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چکیده
سازمانها براي حفظ و دستیابی به رشد و توسعه در عصر حاضر بایستی ،رسالت و چشم انداز سازمانی خود را مشخص نمایند تا به
هدف نهایی سازمانی برسند .شبکه آموزش که به نوبه خود جزو سازمانهاي رسانهاي محسوب میشود و از مسئولیت اجتماعی
خاصی نسبت به سایر رسانهها برخوردار هست و براي رسیدن به اهداف عالی خود نیازمند برنامهریزي راهبردي متناسب با شرایط
محیطی و رسالتش هست .هدف این مقاله تدوین مأموریت و چشم انداز سازمانی شبکه آموزش سیماي جمهوري اسالمی ایران به
عنوان اولین مرحله برنامه راهبردي هست .براي رسیدن به این هدف افرادي که در حوزهي رسانه و مدیریت آموزشی هم خبرگی
آکادمیک و هم خبرگی تجربی داشتند ،برگزیده شدند و با آنها مصاحبه عمیق صورت پذیرفت .با تجزیه و تحلیل این مصاحبهها به
روش مقوله بندي و کدگذاري ابتدا تعداد 042جمله معنادار شکل گرفت .سپس با کدگذاري مجدد آنها ،به  002جمله معنادار و
مرتبط باهدف پژوهش تقلیل یافتند و در نهایت با بررسی این جمالت و معانی آنها اجزاء بیانیه مأموریت در قالب  00مقوله واجزاء
بیانیه چشم انداز در قالب  3مقوله بیان شده تقسیم شدند .که بر اساس آنها بیانیه مأموریت و چشم انداز شبکه آموزش تدوین شدند.
واژگان کلیدی :چشمانداز ،شبکه آموزش ،صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران ،کدگذاري و مقوله بندي ،مأموریت.

 -0کارشناس ارشد ،رشته مدیریت رسانه ،دانشکده مدیریت و حسابداري دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران( ،نویسنده مسئول) ،پست
الکترونیکjozef.norooz@gmail.com :
 -0اﺳﺘﺎد ،دکتراي مدیریت رسانه ،گروه مدیریت رسانه ،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
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مقدمه
استفاده از رسانهها با انگیزه ها و اهداف آموزشی،
موضوعی نوپیدا نیست .هم مطالعات تاریخی و هم
مشاهدات خارجی این واقعیت را تأیید می کنند .با این
حال توسعه شگفت انگیز وسائل ارتباط جمعی ،تنوع
آن و سرانجام زیرپا گذاشتن مرزهاي جغرافیایی بر
ابعاد و جدیت این موضوع افزوده است .امروزه توسعه
همه جانبه و پایدار ،برنامه و آرمان همه کشورهاست.
همگان نیز اعتراف می کنند که فرهنگ و آموزش زیر
بناي چنین توسعه مطلوبی است و به طبع رسانهها از
تأثیر عمده اي در این زمینه برخوردارند .رسانهها
می توانند با انتقال اطالعات و دانشها ،آموزش و
مهارتها ونفی یا اثبات اندیشهها و آرمآنهاي یک
ملت ،نقش بی نظیري در توسعه در طی مسیر آن ایفا
کنند و به آسانی تمایالت ذهنی شهروندان و نیز روش
و منش زندگی آنان را دستخوش تغییر سازند.
روزنهها ي امید و نگرانی ،هردو ،از همین نقطه باز
میش وند .کارکرد صحیح آموزشی رسانهها میتواند
عامل مؤثري در سرعت وصول به توسعه و منحرف
نشدن مسیر آن داشته باشد ،همان گونه که سوء
استفاده از این توانایی نیز ممکن است به زوال یک
تمدن و تسلط فرهنگی بر فرهنگ دیگر
بیانجامد(اسماعیلی ،0350 ،ص.)02.
صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران براي استفاده
بهینه از ابزار رسانه اي سیما در امر آموزش غیر
حضوري هموطنان و همکاري با آموزش عالی و نیز
براي دستیابی به توسعه آموزشهاي فرهنگی و  ...با
هدف ایجاد فرصتها ي برابر آموزشی در جامعه و نیز
ارائه آموزشهاي عمومی ،تخصصی و مهارتهاي
زند گی ،به فکر ایجاد شبکه اختصاصی آموزش افتاد و
در  7شهریور  0300پخش برنامههاي خود را به
صورت آزمایشی با چهار ساعت برنامه در روز و تنها
براي شهر تهران آغاز کرد .ضمن آنکه پخش رسمی
آن در  03مهرماه  0300بود (معاونت برنامه ریزي
صدا و سیما .)0350 ،شبکه آموزش سیما طی سالهاي
گذشته از لحاظ برنامه اي و اهداف دستخوش تغییرات
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شده است ولی با این حال برنامه ریزي بلند مدت
مدونی براي نظمبخشی به برنامههاي شبکه صورت
نگرفته است .براي هیچ کسی پوشیده نیست که شبکه
تلوزیونی بخواهد در عصر پیش رو برنامه منظم و
هدفمند پیش بگیرد الزم هست که با استفاده از
روشهاي مناسب برنامه ریزي مأموریت ،چشم انداز و
راهبردهاي شبکه مشخص شود .جنبه آموزشی شبکه
نیز بر اختصاصی بودن برنامه ریزي می افزاید که باید
مد نظر قرار گیرد .در این وضعیت مسئلهاي که باعث
انجام این پروژه شد نبود چشم انداز و مأموریت درخور
شبکه آموزش بود که بر آن اساس هم بتواند نیازهاي
مخاطبان را پاسخگو باشد و هم در جهت توسعه
فرهنگی کشور برنامه تولید کند .اهمیت انتخاب
موضوع هم به میزان اهمیت مأموریت و چشم انداز در
سازمآنها بر می گردد چرا که هر سازمانی براي پیشرفت
و رسیدن به اهداف سازمانی خود حتماً برنامههایش را
بر اساس چشم انداز و مأموریت مختص آن سازمان
تنظیم میکند تا به نتیجه مثبتی برسد.
این پیش فرض که بر اساس مشاوره با افراد صاحب
نظر در حوزه رسانه مطرح شده بود ما را بر آن داشت
تا با استفاده از نظرات کارشناسان حوزه رسانه و
مدیریت آموزشی بتوانیم مرحله به مرحله در
برنامهریزي راهبردي شبکه آموزش پیش برویم .به
همین خاطر در این مقاله سعی کردیم اولین و
مهمترینمرحله برنامهریزي راهبردي (مأموریت و چشم
انداز) را تدوین نماییم تا مقدمه اي براي برنامهریزي
بلند مدت شبکه باشد .در واقع بیانیه مأموریت سندي
بادوام از هدف تعریف شده است که سازمان را از سایر
سازمآنها متمایز می کند .همچنین بیانیه مأموریتی که
به طور شفاف بیان شده باشد براي سازمان ضروري
است تا به طور مؤثر باعث ایجاد اهداف ،راهبردها،
سیاستها ،اختصاص منابع و انگیزش کارکنان شود.
چشم انداز نیز بیان صریح از سرنوشتی است که
سازمان باید به آن سمت حرکت کند .آیندهاي است که
براي سازمان به گونههاي مهمی موفقیت آمیزتر و
مطلوبتر از وضع فعلی آن (رضایی.)0304 ،
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مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
دیوید بیانیهي مأموریت را سندي میداند که یک
سازمان را از سایر سازمآنهاي مشابه متمایز مینماید .از
دید آلیسون بیانیهي مأموریت سندي است که بیان می
کند یک سازمان چیست؟ چرا هست؟ چه میکند؟ و به
چه کسی خدمت میدهد (خراسانی طرقی و همکاران،
.)2931
ماموریت نشاندهنده علت یا فلسفه وجودي سازمان و
بیانگر هویت سازمان است .هر سازمان یک ماموریت
دارد ،چه این ماموریت به صورت تدوین شده و مکتوب
باشد و چه نباشد .ماموریت شکلدهنده فعالیت سازمان
و رفتار کارکنان است (اعرابی و خدادادي .)0359 ،اگر
مأموریت یک سازمان را در قالب یک سند مکتوب
کرده و به اطالع ذي نفعان سازمان برسانیم و آن را
فراراه فعالیتهاي سازمان قرار دهیم ،در واقع بیانیه
ماموریت سازمان را تهیه کرده ایم .بنابراین بیانیه
مأموریت جمله یا عبارتی است که بدان وسیله مقصود
یک سازمان از مقصود سازمان مشابه متمایز میشود
(اعرابی.)2939 ،
دس چشم انداز را هدفی به شدت الهام بخش ،کالن و
بلندمدت تعریف میکند (دس ،الپکین و اینسر.)0202 ،
طبق دیکشنري آنالین کمبریج ،چشم انداز توانایی یک
کشور ،جامعه ،صنعت و  ...در به تصویر کشیدن و
ساختن آینده میباشد (النگ و هل النگ.)1222 ،
براي جهت دادن به سازمان رهبر باید یک تصویر
دهنی مطلوب از آینده سازمان داشته باشد .این تصویر،
چشم انداز سازمان میباشد .چشم انداز شرایطی است
مطلوب که در حال حاضر وجود ندارد (کامپ بل و
یانگ.)0550 ،
دانشمندان علم مدیریت ،دیر زمانی است که به موضوع
"مدیریت راهبردي" و نحوه اتخاذ "تصمیمات
راهبردي" توجه خاصی مبذول داشتهاند .مدیریت
راهبردي به سازمان این امکان را میدهد که با شیوهاي
خالق و نوآور عمل کند و براي شکل دادن آینده خود
به صورت انفعالی عمل نکند و بدین گونه سرنوشت
خود را رقم بزند و آینده را تحت کنترل در آورد (دیوید،
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" .)2939تصمیمات راهبردي" اصوالً بر تبادل و
رابطه متقابل بین سازمان و محیط تأکید داشته و هدف
آن ایجاد رابطه مناسب و منطقی بین این دو عامل
است (رحمان سرشت و محب علی .)2931 ،فراز و
نشیب تغییرات فناوري در دهه  0552مدیران را ملزم به
داشتن مهارت و توانمنديهایی کرده است که بتوانند
پاسخگوي بسیاري از مسایل باشند .براي آنکه مدیر
کارآمد در وضعیتهاي مختلفی که ناشی از تغییرات
سریع محیط رقابتی است بتواند اقدامی صحیح به عمل
آورد ،باید از رویکرد راهبردي پیروي کند .همین امر
سبب شده است تا از دیرباز تفکر راهبردي به عنوان
عنصري اساسی براي تداوم حیات سازمان به حساب
آید.
تدوین مأموریت ،تحلیل و بررسی محیط ،تعیین اهداف
و تعیین و اولویتبندي راهبردها به شدت متأثر از مبانی
نظري و پاردایم حاکم است که «جهتدهی و معنا
بخشی» به تمامی مراحل فرآیند مدیریت راهبردي و
خروجیهاي آن ،یعنی راهبردهاي رسانه و تأثیرات
مطلوب بر جامعه را برعهده دارد و بر نگرشها،
گرایشها ،رویکردها و ارزشهاي حاکم بر رسانه و
مدیران و مالکان آن تأثیر معنادار و تعیینکننده
میگذارد.
هنري مینتزبرگ ( )0505مکاتب برنامهریزي راهبردي
را به طور کلی به دو دسته تقسیم کرده است .دسته اوّل
را مکاتب تجویزي یا پیشتدبیري و دسته دوّم را
مکاتب توصیفی یا تجربی – انطباقی مینامد .مکتب
اوّل معتقد بر طراحی رسمی و پیشبینی تدابیر تحلیلی
براي هدفهاي بلند مدت و دسته دوّم متکی بر اقدام
به موقع و منطبق با شرایط جاري و تقریباً اعمال تدابیر
غیر رسمی و خلقالساعه است (علی احمدي و دیگران،
.)0309
در این پژوهش از مکتب پیکربندي که برگرفته از
مکتب اصلی تلفیقی است ،براي تدوین مأموریت و
چشم انداز مطلوب براي شبکه آموزش سیما استفاده
شده است .مکتب پیکربندي حدوداً در سال  0592ایجاد
گردید و در دهه  0502توسعه یافت .در واقع این مکتب
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تمام مکاتب دیگر را دربر میگیرد .اندیشمندانی چون
مینتزبرگ ،چندلر ،میلز و اسنو در شکل دادن به این
مکتب نقش داشتهاند.

تدوینشده براي شبکه اولویتبندي شده است (پاکدل،
 ،0307ص.)07 .
دومین پژوهشی که توسط خانم منصوري پور با موضوع
"تدوین راهبردهای برتر برای شبکه مستند

پیشینه پژوهش
در مورد موضوع مورد بحث یعنی زمینههاي تدوین
مأموریت و چشم انداز سازمان رسانه اي ،طرحهاي
تحقیقاتی محدودي به اجرا در آمده است که هر یک از
آنها به بخشی از موضوع اشاره نمودهاند .عالوه بر
پژوهشهاي نظري ،تحقیقات دانشگاهی دیگري از طرف
دانشجویان در مقطع دکتري و کارشناسی ارشد در حوزه
مدیریت و برنامه ریزي راهبردي ،انجام گرفته است که از
زوایاي مختلف با موضوع تحقیق ارتباط داشته و در این
مقوله مورد مالقه قرار میگیرد اما آنچه الزم به توضیح
است ،آن است که تحقیق حاضر براي اولین بار در
خصوص شبکه 7انجام میگیرد و محقق سعی نموده
نگرش ویژه و جدیدي به موضوع مورد بحث داشته باشد.
در این راستا پژوهشهاي مشابهی که در سطوح دکتري و
کارشناسی ارشد در داخل و خارج کشور انجام شده است
به شرح ذیل ارائه میگردد.
اولین پژوهشی که در خصوص تدوین راهبرد براي
شبکه سیما انجام شده است میتوان به موضوع
"تدوین راهبردهای مطلوب برای شبکه

سیمای جمهوری اسالمی ایران" انجام شده
بود حاکی از این بود که ضمن بررسی وضع موجود
سیما و تبیین وضع مطلوب شبکه مستند ،بیانیههاي
مقاصد آرمانی 02 ،مورد اهداف راهبردي و 5راهبرد برتر
براي رسیدن به آنها در این واحد راهبرديِ معاونت
سیماي جمهوري اسالمی ایران تدوین ،اولویتبندي
شده بودند .روش گردآوري اطالعات به صورت
مصاحبه با خبرگان (افراد مطلع) بود که به صورت
هدفمند انتخابشده بودند و روش تحلیل نیز به جهت
اینکه پژوهش کیفی بوده در حین گردآوري اطالعات
با ابزار  swotتحلیل شده است .همچنین جامعه آماري
که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته بود ،اساتید
مطرح تولید تلویزیونی مستند ،اساتید برجسته در حوزه
مدیریت راهبردي و رسانه و همچنین مستندسازان
مطرح کشوري و تهیهکنندگان برجسته بوده است که
 00نفر به عنوان نمونه از بین آنها انتخابشده بودند
(منصوري پور.)0350 ،
در پژوهش دیگري تحت عنوان "تدوین

تلویزیونی پرس تی وی جمهوری اسالمی
ایران " اشاره کرد که توسط حمیدرضا پاکدل()0309
در قالب پایاننامه کارشناسی ارشد انجام شده است.
مسئله اصلی این تحقیق دستیابی به مطلوبترین
راهبردهاي شبکه تلویزیونی بینالمللی پرس تیوي
بود .این تحقیق با استفاده از روش دلفی و با بهرهگیري
از الگوي برنامهریزي راهبردي دیوید انجام پذیرفته بود
که نتیجه این پژوهش نشان داد که نقاط قوت این
شبکه از نقاط ضعف آن بیشتر است و تهدیدات نیز از
فرصتهاي شبکه بیشتر هست که در نتیجه آن
راهبردهاي رقابتی مناسبترین راهبردها براي شبکه
پرس تی وي تشخیص دادهشده و راهبردهاي

راهبردهای مطلوب شبکه چهار سیمای
جمهوری اسالمی ایران" که توسط احمد اردشیري
در قالب پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه صدا و
سیماي جمهوري اسالمی ایران انجام شده بود مبین
این مطلب است که ارتباط و تعامل کارا و اثربخش با
مخاطب و دومی ،تولید برنامههاي گفتگو محور
استاندارد بر اساس نیاز روز جامعه و مخاطبان به عنوان
راهبردهاي مطلوب شبکه چهار هستند .روش گردآوري
اطالعات در این پژوهش به صورت مصاحبه با خبرگان
(افراد مطلع) بود که به صورت هدفمند انتخابشده
بودند و روش تحلیل نیز به جهت اینکه پژوهش کیفی
بوده در حین گردآوري اطالعات با ابزار  swotتحلیل
شده است (اردشیري.)0350 ،
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در هرسه پژوهش بیان شده ،تدوین مأموریت و چشم
انداز به عنوان مقاصد آرمانی و مرحله اي از برنامه
ریزي راهبردي تلقی شده است.
آقاي خراسانی طرقی به کوشش همکاران پژوهشی
متفاوتی تحت عنوان "مأموریت و چشم انداز
سازمانی سبز" انجام داده بود .در این پژوهش با
تحلیل محتواي چشمانداز و مأموریت شرکتهاي برتر
ایرانی و خارجی میزان توجه آنها را به ابعاد اجتماعی،
زیست محیطی و اخالقی بررسی کرده بودن .در این
خصوص ابتدا  022شرکت برتر معرفی شده توسط
وزارت صنایع و معادن به عنوان شرکتهاي برتر
ایرانی انتخاب شده و همچنین  022شرکت برتر
معرفی شده توسط نشریه فورچون به عنوان
شرکتهاي برتر خارجی در نظر گرفته شدند و با
مراجعه به وبسایت شرکتها ،به بیانیه چشم انداز و
مأموریت آنها دسترسی پیدا کرده بودند .نتایج پژوهش
فوق مبین این مطلب بود که شرکتهاي ایرانی در
تدوین بیانیه چشمانداز خود ،توجه کمی به ویژگی سبز
بودن داشتهاند؛ در تدوین بیانیه مأموریت خود نیز فقط
به بعد مسئولیت اجتماعی اهمیت داده اند .شرکتهاي
برتر خارجی نیز در تدوین بیانیههاي چشمانداز و
مأموریت خود فقط مقوله مسئولیت اجتماعی را در نظر
گرفته و به مسایل زیست محیطی و اخالقی توجه الزم
را نداشته اند.
در پژوهش دیگري نیز آقایان کریمی قهرودي،
فشارکی و نظامیپور با پیش فرض قرار دادن نیاز
سازمآنها به استفاد از فرصتهاي عصر حاضر که عصر
اطالعات و دانایی است و همچنین رفع چالشها پیش
رو حاصل از این عصر در پژوهشی تحت عنوان
"تدوین چشمانداز و الگوی بلوغ توسعه فناوری
اطالعات و ارتباطات سازمان در افق  1121با

رویکرد آینده نگاری" سعی در پاسخگویی به سوال
اصلی وضعیت مطلوب و چشم انداز فاواي ودجا در افق
 0424کردند .در تدوین این چشم انداز 39 ،نفر از
مدیران و خبرگان فاواي ودجا و نیروهاي مسلح و نیز
خبرگان دانشگاهی در قالب یک پانل اصلی خبرگان و
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ذینفعان و چهار گروه پشتیبان مشارکت داشتند .نتیجه
پژوهش نشان داد که ودجا در افق چشم انداز0424
بدنبال تحقق سازمان شبکه محور مشارکتی (تحقق
عملی راهبرد هسته و شبکه ،خلق مشترک و هم
تکاملی با بخش ملی) و توسعه قلمرو خود به پشتیبانی
بر خط از امنیت ملی (کسب و کار در زیست بوم
دیجیتال امن و بومی) است .همچنین به منظور ترسیم
مسیر تحقق چشم انداز با استفاده از چارچوب نوین
معماري سازمانی سرویس گرا و معماري محاسبات
ابري ،الگو و مراحل بلوغ توسعه فاوا در چهارالیه کسب
و کار ،سیستم ،سکو و زیر ساخت تبیین و تشریح شده
است.
روششناسی پژوهش
هدف این پژوهش تدوین مأموریت و چشم انداز
سازمان رسانه اي با مطالعه موردي شبکه آموزش سیما
بوده است .براي دستیابی با این هدف الزم بود به
متخصصانی که سالها در حوزههاي مدیریت راهبردي،
مدیریت آموزشی و رسانه و همچنین مدیران ارشد
رسانه ملی فعالیت داشتند رجوع شود .و در تدوین
مأموریت و چشم انداز شبکه آموزش از نظرات آنها
استفاده کنیم .براي این منظور از یک رویکرد کیفی
پژوهش به نام مصاحبه با افراد مطلع بهره گرفتیم .از
آنجا که طبق نوشته محمدپور دریک پژوهش کیفی به
روش مصاحبه با افراد مطلع ،با حدود 02نفر از
گروههاي مختلفِ جامعه مورد مطالعه ،به صورت
متناسب ،نتایج معنادار خواهد بود (محمدپور.)2931 ،
در این پژوهش حجم نمونه به طور کامل از پیش تعیین
نشده بود و گردآوري دادهها تا زمانی ادامه یافت که
عناصر اساسی مطالعه به حد اشباع رسیدند ،یعنی تا
زمانی که افراد نمونه ،دیگر چیزي به دادهها اضافه
نکردند .به این ترتیب با  09نفر مصاحبه شد که بین
حداقل  39سال تا حداکثر  99سال سن دارند و سابقه
فعالیت حرفهاي آنان به طور رسمی بین  02تا بیش
از 32سال بود 9 .نفر از صاحب نظران اساتید دانشگاهی
بودن و 02نفر دیگر ،از مدیران ارشد و صاحب نظران

21

رسانه ملی و شبکه آموزش بودند .نمونهگیري به شیوه
هدفمند صورت پذیرفت ،بدین معنی که براي مطالعه،
آن دسته از افراد انتخاب شدند که داراي تجربه کافی
در حوزه مدیریت آموزشی و رسانه به ویژه تلویزیون
بوده و همچنین تجربه تدوین راهبرد را هم داشتند.
براي گردآوري اطالعات از روشهاي کتابخانهاي و
میدانی در کنار هم استفاده شده است .در روش
کتابخانهاي از شیوه تحلیل محتوا و بررسی اسناد
باالدستی استفاده شده و در مجموع روشهاي میدانی
نیز از روش مصاحبه با خبرگان و استفاده شده است چرا
که مصاحبه یکی از روشهاي کیفی تحقیق است که
بسیار منعطف بوده و توانایی ایجاد اطالعات بسیار
عمیقی را دارد (دانایی فرد ،الوانی و عادل آذر.)0350 ،
و دومینیک میگویند :مفاهیم اعتبار و پایایی هنگامی
که با دادههاي کیفی سر و کارداریم داللتهاي ضمنی
دیگري دارند و با وجودي که به گونهاي متفاوت مطرح
است ،به هیچوجه اهمیت کمتري ندارد .آنان به جاي
تأکید بر پایایی و روایی ،قابلیت اعتماد طرحهاي
پژوهش کیفی را مطرح میکنند .آنان چهار عامل را
که به مدد آنها اعتماد سازي میشود ،چنین خالصه
میکنند - :استفاده از چند روش براي گردآوري دادهها
 بازرسی مسیر کسب اطالعات  -وارسی از سوي افرادتحت بررسی  -دقت و صداقت گروه پژوهشی
(ویمرودومینیک.)2931 ،
براي تجزیه و تحلیل دادههاي به دست آمده از
مصاحبه عمیق نیز ،از استدالل منطقی و روش کد
گذاري و مقوله بندي استفاده شده است .تحلیل
دادههاي مصاحبه با اولین مصاحبه شروع شده بود و
مطالب ضبط شده ،روي کاغذ پیاده سازي و کدگذاري
میشد .روش کدگذاري و مقوله بندي مراحلی داشت
که به شکل زیر می توان بیان کرد:
در مرحله اول پس از پیاده شدن متن
•
مصاحبهها پژوهشگر به خواندن کلیه توصیفات
شرکتکنندگان به منظور درک و هم احساس شدن با
آنها پرداخت که به منظور دستیابی به این امر ،چندین
بار متن مصاحبهها را با دقت و تأمل مطالعه نمود.

مطالعات رسانهای  /سال سیزدهم  /زمستان 1931

در مرحله دوم پژوهشگر واژهها و جمالت
•
مرتبط با عوامل راهبردي مورد نظر را از متن مصاحبهها
استخراج نمود.
در مرحله سوم محقق تالش نمود که به هر
•
یک از جمالت استخراجشده ،مفهوم خاصی بخشد
پس از کدگذاري و مفهوم بخشی به جمالت
•
مهم به مرحله 4مقولهبندي رسیدیم
در این مرحله سازماندهی معانی دستهبندي
•
شده به صورت دستههاي موضوعی در قالب زیر
مضمونها و مضمونهاي ظهور یافته انجام گرفت
به ترتیب نتایج براي استخراج جمالت معنی داري از
دادههاي تحت مطالعه پرداخته شد.
یافتهها
براي تدوین بیانیههاي مقاصد آرمانی (چشمانداز و
مأموریت) شبکه آموزش سیما ،ضمن بررسی اسناد
باالدستی و مطالعه تطبیقی ،مصاحبهاي با افراد مطلع
انجام گردید و اطالعات جمعآوري شده در مقولههاي از
پیش تعیینشده سازماندهی شد و طی جلسهاي که
با مدیران شبکه آموزش سیما تشکیل گردید ،اطالعات
جمعآوري شده به بحث گذاشته شد و بر اساس آن
بیانیههاي مقاصد آرمانی تدوین گردید.
الف) بیانیه مأموریت
در این قسمت ابتدا اجزاي مؤثر در تعیین بیانیه
مأموریت بر اساس مقولههاي استاندارد تدوین مأموریت
و مطالعه تطبیقی تلویزیونهاي آموزشی جهان جهت
مرتبط سازي مقولهها با شبکه آموزش مشخص شده
است .اجزاء بیانیه مأموریت با تأیید تیم راهبردي در
قالب  02مقوله مشخص شدند .و جهت جمعآوري
اطالعات این مقولهها در قالب  02سؤال از مصاحبه
شوندهها پرسیده شد .این سؤاالت عبارتاند از:
• فلسفه وجودي شبکه آموزش چیست؟
• وضعیت موجود شبکه آموزش را چگونه میبینید؟
• مسئولیت اجتماعی و وظیفه اصلی شبکه آموزش
چیست؟
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• محصوالت (کاالها و خدمات) عمده شبکه
آموزش چیست؟
• مخاطبان شبکه آموزش چه کسانی باید باشند
است؟
• قلمرو فعالیتی شبکه آموزش از لحاظ جغرافیایی و
موضوعی چیست؟
• وجه متمایز شبکه آموزش نسبت به سایر شبکهها
کداماند؟
• نیروي انسانی شبکه آموزش باید چه ویژگیهایی
داشته باشند؟
• فنآوري و امکانات فنی مناسب براي فعالیت
شبکه آموزش چیست؟
• شاخصهاي رشد و بقاي شبکه کداماند؟
اطالعاتی که بر اساس سؤاالت فوق از مصاحبه با
خبرهها به دست آمدند پس از پیادهسازي و کد گذاري
ابتدا تعداد 002جمله معنادار شکل گرفت .سپس با
کدگذاري مجدد آنها ،به  000جمله معنادار و مرتبط
باهدف پژوهش تقلیل یافتند و در نهایت با بررسی این
جمالت و معانی آنها در قالب  00مقوله بیانشده تقسیم
شدند که سهم هر کدام از این مقولهها در نمودار 2
آمده است.
در خصوص اسناد باالدستی نیز به خاطر مباحث کالن
مطرحشده در اسناد و در برگیري کلی سازمان صدا و
سیما مقولهها در  9قالب تعریف شدند که بر اساس آن
اطالعات به صورت منسجم در آن مقولهها تقسیمبندي
شدند .این  9مقوله عبارت بودند از:
• فلسفه وجودي شبکه
• وظایف آموزشی صدا و سیما
• موضوع و محتویات پیام
• نیروي انسانی سازمان
• ارزشهاي محوري سازمان
• شاخص رشد سازمان
که بر اساس بررسیهاي صورت گرفته  39جمله
معنادار مرتبط با شبکه آموزش به دست آمدند که هر
کدام بنا به معناي خود در  9مقوله فوق سازماندهی
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شدند که در نمودار  1به فراوانی هر یک از مقولهها
پرداخته شده است.
ب) بیانیه چشمانداز
در این مرحله سعی شد بر اساس سؤاالت ذیل موقعیت
مطلوب شبکه آموزش در قلمروي تخصصی و برد
رسانهاي خود در مقایسه با سایر شبکههاي تلویزیونی
مشابه مشخص شود.
سؤاالت و مقولههایی که براي تدوین چشمانداز براي
شبکه آموزش الزم هست عبارتاند از:
• مسئولیت اجتماعی شبکه آموزش چیست؟
• ما میخواهیم طی پنج سال آینده به کجا برسیم؟
• جایگاه مطلوب شبکه آموزش در پنج سال آینده
کجا خواهد بود؟
اطالعاتی که بر اساس سؤاالت فوق از مصاحبه با
خبرهها و مطالعه اسناد باالدستی به دست آمدند پس از
پیادهسازي و کد گذاري ابتدا تعداد 92جمله معنادار
شکل گرفت .سپس با کدگذاري مجدد آنها ،به 00
جمله معنادار و مرتبط باهدف پژوهش تقلیل یافتند و در
نهایت با بررسی این جمالت و معانی منها در قالب 3
مقوله بیانشده تقسیم شدند که سهم هر کدام از این
مقولهها در نمودار  9آمده است.
نکته قابل تأملی که در این نمودار دیده میشود این
است که فراوانی مسئولیت اجتماعی نیست به سایر
بیشتر هست و دلیل آن این است که مقوله مسئولیت
اجتماعی هم براي بیانیه مأموریت مورد نیاز هست و
هم براي بیانیه چشمانداز.
ج) بیانیه ارزشها
از آنجا که ارتباط ساختار آموزش با جامعه و فرهنگ
عمومی ارتباطی تنگاتنگ است و از ویژگیهاي
برجسته فیلم آموزش فرهنگسازي و آگاهی بخشی
است ،بنابراین تعیین دقیق و بیان اصول اخالقی حاکم
بر محیط کار ،باورها ،ارزشها و اصولِ اخالقیِ حاکم
بر محتواي تولیدي از اهمیت ویژهاي برخوردار است.
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با مطالعه اسناد باالدستی معیارهایی براي تدوین بیانیه
ارزشها به دست آمد و براي تعیین ارزشهاي حاکم بر
شبکه آموزش سیما ارزشهاي مورد نظر را در قالب
سؤال زیر از افراد نمونه پرسیدیم.
 چه باورها ،ارزشها و اولویتهاي اخالقی بنیادي
باید در شبکه آموزش سیما حاکم باشد؟ (ارزشها در
حوزههاي :حرفهاي ،سازمانی،مذهبی و انسانی)
 نقش و جایگاه اصول و ارزشهاي دینی و
انقالبی در شبکه آموزش چگونه است؟
اطالعاتی که بر اساس سؤاالت فوق از مصاحبه با خبرهها و
مطالعه اسناد باالدستی به دست آمدند پس از پیادهسازي و
کد گذاري ابتدا تعداد  00جمله معنادار در خصوص
ارزشهاي شبکه آموزش شکل گرفت .سپس با کدگذاري
مجدد آنها ،به  00جمله معنادار و مرتبط باهدف پژوهش
تقلیل یافتند و در نهایت با بررسی این جمالت و معانی آنها
در قالب  3مقوله بیانشده تقسیم شدند که سهم هر کدام از
این مقولهها در نمودار  4آمده است.
بر اساس اطالعات به دست آمده از مصاحبهها و اسناد
باالدستی در خصوص بیانیه مقاصد آرمانی مجموعاً
 000جمله معنادار در  04مقوله سازماندهی شدند
سپس با بررسی نهایی این جمالت و معانی آنها ،سعی
شد جملههاي کلیدي ،گزینش شوند و به عنوان  70زیر
مضمون اصلی پژوهش انتخاب شدند که در جدول -4
 0آورده شده است.
از این  04مقوله  02مورد مربوط به اجزاء بیانیه
مأموریت هست3 ،مقوله (که یک مورد با اجزاء بیانیه
مأموریت مشترک هست) براي اجزاء بیانیه چشمانداز
بوده و  0مقوله انتهاي جدول ذیل نیز مربوط میشود به
بیانیه ارزشهاي شبکه آموزش .در ادامه به صورت
اجمالی به مقولهها اطالعات جمعآوري شده در
خصوص آنها آورده شده است.
نتیجهگیری و پیشنهادها
به باور همه متخصصان "امور رسانه و فرهنگ"،
رسانهها به ویژه تلویزیون ،از مهمترین منابع تولید
فرهنگ و فرهنگسازي به شمار می روند .شرایط
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دنیاي کنونی به گونهاي رقم خورده که رسانهي
تلویزیون ،به عنوان رسانهاي فرهنگساز و تربیتکننده،
در امور تربیتی و فرهنگسازي همچون خانواده و
مدرسه عمل میکند .تلویزیون وظایفی دارد که وظیفه
آموزشی آن از مهمترینوظایف آن به شمار می رود به
همین دلیل صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران به
خاطر اهمیت آموزش تلویزیونی و نیاز جامعه به
آموزش ،در سال  0300شبکه تخصصی آموزش را
راهاندازي کرد .با توجه به فاصله  00ساله از تدوین
مأموریت شبکه و نیاز روزافزون جامعه به آموزش ،در
این پژوهش سعی گردید بیانیهي مأموریت و چشم انداز
شبکه آموزش بر اساس روش علمی روز تدوین گردد.
این پژوهش در مسیر روششناسی برنامهریزي
راهبردي ،حرکت از "ترسیم چشمانداز" تا "تدوین
مأموریت" ،صورت پذیرفت .در این پژوهش ابتدا بر
اساس آراي متخصصان و افراد مطلع در خصوص
وضعیت موجود و مطلوب شبکه آموزش اطالعاتی به
دست آمدند که بر اساس آن مقولههاي بیانیههاي
مقاصد آرمانی شبکه (بیانیهي مأموریت ،چشم انداز و
ارزشها) مشخص شدند و سپس در جلسهاي با مدیر
شبکه آموزش و مدیران ارشد سیما با استفاده از روش
کدگذاري و مقوله بندي ،بیانیه مأموریت ،چشم انداز و
ارزشها به شرح زیر تدوین شدند.
بیانیه مأموریت؛ شبکه آموزش ،شبکهاي تخصصی در
حوزه آموزش است که بنا به اهمیت آموزش در
آموزههاي دینی و فرهنگ کشورمان ،شبکه آموزش،
شبکه اي تخصصی در حوزه آموزش می باشد که بنا به
اهمیت آموزش در آموزههاي دینی و فرهنگ
کشورمان ،در بین سایر شبکههاي سیما از امتیاز قابل
توجهی برخوردار است .تنها شبکه تلوزیونی است که
به صورت اختصاصی به آموزش می پردازد .شبکه 7از
شیوههاي مختلف آموزشهاي مستقیم و غیر مستقیم و
در بخشهاي مختلف رسمی و عمومی و تخصصی و
مهارتی جهت توانمند سازي افراد جامعه در حل مسائل
روز و فرهنگسازي زندگی شهروندي و نحوه برخورد با
پیشرفتهاي تکنولوژي ،برنامه سازي خواهد کرد.
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شبکه آموزش با توان ارائه خدمات آموزشی برتر در
ارتقاء سطح فرهنگی جامعه قدم برداشته و با ایجاد
جوي ،صمیمی و دوستی در سازمان و اتکاء بر نیروي
انسانی متخصص و باتجربه ،به عنوان ارزشمندترین
سرمایه خود و با بهرهگیري و همکاري با نهادهاي
آموزشی کشور ،همواره در جهت تولید برنامههاي متنوع
آموزشی در جهت پاسخگویی به نیازهاي آموزشی مردم
تالش نموده و حضوري فعال در ارتقاي مهارت زندگی
مخاطبان خواهد داشت.
بیانیه چشم انداز؛ شبکه آموزش در نظر دارد تا با ایجاد
سازمانی پویا و دانشمحور و بکار گیري منابع انسانی
خالق از امکانات فنّاورانه شبکه در جهت تولید
برنامههاي آموزشی متنوع ،جذاب و مورد نیاز جامعه
حاضر استفاده نماید و مکمل نهادهاي آموزشی باشد و
بنا به پیشرفتهاي سریع جامعه و ورود فناوريهاي
نوین به جامعه ،در مخاطبان توانایی مواجهه با این
فناوريها را نهادینه سازد.
بیانیه ارزش شبکه؛ تعهد و وفاداري به سازمان عامل
موفقیت کارکنان و سازمان هست.
• صداقت ،امانتداري ،خیرخواهی ،وجدان کاري،
انضباط ،رازداري ،رعایت کرامت انسانی و تکریم جامعه
هدف فضایل اخالقی کارکنان است.
• با مشارکت و انتقال دانش و تجربه میتوان بستر
را براي خالقیت و نوآوري آماده ساخت.
• توجه به نیاز ،مصلحت و میل مخاطب در امر
سیاستگذاري و برنامهسازي
عدالت محوري ،قانونمندي و مسئولیتپذیري جایگاه
سازمان را تحکیم میبخشد..
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Definition of Mission and Vision of Media Organizations. Case study:
learning (Amozesh) Channel of Islamic Republic of Iran Broadcasting

Yousef Nourooz Gandoshemin, Taher Roshandel Arbatani,

Abstract
Nowadays, if organizations pursue sustain growth and development, they have to
consider the definition of mission and vision. Amoozesh channel as a media
organization take a great social responsibility and to meet its high goals and objectives
needs to strategic planning which considers environmental fluctuation and complexity.
The goal of this research is to define mission and vision of amoozesh channel of Islamic
republic of Iran broadcasting as the first step of strategic planning. To achieve this goal,
this research uses in-depth interviews with executives of media organizations and
academics. These interviews had analyzed with codifying and categorizing of 240
meaningful sentence. Repeating codifying reduces these sentences to 120 relevant
sentences. After that, the analysis of these sentences resulted in 11 categories for
mission framework and 3 category for vision platform. Finally, this categories shaped
the mission and the vision of Amoozesh channel.
Keywords: Mission, Vision, Amoozesh channel, Islamic republic of Iran broadcasting,
Codifying and categorizing.

