برون سـازمانی و کارشناسـان و 
خبـرگان بیـرون از شـبکه، بـه پايـش رقبـا، رويدادهـای محیطـی و وضعیـت جامعه 
می پردازنـد. همچنیـن افـزون بر منابـع اطالعات انسـانی، از منابع اطالعات اسـنادی 
ماننـد گزارش هـا نیـز در ايـن نظـارت اسـتفاده می شـود. درواقـع ايـن فراينـد، يـک 
رصـد نظام منـد، بـا هدفگذاری مشـخص و متولیان از پیش تعیین شـده نیسـت، بلکه 
در پـی کشـف هـر عالمتـی )چه فرصـت و چه تهديد( اسـت کـه می تواند در مسـیر 

حرکـت شـبکه مؤثر واقع شـود.
کنتـرلاجـرا:کنترل اجـرا در اين پژوهش، برخـالف کنترل عملیاتـی يا همان 
کنتـرل مديريـت سـنتی کـه بر همه مراحـل عملیات و تمامـی حوزه ها تمرکـز دارد، 
صرفـاً بـر نقـاط محـوری، شـامل مراحـل اصلـی و مهـم تولید يـک محصـول هنری 
قابل توجـه، يعنـی »حیـن و پیـش از تولیـد«، »پـس از تولیـد و پیـش از پخـش«، 
»حیـن و پـس از پخـش« و نیز تأمین محصـول تلويزيونی کلیـدی و تعیین چیدمان 
کنداکتـور متمرکـز اسـت. اگـر همه محصـوالت تلويزيونـی در نظر گرفته می شـدند، 
در عمـل مفهـوم کنتـرل عملیاتـی مدنظـر قـرار گرفتـه بـود امـا ازآنجاکـه تمرکز بر 
نقـاط محـوری در اجـرا مدنظـر اسـت، بـر محصـوالت قابل توجه تأکید شـده اسـت. 
در ايـن پژوهـش، محصـول تلويزيونـی قابل توجـه، محصولـی تعريف شـده اسـت که 
دسـت کم يکی از اين سـه شـرط را دارد: تولید آن مسـتلزم صرف هزينه زياد اسـت، 
مخاطـب قابل توجهـی دارد و دارای حساسـیت های سیاسـی، امنیتـی، فرهنگـی يـا 
اجتماعـی اسـت. تعییـن چیدمان کنداکتـور1 و تأمین محصول تلويزيونـی کلیدی، از 

ديگـر مراحـل اصلـی و مؤثر در موفقیت هر شـبکه اسـت.
در  چشـمگیری  نقـش  مختلـف،  بازيگـران  برهم کنـش  تعاملـی:  کنتـرل
شـکل گیری ايده هـا، راهبردهـا و قابلیت هـای يـک شـبکه تلويزيونـی دارد و مديران 

1 . تنظیم ريتم شبکه و تعیین میزان و الگوی تکرار برنامه ها و جانمايی برنامه ها در زمان های مختلف
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نظام هـای  مديـران،  می گیرنـد.  بهـره  تعامـل  از ظرفیـت  نحـوی  بـه  هريـک  نیـز 
کنترلـی مختلفـی را به صـورت تعاملـی بـه کار می گیرنـد تـا بتواننـد از خـالل آنهـا 
عـدم قطعیت هـای پیـش رو را بهنـگام دريابنـد و بـرای آن تدبیـر کننـد، امـا نکتـه 
مهـم ايـن اسـت کـه در شـبکه های تلويزيونـی به دلیـل اقتضائـات و ماهیت رسـانه، 
برخـالف صنايـع ديگـر، نقـاط منتخـب مدير بـرای سـازماندهی توجه در سـازمان و 
بهره بـرداری تعاملـی از آن به قـدری متکثـر اسـت کـه در عمـل، همـه عرصه هايی را 
کـه مديـر در آنهـا بـه تعامل با بازيگـران مختلـف، اعم از هنرمنـدان و برنامه سـازان، 
کارکنان شـبکه، انديشـمندان و کارشناسـان بیرونی، مديران سـازمانی مافوق شـبکه 
و ديگـر ذی نفعـان می پـردازد، در برمی گیـرد. مسـئله بهره بـرداری تعاملـی، به قدری 
پربسـامد و معمـول اسـت کـه در عمـل به طـور ناخـودآگاه صـورت می پذيـرد و در 
نتیجـه، کشـف آن از بطـن نشـانه های گفتـاری مصاحبه شـوندگان بـا دشـواری زياد 
مواجـه اسـت. افـزون بـر ايـن، ازآنجاکـه فهـم دقیق تـر موضـوع پیدايـش ايده هـا و 
اسـتراتژی های جديـد از مسـیر توجـه بـه عـدم قطعیت هـا، نیازمند تمرکـز عمیق تر 
و کامل تـر پژوهـش بـر شـیوه های شـکل گیری راهبـرد به جـای کنتـرل راهبردهـای 
اسـت، پژوهـش حاضر ناکافی به نظر می رسـد و الزم اسـت پژوهشـی ديگـر با تمرکز 
و پرسشـی متفـاوت کـه در جمـع آوری داده هـا نیـز جهت گیـری کالن ديگـری در 
پیـش گیـرد، انجـام شـود. بااين حال، اسـتنباط پژوهشـگر اين اسـت کـه باوجود هر 
دو نکتـه پیش گفتـه و بـا توجه  بـه مجموع نشـانه های گفتاری حاصـل از مصاحبه ها، 
نمی تـوان کنتـرل تعاملـی را در مـدل کنترل راهبردی شـبکه های تلويزيونـی ناديده  
گرفـت و بـر همیـن اسـاس نیز اين کنتـرل به مـدل نهايی افزوده شـده اسـت. البته 
بـه ايـن دلیـل که نظـام کنتـرل تعاملی نـوع منحصربه فـردی از نظام کنترل نیسـت 
و بسـیاری از نظام هـای کنتـرل را می تـوان به شـکل تعاملی مورد اسـتفاده قـرار داد، 
ايـن کنتـرل در مدل ترسـیم شـده، به نحوی متفاوت و به شـکل بافتـاری قابل جمع 

بـا سـه نوع کنتـرل ديگـر )به جز کنترل سیاسـی(، ترسـیم شـده اسـت.

بحث و نتيجه گيری
مقايسـهبـاديگـرپژوهشهـا: همان گونـه کـه گفته شـد، بـه دلیـل وجود 
ديدگاه هـای ناهمگـون، توجـه نامتـوازن بـه ابعـاد مختلـف کنتـرل، فقـدان نـگاه 
کل نگرانـه، ارائـه تعاريـف متفـاوت از مفاهیم با عناوين مشـابه و فقدان مفهوم سـازی 
پیوسـته و همسـان در پژوهش هـای کنتـرل، ايجاد پیکره دانشـی فراگیـر، تجمعی و 
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سـازمان يافته در موضـوع کنتـرل بـا مشـکل مواجه اسـت. بر ايـن  اسـاس، نمی توان 
يافته هـای پژوهـش حاضـر را به عنوان يک کل منسـجم بـا ديگر پژوهش ها مقايسـه 
کـرد؛ بلکـه بايد انواع کنترل را شناسـايی، به طـور مجزا با ادبیات مقايسـه و تفاوت ها 

و مشـابهت های هـر يـک بررسـی کرد.
پژوهـش حاضـر از لحـاظ توجه به موضـوع قابلیت ها، با پژوهش هنـری1 )2006( 
مشـابهت دارد، امـا برخـالف پژوهـش وی کـه وجـود نظام هـای کنترلـی را مقدمـه 
شـکل گیری قابلیت هـا می  دانـد، صیانـت و تقويت منابـع و قابلیت هـای متمايزکننده 
را يکـی از مأموريت هـای مهـم کنتـرل راهبـردی تلقـی می کنـد. همچنیـن منطـق 
حاکـم بـر ديـدگاه بنـد و اسـکنالن )1995( بـا فهـم پژوهـش حاضـر در شناسـايی 
کنتـرل منابـع و قابلیت هـا به عنـوان يکـی از انـواع کنترل راهبـردی همخوانـی دارد. 
بااين حـال دو تفـاوت وجـود دارد: اوالً، پژوهـش حاضـر در فهم از کنتـرل راهبردی در 
سـازمان های رسـانه ای، انـواع ديگری از کنترل را نیز شناسـايی کـرده و صرفاً محدود 
بـه يـک نـوع کنترل نبـوده و ثانیـاً، به منابع نیـز در کنار قابلیت ها توجه شـده اسـت.

هـر سـه زيرمقولـه پديدار شـده در اين پژوهش که سـازمان را به سـوی اسـتفاده 
از کنتـرل سیاسـی رهنمـون می شـوند، بـا داليلی کـه هافسـتد )1981( بـرای ابهام 
در اهـداف، ارائـه کـرده منطبق اند. هافسـتد )1981( بـرای مقابله با ابهـام در اهداف، 
راه هايـی پیشـنهاد می کنـد کـه برخـی مانند تعییـن اهداف از سـوی سلسـله مراتب، 
تعییـن قوانیـن ثابـت و کنتـرل از طريـق توسـعه بحـران، نمی تواننـد در شـبکه های 
تلويزيونـی و در سـازمان های رسـانه ای و هنـری کارسـاز باشـد و برخی ديگـر، مانند 
مذاکـره، در ايـن پژوهـش بـه شـکلی جامع تـر ذيـل مفهـوم مديريـت تعارضـات 
شناسـايی شـده اند. همچنیـن مفهـوم مديريـت تعارضـات در پژوهش حاضـر، با نظر 
مینتزبـرگ )ترجمـه بابايـی و حق باعلـی 1392( در توضیح مفهوم »مديريت شـرايط 

مرزی« مشـابهت دارد.
دسـته ای از مفاهیـم پديدارشـده در ايـن پژوهش بـا مفهوم نظـارت راهبردی در 
مدل های ارائه شـده از سـوی شـريوگ و اسـتینمن )1987(، پريبل )1992( و پیرز 
و رابینسـون )ترجمـه حسـینی، 1388( از جهـت منطـق و سـازوکار حاکـم بـر آن 
همخـوان اسـت. بااين حـال دو تفـاوت وجـود دارد؛ اوالً، مفهـوم نظـارت راهبردی در 
پژوهـش حاضـر صرفـاً منحصر بـه رصد تهديـدات نیسـت و هرگونه فرصـت پیش رو 
نیـز در دايـره رصـد قـرار دارد. ثانیـاً، مفـروض ايـن مفهـوم در پژوهش های پیشـین 
وجـود راهبـرد از پیـش تعیین شـده  در سـازمان و تعديـل و اصـالح آن اسـت، امـا 

1. Henri 
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ايـن پژوهـش نظـارت راهبـردی را کنترلـی تلقـی می کند که بـه دنبال شناسـايی و 
فهـم دقیـق داللت هـای تهديـدات يا فرصت ها برای مسـیر راهبردی سـازمان اسـت. 
همچنیـن مفهـوم نظـارت راهبـردی در پژوهـش حاضـر از لحاظ، توجه بـه فرصت ها 
در کنـار تهديـدات، مشـابه مديريت مسـائل راهبـردی در مدل های لورنـژ و همکاران 
)ترجمـه اعرابـی، 1390( و مورالیدهـاران )1997( اسـت اما از يک  نظـر تفاوت دارد؛ 
در مديريت مسـائل راهبردی، مسـائل از ابتدا، شناسـايی و عاليم مربوط به فهرسـت 
تنظیم شـده، رصـد می شـوند امـا در پژوهش حاضر، فهرسـت از پیش تعیین شـده ای 

وجـود نـدارد و هـر عالمتـی مورد توجـه قـرار می گیرند.
فهـم ايـن پژوهـش از کنتـرل اجـرا در شـبکه های تلويزيونی، با ديدگاه شـريوگ 
و اسـتینمن )1987(، پريبـل )1992(، پیـرز و رابینسـون )ترجمه حسـینی، 1388( 
مطابقـت دارد و بـا ديدگاه مورالیدهـاران و همکاران )1999(، پیکـن و دس )1997( 
کـه ديدگاهـی مشـابه کنتـرل مديريت سـنتی يـا کنتـرل عملیاتـی به کنتـرل اجرا 

دارنـد، دارای اختالف اسـت.
نوآوریپژوهـش: در پژوهش حاضـر، وجود الگوی پديدارشـونده شـکل گیری 
راهبـرد در شـبکه های تلويزيونـی، در نـگاه اول، ايـن انتظـار را ايجـاد می کـرد کـه 
انواعـی از کنتـرل کـه بیشـتر منطبق با رويکـرد تجويزی تلقی می شـدند، در واقعیت 
کنتـرل راهبـردی موجـود در شـبکه های تلويزيونـی مشـاهده نشـوند. بااين حـال، 
يافته هـای پژوهـش نشـان می دهـد، نظـارت راهبـردی و کنتـرل اجـرا کـه پیش تـر 
در مدل هـای تجويـزی قابل مشـاهده بودنـد، البتـه بـا تفاوت هايـی، در مـدل کنترل 
راهبـردی حاضر شناسـايی شـده اند. درواقع از سـويی معانـی متداول ايـن دو مفهوم 
در پژوهش هـای پیشـین تـا حـدی دسـتخوش تغییـر شـد و از سـوی ديگـر، صحنه 
عمـل، تصـور اولیـه را از نسـبت ايـن دو کنترل بـا الگوی پديدارشـونده شـکل  گیری 
راهبـرد نقـض کرد. ايـن امر داللت مهمـی برای پژوهش هـای کنترل راهبـردی دارد 
و می توانـد بـا مـورد ترديـد قـرار دادن ذهنیت سـنتی پیرامـون مرزبنـدی مدل های 
کنتـرل منطبـق با رويکردهای پديدارشـونده و تجويزی، روزنه جديـدی در بازتعريف 
و توسـعه نظـری ايـن حوزه بگشـايد. همچنین در پژوهـش حاضر، بـا در نظر گرفتن 
کنتـرل سیاسـی در قالـب يـک مـدل کنتـرل راهبـردی کـه پیش تـر بـه اين شـیوه 
در ادبیـات سـابقه نداشـت، صورت بنـدی کنتـرل اجـرا بـا کشـف نقـاط محـوری در 
سـنجش پیشـرفت راهبـردی شـبکه های تلويزيونی، ارائـه تعريفی متفـاوت از مفهوم 
نظـارت راهبـردی منطبـق با اقتضائـات شـبکه های تلويزيونی و الگوی پديدارشـونده 
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شـکل گیری راهبـرد و نیز شناسـايی کنترل منابـع و قابلیت هـا، صورت بندی جامعی 
از واقعیـت کنتـرل راهبـردی در سـازمان های رسـانه ای برای نخسـتین بار ارائه شـد.

محدوديت های پژوهش
محدوديتهـاینظـری: 1( ديدگاه هـای ناهمگـون، ماهیـت چندپـاره، فقدان 
مفهوم سـازی های پیوسـته و يکسـان و فقـدان دانـش تجمعـی در حـوزه کنتـرل؛ 
2( فقـدان پژوهش هـای مرتبـط بـا شـکل گیری راهبـرد در سـازمان های رسـانه ای؛ 
3( ضعـف در نظريه پردازی هـای حـوزه مديريـت رسـانه و تفـاوت میـان الگوهـا و 
 ديدگاه هـای حاکـم بـر صنعـت رسـانه و ديدگاه هـای متـداول رشـته مديريـت و

4( مسـئله تعمیم پذيـری يافته هـای پژوهـش )نبـود امـکان تعمیـم بـه مـوارد ديگر 
جامعـه برخـالف امـکان تعمیـم بـه گزاره هـای نظـری در نظريـه داده بنیاد(

محدوديتهـایاجرايـی: 1( توجـه کمتر بـه الگوهـا و ابزارهـای مديريتی در 
صنعـت رسـانه و سـازمان های رسـانه ای و در بهتريـن حالـت، غلبـه گرايـش هنـری 
يـا دانـش ارتباطـات در سـطوح اداره ايـن سـازمان ها؛ ايـن امـر تـا حـدی، منجـر به 
ايجـاد فاصلـه با ادبیات رشـته مديريـت، به ويژه مديريـت راهبردی می شـود و امکان 
مفاهمه میان پژوهشـگران مديريت و مديران رسـانه را دشـوار می سـازد و 2( اهمیت 
مضاعـف مسـئله محرمانگـی و دشـواری جلـب رضايت افراد بـرای مصاحبـه؛ اين امر 
ناشـی از حساسـیت حاکم بر اطالعات شـبکه های تلويزيونی و شـناخته شـده بودن 
محصـوالت و بسـیاری از کنشـگران ايـن عرصـه اعـم از هنرمنـدان، برنامه سـازان و 
مديـران بـرای عمـوم و نیـز هزينه زياد افشـای اطالعات بـرای مصاحبه شـوندگان در 

تعامـل با ذی نفعان اسـت.

پيشنهادها
 پيشـنهادهاینظری:شناسـايی مدل کنتـرل راهبردی در ديگـر بخش های 
صنعـت رسـانه در کشـورمان و مقايسـه نتايـج آن بـا يافته های پژوهـش حاضر برای 
توسـعه نظـری ايـن موضـوع؛  طراحـی مـدل کنتـرل راهبـردی بـا اسـتفاده از روش 
دلفـی يـا هـر روش ديگـری کـه بتوانـد به جـای وضـع موجـود، تجويـزی نسـبت به 
وضـع مطلـوب در برداشـته باشـد و مقايسـه آن بـا پژوهـش حاضـر؛ بررسـی میـزان 
انطباق و سـازگاری وضعیت سـاختاری، شـکل گیری راهبرد و مـدل کنترل راهبردی 
در سـازمان های رسـانه ای موجـود در بخش هـای مختلـف صنعت رسـانه؛ ارائه مدلی 
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بـرای ارزيابـی اهمیت منابع و قابلیت های شـبکه های تلويزيونـی در صنعت تلويزيون 
و قـدرت نسـبی هـر شـبکه در آنها؛ توسـعه چارچوبی بـرای تشـخیص مراحل اصلی 
و کلیـدی پیشـرفت راهبـردی سـازمان های رسـانه ای به منظور توسـعه نظری کنترل 
اجـرا )يکـی از اصلی تريـن مسـائل کنتـرل اجرا، توان تشـخیص درسـت ايـن مراحل 
کلیـدی و شـیوه های کنترلـی اثربخـش در آنهاسـت؛ توسـعه نظری راهکارهـای مؤثر 
بـرای مقابلـه بـا شـرايطی کـه منجر بـه ابهام در اهـداف سـازمان می شـود و ارائه يک 
نوع شناسـی از راهکار هـا؛ تبییـن کنتـرل تعاملـی و کارکردهـای آن در سـازمان های 
رسـانه ای کـه بـه دلیـل نقـش منحصربه فـردی کـه دارد نیازمنـد پژوهشـی مسـتقل 
اسـت و کشـف چارچـوب و الگوهـای ارزشـی بازيگـران اصلی قلمـرو رسـانه به منظور 
پیش بینی پذيرتـر کـردن رفتـار آنهـا و کمـک بـه برنامه ريـزی بـرای افزايـش نقـاط 
اشـتراک و حل مسـئله تعارض های مبنايی ارزشـی در حوزه فرهنگ و رسـانه کشـور.

 پيشـنهادهایاجرايـی: شناسـايی منابـع و قابلیت هـای موجـود و ارزيابـی 
اهمیـت راهبـردی آنهـا در صنعـت و قـدرت نسـبی بنگاه در هريـک از آنهـا؛ اين امر 
در زمینه سـازی بـرای کسـب منابـع و شـکل گیری قابلیت های کلیدی در سـازمان و 
نیـز توجـه بـه صیانت و محافظـت از منابـع و قابلیت هـا در برابر مخاطـرات احتمالی 
و تقويـت و ارتقـای آنهـا مؤثـر اسـت؛ تعییـن مراحـل مهـم و اصلـی بـرای کنتـرل 
اجـرا در صحنـه عمـل سـازمان های رسـانه ای و نیز تعريـف عینی محصول رسـانه ای 
قابل توجـه بـر اسـاس اقتضائـات و ويژگی هـای هـر نـوع سـازمان رسـانه ای و محیط 
آن؛ توجـه بیشـتر بـه برنامه ريـزی سـناريو در محیط به شـدت پويای صنعت رسـانه؛ 
ايـن توجـه، زمینه سـاز واکنـش بهنـگام بـه تحـوالت محیـط خواهـد بـود )احصـای 
رويدادهـای مهم و حسـاس، بررسـی سـناريوهای محتمل، طراحـی و در صورت لزوم 
تولیـد برنامـه بـرای هر سـناريو(؛ توجه بـه کنترل بر مبنـای مأموريـت به عنوان يکی 
از ارکان مـدل کنتـرل در وضـع مطلـوب؛ بـا عنايـت به هزينـه قابل توجـه تخطی از 
مأموريـت بـرای اعتبـار يـک سـازمان رسـانه ای در مقايسـه با ديگـر سـازمان ها، اين 
مسـئله اهمیـت دارد؛ فراهـم کـردن بسـتر گفت وگـوی مسـتمر و سـاختارمند میان 
انديشـمندان و کنشـگران محـوری عرصـه رسـانه و زمینه سـازی بـرای شـکل گیری 
نظريه هـا و ديدگاه هـای اصولـی و واقع بینانـه؛ باوجود طبیعی بـودن میزانی از تعارض 
منافـع و ارزش هـا بـا ذی نفعـان مختلـف در همه سـازمان های رسـانه ای، شـدت اين 
تعارضات در کشـورمان، بیش ازحد منطقی اسـت و اين، ناشـی از وضعیت سـاختاری 
و مشـکالت موجـود در تعريـف نسـبت سـازمان های دولتـی و حاکمیتـی بـا يکديگر 
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مشـکالت سـاختاری درون سـازمان و شـیوه تفکیـک وظايـف کنونی )مانند سـیما و 
سیاسـی( و مهم تـر از ايـن دو، اختالفـات مبنايـی فکـری و تفـاوت معنـادار در فهـم 
از مسـائل و راه حل هـای رسـانه اسـت. بـا فـرض پذيـرش حقانیـت و درسـتی نـگاه 
دينـی و ارزشـی بـه موضـوع رسـانه کـه متکی بـه قانون اساسـی جمهوری اسـالمی 
نیـز هسـت، در میـان معتقـدان بـه ايـن نـگاه نیـز اختالف نظـر قابل توجهـی وجـود 
دارد. در تعريـف ماهیـت رسـانه، تعییـن حدودوثغـور کنـش قابل قبـول رسـانه ای در 
مقـام نظـر و انطبـاق آن با مصاديـق عینی و داللت هـای عملی حاکمیـت ارزش ها بر 
يـک رسـانه، چارچـوب مشـترکی وجـود نـدارد و ايـن مسـئله به قدری جدی اسـت 
کـه مديـران سـازمان صداوسـیما بـا يکديگر، بـا بازيگران کلیـدی حاکمیتـی و نیز با 
انديشـمندان و نخبـگان فرهنگـی و دينـی بارهـا دچـار تعارض های جدی می شـوند. 
فـارغ از اينکـه بـه شـکل نظـری، چارچوبی منسـجم و جامع وجـود نـدارد و اين امر 
نیازمنـد نظريه پـردازی و انديشـه ورزی اسـت، حتـی در صـورت وجود ايـن چارچوب 
نیـز تـا هنگامی که بازيگـران اصلی در خصوص آن به اشـتراک نظر نرسـند، در عمل، 

مشـکل برطرف نخواهد شـد.
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