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چکيده
هدف از مقاله حاضر، ارائه و اجرای مدلی برای ارزيابی عملکرد شبکه های استانی رسانه ملی و رتبه بندی 
آنها بر اساس معیارهای استاندارد حوزه برنامه ريزی و نظارت سازمان صداوسیما بوده است. اين مطالعه 
از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث منطق، استقرايی بوده و از روش کمی استفاده کرده است. شناسايی 
حوزه  مدارک  و  اسناد  بررسی  و  رسانه ای  سازمان های  عملکرد  ارزيابی  ادبیات  مرور  طريق  از  معیارها 
ارزيابی و نظارت سازمان صداوسیما صورت گرفته و سپس با طبقه بندی اين معیارها، مدل مفهومی تحقیق 
تشکیل شده است؛ برای اجرای مدل، اطالعات 31 شبکه استانی در سال 1395 جمع آوری و با استفاده از 
روش های تصمیم گیری چند معیاره تحلیل شده و رتبه بندی نهايی مشخص شده است. نتايج حاکی از آن 
است که شبکه های استانی خراسان رضوی، مهاباد و ايالم بهترين عملکرد را بر اساس مجموع معیارهای 
ارزيابی داشته اند. از آنجا که به لحاظ عملکرد نیز نقاط قوت و ضعف عملکردی شبکه های استانی در 
اجرای مدل استخراج می شود نتايج پژوهش می تواند مبنای برنامه ريزی و اولويت بندی اهداف به منظور 

بهبود عملکرد شبکه های استانی قرار گیرد.
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مقدمه
امروزه تأثیر، نقش و جايگاه رسانه ها به حدی است که نمی توان زندگی را بدون حضور 
وظیفه  که  دانشگاهی عمومی  به عنوان  ما  در کشور  ملی  رسانه  دانست.  تصور  قابل  آنها 
خطیر اطالع رسانی، آموزش همگانی و فرهنگ سازی را بر عهده دارد، در میان رسانه های 
مختلف، ايفاگر نقشی بی بديل است و در توسعه پايدار جامعه سهم بسزايی دارد )مشبکی 
و بختیاری، 1390(. شبکه های استانی صداوسیما ازجمله مهم ترين بخش های رسانه ملی 
هستند که تحقق و نیل به بخشی از رسالت اين سازمان را بر عهده دارند. کشور ايران 
از گستره جغرافیايی پهناور و از تنوع زيست محیطی، فرهنگی، نژادی و اقلیمی بسیاری 
رسوم  و  آيین  و  نژادها  فرهنگ ها،  از  مخاطبانی  با  نیز  رسانه  ازاين رو،  است،  برخوردار 
گوناگون روبه روست، اين تنوع سلیقه های مخاطبان و وجود خرده فرهنگ های متعدد در 
اقصا نقاط کشور، يکی از داليل تأسیس شبکه های استانی بوده است. از اين حیث، توجه 
به عملکرد محتوايی اين شبکه ها که به نوعی مأمور حفظ اين خرده فرهنگ ها و پاسخ به 
اين  بر   .)1387 قلی پور،   و  )پورعزت  دارد  بسزايی  اهمیت  هستند،  آنها  مداوم  نیازهای 
اساس، در پژوهش حاضر سعی شده است ابتدا چارچوبی جامع برای ارزيابی عملکرد 
محتوايی شبکه های استانی صداوسیما که همان مدل مفهومی پژوهش است، تدوين شود 
و سپس نتیجه اجرای مدل بر اساس داده های جمع آوری شده از 31 شبکه استانی و محلی 

مورد تحلیل و بررسی قرار  گیرد.
نقش نظام هاي ارزيابي و نظارت کارآمد در بهبود و تعالي سازمان ها به خوبی شناخته 
شده است مطالعات انجام شده نشان می دهد که در بسیاري از سازمان های بزرگ، به  ويژه 
در بخش عمومي، پس از نظام های برنامه ريزی و تحول، نیاز به نظام های کارآمد ارزيابي 

و نظارت در اولويت بعدي قرار دارد.
توانايي تعريف، سنجش و ارزيابي عملکرد، يکي از شرايط مورد نیاز براي بهبود در 
هر سازماني است. پیش از اينکه يک سازمان بتواند عملکرد خود را بهبود بخشد، نیاز به 

توانمند ساختن خود در زمینه سنجش؛ ارزيابي و ارائه عملکرد دارد.
رسانه ملی نیز به عنوان يک سازمان بزرگ حاکمیتی از اين قاعده مستثنا نیست و نیاز به 
خرده نظام های نظارت و ارزيابی در بخش های مختلف دارد؛ اين سازمان بزرگ به داليل 
رتبه بندی  امکانات،  و  انسانی  نیروی  تخصیص  بودجه،  بهینه  تخصیص  همچون  متعدد، 
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شبکه های استانی برای تشويق و قدردانی از شبکه های برتر و شناخت نقاط قوت و ضعف 
مدلی  است  الزم  بنابراين  شبکه هاست،  اين  عملکرد  ارزيابی  نیازمند  استانی،  شبکه های 
جامع با رويکردی فراگیر و سیستمی، مبتنی بر روش های علمی توسعه يافته، مبنای ارزيابی 
عملکرد و رتبه بندی شبکه های استانی قرار گیرد. ازاين رو، مسئله ای که در پژوهش حاضر 
به آن پرداخته شده، چیستی مدل ارزيابی، رتبه بندی شبکه های استانی و چگونگی نتايج 
اجرای اين مدل است. مسئله ياد شده، منجر به 4 پرسش اصلی پژوهش به شرح زير است:
ارزيابی جامع عملکرد محتوايی شبکه های  بر  1. مهم ترين مؤلفه ها و شاخص های مؤثر 

استانی کدام اند؟
2. اولويت و میزان درجه اهمیت هر يک از معیارهای عملکردی چگونه است؟

3. الگو و مدل مناسب برای رتبه بندی شبکه های استانی کدام است؟
4. نتايج رتبه بندی شبکه های استانی بر اساس مدل ياد شده چگونه است؟

پيشينه پژوهش
با رسانه ها و سازمان های فرهنگی  بررسی موضوعات مرتبط  مختلفی در حوزه  مقاالت 
و ارتباطاتی از منظر مديريتی و اقتصادی نگاشته شده اند؛ برای مثال، مشبکی و بختیاری 
)1390( در پژوهشی با عنوان »بررسی مسئولیت اجتماعی سازمانی رسانه ملی« به تحلیل 
ذی نفعان رسانه ملی و مسئولیت های خطیر اين سازمان در قبال اين ذی نفعان پرداخته اند. 
رسانه«  اخالق  در  پژوهش  برای  »چارچوبی  عنوان  با  مقاله ای  در  نیز   )1388( خانیکی 
به ابعاد و زمینه های کاربرد مقوله اخالق در رسانه می پردازد. همچنین نقش رسانه ها و 
پورعزت  است؛  بوده  فراوان  نظر  مطمح  بحران  مديريت  موضوع  در  ملی  رسانه  به ويژه 
در  چنداليه  سلولی  برنامه ريزی  نظام  »کاربرد  عنوان  با  مقاله ای  در   )1388( قلی پور  و 
رسانه ملی برای مديريت بحران در نظام های اجتماعی« به نقش راهبردی رسانه ملی در 
مديريت بحران های اجتماعی با تأکید بر نقش ذخیره و پردازش اطالعات و اطالع رسانی 
پرداخته اند. موضوع برنامه ريزی در رسانه ملی و به ويژه برنامه ريزی محتوايی نیز تا حدی 
با عنوان »مديريت  اندرسکو1 )2010( در مقاله ای  مورد توجه صاحب نظران بوده است؛ 
سازمان های رسانه ای از تئوری تا عمل« اصول مديريت و رهبری سازمان های رسانه ای را 

1. Andreescu
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به صورت توصیفی مرور می کند و در مقام آسیب شناسی مديريت سازمان های رسانه ای، 
مديران سازمان های رسانه ای از قبیل مديران تلويزيون، راديو و رسانه های مکتوب را به 3 
دسته تقسیم می کند: مديرانی که دانش ارتباطات دارند ولی دانش مديريت ندارند، مديرانی 
که دانش مديريت را نیز آموخته اند ولی آن را به کار نمی گیرند و مديرانی که دانش مديريت 

را آموخته اند و قادر به استفاده از آن هستند ولی انگیزه کافی برای انجام اين کار ندارند.
اسبرن1 )2000( نیز در پايان نامه خود با عنوان »پیاده سازی سیستم مديريت کیفیت جامع 
بیان ويژگی های  مفاهیم مديريت کیفیت جامع و  در سازمان های رسانه ای« ضمن مرور 
سیستم  از  استفاده  با  سازمان ها  اين  مناسب  الگوی  ارائه  بر  رسانه ای، سعی  سازمان های 

مديريت کیفیت جامع دارد.
با توجه به بررسی های صورت گرفته در مقاالت فارسی و التین، در خصوص موضوع 
ارزيابی عملکرد سازمان های رسانه ای و توسعه مدلی برای انجام اين مهم، به ويژه با استفاده 

از رويکردی کمی برای سنجش عملکرد، سابقه ای يافت نشد.

چارچوب نظری پژوهش
با توجه به قلمرو موضوعی پژوهش، نیل به درکی درست از ارزيابی عملکرد شبکه های 
»مديريت  عملکرد«2،  »ارزيابی  حوزه  سه  در  پژوهش  ادبیات  بررسی  مستلزم  استانی، 

سازمان های فرهنگی و رسانه ای« و »شبکه های استانی رسانه ملی« است. 
الف( ارزيابی عملکرد

که  است  شده  موجب  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی،  سیاسی،  سريع  تغییرات  امروزه 
از ديروز، محیط داخلی و خارجی خود را  با نگاهی کاماًل متفاوت  سازمان های دولتی، 
بررسی کنند. اکنون سازمان ها به اين واقعیت دست پیدا کرده اند که برای رسیدن به تعالی 
سازمانی و تحقق آرمان هايشان، چاره ای جز سنجش نظام مند عملکرد خود و مقايسه آن 
با برنامه های کوتاه مدت و انجام اصالحات الزم با توجه به بازخورد های محیط داخلی و 

خارجی ندارند )داريانی و رفیع زاده، 1386(.
اخیر،  کنترل مديريت است، در دهه های  نظام  ارکان اصلی  از  ارزيابی عملکرد که يکی 

1. Osborn  2. Performance measurement
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هم از سوی جوامع علمی و هم از سوی مديران اجرايی، مورد توجه بسیار قرار گرفته 
است. روش ها و رويکردهای بسیاری در زمینه ارزيابی عملکرد ارائه شده اند که هر يک 
به  تک بعدی  و  سنتی  ديدگاه های  در  توازن  ايجاد  به منظور  را  از شاخص ها  مجموعه ای 
عملکرد معرفی می نمايند )تانگن1 ، 2004 و چنگ2، 2008(. با بررسی تعاريف مطرح از 
ارزيابی عملکرد در حوزه مديريت عملکرد، نشان داد که برخی از اين تعاريف، با نگاه 
بخشی،  فاقد ويژگی جامعیت بوده اند، در ادامه، به برخی از تعاريفی که رويکرد جامع تری 
است از فرايند سنجش و اندازه گیری  ارزيابي عملکرد عبارت  می شود؛  اشاره  داشته اند، 
عملکرد در دستگاه های اجرايي، در چارچوب اصول و مفاهیم علمي مديريت، براي تحقق 

اهداف و وظايف سازماني و در قالب برنامه هاي اجرايي )هینگفت3، 2000(.
سنجش و اندازه گیري عملکرد، تالشي نظام مند براي دانستن اين است که خدمات دولتي 
تا چه حد پاسخگوی نیازهاي مردم هستند و توانايي دولت در برآورده کردن اين نیازها تا 

چه حد است )هاالچمی4، 1999(.
ارزيابی  در  که  است  اشاره شده  عملکرد  ارزيابی  نتايج  بر  تأکید  با  ديگری،  تعريف  در 
استفاده  اهداف گوناگونی  برای  ارزيابی و سنجش،  متعدد  از روش های  فردی،  عملکرد 
می شود. نتايج ارزيابی عملکرد در تعیین حقوق و دستمزد، ترفیع و تخصیص کارکنان در 

مشاغل بال تصدی کاربرد دارد )بران5 و همکاران، 2008(.
ب( مديريت سازمان های فرهنگی و رسانه ای

سازمان های رسانه ای در معنای وسیع کلمه، از مهم ترين سازمان های جامعه امروزی 
به شمار می روند و از جهات مختلفی از ديگر سازمان ها آنها متمايز می شوند. اولین وجه 
تمايز اين سازمان ها به ماهیت چندوجهی و چند کارکردی آنها مربوط می شود. شايد کمتر 
اقتصادی،  سیاسی،  کارکردهای  و  ماهیت  دارای  همزمان  که  کرد  ياد  بتوان  را  سازمانی 
اجتماعی و فرهنگی باشد. وجه بعدی تمايز سازمان های رسانه ای، به ماهیت گیرندگان 
آنها يعنی مخاطبان مربوط می شود که هم از نظر کمیت و گستردگی و هم از  خدمات 
لحاظ تنوع، بسیار حايز اهمیت اند. رسانه های جمعی از مخاطبان گسترده و به عبارت بهتر، 

1. Tangen 2.  Cheng
3.  Hingoft 4. Halachmi
5.  Boran
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مخاطبان انبوه يا توده واری برخوردارند که برآورده ساختن نیازها، عاليق و تمايالت طیف 
گسترده و متنوع آنان، کار دشواری است. دشواری در تعیین مخاطب هدف را نیز بايد به 
اين وجه از ويژگی های سازمان های رسانه ای افزود. واقعیت اين است که امروزه، مهم ترين 
رسانه های جمعی، رسانه های الکترونیکی هستند که طیف بسیار گسترده ای دارند )پرينگل 
و استار، ترجمه روشندل اربطانی، 1388(. رسانه ها با حضور در ارتباطات جمعی سعی 

دارند پیام های معینی را در معرض اطالع عموم قرار دهند )پیرسون1 و نلسون2، 1983(.
تنوع  دارد.  برعهده  نقشی بی بديل  میان سازمان های رسانه ای، سازمان صداوسیما  در 
ذی نفعان، گستره مخاطبان و وظايف و مسئولیت های اجتماعی متنوع، منجر به وضعیت 

منحصربه فرد اين سازمان شده است.
فرهنگ ساز و فرهنگ گستر، با  به خوبی روشن است که رسانه ملی به عنوان نهادي 
برخورداري از ظرفیت هاي انحصاري و بی بديل در ارائه خدمات عمومی و ملی، نقشی 
حساس و مؤثر در فرايند مديريت و توسعه کشور ايفا می کند. به اين ترتیب، براي اينکه 
عرصه  بتواند هرچه بیشتر از شاخص های فراگیري و تأثیرگذاری برخوردار باشد و در 
رقابت رسانه ای نیز با اقتداري مطلوب وارد عمل شود، شايسته است با رويکردي آينده نگر 
و آينده ساز، هم الگويی کاربردي از مديريت فرهنگی رسانه ای ارائه دهد و هم بتواند به 

نحوي مطلوب، عرصه فرهنگ را مديريت کند.
و  مهم ترين  به عنوان  تلويزيون  به ويژه  الکترونیکی  رسانه های  از  حاضر  حال  در 
اين  گیدنز   .)1388 )نوين،  می شود  برده  نام  انسانی  رفتارهای  بر  رسانه  تأثیرگذارترين 
طريق  از  می تواند  و  است  اجتماعی  نگرش های  زمینه ساز  که  می داند  ابزاری  را  رسانه 
تصويرسازی هنجارهای خاص اجتماعی و ارائه الگوهای مناسب، باعث ايجاد همنوايی در 
میان افراد جامعه شود. درگذشته، فرايند جامعه پذير کردن افراد، از طريق خانواده، مدرسه، 
گروه همساالن و گروه های مرجع صورت می گرفت اما امروزه، عالوه بر موارد ياد شده، 
رسانه های جمعی نیز در اجتماعی کردن افراد نقش عمده ای بر عهده دارند. به اين معنا که 
به طور تدريجی و مستمر، از بدو تولد تا بزرگسالی، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی را به 

افراد منتقل می کنند )ساروخانی، 1383(.

1. Pearson 2. Nelson
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اجتماعی  نظام  ارتباط جمعی در  نهاد  به عنوان زيرمجموعه  ارتباط جمعی  رسانه های 
ارتباط  ارزشی غالب و در  نظام  مبنای  بر  آنها  دارند. جلب کارکرد مثبت  کارکرد معینی 
سازمان يافته با ديگر نهادهای اجتماعی می تواند در حمايت از فرايند توسعه اجتماعی و 
تحکیم اقتدار ساختاری آن، نقش فعالی را ايفا کند. ويژگی اصلی سازمان های رسانه ای 
فراگیر بودن آنهاست؛ رسانه ها همراه با اين ويژگی مهم، مسئولیت انتقال میراث اجتماعی 
را از نسلی به نسل ديگر بر عهده دارند که به طور کلی می توان حوزه مسئولیتی آن را در 

سه بخش خالصه کرد:
الف( وظايف خبري و آموزشی وسايل ارتباط جمعی، ب( وظايف راهنمايی و رهبري و 

ج( وظايف تفريحی و تبلیغی )چامسکی1،  2002(.
هرچند که وظايف ديگری نیز متناسب با فضای بومی کشور می توان برای رسانه ها 
متصور شد؛ ازجمله تقويت تعهد دينی، توجه به دردها و نیازهای مردم، انتقاد دلسوزانه و ... .
مدل های متعددی در زمینه ارتباطات جمعی وجود دارد؛ هارولد لسول در سال 1948 
مقاله ای نوشت که شايد مشهورترين تک عبارت »پژوهش در ارتباطات« را شامل می شود 
که همان روش مناسب برای توصیف عمل ارتباطی پاسخ داده به پرسش های زير است: 
چه کسی؟ چه می گويد؟ از چه مجرايی؟ به چه کسی؟ و با چه تأثیری؟ اين عبارات در 

قالب گرافیکی، به فرمول لسول معروف شده است.
مدل های ديگری همچون مدل شنون و ويوور، مدل دفلور، مدل دايره ای از گود و شرام و مدل 
کلی گربنر درباره ارتباطات را نیز می توان نام برد )مک کوئیل و ويندال، ترجمه میرانی، 1388(.
وظیفه رسانه ملی، مدل سازی براي رفتارها و عادات ارزشی و فرهنگی جامعه است؛ 
ـ اسالمی، مخاطبان را به تفکر، تعمق و خردورزي  رسانه ملی بايد ضمن اشاعه اخالق ايرانی 
دعوت کند و با اعتالي ايمانی و فکري آنان زمینه پرورش فرهنگ پوياي ملی را فراهم سازد.

گذشته، وراثت، محیط و خانواده، سه عامل اساسی شکل گیری شخصیت و  اگر در 
تربیت يک فرد به حساب می آمدند، امروزه با توجه به گستردگی و تأثیرگذاری  تعلیم و 
وسايل ارتباط جمعی بر افراد جامعه، می توان عامل چهارم را به اين مجموعه افزود. اين 

عامل، رسانه و به ويژه رسانه ملی است )انصاري، 1386(.
انساني،  از عوامل  برنامه ريزی و هدايت نظام مند مجموعه ای مرکب  مديريت رسانه، 

1. Chomsky
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پويا  و  مترقي  مفید،  اثرگذاري  به منظور  پشتیباني  و  مالي  عوامل  و  فناوری  و  اطالعات 
بر  مبتني  مديريت  اين  می گیرد.  نظام صورت  اهداف  در چارچوب  که  است  جامعه  در 
مأموريت و اهداف خاصي است که ماهیت رسانه ملی با توجه به موارد زير حساسیت آن 

را بیشتر می کند: 
حجم مخاطبان بالقوه و بالفعل، کیفیت مخاطبان، واکنش سريع مخاطبان، ارتباط مستقیم 
و ناپايدار با ذائقه، سلیقه و تفکر فردي و جمعي مخاطبان، نوع و کیفیت کارکنان، دشواري 
در سنجش و اندازه گیری کیفیت ها، آمیختگي شديد و چشمگیر محتوا، کیفیت و کمیت در 
فرايند کار و تولید آن را از حساسیت ويژه ای برخوردار می سازد )آذر و رجب زاده، 1387(.

نظريات رسانه ای زمينه محور
1. نظريه غنای رسانه ای1

نظريه غنا يا توانمندی رسانه، از سوی تروينو، لنگل و همکارانشان در سال 1987 مطرح 
شده است. موضوع اصلی اين نظريه، توانايی يک رسانه در انتقال اطالعات است. انواع 
مختلف فنّاوری های ارتباطی تأثیرات متفاوتی بر محتوای پیام هايی که منتقل می کنند، بر 

جای می گذارند.
طبق نظريه غنای رسانه، میزان تراکم اطالعاتی که يک رسانه انتقال می دهد، به توانايی 
و ظرفیت آن بستگی دارد. اوهیز، فردريک و شاور در سال 1988 نظريه غنای رسانه را 
انتقال  يا  اطالعات  کردن  جابه جا  در  ارتباطی  کانال  يک  توانايی  کرده اند:  تعريف  چنین 
معنای موجود در يک پیام. به اين ترتیب، اين نظريه می گويد که هر رسانه ای از توانايی و 

ظرفیت مشخصی برای انتقال پیام های گوناگون برخوردار است. 
بر اساس نظريه غنای رسانه، انتخاب رسانه برای انتقال پیام بايد بر اساس ويژگی ها و 
قابلیت های خاص رسانه و ماهیت محتوای پیام صورت گیرد و اينکه تا چه میزان رسانه 
قادر است، درک اطالعات را برای مخاطب تسهیل کند. همچنین طبق اين نظريه، رسانه ای 
که ظرفیت انتقال نشانه های چندجانبه نظیر نشانه های آوايی، حرکتی و ... دريافت باز خورد 
سريع، بهره گیری از صدا و تصوير و استفاده از تعامالت و ارتباطات شخصی را داشته 

1. media richness theory
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باشد، می تواند غنی ترين رسانه برای انتقال پیام به شمار رود )دفت1 و لنگل2، 1986(.
2.  نظريه دريافت3

پیدايش نظريه دريافت در مطالعات ارتباطی را به مقاله رمزگذاری و رمزگشايی در گفتمان 
گیرنده  که  موضوع  اين  با  دريافت  نظريه  می دهند.  نسبت  هال  استوارت  اثر  تلويزيونی 
کلی  عبارت  نظريه  اين  تفسیر می کند.  را  آن  و  معینی روی می آورد  به محتوای  چگونه 
است برای جهات گوناگونی که در ويژگی های ذيل مشترک اند: افراد چارچوب هايی را 
برای تفسیر محتوای رسانه ای تشکیل می دهند؛ اين چارچوب ها ممکن است کم وبیش با 
چارچوب های ديگران مشترک باشند. چارچوب ها را رسانه ها مطرح می کنند و آموزش 
می دهند يا از نیازها و تجارب افراد ناشی می شوند. چارچوب ها سبب می شوند که افراد 

مختلف محتوای يکسان را به شکل های گوناگون تعبیر و تفسیر کنند.
پارادايم دريافت که هال آن را ايجاد کرد، دربردارنده نوعی انتقال از رويکرد فنی به 
يا  بسته  به منزله  ديگر  پیام  برداشت،  اين  در  پیام هاست.  به  نسبت  نشانه شناختی  رويکرد 
پیام  انديشه که  توپی که فرستنده برای دريافت کننده پرتاب می کند، تلقی نمی شود. اين 
و  رمزگشايی  دريافت کنندگان  از سوی  سپس  و  رمزگذاری  برنامه،  تولیدکننده  سوی  از 
معنادار می شود، مستلزم اين معناست که پیام های ارسالی و دريافتی لزومًا يکسان نیستند و 
مخاطبان مختلف ممکن است يک برنامه را به شیوه های متفاوتی رمزگشايی کنند. کانون 
نظريه دريافت نقشی است که خواننده متن ايفا می کند؛ نه معنای منتسب به متن که فرض 

می شود در آن وجود دارد )مک کوئیل4، 1992(.
ج( شبکه های استانی رسانه ملی

ايران از کشورهايی است که تنوع اقوام در آن، مشهود و بارز است. در اصل، اين ديدگاه 
مطرح است که بر اساس شواهد تاريخی، در طول پنج هزار سال گذشته، ايران هیچ گاه 
مسکن قوم واحدي نبوده و همیشه اقوام گوناگونی در کنار يکديگر در اين سرزمین زندگی 
می کرده اند. بررسی مشخصه هاي اقوام ايران نشان می دهد که تقسیم مردم ايران بر اساس 

زبان و دين صورت گرفته و نژاد نقش چندانی در اين زمینه نداشته است. 
ترديدی نیست که رسانه ملی نیز همانند هر سازمان ديگری از قومیت ها تأثیر می پذيرد 
1. Daft 2. Lengel  
3. reception theory 4. McQuail
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و بر آنها تأثیر می گذارد )هلمس1 و پپر2، 1994(. اگر فضای احترام به همه قومیت ها در 
می شود  ايجاد  قومیتی  برای چند  مناسبی  زمینه  نباشد،  مشهود  رسانه های جمعی چندان 

)هوروئیتز3، 1993(.
شبکه های استانی و محلي با توجه به برخورداري از قابلیت های بومی،  خرده فرهنگ ها، 
 تنوع قومي و زباني و ديگر ويژگي هاي متمايز از کل جامعه، از اهمیت خاصي برخوردارند؛ 
براي  را  زمینه  گذشته،   از  مانده  به جا  ارزش های  اشاعه  و  حفظ  با  قادرند  شبکه ها  اين 
همگرايي ملي فراهم سازند. امروزه راهبردی رسانه ملي بر اين است که با حفظ تنوع قومي 

و فرهنگي، به تداوم اجتماعي و فرهنگي جامعه کمک کند )آذر و رجب زاده، 1387(.
رسانه ملی در نقش وثیق ترين نظام اطالع رسانی در میان مردم، از قدرت و ظرفیت 
فوق العاده اثربخشی برای تحقق عدالت در میان اقوام گوناگون برخوردار است )پورعزت 
از کارکردهای مهم شبکه های استانی در همین زمینه است؛ به  و قلی پور، 1388(. يکی 
اين معنا که شبکه های استانی و محلی به گونه ای برنامه ريزی می شوند که اقوام گوناگون 
بتوانند نیازهای خود را که می توان گفت مهم ترين آنها ادراک عدالت است، برحسب رفتار 
اين شبکه ها توجیه کنند. ادراک عدالت از طريق يکسان سازی و شفاف کردن روندهای 
دسترسی اقوام گوناگون به امکانات رسانه ای، توزيع اطالعات مورد نیاز عامه به زبان های 
محلی برای همه اقوام، تسهیل و ايجاد مجالی برای ابراز احساسات و تمايالت درونی اقوام 
با رعايت احترام همه آنها، رفتار صادقانه و هويت بخشی به اين افراد، از فوايد شبکه های 

استانی رسانه ملی است.
شبکه های استانی بر اساس اسناد باالدستی، همچون چشم انداز 20  ساله، سند توسعه 
و  طرح ها  تطبیق  به  اقدام  صداوسیما،  سازمان  دستورالعمل های  و  شهرستان  و  استان 
بر جلب  برنامه، عالوه  تولید  در  و همواره  می کنند  بومی  مقتضیات  با  محصوالت خود 

رضايت مردم از برنامه ها، افزايش اعتماد آنها به رسانه ملی را مورد توجه قرار می گیرد.
يکی از مزايای شبکه های استانی، استفاده از ظرفیت های بالقوه استان برای برنامه سازی، 
به ويژه برنامه های مستند است. زمانی که طرحي براي تهیه يک برنامه مستند در شبکه هاي 
سراسري تصويب مي شود. اگر موضوع آن مربوط به محدوده جغرافیايي خارج از استان 

1. Helms 2. Piper 
3. Horowitz
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می شوند؛  روبه رو  عديده اي  مشکالت  با  برنامه  ساخت  براي  تولید  گروه  باشد،  تهران 
رفت وآمد مکرر براي تحقیق يا پژوهش، ديدن منطقه، اسکان و پذيرايي گروه تولید، آشنا 
نبودن با زبان محلي، ارتباط ناقص گروه تولید با مردم بومي و ... . وجود اين مسائل و 
مشکالت، با اندک تفاوت هايي، در همه جاي ايران و جهان طبیعي امری است و از آن 
گريزي نیست. در حالی که اگر همان طرح در يک شبکه استاني تصويب و تولید شود، 
اوالً، طراح برنامه با موضوع آشنايي بیشتر يا کامل تري دارد و به اين ترتیب، مشکالت 
متعددی که در مراحل پژوهش، نگارش و تولید برنامه بروز می کند، به حداقل مي رسد و 
ثانیًا آشنايی گروه تولید با زبان و آداب و فرهنگ محلي به طور قطع، موجب تسهیل در 
امر تولید می شود. بنابراين، شبکه هاي استاني برای تولید برنامه هايی که زمینه و مقدمات 
امکانات  از  به استان های مختلف کشور است، نسبت به شبکه هاي سراسري  آن مربوط 
بالقوه و بالفعل بیشتري برخوردارند. از طرف ديگر، بسیاري از نکات و شاخص هاي مثبت 
خرده فرهنگ هاي موجود در شبکه های استانی، در ضمن تولید و پخش برنامه ها، احیا و 
حفظ مي شود. ضمن اينکه از ظرفیت اين شبکه ها برای پااليش بسیاري از نکات منفي 
رسوخ يافته در فرهنگ عامه نیز می توان بهره برد. بنابراين، شبکه های استانی رسانه ملی، 
ظرفیت بسیار زيادی برای فرهنگ سازی و رشد و نمو قابلیت های بومی اقصا نقاط کشور 
قبیل  از  انحرافاتی  بالقوه ممکن است  اين ظرفیت  به فعلیت رساندن  اما در مسیر  دارند 
تقلید از شبکه های سراسری، ضعف در بخش های هنری و فنی برنامه ها، نبود فضاسازی و 
ديالوگ های مبتنی بر شرايط بومی منطقه بروز کند و مانع از تحقق رسالت اصلی شبکه های 
استانی شود. بنابراين همواره نیازمند برنامه ريزی دقیق و ارزيابی و نظارتی سنجیده برای 
شناخت نقاط ضعف و قوت و جلوگیری از انحرافات احتمالی هستیم. اهمیت اين شبکه ها 
است؛  اهمیت  حايز  نیز  اطالع رسانی  و  اخبار  به ويژه  برنامه سازی،  ديگر  سبک های  در 
به نحوی  که با پخش اخبار محلی در صورتی که شبکه های سراسری پوشش کافی در اين 

زمینه داشته باشند، نقش مؤثری در اطالع رسانی صحیح و به موقع ايفا می کنند.
ابعاد  فراگیر،  رويکردی  با  مقاله حاضر،  در  پیشنهادی  الگوی  مهم،  اين  انجام  برای   
از  دقیق  سنجشی  ارائه  در  و سعی  گرفته  نظر  در  را  استانی  شبکه  يک  کارکرد  مختلف 
عملکرد شبکه های استانی داشته است. از سوی ديگر اين الگو می تواند رابطه بین بخش 
خبرگان،  نظر  طبق  سازد.  تقويت  را  تولید  بخش  و  ملی  رسانه  نظارتی  و  برنامه ريزی  
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مديران و کارشناسان سازمان، در رسانه ملی، برنامه ريزی و ارزيابی عملکرد جايگاه بايسته 
خود را ندارد و در عمل، مغلوب بخش تولید و تأمین برنامه می شود؛ به اين ترتیب، اين 
سازمان  برنامه ريزی  و  طرح  )مرکز  نیز  ستاد  و  بخش صف  همگرايی  در  می تواند  الگو 

صداوسیما، 1389( مؤثر باشد.

روش شناسی پژوهش
دارای 4 مرحله اصلی  استانی،  رتبه بندی شبکه های  ارزيابی و  با هدف  پژوهش حاضر، 
است که در شکل 1 نشان داده شده اند. در مرحله اول، معیارهای مؤثر بر ارزيابی عملکرد 
شبکه های استانی از طريق مرور ادبیات ارزيابی عملکرد سازمان های رسانه ای و همچنین 
از سوی مبادی ذی ربط که مسئولیت ارزيابی عملکرد و نظارت بر برنامه های شبکه های 
استانی را دارند، احصا می شود. مرحله دوم، شامل جمع آوری داده های شبکه های استانی 
رويکردی  با  و  مدارک  و  اسناد  بررسی  طريق  از  داده ها  است؛  شده  ياد  معیارهای  در 
از 3 منبع اطالعاتی مرکز نظارت، مرکز تحقیقات صداوسیما و همچنین نرم افزار  جامع 
جامع استان ها استخراج  می شوند و مبنای تحلیل عملکرد محتوايی شبکه های استانی قرار 
مرکز   3 اين  گزارش های  به  مستند  گرفته شده،  به کار  داده های  کلیه  ازاين رو،  می گیرند. 

هستند که از شبکه های استانی و محلی جمع آوری شده اند.
مرحله سوم  می شود.  عملکرد  ارزيابی  موضوع  شامل  پژوهش،  اين  موضوعی  قلمرو 
پژوهش نیز مربوط به تجزيه وتحلیل داده های جمع آوری شده است. از آنجا که در پژوهش 
حاضر به دنبال رتبه بندی شبکه های استانی از طريق معیارهای عملکردی بوده ايم، روش های 
به  ديگر،  سوی  از  باشند،  برخوردار  بااليی  کارآيی  از  می توانند  چندمعیاره  تصمیم گیری 
دلیل مستند بودن داده های پژوهش و قطعی بودن آنها )که در اصطالح از جنس داده های 
حسابداری هستند( روش های تصمیم گیری چند معیاره قطعی انتخاب شده اند که به دنبال 

بهینه سازی تصمیم گیری و ارائه دقیق ترين رتبه بندی هستند )ژانگ1 و پو2، 2004(.

1. Zhang 2. Pu 
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برمی گیرند  در  را  متنوعی  بسیار  روش های  چند معیاره،  تصمیم گیری  روش های  البته 
با  خود  دکترای  رساله  وفايی  است.  جدی  مسئله ای  خود  آنها  مناسب ترين  انتخاب  که 
عنوان »طراحی يک مدل رياضی براي اندازه گیری کارايی مدل  هاي جبرانی MADM به 
کمک روش تحلیل پوششی داده ها DEA در سیستم امتیازدهی مدل تعالی EFQM« بر 
اين مسئله فايق آمده و اين روش ها را بر اساس مدل سازی رياضی رتبه بندی کرده است. 
 ، FUZZY TOPSIS ، FUZZY AHP ، AHP بر اساس نتايج اين رساله، روش های
TOPSIS و SAW در رتبه های اول تا پنجم قرار دارند و دارای بیشترين میزان کارايی 

هستند. بنابراين با توجه به اينکه در پژوهش حاضر، معیارهای ارزيابی عملکرد از مقیاس 
کمی برخوردارند و از داده های قطعی )برگرفته از مستندات متقن( و نه نظرسنجی استفاده 
 MADMشده است، نمی توان از روش های فازی استفاده کرد بلکه بايد روش های قطعی

را به عنوان ابزار تجزيه وتحلیل داده ها به کار برد؛ همچنین با توجه به اينکه داده های مدل، 
منطبق با جدول توافقی هستند، روش های Saw  و Topsis که از مشهورترين و قوی ترين 
داده ها  تجزيه وتحلیل  ابزار  به عنوان  می روند،  شمار  به  چندمعیاره  تصمیم گیری  متدهای 

انتخاب شده اند.
شکل 1. مراحل انجام پژوهش
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مدل مفهومی پژوهش 
مدل پژوهش شامل متغیرهايی است که در ارزيابی عملکرد محتوايی شبکه های استانی 
رسانه ملی مؤثرند، احصا اين مدل ها و طبقه بندی آنها مدل مفهومی پژوهش را تشکیل 
نسبت  برنامه  ساز  شبکه های  و  حوزه ها  محتوايی  عملکرد  ارزيابی  و  بررسی  می دهد. 
مستقیمی با برنامه ريزی و مديريت پیام و محتوا در رسانه ملی دارد و يکی از مأموريت  ها 
و وظايف اساسی رسانه ملی است. بنابراين بخش مهمی از مدل به معیارهای حاکی از 

محتوای برنامه ها اشاره دارد )مرکز طرح و برنامه ريزی صداوسیما، 1389(.
 به طور کلی، اين مدل از دو بخش شاخص های افزاينده و کاهنده تشکیل شده است. 
محسوب  استانی  شبکه های  قوت  نقاط  که  هستند  شاخص هايی  افزاينده  شاخص های 
می شوند و اين شبکه ها در پی حداکثرسازی آنها هستند ولی شاخص های کاهنده، نقاط 
ضعفی را می نامند که شبکه های استانی درصدد کمینه سازی آنها هستند. داده های شبکه های 

استانی نیز بر اساس شاخص های مدل مفهومی پژوهش جمع آوری و تحلیل شده اند. 
شاخص هايی که در بخش افزاينده مدل قرار دارند، عبارت اند از: میزان پخش، میزان 
بیننده و شنونده، میزان رضايت از برنامه ها، میزان اعتماد به برنامه ها، میزان استفاده از زبان 
محلی و پرداختن به فرهنگ بومی، میزان پرداختن به مشکالت استان؛ شاخص هايی که 
در بخش کاهنده مدل قرار دارند نیز عبارت اند از: تعداد اشکاالت محتوايی، فنی، هنری، 
پخش، ناهماهنگی و جدول پخش يا کنداکتور. شاخص های کاهنده را به دو دسته می توان 
تقسیم کرد: شاخص های محتوايی و شاخص های غیرمحتوايی؛ شاخص های محتوايی کلیه 
اشکاالت مربوط به محتوای برنامه ها از قبیل ترويج تجمل گرايی، رعايت نکردن شعائر 
اسالمی و ... را شامل می شود و اشکاالت غیرمحتوايی که خود شامل اشکاالت فنی، هنری، 
پخش، ناهماهنگی و کنداکتور است، مواردی همچون قطع برنامه ها )فنی(، ناهماهنگی در 
اتاق فرمان )ناهماهنگی(، ضعف در تصويربرداری )هنری(، زمان بندی و ترتیب نامناسب 

برنامه ها )کنداکتور( را در برمی گیرد.
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شکل 2. مدل مفهومی ارزيابی شبکه های استانی صداوسيما

تجزيه وتحليل داده ها
داده هايی که از طريق سه منبع ذکر شده در رسانه ملی و بر اساس مؤلفه های موجود در 
مدل مفهومی پژوهش جمع آوری شده بود، با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره 
)SAW و TOPSIS( مورد تحلیل قرار گرفت و خروجی يا رتبه بندی شبکه های استانی 

به دست آمد. 
پس از اجرای اين دو روش، برای دستیابی به رتبه بندی نهايی شبکه های استانی، با 
توجه به اينکه هر دو روش Saw و Topsis از روش های پارامتريکی هستند که منجر به 
نمره گذاری می شوند، از روش میانگین برای تلفیق نتايج اين دو روش استفاده شد )آذر و 
 Topsis و Saw رجب زاده، 1387(. نتايج رتبه بندی شبکه های استانی بر اساس دو روش

و همچنین رتبه بندی نهايی در جدول 1  ارائه شده است.



 پژوهش هاي ارتباطي/ سال بيست و پنجم/ شماره 2 )پياپي 94( / تابستان941397

جدول 1. نتايج رتبه بندی شبکه های استانی

رتبه نهايیروش  Topsisروش  Sawرتبه

خراسان رضويخراسان رضويخراسان رضوي1

مهابادمهابادگلستان2

ايالمايالمايالم3

زنجانزنجانفارس4

کرمانکرمانمهاباد5

فارسچهارمحال و بختیاريکرمان6

گلستانکردستانزنجان7

کردستانسیستان و بلوچستانکهکیلويه و بوير احمد8

سیستان و بلوچستانفارسکردستان9

کهکیلويه و بوير احمديزدکرمانشاه10

چهارمحال و بختیاريکهکیلويه و بوير احمدسیستان و بلوچستان11

يزداردبیليزد12

اردبیلگلستانآذربايجان غربي13

کرمانشاهلرستانلرستان14

لرستانکرمانشاهاردبیل15

خلیج فارسکیشخوزستان16

خراسان شماليخراسان شماليخلیج فارس17

آذربايجان شرقيخلیج فارسچهارمحال و بختیاري18

بوشهرآذربايجان شرقيآذربايجان شرقي19

آبادانآبادانهمدان20



    95طراحی مدل ارزیابی و رتبه بندی شبکه های استانی صدا و سیما با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره

آذربايجان غربيبوشهربوشهر21

خوزستانمازندرانخراسان شمالي22

کیشسمنانسمنان23

مازندرانگیالنآبادان24

سمنانخوزستانگیالن25

گیالنآذربايجان غربيمازندران26

همدانهمدانمرکزي27

مرکزيمرکزيکیش28

اصفهاناصفهانقم29

قمقماصفهان30

قزوينقزوينقزوين31

را  رتبه  برترين  ايالم  و  گلستان  رضوی،  خراسان  استانی  شبکه های    Saw روش  طبق 
کسب کرده اند. نحوه توزيع عملکرد شبکه ها و داليل احراز رتبه های ياد شده، در ادامه و 
در توضیح میزان اهمیت معیارها شرح داده می شود. بر اساس روش Topsis، شبکه های 
استانی خراسان رضوی، مهاباد و ايالم ، در باالترين رتبه قرار گرفته اند. در رتبه بندی نهايی 
نیز گزينه های برتر و گزينه های ضعیف تر مشابه روش Topsis بوده اند. برای استفاده از 
روش های تصمیم گیری چندمعیاره، به وزن معیارها نیاز است همچنین برای تعیین درجه 
اهمیت معیارها، از دو روش آنتروپی شانون و بردار الندا استفاده شده است. روش آنتروپی 
شانون با الهام از نظريه اطالعات و میزان اطالعات تبادل شده بین دو شاخص و با استفاده 
از فرمول های لگاريتمی ازجمله روش های رياضی وزن دهی به معیارهاست و روش بردار 
الندا ازجمله روش های کیفی وزن دهی به معیارهاست که با نظرسنجی از خبرگان انجام 

می پذيرد )آذر و رجب زاده، 1387(.

ادامه جدول 1
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نمودار 1. ميزان اهميت معيارها و وضعيت شبکه های استانی در معيارها

*منظور از معیار دوم »میزان پرداختن به مشکالت استان« است.

** منظور از معیار سوم »میزان استفاده از زبان محلی و پرداختن به فرهنگ بومی« هست.

همان گونه که نتايج نشان می دهد، به استثنای معیار »میزان پخش«، مجموعه معیارهای 
افزاينده از امتیاز بیشتری نسبت به معیارهای کاهنده برخوردارند. در میان معیارها نیز »میزان 
پرداختن به مشکالت استان« و »میزان استفاده از زبان محلی و پرداختن به فرهنگ بومی« 
تأثیر بسزايی در رتبه بندی شبکه های استانی داشته اند. درواقع به لحاظ محتوايی، کارآمدي 
عملکرد هر شبکه استانی در برنامه ها به تشخیص درست نیازها، تهیه مناسب راه کارهای 
پاسخ به نیازهای مخاطبان و آماده سازی صحیح ابزارها بستگي دارد. چنانچه برنامه های 
شبکه های استانی، صرفًا الگوبرداري از مباحث نظری و يا کپی برداری از شبکه های ملی 
باشند، بی ترديد اهداف مورد نظر را تأمین نخواهند کرد براي مثال، اگر برنامه ای بدون 
توجه به هنجارهاي جامعه و ويژگی های ملي ـ بومي ساخته شود، تنها هدر دادن زمان و 
بودجه سازمان را در پی خواهد داشت. اين مطلب در اهمیت قابل توجه دو معیار ياد شده 
که هم مورد تأيید خبرگان و هم خروجی روش آنتروپی شانون بوده، تأيید شده است. 
شبکه های خراسان رضوی، مهاباد و ايالم که در رتبه بندی نهايی بیشترين امتیاز را کسب 
بهتری دارند. استان های کیش، اصفهان و قم در  نیز وضعیت  اين دو معیار  کرده اند، در 
اين دو معیار عملکرد ضعیفی داشته اند و نیاز به برنامه ريزی محتوايی و برخی اقدامات 
اصالحی جهت بهبود در اين حوزه دارند. در معیار »میزان پخش« از آنجا که معموالً در 
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استان ها مختلف ساعات پخش برنامه ها مشخص و ثابت است لذا روش آنتروپی شانون 
میزان  بین  تمايزی  هست،  معیارها  در  مختلف  گزينه های  تمايز  و  تفاوت  بر  مبتنی  که 
پخش استان های مختلف نیافته و بنابراين به معیار میزان پخش امتیاز اندکی را نسبت داده 
است. در معیار »میزان بیننده و شنونده« که فی حد نفسه معیار مهمی بوده و در صورتی 
که شبکه های استانی در اين معیار امتیاز مناسبی را کسب نموده باشند، با توجه به وجود 
شبکه های سراسری و تنوع برنامه های آنها، حاکی از غنای شبکه های استانی و جذابیت 
آنها برای مخاطبین استانی هست. در اين معیار شبکه های کیش، چهارمحال و بختیاری و 
يزد بیشترين نمره را کسب کرده و شبکه های کهکیلويه و بويراحمد، همدان و قم کمترين 
میزان بیننده و شنونده را داشته اند. در معیار »میزان رضايت« شبکه های استانی آذربايجان 
غربی، کردستان و مهاباد و در »میزان اعتماد« به برنامه ها شبکه های خراسان رضوی، مهاباد 
و آذربايجان غربی بهترين عملکرد را داشته و استان های قم، قزوين، مازندران و لرستان 

عملکرد قابل تأملی داشته و نیاز به بهبود دارند.
معیارهای کاهنده را به طور کلی می توان به دو دسته معیارهای محتوايی و غیرمحتوايی 
فحوای  به  که  می شود  بررسی  اشکاالتی  و  برنامه ها  محتوای  اول،  دسته  در  کرد،  تقسیم  
مطالب و پیامی که از برنامه برداشت شده، مربوط است، برای مثال، اشکاالت متن يا گفتار 
برنامه ها، اطالع رسانی ناقص و يا نادرست، از مصاديق اين معیارها هستند. معیارهای دسته 
پخش،  فنی،  و  هنری  اشکاالت  و  می دهند  پوشش  را  برنامه ها  غیرمحتوايی  حوزه  دوم، 
ناهماهنگی، کنداکتور و مواردی از قبیل قطع و وصل برنامه، تنظیم نبودن رنگ، منطبق 
با محتوای آن، ضعف در تصويربرداری و صدابرداری، ضعف در  نبودن چیدمان برنامه 
تدوين، کارگردانی و ... را دربرمی گیرند. از آنجا که شبکه های استانی نسبت به شبکه های 
سراسری متأخر هستند و توسعه يافتگی کمتری دارند، در معیارهای کاهنده با اشکاالت 
متعددی مواجه اند که نیازمند برنامه ريزی برای رفع آنهاست. وضعیت شبکه های استانی در 

معیارهای کاهنده به اين شرح است:
در معیار »اشکاالت فنی« شبکه های استانی آذربايجان غربی، خراسان رضوی، فارس و 
گلستان، کمترين اشکاالت و شبکه های استانی اصفهان، کهکیلويه و بويراحمد و سیستان 
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شبکه های  هنری«  »اشکاالت  معیار  در  داشته اند.  را  عملکرد  ضعیف ترين  بلوچستان  و 
بوده اند؛ در  برخوردار  اشکاالت  مناسب و کمترين  از عملکرد  بوشهر  استانی گلستان و 
در  داشته اند.  را  اشکاالت  بیشترين  يزد  و  کرمانشاه  غربی،  آذربايجان  شبکه های  مقابل 
»اشکاالت ناهماهنگی« شبکه های استانی مازندران، همدان و گلستان، بهترين عملکرد و 
شبکه های استانی بوشهر، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان عملکرد ضعیفی داشته اند. در 
بلوچستان، فارس، کرمان،  استانی همدان، سیستان و  معیار »اشکاالت پخش« شبکه های 
بويراحمد، يزد و سیستان و  به طور مساوی، کمترين و کهکیلويه و  مازندران  گلستان و 
بلوچستان بیشترين اشکاالت را داشته اند. به طور کلی، در میان معیارهای کاهنده، اشکاالت 
مربوط به پخش برنامه ها بیشترين تعداد را در کلیه شبکه های استانی داشته اند و به همین 
دلیل نیز نیاز به برنامه ريزی و اقدام برای حل نارسايی های اين حوزه دارند. در »اشکاالت 
کنداکتور« شبکه های استانی خوزستان و آذربايجان غربی عملکرد ضعیفی داشته اند و ساير 

شبکه ها تقريبًا در دامنه تغییرات اندک قرار دارند.

بحث و نتيجه گيری
امکانات  و  بودجه  منابع،  تخصیص  و  برنامه ريزی  در  اساسی  ضرورت های  از  يکی 
سازمان ها يی مانند رسانه ملی، وجود سیستم نظارت و ارزيابی است تا با ارائه بازخوردهای 
به موقع، انحرافات عملکردی را در نیل به اهداف سازمانی را برطرف سازد. در مقاله حاضر 
سعی شده است با هدف پاسخگويی به اين نیاز اساسی، چارچوبی منسجم با رويکردی 
باشد،  کاهنده  افزاينده و هم در بر گیرنده شاخص های  فراگیر که هم شامل شاخص های 
برای ارزيابی و رتبه بندی شبکه های استانی رسانه ملی ارائه شود. در مقايسه با پژوهش های 
مشابه، اين مقاله، از روش پژوهش کمی مبتنی بر روش های تصمیم گیری استفاده کرده 
است که نقطه تمايز و تا حدی، مزيت آن نسبت به ساير پژوهش هايی است که رويکرد 
غالب آنها به ويژه در دوره های اخیر، روش های کیفی بوده است. مدل توسعه يافته در اين 
مقاله بر اساس اطالعات دقیق شبکه های استانی اجرا شده است و در خروجی آن عالوه بر 
رتبه بندی نهايی 31 شبکه استانی و محلی که خود می تواند راهنمايی برای برنامه ريزی های 
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مقايسه  امکان  و  ساخته  ممکن  را  شبکه  هر  عملکردی  قوت  و  نقاط ضعف  باشد،  آتی 
آتی  پژوهش های  برای  است.  آمده  فراهم  از شاخص ها  يک  هر  در  يکديگر  با  شبکه ها 
پیشنهاد می شود که شاخص های ارزيابی عملکرد، مورد بازنگری قرار گیرند تا در صورت 
ارزيابی  از ساير روش های  يابند، همچنین می توان  وجود شاخص های جديدتر، توسعه 
عملکرد همچون تحلیل پوششی داده ها نیز برای رتبه بندی شبکه های استانی استفاده کرد.
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