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نقش مدیریت رسانه ای تولیدات تلویزیونی  
 برانتخاب شناختی برنامه ها 

از سوی مخاطبان

چکید�ه
است.  پیچیده  فرایندی  نهایی  تلویزیون می بینیم محصول  رسانه ای همچون  در  آنچه 
سازمان های  درونی  قوانین  و  قواعد  براساس  و  گسترده  فعالیت های  از  مجموعه ای 
رسانه ای که برنامه ها توسط آدم های مختلف با سالیق و عقایدگوناگون تولید می شوند. 
ساختار های  درگیر  است  مدنظر  تلویزیون  تحقیق  این  در  که  رسانه ها  دست اندرکاران 
سازمانی، فرهنگ شغلی و حرفه ای و نیز بازخورد از طرف مخاطبان خود هستند، به این 
ترتیب این عوامل بر فرایند تولید در رسانه ای عمومی همچون تلویزیون تأثیرگذار است. 
از این رو توجه به مسئله مخاطبان و انتخاب آگاهانه برنامه های تلویزیونی از سوی آنان 
مسئله مهمی است که تاکنون به آن پرداخته نشده و در تحقیقات حوزه تلویزیون فقدان 

این نوع بررسی احساس می شود.
در این تحقیق پژوهشگر می کوشد تا نقش سبک های مدیریت رسانه ای تولیدات تلویزیونی 
را بر انتخاب شناختی برنامه ها ازسوی مخاطبان بررسی کند، همچنین میزان بهره مندی، 

استفاده و اعتماد مخاطبان نسبت به این رسانه )تلویزیون( را مشخص نماید.
جامعه آماری تحقیق شهروندان مناطق 22گانه شهر تهران بوده است، که با استفاده از 
روش نمونه گیری تلفیقی و ترکیبی با دو تکنیک چند مرحله ای و سهمیه ای استفاده شد. 
بدین صورت که ابتدا از میان مناطق 22گانه شهر تهران 5 منطقه )مناطق 1، 22، 18، 3 
و 7( به تصادف انتخاب، سپس حجم نمونه به صورت سهمیه های مساوی میان این پنج 

منطقه تقسیم شد.
مدیریت  سبک  سه  نقش  به  نسبت  پاسخگویان  که  می دهد  نشان  تحقیق  یافته های 
رسانه ای اقتدارگرا، لیبرال و مسئولیت اجتماعی تولیدات تلویزیونی بر انتخاب شناختی نظر 
مثبت دارند. همچنین یافته ها نشان می دهد که باال بودن یا پایین بودن میزان تحصیالت 

پاسخگویان بر انتخاب شناختی برنامه های تلویزیونی از سوی ایشان نقشی ندارد.
واژگان�کلید�ی

 مدیریت رسانه، تولیدات تلویزیونی، انتخاب شناختی، مخاطبان

دکترسید�رضا�نقیب�السادات��
دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی
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مقدمه
از  یکی  ــه ای  رســان ســازمــان هــای  ــروزه  امـ
پیچیده ترین و قابل مطالعه ترین سازمان های 
جهانی به شمار می روند. در عین حال، نقش 
هر  رسانه ای  سازمان های  در  مدیریت  ویژه 
در  این  و  می شود  نمایان  پیش  از  بیش  روز 
حالی است که تئوری پردازی و مدل سازی در 
از یک  این زمینه کمتر صورت گرفته است، 
در  رسانه ای  سازمان های  جایگاه  و  نقش  سو 
حیات اساسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
بزرگ  منابع  از  یکی  به  را  آن ها  حکومت ها، 
قدرت در جوامع تبدیل کرده است و از سوی 
نوآورانه  و  نوین  کارگیری شیوه های  به  دیگر 
مدیریت، کارکرد و کارایی سازمان های پیچیده 
با دشواری  از قبل  رسانه ای را هر روز بیشتر 

روبرو ساخته است.
مشابهت های  وجود  با  رسانه ای  سازمان های 
فراوان با دیگر سازمان های معرفتی و آموزشی 
و  متمایز  بقیه  از  را  آن  دارد که  ویژگی هایی 

برجسته می سازد.
انتشار انواع معرفت به جای تولید و توزیع نوع 
خاصی از معرفت، فعالیت در یک سپهر عمومی 
اعضای  همه  دسترس  در  می شود  باعث  که 
جامعه باشد و اثرگذاری بر تعداد بیشتری از 
مردم و اختصاص وقت و زمان بیشتری از آن ها 
به خود؛ بنابراین ارتباطات رسانه ای در مقایسه 
با ارتباطات گفتاری و میان فردی و گروهی با 
فراتر رفتن از محدودیت زمان و مکان و تولید و 
اشاعه معنی، نمادها و نشانه  ها، در گستره وسیع 
به شکل گیری حدود و ثغور محیط نمادینی که 

در آن زندگی می کنیم کمک می کند.
لذا سازمانی با این دامنه و گستردگی نیازمند 
به کارگیری اصول و قواعد مدیریت علمی است 
تا فرایند تولید، توزیع و معرفت را مدیریت کند.

کلی  اصول  رعایت  با  سازمانی  هر  مدیریت 
و  اختیار  کار،  تقسیم  شامل؛  که  مدیریت 
منافع  اولویت  رویه،  وحدت  نظم،  مسئولیت، 
سلسله  کارکنان،  خدمات  جبران  سازمانی، 
کارگروهی  رویه  و  خالقیت  و  ابتکار  مراتب، 

است سعی می کند تا به اهداف و استراتژی های 
کوتاه مدت و بلند مدت خود دست یابد.

اجرای  بر  عالوه  رسانه ای  سازمان های  در  اما 
چنین اصول کلی مدیریتی برای دستیابی به 
اهداف خود به دلیل نوع عمل و پیچیدگی هایی 
سبک  باید  دارند  خود  سازمانی  نظام  در  که 
خاص مدیریت رسانه ای را نیز الگوی کار قرار 
دهند، از این رو سازمان رسانه ای در یکی از 
سبک  آمرانه،  )سبک  مدیریتی  سبک  چهار 
سبک  و  اجتماعی  مسئولیت  سبک  لیبرال، 

توسعه گرا( قرار می گیرد.
عالوه بر آن سازمان رسانه ای واحدی مستقل 
با دیگر  باید از یک سو  از جامعه نیست، لذا 
و  اجتماعی  سیاسی،  اقتصادی،  سازمان های 
فرهنگی ارتباطی متوازن و معقول برقرار کند 
و از سوی دیگر به شناخت آرای مخاطبان و 

توجه به شیوه های صحیح اقناع بپردازد.
رسانه )فرستنده( و مخاطب )گیرنده( دو کفه 
تأثیر متقابل و  بر هم  ترازو هستند، که  یک 
مستقیم می گذارند در صورت تغییرات کمی 
مقابل  دو، طرف  این  از  یک  هر  در  کیفی  و 
هم دچار تغییر می شود. به عبارت دیگر نبود 
یا کاهش مخاطب مستقیما بر عملکرد رسانه 
تأثیر می گذارد و از سوی دیگر کاهش سطح 
کمی و کیفی تولیدات رسانه نیز بر کیفیت و 

کمیت مخاطب تأثیر منفی می گذارد.
تحقیق  این  )در  رسانه  که  حالی  در  امروزه 
آگاهی  رسانی،  اطالع  نقش  سه  تلویزیون( 
بخشی، آموزشی و تربیتی، تفریحی و سرگرمی 
را بر پیشانی خود دارد باید اذعان داشت که در 
برخی موارد گرچه این رویکرد تفاوت دارند؛ در 
بسیاری از موارد قابلیت پوشش یکدیگر را نیز 
دارند تا به اتفاق در خدمت خصیصه بنیادین 
رسانه یعنی مخاطب و انتقال پیام )پیام رسانی( 

عمل کند.
مسئله اصلی این تحقیق این است که مدیریت 
در  نقشی  چه  تلویزیونی  تولیدات  رسانه ای 
افزایش یا کاهش انتخاب شناختی برنامه ها از 

سوی مخاطبان ایفا می کند؟
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تالش  تحقیق  ایــن  در  دیگر  عبارت  به 
بین متغیر  آیا  تا مشخص کنیم که  می شود 
وابسته  متغیر  با  رسانه ای  مدیریت  مستقل 
سوی  از  تلویزیونی  تولیدات  انتخاب شناختی 

مخاطبان ارتباط معناداری وجود دارد ؟
علت شکل گیری این موضوع و مسئله به این 
دلیل است که اوال عصر جدید عصری است که 
به سمت مخاطب فعال، انتخاب گر و گزینش گر 

می رود. 
جامعه  یک  در  بتواند  که  آن  برای  انسان 
رسانه ای شده، عملکرد مطلوبی داشته باشد، 
باید بتواند اشکال مختلف رسانه ها را از یکدیگر 
رسانه ها  با  ارتباط  در  بداند  و  دهد  تشخیص 
چگونه  را  اصولی  مفاهیم  و  اساسی  سؤاالت 
مطرح کند تا به مخاطبین بی سواد، بی هویت، 
تک ساخت، ناتوان، مصرف کننده محض و فاقد 

جسارت تبدیل نگردد.
و از سوی دیگر صدا و سیما )در این تحقیق 
تلویزیون( هر ساله هزاران دقیقه برنامه تولید 
هزاران  گسترده  سازمان  این  در  و  می کند 
برنامه ها  این  ساخت  خصوص  در  متخصص 
به فعالیت مشغول هستند، بنابراین الزم آمد 
تا از دیدگاه نظریه های ارتباطات اجتماعی و 
)تلویزیون(  رسانه  عملکرد  رسانه ای  مدیریت 
از جنبه سبک مدیریتی و نقش آن در جذب 
مخاطب آگاه مورد بررسی قرار گیرد و مشخص 
تولیدات  در  رسانه ای  مدیریت  سبک  شود 
انتخاب شناختی  با  چقدر  ایران  تلویزیونی 

برنامه ها از سوی مخاطب هم سو بوده است؟
بررسی  بر  عالوه  تحقیق  این  در  همچنین 
متغیر های ذکر شده؛ متغیر رضامندی مخاطب 
که  چرا  می دهیم  قرار  بررسی  مورد  نیز  را 
با  مخاطب  که  است  موضوعی  رضامندی 
انتخاب یک رسانه یا محتوای آن می خواهد به 

دست آورد.
مطرح  نظریه پرداز  لرنر  دانیل  که  طور  همان 
ارتباطات اجتماعی بیان می کند که رسانه های 
همگانی سپهر بی انتهای تصورات ذهنی را به 
روی انبوه وسیع انسان ها گشوده اند و هارولد 

السول این سؤال بنیادی و الگوی علمی؛ که 
کسانی  چه  برای  می گوید؟  چه  می گوید؟ 
می گوید؟ و چگونه می گوید؟ را مطرح می کند؛ 
بنابراین ما در این تحقیق برآنیم تا با بهره گیری 
مرتبط  علمی  و  نظری  جنبه های  تمام  از 
مدیریت  سبک های  بین  ارتباط  موضوع  با 
انتخاب شناختی  وابسته  متغیر  با  را  رسانه ای 
برنامه ها از سوی مخاطبان بسنجیم و بدانیم که 
آیا این دو متغیر به هم وابسته هستند یا خیر؟

این تحقیق  متغیر های کمی و فردی که در 
مورد سنجش قرار می گیرد عبارت هستند از 
وضعیت  و  شغل  تحصیالت،  جنسیت،  سن، 
میزان  به  مربوط  متغیرهای  همچنین  تأهل 
تلویزیون  از  باور و میزان استفاده  رضامندی، 

مورد سنجش قرار می گیرد.
فرایند تاریخی موضوع تحقیق 

با بررسی پژوهش های پیشین مشخص شده 
است که تاکنون توجه اندکی به ارتباط بین 
سبک های مدیریت رسانه ای تولیدات تلویزیونی 
با انتخاب شناختی برنامه ها از سوی مخاطبان 
و  خال  خاص  طور  به  زمینه  این  در  و  شده 
کمبود تحقیقاتی وجود دارد. این پژوهش به 
دنبال توصیف دقیقی از نقش مدیریت رسانه ای 
تولیدات تلویزیونی بر انتخاب شناختی برنامه ها 
وسیله  بدین  تا  است  مخاطبان  سوی  از 
مشخص شود که آیا مدیریت رسانه ای می تواند 
با انتخاب شناختی برنامه ها از سوی مخاطبان 
ارتباط معناداری داشته باشد؟ و چگونه رسانه 

می تواند مخاطبی متعهد را جذب نماید؟
اهداف تحقیق

هدف کلی
تولیدات  رسانه ای  مدیریت  نقش  شناخت 
تلویزیونی بر انتخاب شناختی برنامه ها از سوی 

مخاطبان.
اهداف فرعی

سبک . 1 رسانه ای  مدیریت  نقش  شناخت 
لیبرال بر انتخاب شناختی برنامه ها از سوی 

مخاطبان است.
سبک . 2 رسانه ای  مدیریت  نقش  شناخت 
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آمرانه تولیدات تلویزیونی بر انتخاب شناختی 
برنامه ها از سوی مخاطبان.

سبک . 3 رسانه ای  مدیریت  نقش  شناخت 
بر  تلویزیونی  تولیدات  مسئولیت اجتماعی 
انتخاب شناختی برنامه ها از سوی مخاطبان.

ــه ای . 4 ــان رس مــدیــریــت  نقش  شناخت 
بر  تلویزیونی  تولیدات  توسعه گرا  سبک 
انتخاب شناختی برنامه ها از سوی مخاطبان.

از . 5 مخاطبان  رضامندی  میزان  شناخت 
تولیدات تلویزیونی.

شناخت میزان اعتماد مخاطبان از تولیدات . 6
تلویزیونی.

شناخت میزان استفاده مخاطبان از تولیدات . 7
تلویزیونی

چارچوب مفهومی و مبانی نظری پژوهش 
اساس  بر  تحقیق  ایــن  نظری  چــارچــوب 
کاتز،  الیهو  رضامندی  و  استفاده  نظریه های 
و  فستینگر  شناحتی  ناهماهنگی  نظریه 
سبک های مدیریت رسانه ای مک کواییل است. 
مفاهیم مدیریت، مدیریت رسانه ای، رسانه و 
قرار  بررسی  مورد  ادامه  در  جمعی  ارتباطات 

می گیرد. 
در این تحقیق تأثیر مدیریت رسانه ای )یعنی 
چهار سبک مدیریت: آمرانه، لیبرال، مسئولیت 
متغیر های  عنوان  به  توسعه گرا(  و  اجتماعی 
مستقل بر انتخاب شناختی مخاطبان به عنوان 
متغیر وابسته در مورد سنجش و اندازه گیری 

قرار خواهد گرفت. 
نظریه های مدیریتی

1. رویکرد کالسیک مدیریت
در آغاز قرن بیستم هنری فورد و دیگران تولید 
انبوه را محور اصلی اقتصاد جدید قرار دادند 
)هاروارد بیزینس رویو، 1997(. آنچه هم اکنون 
ما مکتب کالسیک می نامیم انجام یک تحول 
سریع و مستمر در توسعه علم و عمل مدیریت 
کمک  و  مکتب  این  پیشگامان  است.  بوده 
اندیشه های مدیریت، فردریک تیلور  آن ها به 
)بوروکراسی(  وبر  ماکس  علمی(،  )مدیریت 
شامل  را  مدیریت(  )اصول  فایول  هانری  و 

می شوند )دفت ال، 1388: 37(
y مکتب مدیریت علمی

در سال )1911( فردریک تیلور این مطلب را 
در کتابش تحت عنوان اصول مدیریت علمی 
این  باید  مدیریت  اصلی  »هدف  کرد:  ذکر 
باشد که حداکثر کامیابی هم برای کارفرما و 
هم کارکنان بدون نگرانی فراهم شود.« تیلور 
مالحظه کرد که کارکنان شغل شان را با روش 
به نحو خطرناک( و بدون  خودشان )و شاید 
نظارت ثابت و مستمر انجام می دهند. به نظر 
وی فقدان روش های یکسان موجب می شود 
که کارکنان بازدهی شان را از دست بدهند و 
نتیجه  در  کنند،  کار  از ظرفیت شان  پایین تر 
سازمان شان نیز عملکردش ناچیز خواهد بود 

)دفت ال، 1388: 37(
y  مکتب بوروکراسی

بود  نوزدهم  قرن  اواخر  دانشمند  وبر  ماکس 
توجهی  قابل  بسیار  تأثیر  او  اندیشه های  که 
در رشته مدیریت و جامعه شناسی سازمان ها 

داشته است: )دفت ال، 1388: 38(
جوهره و محور پیشنهاد وبر برای اصالح عملکرد 
سازمان ها رویکرد خاصی است که بوروکراسی 
بر  سازمان ها  که  وقتی  وبر  زعم  به  دارد.  نام 
اساس ویژگی های یک بوروکراسی: 1. تقسیم 
کامال  اختیار  مراتب  سلسله   .2 روشن؛  کار 
غیر   .4 رسمی؛  مقررات  و  قوانین   .3 واضح؛ 
شخصی و بی طرفانه بودن؛ 5. امتیاز شغلی بر 
مبنای شایستگی ساختار داده شوند و نیروی 
خواهد  باال  بازدهی  گردد،  تأمین  انسانی شان 

داشت.
این مکتب یک رویکرد عقالنی است و می گوید 
ال،  )دفت  شوند  اداره  باید  سازمان ها  چگونه 

.)38 :1388
y  مکتب اصول مدیریت

فایول )1916( عالوه بر پنج وظیفه کلی مدیر، 
چهارده اصل مدیریت را با عنوان اصول اساسی 
با  او  اعتقاد  به  که  کرد  طرح ریزی  مدیریت 
رعایت این اصول مدیریت سازمان ها مدیریتی 

کارآمد خواهد بود. )دفت ال، 1388: 40(
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2. رویکرد های مدیریت رفتاری
انسانی  بعد  بر  تأکید   )1920( دهه  طول  در 
عنوان  با  رویکری  ظهور  به  منجر  کار  محل 

»مدیریت رفتاری« شد.
این رویکرد دیدگاه فالت از سازمان به عنوان 
اجتماعی از انسان ها، مطالعات معروف هاتورن، 
تئوری مازلو درباره نیازهای انسانی، تئوری های 
داگالس مک گری گور و کریس ارجریس را 

شامل می شود )دفت ال، 1388: 40(
y دیدگاه فالت

ماری پارکر فالت در زمان فوتش در )1933( 
به عنوان مهم ترین زنی که ایاالت متحده در 
زمینه جامعه شناسی تاکنون به جهان عرضه 
کرده است، شناخته شد. او به عنوان »پیام آور« 
مدیریت شناخته شده و کارهایش به یادآورنده 
از  واقعا  که چیزهای خوب  است  مطلب  این 
مبانی نشأت می گیرند )پولین گراهام، 1995(.

از دیدگاه فالت مدیریت الهامی باید تحقق یابد 
تا افراد مستعد جذب و به آن ها انگیزه دهد به 
گونه ای که هر فرد بتواند به بهترین نحو ممکن 
در سازمان فعالیت کند. به نظر فالت هر مدیری 
صرف نظر از رده مدیریتی خود، باید به عنوان 
یک الگو اخالقی همیشه اخالقی نیز عمل کند 

)دفت ال، 1388: 40(.
y مطالعات هاتورن

الکتریک  وسترن  شرکت   )1924( سال  در 
درباره بهره وری نیروی انسانی در کارخانه های 
هاتورن در نزدیکی شیکاگو، تحقیقی را انجام 

داد.
داد؛  وقتی  نشان  تحقیقات  این  کلی  نتیجه 
باشند  با کارکنان رفتار خوب داشته  مدیران 
عملکرد افراد افزایش می یابد )دفت ال، 1388: 

.)40
y مازلو و سلسله مراتب نیازهای انسانی

در  معروف  روانشناس  مازلو  ابراهام  تحقیقات 
عنصر  یک  عنوان  به  انسانی  نیازهای  حوزه 
کلیدی جدید در تفکر مدیریت به منصه ظهور 
انسانی  نیازهای  وی  دیدگاه  از  است.  رسیده 
به پنج سطح طبقه بندی شده است: نیازهای 

و  امنیت  و  ایمنی  )فیزیولوژی،  پایین  مراتب 
اجتماعی( و نیازهای مراتب باال )قدر و منزلت 
و خودیابی( . به زعم مازلو انسان )اصل تصاعد( 
سعی می کند پنج نیاز را به ترتیب توالی ارضا 

کند )دفت ال، 1388: 42(.
از  پایین  مراتب  نیازهای  او  دیدگاه  اساس  بر 
اصل کمبود تبعیت می کند یعنی پس از ارضا 
دیگر تأثیر انگیزشی ندارند، اما نیازهای سطح 
باال به ویژه نیاز خودیابی از اصل تصاعد و اصل 
نیاز  این  یعنی هرچه  است،  کمبود مستثنی 
بیشتر ارضا شود، قوی تر رشد می کند )دفت 

ال، 1388: 42(.
y داگالس مک گری گور y و  x تئوری

کار  انسان ها  منفی(:  )مفروضا    x تئوری 
هستند،  جاه طلبی  فاقد  ندارند،  دوست  را 
مسئولیت نمی پذیرند، در برابر تغییر مقاومت 
می کنند، ترجیح می دهند پیرو باشند تا رهبری 

کنند.
تئوری y  )مفروضات مثبت(: انسان ها مشتاق 
مدیریت  خود  و  کنترل  خود  هستند،  کار 
و  می کنند  استقبال  مسئولیت  از  هستند، 

خالقیت و نوآوری دارند.
و  رد می کند  را    xتفکر مک گرگوری شیوه 
معتقد است مفروضات تئوریy  با ویژگی های 
بالقوه انسان انطباق دارد )دفت ال، 1388: 43(.

y  تئوری شخصیت بزرگسال آرجریس
روند  یک  در  افــراد  که  می گوید  آرجریس 
پیوسته که دارای ابعاد متعددی است از سطح 
رشد نیافتگی به سطح رشد یافتگی می رسند. 
ماهیت  با  باید فرصت های کاری  نظر وی  به 
شخصیت افراد )بالغ( هماهنگ باشد )دفت ال، 

)44 :1388
3. تفکر جدید مدیریت

با رشد و توسعه روز افزون سازمان ها و پیچیده 
شدن محیط کار به ویژه در پایه های اساسی 
مدیریتی مبحث مدیریت جدید مطرح شد که 
استفاده از ابزارها و تکنیک های مقداری )کمی(، 
شناخت ذاتی پیچیدگی ها به عنوان سیستم ها، 
تفکر اقتضایی که اصول مدیریت جهانی را رد 
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می کند، مدیریت کیفیت و سازمان یادگیرنده 
را شامل می شود )دفت ال، 1388: 46(.

y تجزیه و تحلیل های کمی برای حل مسائل
در  علمی  تحلیل  رویکرد های  این  مبانی 
است،  استوار  مفروضات  این  بر  تصمیم گیری 
برای  می توانند  ریاضی  تکنیک های  که 

مشکل گشایی بهتر مورد استفاده قرار گیرند.
y سازمان به عنوان سیستم باز

تفکر  در  کلیدی  عنصر  یک  سیستم  مفهوم 
سازمان ها  بنابراین  است.  مدیریت  جدید 
دست  به  برای  که  هستند  باز  سیستم های 
آوردن منابع )انسانی، فناوری، اطالعات، پول، 
لوازم و تجهیزات( با محیط شان تعامل دارند 

)دفت ال، 1388: 46(
مشتری مداری  مفهوم  با  کامال  دیدگاه  این 
تالش  سخت  )سازمان ها  است  هماهنگ 
می کنند تا بر منابع، انرژی ها، هدف ها به طور 
مستمر تمرکز نمایند و نیازهای مشتریان شان 

را برآورده سازند )دفت ال، 1388: 46(.
y مدیریت اقتضایی

برای  راه  بهترین  می گوید  اقتضایی  تفکر 
امــروزی  مدیریت  ــدارد.  ن وجــود  مدیریت 
جهت گیری وضعی است، یعنی تالش می کند 
تا راهکارهای مدیریتی را که با نیاز منحصر به 
فرد اوضاع سازگار است،  مشخص کند )دفت 

ال، 1388: 48(.
y )بهبود مستمر )مدیریت کیفیت

بر اساس این دیدگاه کیفیت در هر منطقه و 
در هر مرحله باید رعایت شود، چه این مرحله 
به طور مستقیم توسط سازمان انجام گیرد و 
چه بخشی از شبکه ارتباطی عرضه کنندگان و 

پیمانکاران باشد.
ویژگی های مدیریت بر مبنای کیفیت عبارت 
با  نزدیک  تماس  عمل،  به  تعصب  از:  است 
مشتریان،  استقالل و تهور، توجه به ارزش ها، 
بهره وری از ناحیه کارکنان، پای بندی به کار 
اصلی،  ساختارهای ساده و تمرکز و غیر تمرکز 

)دفت ال، 1388: 48(.
y سازمان های یادگیرنده

امروزه عصر سازمان های یادگیرنده است، این 
سازمانی است که با ارزش ها و سیستم هایی در 
تحول مداوم و بهبود،  بر مبنای درس هایی از 
تجربه عمل می کند. سازمان یادگیرنده برای 
موفقیت شان به ارزش های مبتنی بر فرهنگ 
سازمانی که بر اطالعات، کار تیمی، تواناسازی، 
 مشارکت و رهبری تأکید می کند، نیاز دارند 

)دفت ال، 1388: 49(.
رسانه و ارتباطات جمعی

1. رسانه
و  رشد  به  رو  یک صنعت  رسانه های جمعی 
درحال تحول هستند، که تأمین کننده اشتغال، 
تولیدکننده کاال و خدمات و تغذیه کننده سایر 
صنایع مرتبط هستند؛  این رسانه ها در عین 
حال خود به نهادی تبدیل شده اند با قواعد و 
هنجارهای خاص خود که این نهاد را به جامعه 
و سایر نهادهای اجتماعی پیوند می دهد )نظام 

بهرامی کمیل، 1388: 22(.
مجتمع های بزرگ رسانه ای برای دستیابی به 
سود آورترین بازار جهان با یکدیگر می جنگند. 
عامالن  تمامی  رقابتی  محیط شدیدا  این  در 
توسعه،  فراپخش در معرض فشار سودآوری، 
هزینه های  جبران  جدید،  بازارهای  گرفتن 
تولید، و در برگرفتن فناوری های جدید هستند 

)آنتونی اسمیت، 1389: 249(.
رسانه ها موقعیت یا عرصه ای فراهم می آورند 
که روز به روز بیش تر مسائل زندگی عموم در 
آن عرصه متجلی می شود، چه در سطح ملی و 
چه در عرصه بین المللی )نظام بهرامی کمیل، 

.)22 :1388
رسانه ها اغلب جایگاه بروز تحول در فرهنگ 
هستند، چه به معنی هنر و اشکال نمادین،  و 
چه در معنای مدها، خلق و خوها، شیوه های 

زندگی و هنجارها.
کارکرد های استفاده از رسانه

کارکرد روانشناختی: رایج ترین انگیزه افراد . 1
برای استفاده از رسانه، رهایی از یک وضعیت 
ناخوشایند است، اما رسیدن به یک حالت 
تعادل هیجانی در بسیاری از موارد رضایت 
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ناقص را به وجود می آورد و اغلب مخاطبان 
یک  از  رهایی  بر  عالوه  که  دارند  انتظار 
حالت روانی ناخوشایند به وضعیتی فراتر از 
حالت گذشته خود دست یابند و از لحاظ 
فکری، احساسی و اجتماعی دگرگون شوند 

)سالمی، 1386(.
کوایل . 2 مک  رسانه:  شناختی  کارکردهای 

اعتقاد دارد که رسانه در راستای انجام این 
کارکرد خود با مسائل ذیل توجه دارد:

و  اطراف  محیط  از  کردن  پیدا  اطالع  الف( 
جامعه و جهان.

یا  علمی  مسائل  درباره  خواستن  رایزنی  ب( 
نظریه ها یا تصمیم ها.

ج( ارضای کنجکاوی و منافع کلی.
د( یادگیری و خودآموزی.

ه( به دست آوردن احساسی از امنیت از طریق 
دانش و اطالعات )رزاق، 1381: 44(.

کارکردهای خودباوری: رسانه ها می توانند با . 3
دادن اعتماد به نفس و ایجاد احساس برتری 
به  مخاطب  در  بهتری  احساس  کنترل،  و 

وجود آورند.
کاکردهای اجتماعی: این نیاز با سطح سوم . 4

نیاز های مازلو، یعنی نیاز به تعلق داشتن و 
نیازهای اجتماعی مرتبط است و رسانه ها 
احساس تنهایی مخاطب را از بین می برند و 

روابط اجتماعی او را تقویت می کنند.
کوایل . 5 مــک  سرگرمی:  کــارکــردهــای 

کارکردهای  عنوان  به  را  ذیل  کارکردهای 
سرگرمی رسانه ذکر می کند:

الف( فرار از مشکالت و منحرف شدن از آن ها.
ب( به دست آوردن آرامش.

ج( کسب لذت فرهنگی و زیبایی شناسی.
د( کشتن وقت.

ه( تخلیه احساسات.
و( برانگیختگی )رزاق، 1381: 45(.

ترجیحات رسانه ای مخاطب
برتری،  رجحان،  معنای  به  لغت  در  ترجیح 
فزونی و فضیلت است، به بیان دیگر کسی یا 
چیزی را بر دیگری، سبقت و تقدم به چیزی یا 

کسی دادن )فرهنگ دهخدا: 56(.
که  میزانی  گفت  می توان  دیگر  تعریف  در 
افراد برای پاسخگویی به نیازهای خود از یک 
رسانه استفاده می کنند. این تعاریف نشانه آن 
است که مخاطب به صورت فعاالنه محتوای 
دهد.  قرار  استفاده  مورد  و  انتخاب  را  رسانه 
در شرایط ناشی از رقابت شدید بین رسانه ها 
سالیق  که  است  ضروری  مداوم،  تغییرات  و 
هدایت  و  پیش بینی  نیز  مخاطبان  عالیق  و 
شوند. برای آن که بتوان ترجیحات مخاطبان 
را مورد بررسی قرار داد، الزم است سخت به 
مخاطب  زیرا  شود،  پرداخته  مخاطب  مفهوم 
گونه های  و  اشکال  همه  محوری  مفهوم 
مختلف ارتباطات نوشتاری، صوتی و تصویری 
و برای همه گروه های سنی و تخصصی در هر 
شرایط زمانی و مکانی است؛ مخاطب شناسی و 
شناخت انتظارات آنان یکی از عرصه های مهم 
پژوهشی در ارتباطات است )میر سعید قاضی 

واسماعیلی، 1381: 12(.
و  انتظارات  با  آشنایی  و  مخاطب  شناخت 
خواسته های آنان کلید درک بسیاری از اسرار 
آنان  تأثیرات  و  رسانه ها  کار  شیوه  به  مربوط 
)مک  است  اجتماعی  ارتباطات  ماندگاری  و 

کوائیل، 1380: 89(.
انتخاب  به  که دست  مخاطبی  گزینش گری، 
می زند و در مورد رسانه ها و محتوای آن دارای 
تشخیص اند و در استفاده از رسانه ها برنامه ریزی 
شده عمل می کنند و دارای الگوی انتخاب قابل 
مشاهده هستند، مخاطبان فعال هستند در غیر 
این صورت مخاطبان منفعلی هستند به ویژه 
اگر بیش از حد از تلویزیون استفاده کنند )مک 

کوائیل، 1380: 89(
ترجیحات رسانه ای هر مخاطب به چهار عامل 
اصلی یعنی: اطالع رسانی، آموزش، سرگرمی و 
کسب آرامش، وابسته است به عبارت دیگر هر 
مخاطب با توجه به نیاز های فردی و اجتماعی 
تحقیق  این  در  رسانه،  انتخاب  برای  خود 
انتخاب تولیدات و برنامه های تلویزیونی یکی از 
معیار های چهارگانه فوق را مالک انتخاب قرار 
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می دهد، مثال شاید برای یک فرد خانواده جنبه 
اطالع رسانی برنامه برایش اولویت داشته باشد 

و برای فرد دیگر جنبه سرگرم کننده و ....
عوامل مؤثر بر ترجیحات

y  ویژه به  اجتماعی:  محیط  زمینه  پس 
طبقه اجتماعی، تحصیالت، مذهب، فرهنگ، 
سیاست، محیط خانوادگی، و منطقه یا محل 
زندگی همچنین می توان به آنچه بوردیو از 
می برد  نام  فرهنگی  سرمایه  عنوان  به  آن 
مهارت های  و  عالیق  یعنی  کرد؛  اشــاره 
طریق  از  غالبا  که  شده  آموخته  فرهنگی 
خانواده، آموزش و پرورش و نظام طبقاتی 

به صورت بین نسلی انتقال می یابد.
y  ،مشخصه های فردی: مانند سن، جنسیت

و  شغلی  موقعیت  خانوادگی،  موقعیت 
تحصیلی، سطح درآمد و شیوه زندگی )مک 

کوائیل، 1380: 116(.
y  برخی برای  مدارانه:  رسانه  نیازهای 

اطالعات  و  معاشرت  نظیر  منافع شخصی 
... نیازهای فوق را بیشتر مردم احساس  و 
می کنند، اما برقرار کردن یک تعادل پایدارتر 
بین آن ها مشخصه ها و پس زمینه های افراد 

وابسته است.
y  :شخصی رجحان های  و  سلیقه 

عالقمندی هر فرد به ژانر ها، قالب یا محتوای 
خاصی از برنامه های تلویزیونی.

y  عادت عمومی: به استفاده از رسانه ها در
اوقات فراغت و امکان مخاطب قرار گرفتن در 
زمانی معین اشاره دارد. از آنجا که استفاده از 
رسانه در زمان و مکان واقع می شود، امکان 
مخاطب و قرار گرفتن برای دریافت پیام ها به 
حضور در مکان های مناسب )مثال کارخانه، 
این  اشاره می کند.  نیز   )... و  قطار، ماشین 
مفهوم همچنین به توان اقتصادی الزم برای 
دسترسی به رسانه نیز اشاره دارد، به عنوان 
نمونه مخاطب بالقوه باید بتواند و بخواهد 
هزینه الزم برای تهیه بلیط یک فیلم یا یک 

نوار موسیقی را بپردازد.
y  آگاهی موجود:  گزینه های  به  آگاهی 

شکل گیری  در  اطالعات  نوع  و  میزان 
مخاطبان نقش مهمی ایفا می کند. در واقع 
می توان چنین انتظار داشت که مخاطبان 
فعال تر استفاده از رسانه را به نحو مؤثرتری 

برنامه ریزی می کنند.
y  زمینه خاص استفاده: این مورد بسته به

رسانه های مختلف فرق می کند، اصلی ترین 
در  استفاده  آیا  که  است  این  در  شاخص 
دیگران  کنار  در  یا  می شود  انجام  تنهایی 
مکان استفاده از رسانه نیز می تواند ماهیت 
استفاده فرایند انجام گزینش را تغییر دهد 

)مک کوائیل، 1380: 116(.
2. ارتباطات جمعی

در سراسر تاریخ افراد بشر همواره در پی بهبود 
توانایی خویش برای دریافت و جذب اطالعات 
درباره محیط پیرامون خود و افزایش سرعت، 
به  مربوط  اطالعات  انتقال  در  تنوع  و  وضوح 
از  را  ارتباط  برقراری  کار  آنان  بوده اند.  خود 
طریق اشارات سر و دست عالئم صوتی آغاز 
کرده اند و برای انتقال پیام های خود به توسعه 
و تکمیل یک رشته ابزار غیر لفظی پرداختند، 
موسیقی، نمایش، نقاشی و ... )شن مک براید، 

)45 :1369
نظر  معنای وسیع کلمه در  به  را  ارتباط  اگر 
جمعی  و  کارفردی  از:  است  عبارت  بگیریم، 
مبادله حقایق و عقاید در درون هر سیستم 

اجتماعی.
از:  است  عبارت  ارتباط  اصلی  و  کارویژه 
اطالعات، گردآوری، ذخیره، پرورش و انتشار 
به  رسیدن  برای  الزم  عقاید  و  حقایق  اخبار 
درکی آگاهانه از وضعیت فرد، جامعه و شرایط 
ملی و بین المللی و اتخاذ تصمیمات مناسب بر 

اساس آن.
پشتوانه  یک  آوردن  فراهم  کردن:  اجتماعی 
همگانی علمی و فکری برای عموم مردم در 
جهت همبستگی و آگاهی اجتماعی تا به این 
از آن به طور  با استفاده  بتوانند  افراد  ترتیب 
فعال در زندگی عمومی مشارکت داشته باشند 

)شن مک براید، 1369: 53(
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انگیزه، پیشبرد هدف های کوتاه مدت و بلند 
مدت اجتماعی هر دو نیز آرزوهای فردی به 
منظور تحریک فعالیت های فردی و جمعی در 
جهت اهداف عمومی. گفت و گو، ارائه اطالعات 
موجود به منظور روشن شدن مسائل عمومی 
و آسان کردن توافق همگانی و تقویت توجه 
بین المللی  و  ملی  محلی،  مسائل  به  عمومی 
تکامل  برای  دانش  انتقال  پرورش،  و  آموزش 
معنوی بیشتر، منش سازی و کسب مهارت ها 
انتشار  فرهنگی،  پیشرفت  سال ها  طی  در 
کارهای فرهنگی و هنر حفظ میراث فرهنگی 
بیدار  طریق  از  فردی  افق های  گسترش  و 
کردن قوه ابتکار و تحریک آفرینش و نیازهای 

زیباشناختی.
تفریحات، اشاعه و ترویج نمایش ادبیات، ورزش 
و نظایر این ها برای سرگرمی و تفریح فردی 
پیام های  دادن  قرار  انسجام دهی،  جمعی  و 
ملت ها  و  گروه ها  افراد  دسترس  در  گوناگون 
دیدگاه های  درک  و  شناخت  به  کمک  برای 
درک  و  شناخت  به  کمک  ــرای  ب ملت ها 
)شن  یکدیگر  مشترک  آرزو های  و  دیدگاه ها 

مک براید، 1369: 53(
ویژگی و نقش ارتباط جمعی

نیازهای  تأمین  برای  جمعی  ارتباط  وسایل 
استفاده کنندگان خود با در نظر گرفتن وظایف 
زمینه های خبری،  در  که  مختلفی  اجتماعی 
کوشش  دارند  عهده  به  تفریحی  و  آموزشی، 
و  تازه ترین  از  فراوانی  انواع  همیشه  می کنند 
اختیار  در  را  برنامه ها  و  اطالعات  جالب ترین 
چگونگی  برای  بنابراین  دهد،  قرار  مخاطبان 
فعالیت آن ها با توجه به شرایط خاص تکنیکی 
و اقتصادی، ضرورت های فرهنگی و اجتماعی 
برشمرد:  را  زیر  مشخصات  می توان  معاصر 

)معتمدنژاد، 1383: 162(
y  ارتباط بودن  آنی  و  سریع  انتشار  سرعت 

از مهم ترین خصوصیت های آن به  جمعی 
شمار می رود، بنابراین حفظ این ویژگی در 

تولیدات رسانه ای اهمیت دارد.
y  مختلف وسایل  اکنون  انتشار:  مداومت 

ارتباط جمعی بدون انقطاع در تمام ساعات 
شبانه روز فعالیت می کنند و به طور منظم 
و مداوم پیام های فراوان خود را در اختیار 
انتشار  مداوت  می گذارند  استفاده کنندگان 
پیام از مهم ترین خصوصیات وسایل ارتباط 

جمعی.
y  وسعت جهانی حوزه انتشار: قدرت پخش و

حوزه انتشار وسایل ارتباط جمعی افزایش و 
گسترش فوق العاده یافته است.

y  ارتباط وسایل  محتوا:  گوناگونی  و  فراوانی 
جمعی برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون 
استفاده کنندگان و جلب توجه هر چه بیشتر 
گوناگونی  و  فراوان  بسیار  پیام های  آنان، 

منتشر می کنند )معتمدنژاد، 1383: 163(
y  )1948( انواع نقش: هارولد السول در سال

در مقاله معروفی که راجع به نقش اجتماعی 
وسایل ارتباط جمعی نوشت سه نقش برای 

این وسایل قائل شد:
نقش نظارت بر محیط )نقش خبری(: نقش . 1

نظارت بر محیط و ضرورت هماهنگی افراد 
اخبار  انتشار  لزوم  جامعه  دگرگونی های  با 
را توجیه می کند و این همان نقش اصلی 
وسایل ارتباط جمعی در جوامع سرمایه داری 

است.
ایجاد و توسعه همبستگی اجتماعی )نقش . 2

راهنمایی(: ضرورت تکمیل اخبار و تجزیه 
کلی  طور  به  و  خبری  تفسیر  و  تحلیل  و 

راهنمایی افکار عمومی مطرح می شود.
آموزشی(: . 3 )نقش  فرهنگی  میراث  انتقال 

میراث  انتقال  بــرای  خاصی  معیارهای 
این  می گیرد.  قرار  توجه  طرف  فرهنگی 
غربی  جوامع  بر  عالوه  ارزش ها  و  معیارها 
به جوامع دیگر هم انتقال می یابند. وسایل 
ارتباط جمعی عقاید مربوط به دموکراسی، 
آزادی فردی، حقوق بشر و غیره را به عنوان 
مهم ترین معیارهای نظام حاکم در غرب پا 
بر جا نگه می دارند و در دنیا ترویج می کنند.

نقش سرگرم کنندگی ارتباطات: این نقش . 4
بیش از پیش مورد توجه گردانندگان ارتباط 
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جمعی است در واقع بزرگترین تأثیر منفی 
را دارد، زیرا جامعه را غیر سیاسی می کند 
خویش  سرنوشت  به  توجه  از  را  مردم  و 
بیشتر  در  اخیر  نقش  همین  مــی دارد.  باز 
به  توجه  بدون  نیز  سوم  جهان  کشورهای 
ضرورت های اساسی مورد تأکید قرار میگیرد 
تحمیل  آن ها  به  مستقیم  غیر  طور  به  و 

می شود.
در کنار نقش های یادشده با تکیه بر اصول . 5

آزادی  دفاع  و  حفظ  ضرورت  از  حرفه ای 
اطالعات، تعدد و تکثر وسایل ارتباط جمعی 
و رقابت آن ها در بازار آزاد اندیشه و انتخاب 
اطالعات عینی و مستقل و بی طرف سخن 

گفته می شود.  
توجه به فرد، رفتارفردی و تأکید بر نقش های 
اجتماعی و آزاد، استقالل و بی طرفی ارتباطات، 
روابط مستقیم و غیر مستقیم وسایل ارتباط 
جمعی و سایر امکانات ارتباطی با ساختار های 
سیاسی  اقتصادی،  عوامل  اجتماعی  گوناگون 
اجتماعی و فرهنگی از دیگر نقش های ارتباط 

جمعی است. )معتمدنژاد،  1371: 16(
نظریه های ارتباطات جمعی

y نظریه استفاده و رضامندی
رویکرد استفاده و رضامندی نخستین بار در 
مقاله ای از الیهو کاتز )1959( توصیف شد. در 
آن مقاله کاتز به این ادعای برناردسون )1359( 
که حوزه پژوهش ارتباطات به نظر مرده می آید، 
پاسخ داد. نظر کاتز آن بود که حوزه ارتباطات 
جمعی می تواند با روی آوردن به پرسش »مردم 
با رسانه« چه می کنند،  خود را نجات دهد. وی 
چند نمونه از این تحقیقات را که قبال انجام 
بود  این  جالب  مسئله  کرد.  ذکر  بود،  گرفته 
که یکی از این تحقیقات را برسون انجام داده 
بود. این تحقیق »معنی از دست دادن روزنامه 

چیست؟« نام داشت. 
هدف اصلی این رویکرد فعال بودن یک مخاطب 
و  روشن  انگیزه  به  چیز،  بستگی  هر  از  قبل 
مصرانه او در انتخاب محتوا و برنامه های مورد 
نظر دارد. بر اساس این رویکرد میزان معینی از 

انتخاب، توسط مخاطبین برای گزینش کانال 
یا نوع محتوا وجود دارد. این مسئله به عنوان 
یک پیش فرض اساسی توسط صنعت ارتباط 
جمعی پذیرفته شده است و ظاهرا تردیدی در 

آن نیست.
در واقع باید گفت اساس تفکر نظریه اصالت 

رضایت در موارد ذیل خالصه می شود:
مصرف کنندگان پیام های رسانه ها، منفعل . 1

نیستند.
مخاطبان از روی اختیار و فعاالنه برنامه های . 2

دلخواه خود را انتخاب می کنند.
تفاوت های فردی، طبقات اجتماعی، سطح . 3

تحصیالت و روابط اجتماعی بر انتخاب آن ها 
تأثیر دارد.

این معیار های شناختی فرد را آماده می سازد . 4
که برنامه مورد عالقه خود را از محتواهای 
ارائه شده در وسایل ارتباط جمعی انتخاب 
مبنای  بر  دارد  امکان  انتخاب ها  این  کند. 
و  آسودگی  سرگرمی،  تفریحی،  معیارهای 
فراغت یافتن از مشغولیات ذهنی یا منظور 
یافتن راه حل هایی برای مسائل و مشکالت 

زندگی روزانه انجام پذیرد.
بنابراین مخاطبان، برنامه ها را بر اساس نیازهای 
خود و فراهم آوردن رضایت خود و پاسخ به 
می دهند  قرار  استفاده  مورد  انگیزه هایشان 

)نیکو، 1381: 30(
y نظریه ناهماهنگی شناختی

نظریه های  تمام  میان  از  نظریه  عمومی ترین 
گسترده ترین  که  نظریه هایی  و  هماهنگی 
داده های تجربی را به وجود آورده است، نظریه 
ناهماهنگی شناختی لئون فستینگر است. این 
تئوری یک نظریه انگیزشی است و در آن چنین 
فرض می شود که عدم هماهنگی بین رفتار و 
نگرش اولیه شخصی فرد، وی را بر می انگیزد تا 
نگرش خود را تغییر دهد، وقتی شخصی دارای 
دو شناخت همزمان باشد و این دو شناخت 
نیز با یکدیگر در تناقض باشند، گفته می شود 
است.  شده  شناختی  ناهماهنگی  گرفتار  که 
شناخت ها شامل افکار، نگرش ها، باورها حتی 
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 رفتارهایی است که شخص  از آن ها آگاه است 
)علی اکبر فرهنگی، 1384: 132(

مثل دیگر نظریه های هماهنگی، در این نظریه 
اعتقاد بر این است که ناهماهنگی که از جهت 
را  شخص  است،  ناراحت کننده  روانشناختی 
به کوشش برای کاهش ناهماهنگی و حصول 
کوشش  بر  عالوه  و  می انگیزد  بر  هماهنگی 
فعاالنه  شخص  ناهماهنگی،  کاهش  برای 
دارد  احتمال  اطالعاتی که  و  موقعیت ها  از 
می کند  دهند،  پرهیز  افزایش  را  ناهماهنگی  

)علی اکبر فرهنگی، 1384: 134(
نظریه ناهماهنگی فرض می کند که هنگامی 
مجبور  که  دارد  قرار  موقعیتی  در  فردی  که 
کند  رفتار  به شیوه ای  دیگران  برابر  در  است 
باورها و نگرش های خصوصی وی  که خالف 
است، تجربه های فردی با شناخت آن واقعیت 
ناسازگار می شود. ویژگی های این نظریه عبارت 

است از:
و . 1 جستجو  حوزه  در  ناهماهنگی  نظریه 

اجتناب از اطالعات بیشتر مورد توجه است، 
توجه  و  گزینش  مواجه  اغلب  که  حوزه ای 

گزینشی خوانده شده است.
که . 2 می کند  پیش بینی  ناهماهنگی  نظریه 

ناهماهنگی  موجب  که  اطالعاتی  از  افراد 
شواهد  و  کرد  خواهند  اجتناب  می شود 
قابل توجهی وجود دارد که نشان می دهد 
آگاه  این مطلب  از  کارکنان رسانه ها عمال 

هستند.
طور . 3 به  افراد  معتقدند  پژوهشگران  برخی 

معمول کل پیام را گزینش یا نفی نمی کنند، 
زیرا اغلب نمی توان محتوای پیام را پیشاپیش 

ارزیابی کرد.
که . 4 می کنند  استدالل  پژوهشگران  بعضی 

افراد نوعا به بخش هایی از یک پیام توجه 
می کنند که با نگرش ها، باورها یا رفتارهای 
)توجه  ــدارد  ن مغایرتی  آن هــا  ریشه وار 
گزینشی( و به بخش هایی از پیام که مخالف 
است  ممکن  و  آن هاست  محکم  مواضع 
موجب ناراحتی یا ناسازگاری روانشناختی 

شود، توجه نمی کنند )ورنر سورین، 1381: 
)226

نگه داشت گزینشی: چند مطالعه اولیه در . 5
حمایت از مفهوم نگهداشت گزینشی نقل 
افراد میل دارند  این که  شده است، یعنی 
مطالبی را به یاد آورند که با چارچوب های 
غالب یا نگرش ها، باورها و رفتارهای آن ها 
همخوانی دارد و تمایل دارند مطالبی را که 

ناهمخوانی دارد، فراموش کنند.
به . 6 می توانند  ناهمسانی  کاهش  برای  افراد 

طرق مختلفی عمل کنند:
y .تغییر رفتار برای انطباق با باورها و نگرش ها
y .بی اهمیت جلوه دادن رفتار ناهمسان
y .تغییر باورها برای انطباق با رفتار
y  به عناصر همسازی )هماهنگی( که توجه 

بر عناصر ناهمساز )ناهماهنگ( فزونی دارند 
)علی اکبر فرهنگی، 1384: 134(.

مدیریت رسانه
دهه  چند  در  رسانه ها  گسترش  و  رشــد 
اخیر به لحاظ تعدد و تنوع، مسئله رقابت و 
جذب مخاطب دست به دست هم داد تا این 
و  سیاست  گذاران  مدیران،  نیازمند  سازمان ها 
استراتژیست هایی شوند که با تدوین و اجرای 
پیشتاز  بتوانند  مدیریتی  کارآمد  راهبردهای 
عرصه رقابت باشند. تحت چنین شرایطی توجه 
به بعد مدیریتی سازمان های ارتباط جمعی در 
کانون توجه صاحب نظران قرار گرفت و بدین 
مدیریت  عنوان  با  آکادمیک  رشته ای  ترتیب 
سویی  از  رسانه  مدیریت  شد.  متولد  رسانه 
است  مدیریت  علم  شدن  تخصصی  محصول 
و در عین حال از ویژگی میان رشته ای بودن 
برخوردار است. مدیریت رسانه به عنوان یک 
رشته علمی و دانشگاهی به مطالعه سازمان های 
تشکیالت  این  راهبردی  مدیریت  و  رسانه ای 
دیگر  مانند  به  و  می پردازد  پیچیده  و  بزرگ 
بسیاری  نیز  اینجا  در  مدیریت  گرایش های 
کاربرد  عمومی  مدیریت  مفاهیم  و  اصول  از 
دارند، از این رو مدیریت سازمان های رسانه ای 
پیچیدگی های  و  تفاوت ها  جهات  برخی  از 
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خاصی به خود می گیرد، که طبیعتا از ماهیت 
این سازمان ها نشأت گرفته است. برخورداری 
از محیط فعالیتی پیچیده، متغیر و نامطمئن 
در کنار برخی ویژگی های دیگر نظیر دشواری 
در  را  مدیریت  کار  اثربخشی،  سنجش  در 
و  تنوع  این سازمان ها دشوار می سازد. وجود 
امکان انتخاب در محتوای ارتباط پیش شرط 
گروه  یا  فرد  هر  است،  دموکراتیک  مشارکت 
باید بر اساس اطالعات همه جانبه و  خاصی 
رأی  تشکیل  به  قادر  متنوع،  عقاید  و  پیام ها 
و نظر باشد و فرصت تقسیم این عقاید را با 
وسایل  توسعه  و  تکامل  باشد  داشته  دیگران 
ارتباطی غیر متمرکز و متنوع باید فرصت های 
مستقیم  و  واقعی  مشارکت  برای  را  بیشتری 
مردم در فرایند های ارتباطی فراهم آورد )شن 

مک براید، 1369: 207(
فرایند هفت مرحله ای مدیریت رسانه 

فرایند هفت مرحله ای مدیریت رسانه حالت 
مرحله  نتایج  که  معنا  این  به  دارد  چرخه ای 
تعیین سیاست های رسانه ای و  اثرسنجی در 
اولویت های برنامه سازی به کار بسته می شود 

)روشندل، 1386: 28(.

مرحله ای  هفت  فرایند  نظریه  نمودار   .1 نمودار 
مدیریت رسانه )وحید خاشعی: 28(

سبک های مدیریت رسانه ای
سبک مدیریت رسانه ای، یعنی شیوه و قالبی 
که یک رسانه به کار می گیرد و بر اساس آن 
به تولید محتوا و خدمات رسانه ای می پردازد، 
خصوص  در  تاکنون  گوناگونی  نظریه های 

سبک های مدیریت رسانه ای مطرح شده است، 
که با توجه به منابع اندک در این رابطه و این 
که در این تحقیق چهار سبک مورد بررسی قرار 
می گیرد، ما تنها سبک های اقتدارگرا، لیبرال، 
و  مطرح  را  توسعه گرا  و  اجتماعی  مسئولیت 

درباره آن صحبت خواهیم کرد:
y نظریه اقتدارگرا

وضع  سیبرت  را  اقتدارگرا  یا  آمرانه  اصطالح 
کرد، و هنوز هم کامال مناسبت دارد. این نظریه 
که  جوامعی  اولین  در  مطبوعات  وضعیت  به 
دارد که عمدتا  اشاره  آن ها ظاهر شدن،د  در 
آن ها  در  و  بودند  پادشاهی  حکومت های 
مطبوعات مطیع قدرت دولت و منافع طبقه 

حاکم بودند )مک کوائیل، 1385: 160(
اصول اساسی این نظریه عبارت است از:

که . 1 بزنند  اقدامی  به  دست  نباید  رسانه ها 
قدرت موجود را تضعیف کند یا مختل نظم 

شود.
رسانه ها باید همیشه و در نهایت  مطیع یا . 2

تابع قدرت مستقر باشند.
یا . 3 اکثریت  به  توهین  از  باید  رسانه ها 

ارزش های غالب اخالقی و سیاسی بپرهیزند.
سانسور برای به اجرا در آوردن این اصول را . 4

می توان توجیه کرد.
قدرت، . 5 مراجع  به  قبول  قابل  غیر  حمله 

انحراف از سیاست رسمی یا توهین به اصول 
اخالقی را باید جرم به شمار آورد.

کارکنان . 6 شاغالن،  دیگر  یا  نگاران  روزنامه 
خود  رسانه ای  سازمان  درون  در  رسانه ها 
هیچ استقاللی ندارند. )مک کوائیل، 1385: 

)160
از طرفی در کتاب عصر اطالعات کاستلز در 
رابطه با سبک اقتدارگرا و چالش جهانی شدن 

آمده:
کنترل اطالعات و تفریحات، کنترل عقاید و 
قدرت دولت  اهرم  تاریخی  نظر  از  برداشت ها 
بوده است که قاعدتا در عصر رسانه های جمعی 
باید کامل شده باشد، در این حوزه دولت ملی 
با سه چالش عمده و مرتبط با یکدیگر روبرو 
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است، جهانی شدن و به هم پیوستن مالکیت، 
تکنولوژی،  عالم گیر  شیوع  و  انعطاف پذیری 
در  واقع  در  رسانه ها  تنوع  و  خودمختاری 
بسیاری از کشورها، دولت در برابر این چالش ها 

تسلیم شده است )کستلز، 1380: 307(.
y نظریه لیبرال گرا

ارزش های  بر  نوزدهم  قرن  محصول  لیبرال 
رومانتیسم استوار است. این دیدگاه می گوید 
انسانی  ارزش  فضای  و  مطلق،  منشأ  مقیاس 
در فرد انسان نهفته است، بدین وصف آزادی 
فردی از درجه اول اهمیت برخوردار است. هیچ 
شخصی نمی تواند بگوید که فرد چه باید بکند، 
 چه باید فکر کند و به چه چیز باور داشته باشد 

)اینگلیس، 1937: 52(
جامعه  نام  به  می گوید چیزی  لیبرال  مکتب 
وجود ندارد، شما نمی توانید ببینید که ما همه 
مردم هستیم، این رویکرد )لیبرال( به فردگرایی 
)اینگلیس،  است  معروف  نیز  روش شناختی 

)90 :1937
نظریه  برای  دیگر  نامی  که  لیبرال گرا  نظریه 
»آزادی خواهی« سیبرت و سایرین است،  ریشه 
در ظهور مطبوعات فارغ از کنترل دولتی در 
قرن هفدهم دارد و هنوز هم به عنوان اصل 
در  مطبوعات  به  مشروعیت بخش  اساسی 
دموکراسی های لیبرال مورد توجه است. اصول 
و ارزش های این نظریه همان ارزش های دولت 
لیبرال- دموکراتیک است. باور به برتری فرد، 
خرد،  حقیقت و پیشرفت و در نهایت حاکمیت 

اراده مردم است )مک کوائیل، 1385: 162(.
اصول اساسی این نظریه عبارت است از:

رسانه باید از هر نوع سانسور از پیش تعیین . 1
شده توسط هر طرف ثالث آزاد باشند.

عمل انتشار و توزیع باید بدون نیاز به هیچ . 2
مجوزی توسط هر فرد یا گروهی آزاد باشد.

حمله به حکومت، مقامات یا حزب سیاسی . 3
)برعکس حمله به افراد و خیانت یا تهدید 
از  بعد  نیست،  حتی  تعقیب  قابل  امنیت( 

وقوع.
برای تولید هیچ محتوای رسانه ای نباید فشار . 4

و اجباری در کار باشد.
نشر . 5 مثل  درست  هم  اشتباه«  »نظر  نشر 

»حقیقت« در مسائل مربوط به عقیده و باور 
تحت حمایت قانون قرار دارد.

هیچ محدودیتی نباید بر گردآوری اطالعات، . 6
از طرق قانونی برای انتشار، اعمال شود.

هیچ محدودیتی برای صادرات و واردات یا . 7
از مرزهای کشور  ارسال و دریافت »پیام« 

قابل قبول نیست.
پیام سازان رسانه باید قادر باشند در درون . 8

از  قابل مالحظه ای  میزان  از  سازمان خود 
)مک  باشند  برخوردار  حرفه ای  استقالل 

کوائیل، 1385: 162(.
مختلف  طور  به  ملی  دولت های  دهه 80  در 
تحت فشار بودند، افکار عمومی یا افکار منتشر 
تکثر  و  آزادی  خواهان  که  رسانه ها  از  شده 
و  نگاران  روزنامه  تشکیل سندیکاهای  بودند؛ 
دفاع از ارتباطات آزاد؛ سیاست نمادینی بود که 
آزادی رسانه ها را با نوسازی تکنولوژیک همانند 
به  و نقش مهمی در جهت دادن  می ساخت 
عقاید نخبگان به نفع نظام رسانه ای جدید ایفا 

کرد )کستلز، 1380: 307(.
است،  شدن  مطلع  نیازمند  جدید  انسان 
سوری  آلفرد  طور.  همین  نیز  دموکراسی 
می گوید: افرادی که خوب مطلع شده باشند 
همشهری ها و اتباع کشور هستند، افرادی که 
بد مطلع شوند، هویتی نخواهند داشت. و آندره 
دیلی ژان اظهار می دارد: به این ترتیب عینی 
شرط  ما  پیچیده  جوامع  در  اطالعات  بودن 
اصلی ارتباط بین نیروهای اجتماعی شده است 

)انریک مارتینز، 1354: 101(.
y نظریه مسئولیت اجتماعی

کاربرد  دامنه  اجتماعی،  مسئولیت  نظریه 
وسیعی دارد، زیرا چند نوع رسانه خصوصی، 
دربرمی گیرد.  را  عمومی  نهادهای  و  دولتی 
با  را  استقالل  باید  مسئولیت  نظریه  بنابراین 
تعهد نسبت به جامعه بی آمیزد و مبانی اصلی 
رسانه ها  که  فرض  این  از  هستند  عبارت  آن 

وظایفی اساسی در جامعه بر عهده دارند.
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 به ویژه در رابطه با سیاست دموکراتیک، مالکیت 
و کنترل رسانه ها نوعی خدمت به عموم مردم 
این  خصوصی.  کوششی  نه  و  می شود  تلقی 
نظریه مجبور است سه اصل نسبتا ناسازگار را 
با هم سازگا سازد؛  آزادی و انتخاب فرد، آزادی 
رسانه و تعهد رسانه نسبت به جامعه این نظریه 
برای حل ناسازگاری بالقوه به دو نوع راه حل 
اصلی متمایل است: اول رشد نهادهای عمومی، 
اما مستقل برای مدیریت پخش امواج – تحولی 
سیاسی  استحکام  و  دامنه  خود  نوبه  به  که 
مفهوم مسئولیت اجتماعی را گسترش می دهد 
همچون  حرفه ای گرایی  بیشتر  رشد  دوم  و 
ابزار تحقق استانداردهای باالتر عمل، در عین 
حال که اصل خودمدیریتی رسانه ها نیز حفظ 

می شود )مک کوائیل، 1385: 163 (
اصول اساسی نظریه مسئولیت اجتماعی عبارت 

است از:
رسانه ها باید تعهدات مشخصی را در مورد . 1

جامعه پذیرفته و انجام دهند.
این تعهدات را با گذاشتن استانداردهای باال . 2

یا حرفه ای آگاهی بخشی، حقیقت، دقت، 
عینیت، و تعامل می توان به جا آورد.

برای پذیرش و اجرای این تعهدات، رسانه . 3
باید در چارچوب قانون و نهادهای مستقر 

خودگردان عمل کند.
رسانه ها باید از هر چه احتمال دارد به جرم، . 4

به  تهاجم  یا  اجتماعی  خشونت،  بی نظمی 
گروه های اقلیت بی انجامد جلوگیری کند.

رسانه ها به طور کلی باید کثرت گرا بوده و . 5
گونه گونی های موجود در جوامع را بازتابانند 
و  گوناگون  نظرهای  نقطه  به  دسترسی  و 

حتی پاسخگویی افراد را امکان پذیر سازند.
نخستین . 6 اساس  بر  مردم،  عموم  و  جامعه 

اصل این نظریه از این حق برخوردار هستند 
بهره مند  عمل  باالی  استانداردهای  از  که 
شوند. پس دخالت برای تضمین عرضه این 

کاالهای عمومی قابل توجیه است.
کارکنان و متخصصان رسانه ها باید در مقابل . 7

باشند  پاسخگو  بازار  و  جامعه،  کارفرمایان 

)مک کوائیل، 1385: 164(.
نظام  نوعی  را  اجتماعی  مسئولیت  سبک 
رواج  غربی  اروپای  در  که  می دانند،  ترکیبی 
داشته و در آن دخالت گسترده مردم در پخش 
وجود دارد و چندین شیوه نهادینه، رسانه های 
خصوصی را در برابر جامعه پاسخگو می سازند. 
در این سبک که  تحت حمایت قدرت و کنترل 
عمومی است وزن تولید محتوا را بیش از پیش 
به نفع محتوای فرهنگی، آموزشی و اطالعاتی 

سنگین می کند )مک کوائیل، 1388: 158(
y نظریه توسعه گرا

عناصر هنجاری این نظریه مخالف با وابستگی، 
سلطه خارجی و اقتدار طلبی است. استقالل و 
هویت فرهنگی هر جامعه خاص ملی را ارج 
مسئولیت  طرفدار  زیادی  حدود  تا  و  می نهد 
دموکراتیک و مردمی بوده و به همین جهت 
از مدل های ارتباطی مشارکتی حمایت می کند. 
اصول  همان  تعمیم  سو  یک  از  مواضع  این 
استقالل و مخالفت با اقتدار طلبی و از سوی 
دیگر کوششی برای رسمیت شناختن نیازی 
ابزار  رهگذر  از  توسعه  تحقق  برای  که  است 

همیاری و تعاون وجود دراد.
چنین  می توان  را  نظریه  این  اساسی  اصول 

خالصه کرد: )مک کوائیل، 1385: 166(
رسانه ها باید وظایف توسعه بخشی مثبتی را . 1

که مبتنی بر سیاست تثبیت شده ملی است، 
بپذیرند و به آن عمل کنند.

و . 2 اقتصادی  اولویت  اساس  بر  بتوان  باید 
نیازهای توسعه ای جامعه،  آزادی رسانه ها را 

محدود کرد.
رسانه ها باید در محتوای خود اولویت را به . 3

فرهنگ و زبان ملی بدهند.
باید . 4 رسانه ها  اطالعات،  و  اخبار  زمینه  در 

با کشورهای  پیوندهای خود  به  را  اولویت 
جغرافیایی،  نظر  از  که  توسعه ای  حال  در 
فرهنگی و سیاسی به آن ها نزدیک هستند، 

بدهند.
رسانه ها . 5 و سایر شاغلین  رسانه  پیام گیران 

گردآوری  یعنی  خویش  وظایف  زمینه  در 
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اطالعات و پخش و نشر در عین حال که 
دارای مسئولیت هستند باید از آزادی نیز 

برخوردار باشند.
اهداف . 6 نفع  به  که  دارد  را  حق  این  دولت 

مداخله  رسانه ها  فعالیت های  در  توسعه ای 
کرده یا آن ها را محدود کند و در این راه 
استفاده از ابزار یارانه و کنترل مستقیم قابل 

توجیه است )مک کوائیل، 1385: 167(

نمودار 2. چهار سبک رایج مدیریت رسانه ای

y  مدل نظری و مفهومی تحقیق
مدل نظري این پژوهش از نوع مدل مفهومی 
انتخاب شناختي  تأثیرپذیري  که  چرا  است 
مدیریت  مختلف  سبک هاي  از  را  مخاطبان 
ما  دیگر  عبارت  به  مي دهد.  نشان  رسانه ها 
ویژگی های  به  توجه  با  که  پرسشنامه ای  در 
مدیریت  سبک  )چهار  مستقل  متغیر های 
رسانه ای( و متغیر های وابسته )انتخاب شناختی 
جمع آوری  از  پس  می کنیم،  تهیه  برنامه ها( 
باید  مخاطبان  از  اطالعات  آماری  بررسی  و 
که  مخاطبانی  گرایش  که  کنیم  استنتاج 

از چهار  یک  کدام  به  دارند،  انتخاب شناختی 
و  است  نزدیک  رسانه ای  مدیریت  سبک های 
کدام سبک مدیریتی، مخاطبان را به شناخت و 

انتخاب ادراکی برنامه ها سوق می دهد.
پیشینه تحقیق

هرچند با موضوع رسانه تلویزیون پژوهش های 
اما  اســت،  شده  انجام  کشور  در  بسیاری 
همچون  موضوع هایی  در  آن ها  اغلب  رویکرد 
»بررسی میزان استفاده و رضامندی نوجوانان 
و  تلویزیون  )سینما،  تصویری  رسانه های  از 
ویدئو(« بوده است، این پژوهش را آقای رضا 
عالمه  دانشگاه  در  سال 1376  در  گوگونانی 

طباطبایی انجام داده اند.
هدف در این تحقیق آگاهی از میزان، نحوه و 
نوع استفاده و رضامندی نوجوانان از رسانه های 
بر رضامندی  مؤثر  عوامل  بررسی  و  تصویری 

آن ها از رسانه ها است.
تحقیق  با  این  در  اطالعات روش شناختی: 
کمک روش پیمایشی و پرسشنامه ای اطالعات 
را جمع آوری نمود. در این پژوهش 300 نفر 
از نوجوانان شهر تهران به عنوان نمونه آماری 

تحقیق در نظر گرفته شدند.
پاسخگویان،  کل  از  درصــد   82/5 نتایج: 
سایر  میان  در  خود  اول  اولویت  را  تلویزیون 
مجموع  از  داده اند.  قرار  تصویری  رسانه های 
می روند.  سینما  به  درصد   64 پلسخگویان 
نوجوانان مورد تحقیق به طور میانگین روزانه 
159 دقیقه )2 ساعت و 39 دقیقه( وقت صرف 

تماشای تلویزیون می کنند.
بر اساس سایر نتایج این تحقیق؛ نوجوانان 
بر این باور هستند که تلویزیون هیچ برنامه و 

نمودار 3. مدل مفهومی و نظری تحقیق

ختی
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سریال خاصی برای نوجوانان ندارد و برنامه ها یا 
برای کودکان است یا بزرگساالن.

همچنین خانم سهیال چگینی در پژوهشی با 
عنوان »رسانه های جدید و مخاطبان تلویزیون، 
کاربرد رسانه های جدید و رابطه آن با انتظارات 
تلویزیون  از  تهران  شهر  جوان  مخاطبان 
جمهوری اسالمی ایران را در سال 1390« به 

انجام رسانده است.
هدف این تحقیق بررسی انتظارات مخاطبان 
با رسانه های  آنان  رابطه  و  تلویزیون  از  جوان 

جدید است. 
تحقیق  این  در  روش شناختی:  اطالعات 
محقق با استفاده از روش پیمایشی )و روش 
تحلیل  و   f آزمون  و   t آزمون  همبستگی، 
را  مربوطه  اطالعات  چندگانه(  رگرسیون 
جمع آوری و تحلیل نمود که داده های مربوط 
به متغیر های وابسته عبارت هستند از: نمره های 
انتظارات مخاطبان از تلویزیون در ابعاد نیازهای 
پنج گانه و انتظارات برآورده شده مخاطبان از 
طریق تلویزیون در ابعاد آن نیازها و داده های 
مربوط به متغیر های پیش بینی شامل نمره های 
حاصل از ویژگی های فردی،  پایگاه اجتماعی- 
اقتصادی و ویژگی های دینی- فرهنگی و میزان 
و نحوه استفاده آن ها از رسانه های جدید است.

بعد  در  تحقیق  این  نتایج  اساس  بر  نتایج: 
دارند  انتظار  تلویزیون  از  شناختی، مخاطبان 
که  شود  پخش  و  تولید  برنامه هایی  بیشتر 
سبب افزایش اطالعات و آگاهی عمومی آنان 
ایرانی  و رسوم  فرهنگ،  آداب  است. شناخت 
دومین نیازی است که پاسخ گویان ارائه آن را از 

تلویزیون انتظار دارند.
تعاریف عملیاتی تحقیق

در این پژوهش مدیریت رسانه در چهار بعد 
و سبک مدیریت رسانه ای؛ اقتدارگرا )آمرانه(، 
توسعه گرا  و  لیبرال  اجتماعی،  مسئولیت 
مشخص شده است، که این شاخص ها هر کدام 
به وسیله چند گویه دیگر مجموعا 16 گویه 
تقسیم می شوند. یک گویه کلی پرسیده شده 

است که عبارت است از:

y  مدیریت رسانه ای تولیدات تلویزیونی تا چه
سوی  از  برنامه ها  انتخاب شناختی  بر  حد 

مخاطبان کمک می کند؟
مدیریت رسانه ای سبک اقتدارگرا

خودسانسوری تولیدات تلویزیونی می تواند . 1
سوی  از  برنامه ها  انتخاب شناختی  به 

مخاطبان کمک کند.
تولیدات تلویزیونی کنترل شده می تواند به . 2

انتخاب شناختی برنامه ها از سوی مخاطبان 
کمک کند.

تعیین چارچوب فکری در تولیدات تلویزیونی . 3
می تواند به انتخاب شناختی برنامه ها از سوی 

مخاطبان کمک کند.
تولیدات تلویزیونی با هدف تأیید برنامه های . 4

انتخاب شناختی  به  می تواند  نظام  و  دولت 
برنامه ها از سوی مخاطبان کمک کند.

آزادی خــواه  سبک  رسانه ای  مدیریت 
)لیبرال(

توجه به آزادی فردی در تولیدات تلویزیونی . 1
می تواند به انتخاب شناختی برنامه ها از سوی 

مخاطبان کمک کند.
تولیدات تلویزیونی بدون سانسور می تواند به . 2

انتخاب شناختی برنامه ها از سوی مخاطبان 
کمک کند.

تلویزیونی . 3 تولیدات  در  اطالعات  آزادی 
می تواند به انتخاب شناختی برنامه ها از سوی 

مخاطبان کمک کند.
تلویزیونی . 4 تولیدات  در  حرفه ای  استقالل 

می تواند به انتخاب شناختی برنامه ها از سوی 
مخاطبان کمک کند.

مسئولیت  سبک  رسانه ای  مدیریت 
اجتماعی

رسانه ای . 1 تعهد  با  همراه  اطالعات  آزادی 
به  می تواند  تلویزیونی  تولیدات  در 
انتخاب شناختی برنامه ها از سوی مخاطبان 

کمک کند.
تولیدات تلویزیونی با موضوع های جلوگیری . 2

به  می تواند  اجتماعی  معضالت  رفع  و 
انتخاب شناختی برنامه ها از سوی مخاطبان 
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کمک کند.

پاسخگوی . 3 کــه  تلویزیونی  تولیدات 
به  می تواند  است  جامعه  متنابه  سؤاالت 
انتخاب شناختی برنامه ها از سوی مخاطبان 

کمک کند.
موضوع های  . 4 بــا  تلویزیونی  تولیدات 

به  آموزشی، فرهنگی و اطالعاتی می تواند 
انتخاب شناختی برنامه ها از سوی مخاطبان 

کمک کند.
مدیریت رسانه ای سبک توسعه گرا

تولیدات تلویزیونی با موضوع های اقتصادی . 1
انتخاب شناختی  به  می تواند  توسعه ای  و 

برنامه ها از سوی مخاطبان کمک کند.
تحکیم . 2 موضوع های  با  تلویزیونی  تولیدات 

به  می تواند  ملی  استقالل  تقویت  و 
انتخاب شناختی برنامه ها از سوی مخاطبان 

کمک کند.
تحکیم . 3 موضوع های  با  تلویزیونی  تولیدات 

به  ملی می تواند  زبان  و  فرهنگ  تقویت  و 
انتخاب شناختی برنامه ها از سوی مخاطبان 

کمک کند.
تولیدات تلویزیونی که برنامه های کشورهای . 4

در حال توسعه را بازتاب دهد می تواند به 
انتخاب شناختی برنامه ها از سوی مخاطبان 

کمک کند.
روش تحقیق

در این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع و 
روش  از  تحقیق،  انجام  چگونگی  و  متغیرها 
پیمایشی استفاده شده است. برای گردآوری 
پرسشنامه  تکنیک  از  روش  این  در  داده ها 
استفاده شده است. پرسشنامه تحقیق سؤاالت 
به گونه ای مطرح گردید که باموضوع تحقیق و 

فرضیات آن همسویی داشته باشد.

جدول 1. 

تعداد سؤال مالک متغیرهای کالن
4 سبک آمرانه

4 سبک لیبرال مدیریت رسانه ای 
تولیدات تلویزیونی

4 سبک مسئولیت 
اجتماعی

4 سبک توسعه گرا

1 سوال کلی مدیریت 
رسانه ای

1

1
بهره مندی از تلویزیون انتخاب شناختی 

برنامه ها

رضایت
1 اعتماد
1 مواجه شناختی
1 توجه شناختی
1 توجه شناختی
1 نگه داشت شناختی

جدول 2. شاخص و مؤلفه های سنجشی پرسشنامه

سنجش متغیر های فردی
تعداد سؤالمالکمتغیر
201 تا 60 سال باشدسن

1جنسیتجنس
1طبقه شغلیشغل

1میزان تحصیالتتحصیالت

براساس  کالن  متغیرهای  بخش سنجش  در 
طیف 5 گزینه ای لیکرت طراحی شده است. 
شرح  به  سؤاالت  امتیازبندی  و  کلی  شکل 

زیراست:

جدول 3.  شکل کلی و امتیازبندی سؤاالت

شکل 
کلی

کامال 
موافق

موافق نظری 
ندارم مخالف کامال 

مخالف
امتیازبندی 5 4 3 2 1

با روش ارزش گذاری ذکرشده در باال که برای 
گزینه های کامال مخالف طیف لیکرت، ارزش یا 
مقدار 1، و برای گزینه های کامال موافق، ارزش 
یا مقدار 5، در نظر گرفته شده، مقیاس ترتیبی 
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تبدیل  فاصله ای1  مقیاس شبه  به  رتبه  ی  یا 
آمار  از  پژوهشگر  استفاده  امکان  که  می شود 
پارامتریک و مدل سازی معادالت ساختاری را 

فراهم می کند.
برای گردآوری داده های این بخش، پرسشنامه 
استفاده  مورد  تحقیقات  در  قبال  استانداردکه 
قرار گرفته است، نخست توسط اساتید محترم 
گرفت  قرار  بازنگری  مورد  مشاور  و  راهنما 
پرسشنامه های  پایلوت  مرحله  در  سپس  و 
استاندارد کامل اجرا و بر حسب روش تحلیل 
سؤاالت  حذف  با  چرخشی  )مــدل  عاملی 
با  بومی سازی  یا  هنجاریابی  فرایند  ضعیف( 
و  تهیه  موضوع(  به  )وابسته  ایرانی  فرهنگ 
تنظیم شد که دارای شاخص های آماری اعتبار 

و روایی باشد.
واحد تحلیل

در  مشاهده  و  تحلیل  واحد  پژوهش،  این  در 
سطح خرد یعنی فرد است، افراد از سن 20 الی 
60 سال واحد تحلیل و مشاهده این تحقیق را 

تشکیل داده است.
جامعه آماری

در این تحقیق جامعه آماری مناطق 22گانه 
تهران در نظر گرفته شده است.

برآورد حجم نمونه
از  تحقیقات  در  نمونه  حجم  تعیین  براي 
فرایند  مي شود.  استفاده  مختلفي  روش هاي 
نمونه گیري در این تحقیق به روش تلفیقی یا 
ترکیبی با تکنیک چندمرحله ای و سهمیه ای 
انجام خواهد شد و داراي خصیصه هایي چون 
در  هدف  جامعه  اعضای  برابر  شانس  شرط 
انتخاب شدن و شرط استقالل است. بنابراین 
نمونه هاي این طرح از فهرست مناطق 22گانه 
جغرافیایی  منطقه   5 حسب  بر  شهرداری 
یک  مرکز(  و  غرب  شرق،  جنوب،  )شمال، 
منطقه به قید قرعه انتخاب می شود. با انتخاب 
5 منطقه از 22 منطقه بر حسب فهرست اسامی 
وابسته  )فقط  محله  شورایاری های  اعضای 

1.  spatialy

بوستان ها(  در  واقع  محله  شورایاری های  به 
نمونه هاي این طرح از فهرست اسامي اعضای 
شورایاری های محله ها )منطقه 1، منطقه 22، 

منطقه 18، منطقه 3 و منطقه 7( است.
روش نمونه گیری

تعداد افراد شرکت کننده در این تحقیق به شیوه 
استخراج حجم نمونه ها بر اساس فرمول برآورد 
حجم نمونه یعنی فرمول کوکران استاندارد به 

دست آمد.
یافته های پژوهش 

y )سبک مدیریت اقتدارگرا )آمرانه
با توجه به داده ها از مجموع 388 نفر پاسخگو، 
45.8 درصد یا 178 نفر مخالف نقش مدیریت 
رسانه ای سبک اقتدارگرا، 43 درصد یا 167 نفر 
رسانه ای  مدیریت  نقش  به  نسبت  نظر  بدون 
سبک اقتدارگرا و 11.1 درصد یا 43 نفر موافق 
در  اقتدارگرا  سبک  رسانه ای  مدیریت  نقش 

تولیدات تلویزیونی هستند.
y )سبک مدیریت لیبرال )آزادی خواه

با توجه به داده ها از جمع 388 نفر پاسخگو، 12.9 
درصد یا 50 نفر بدون نظر نسبت به نقش مدیریت 
رسانه ای سبک مسئولیت اجتماعی و 87.1 درصد 
یا 338 نفر موافق نقش مدیریت رسانه ای سبک 
مسئولیت اجتماعی در تولیدات تلویزیونی هستند.

y سبک مدیریت توسعه گرا
با توجه به داده ها از جمع 388 نفر پاسخگو، 
به  نسبت  نظر  بدون  نفر  یا 60  15.5 درصد 
و  توسعه گرا  سبک  رسانه ای  مدیریت  نقش 
84.5 درصد یا 328 نفر موافق نقش مدیریت 
رسانه ای سبک توسعه گرا در تولیدات تلویزیونی 

هستند.
y سبک مدیریت رسانه ای

با توجه به داده ها از جمع 388 نفر پاسخگو، 
3.1 درصد یا 12 نفر مخالف مدیریت رسانه ای 
تولیدات تلویزیون، 14.2 درصد یا 55 نفر بدون 
نظر و 82.7 درصد یا 321 نفر موافق مدیریت 

رسانه ای تولیدات تلویزیونی هستند.
تحلیل یافته ها

y  رسانه ای مدیریت  بین  آماری  رابطه 
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تولیدات تلویزیونی با انتخاب شناختی 
برنامه ها از سوی مخاطبان

فرضیه: به نظر می رسد بین مدیریت رسانه ای 
تولیدات تلویزیونی با انتخاب شناختی برنامه ها 

از سوی مخاطبان رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به آزمون کای اسکوئر محاسبه شده 
به میزان 3/104 و درجه آزادی 2 با 5 درصد 
خطا و 95 درصد اطمینان، رابطه بین 2 متغیر 
معنی دار نیست. به عبارت دیگر بین مدیریت 
رسانه ای تولیدات تلویزیونی و انتخاب شناختی 

برنامه ها رابطه وجود ندارد.
y  رسانه ای مدیریت  بین  آماری  رابطه 

با  تلویزیونی  تولیدات  آمرانه  سبک 
سوی  از  برنامه ها  انتخاب شناختی 

مخاطبان
فرضیه: به نظر می رسد بین مدیریت رسانه ای 
سبک آمرانه )اقتدارگرا( تولیدات تلویزیونی با 
مخاطبان  سوی  از  برنامه ها  انتخاب شناختی 

رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به آزمون کای اسکوئر محاسبه شده به 
میزان 60/848 و درجه آزادی 5 با 1 درصد 
خطا و 99 درصد اطمینان رابطه بین 2 متغیر 
معنی دار است. به عبارت دیگر بین مدیریت 
انتخاب شناختی  و  اقتدارگرا  سبک  رسانه ای 
بنابراین  دارد.  ــود  وج رابطه  برنامه ها 
تلویزیونی،  تولیدات  کنترل  خودسانسوری، 
تعیین چارچوب فکری و تولیدات هدفمند با 
انتخاب شناختی  اعتماد،  رضایت،  بهره مندی، 
برنامه ها و تولیدات تلویزیونی از سوی مخاطبان 

ارتباط معنی دار آماری دارد.
y  رسانه ای مدیریت  بین  آماری  رابطه 

با  تلویزیونی  تولیدات  لیبرال  سبک 
سوی  از  برنامه ها  انتخاب شناختی 

مخاطبان
مدیریت  بین  می رسد  نظر  به  فرضیه: 
با  تلویزیونی  تولیدات  لیبرال  رسانه ای سبک 
مخاطبان  سوی  از  برنامه ها  انتخاب شناختی 

رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به آزمون کای اسکوئر محاسبه شده 

به میزان 23.89 و درجه آزادی 6 با 1 درصد 
خطا و 99 درصد اطمینان رابطه بین 2 متغیر 
معنی دار است. به عبارت دیگر بین مدیریت 
رسانه ای سبک آزادی خواه و انتخاب شناختی 

برنامه ها رابطه وجود دارد.
تولیدات  فردی،  آزادی های  به  توجه  بنابراین 
و  اطالعات  آزادی  سانسور،  بدون  تلویزیونی 
استقالل حرفه ای با بهره مندی، رضایت، اعتماد، 
انتخاب شناختی برنامه ها و تولیدات تلویزیونی 
از سوی مخاطبان ارتباط معنی دار آماری دارد.

y  رسانه ای مدیریت  بین  آماری  رابطه 
تولیدات  اجتماعی  مسئولیت  سبک 
تلویزیونی با انتخاب شناختی برنامه ها 

از سوی مخاطبان
فرضیه: به نظر می رسد بین مدیریت رسانه ای 
سبک مسئولیت اجتماعی تولیدات تلویزیونی 
با انتخاب شناختی برنامه ها از سوی مخاطبان 

رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به آزمون کای اسکوئر محاسبه شده 
 1 با   4 آزادی  درجه  و   12.156 میزان  به 
درصد خطا و 99 درصد اطمینان رابطه بین 
2 متغیر معنی دار است. به عبارت دیگر بین 
مدیریت رسانه ای سبک مسئولیت اجتماعی و 

انتخاب شناختی برنامه ها رابطه وجود دارد.
بنابراین آزادی اطالعات همراه با تعهد رسانه ای، 
معضالت  رفع  ــرای  ب تلویزیونی  تولیدات 
سؤاالت  پاسخگوی  که  تولیداتی  اجتماعی، 
جامعه است و تولیدات با موضوع های آموزشی، 
رضایت،  بهره مندی،  با  اطالعاتی  و   فرهنگی 
اعتماد و انتخاب شناختی برنامه ها و تولیدات 

تلویزیونی رابطه معنی دار آماری دارد.
y  رسانه ای مدیریت  بین  آماری  رابطه 

تلویزیونی  تولیدات  توسعه گرا  سبک 
سوی  از  برنامه ها  انتخاب شناختی  با 

مخاطبان
فرضیه: به نظر می رسد بین مدیریت رسانه ای 
با  تلویزیونی  تولیدات  توسعه گرا  سبک 
مخاطبان  سوی  از  برنامه ها  انتخاب شناختی 

رابطه معناداری وجود دارد.
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با توجه به آزمون کای اسکوئر محاسبه شده 
به میزان 6.519 و درجه آزادی 4 با 5 درصد 
خطا و 95 درصد اطمینان رابطه بین 2 متغیر 
معنی دار نیست. به عبارت دیگر بین مدیریت 
انتخاب شناختی  و  توسعه گرا  سبک  رسانه ای 

برنامه ها رابطه وجود ندارد.
موضوعات  با  تلویزیونی  تولیدات  بنابراین 
اقتصادی و توسعه ای، تحکیم و تقویت استقالل 
ملی،  زبان  و  فرهنگ  تقویت  و  تحکیم  ملی، 
بازتاب دهنده برنامه کشورهای در حال توسعه 
با بهره مندی، رضایت، اعتماد و انتخاب شناختی 
برنامه ها و تولیدات تلویزیونی از سوی مخاطبان 

رابطه معنی دار آماری ندارد.
انتخاب شناختی  بین  رابطه  بررسی  برای 
با  تلویزیون  مدیریت  سبک های  و  برنامه ها 
سبک  پیرسن  همبستگی  آزمون  از  استفاده 
 0.338 مستقیم  رابطه  اقتدارگرا  مدیریت 
منفی  رابطه  اجتماعی  مسئولیت  سبک  و 

0.133- دارد.
بنابراین هر چه خودسانسوری، کنترل تولیدات 
تلویزیونی، تعیین چارچوب فکری و تولیدات 
رضایت،  بهره مندی،  باشد،  بیشتر  هدفمند 
اعتماد و انتخاب شناختی برنامه ها و تولیدات 

تلویزیونی از سوی مخاطبان بیشتر می شود.
y  با تحصیالت  میزان  بین  آماری  رابطه 

تولیدات  و  برنامه ها  انتخاب شناختی 
تلویزیون از سوی مخاطبان

فرضیه: به نظر می رسد بین افزایش تحصیالت 
و انتخاب شناختی تولیدات تلویزیونی از سوی 

مخاطبان رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به آزمون کای اسکوئر محاسبه شده 
 5 با   10 آزادی  درجه  و   14.784 میزان  به 
درصد خطا و 95 درصد اطمینان رابطه بین 
2 متغیر معنی دار نیست. به عبارت دیگر سطح 
تحصیالت بر انتخاب شناختی برنامه ها از سوی 
مخاطبان تأثیر معناداری ندارد. بنابراین سطح 
تحصیالت رابطه  آماری با بهره مندی، رضایت، 
اعتماد و انتخاب شناختی برنامه ها و تولیدات 

تلویزیونی از سوی مخاطبان ندارد.

نتیجه گیری
از  یک  هر  تحقیق  فرضیه های  مــورد  در 
متغیرهای مورد نظر به صورت دو به دو مورد 

تحلیل و آزمون قرار گرفته اند:
مدیریت  بین  رابطه  وجود  فرضیه  مورد  در 
رسانه ای تولیدات تلویزیونی با انتخاب شناختی 
برنامه ها از سوی مخاطبان، باید گفت براساس 
آزمون خی 2 )کای اسکوئر(؛ سطح اطمینان 
95 درصد و خطا 5 درصد است این فرضیه 
بنابراین تأیید نشد و نشان داد بین مدیریت 
رسانه ای تولیدات تلویزیونی با انتخاب شناختی 

برنامه ها رابطه معناداری وجود ندارد.
مورد  در  شده  محاسبه  اسکوئر  کای  آزمون 
رسانه ای  مدیریت  بین  رابطه  وجود  فرضیه 
تلویزیونی  تولیدات  )آمرانه(  اقتدارگرا  سبک 
با انتخاب شناختی برنامه ها از سوی مخاطبان 
6/848 است. این آزمون در مورد این فرضیه، 
سطح اطمینان 99 درصد و خطای 1 درصد 
که  می دهد  نشان  بنابراین  می دهد،  نشان  را 
بین مدیریت رسانه ای سبک اقتدارگرا )آمرانه( 
تولیدات تلویزیونی با انتخاب شناختی برنامه ها 

از سوی مخاطبان رابطه معناداری وجود دارد.
مورد  در  شده  محاسبه  اسکوئر  کای  آزمون 
رسانه ای  مدیریت  بین  رابطه  وجود  فرضیه 
سبک لیبرال )آزادی خواه( تولیدات تلویزیونی 
با انتخاب شناختی برنامه ها از سوی مخاطبان 
23.89 است. این آزمون در مورد این فرضیه، 
سطح اطمینان 99 درصد و خطای 1 درصد را 
نشان می دهد، بنابراین نشان می دهد که بین 
)آزادی خواه(  لیبرال  رسانه ای سبک  مدیریت 
تولیدات تلویزیونی با انتخاب شناختی برنامه ها 

از سوی مخاطبان رابطه معناداری وجود دارد.
مورد  در  شده  محاسبه  اسکوئر  کای  آزمون 
رسانه ای  مدیریت  بین  رابطه  وجود  فرضیه 
سبک مسئولیت اجتماعی تولیدات تلویزیونی 
با انتخاب شناختی برنامه ها از سوی مخاطبان 
12.156 است. این آزمون در مورد این فرضیه، 
سطح اطمینان 99 درصد و خطای 1 درصد را 
نشان می دهد، بنابراین نشان می دهد که بین 
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اجتماعی  مدیریت رسانه ای سبک مسئولیت 
تولیدات تلویزیونی با انتخاب شناختی برنامه ها 

از سوی مخاطبان رابطه معناداری وجود دارد.
در مورد فرضیه وجود رابطه بین سبک مدیریت 
رسانه ای توسعه گرا با انتخاب شناختی برنامه ها 
از سوی مخاطبان، آزمون کای اسکوئر محاسبه 
شده به میزان 6.519 است و به دلیل خطای 
درصد،   95 اطمینان  سطح  با  و  درصدی   5
رابطه بین 2 متغیر معنی دار نیست. به عبارت 
دیگر بین مدیریت رسانه ای سبک توسعه گرا و 
انتخاب شناختی برنامه ها رابطه معناداری وجود 

ندارد.
بین  رابطه  یعنی وجود  آخر  فرضیه  مورد  در 
سطح تحصیالت با انتخاب شناختی برنامه ها از 
سوی مخاطبان، آزمون کای اسکوئر محاسبه 
شده به میزان 14.784 است و به دلیل خطای 
درصد،   95 اطمینان  سطح  با  و  درصدی   5
رابطه بین 2 متغیر معنی دار نیست. به عبارت 
و  پاسخگویان  تحصیالت  سطح  بین  دیگر 
انتخاب شناختی برنامه ها رابطه معناداری وجود 

ندارد.
بنابراین بر اساس نظریه استفاده و رضامندی، 
و  نیازها  براساس  و  اســت،  فعال  مخاطب 
بر  می آورد.  روی  رسانه  به  خود،  انگیزه هایی 
نقش  و  عالیق  ارزش ها،  رویکرد  این  اساس 
اجتماعی مخاطبان، دارای اهمیت است و این 
عوامل در انتخاب مردم که مایل هستند چه 
چیزی ببینند و بشنوند، نقش دارد. بر این مبنا، 
تلویزیون  از  مختلفی  انگیزه های  با  مخاطب 
استفاده می کند. با توجه به سبک های مدیریت 
بر  تلویزیون  رسانه  پژوهش  این  در  رسانه ای 
لیبرال، مسئولیت  آمرانه،  اساس چهار سبک 
اجتماعی و توسعه گرا مورد ارزیابی قرار گرفت. 
داده ها نشان می دهد پاسخگویان این نقش ها 
را متوسط و باال می دانند و این نقش ها را در 
مثبت  تلویزیون  برنامه های  انتخاب شناختی 
ارزیابی می کنند. مخاطبی که با انگیزه کسب 
و  آموزش  اطالعات،  و  اخبار  کسب  آگاهی، 
می کند  استفاده  تلویزیون  از  مهارت  کسب 

وقتی هر یک از این سبک های مدیریتی آن را 
به این نیازش هدایت کند رضایتش نیز تأمین 
می شود و به انتخاب آگاهانه تولیدات تلویزیونی 

هدایت می شود.
ناهماهنگی   نظریه  ــاس  اس بر  همچنین 
اطالعات  با  برخورد  در  مخاطبان  شناختی 
گزینشی  توجه  و  گزینشی  مواجه  رسانه ای 
افراد اطالعاتی که توسط رسانه  دارند، یعنی 
)در این پژوهش تلویزیون( دریافت می کنند، 
اگر موجب ناهماهنگی آنان شود از آن رسانه 
اساس  بر  دیگر  عبارت  به  می کنند.  اجتناب 
به  نوعا  افــراد  ناهماهنگی  شناختی  نظریه 
با  از یک پیام توجه می کنند که  بخش هایی 
نگرش، باورها یا رفتار ریشه وار آن ها مغایرتی 
ندارد )توجه گزینشی( و به بخش هایی از پیام 
که مخالف مواضع محکم آن ها است و ممکن 
است موجب ناراحتی یا ناسازگاری روانشناختی 

شود توجه نمی کنند.
همچنین در این نظریه نگه داشت گزینشی 
افرادی  مــی دارد  بیان  و  می شود  تأکید  نیز 
که  دارند  رسانه ای  محتوای  یادآوری  به  میل 
باورها  نگرش ها،  یا  غالب  چارچوب های  با 
تمایل  و  دارد  همخوانی  آن ها  رفتارهای  و 
دارند مطالبی را که ناهمخوانی دارد فراموش 
این پژوهش در بخش میزان  کنند داده های 
بهره مندی، رضایت، اعتماد و انتخاب شناختی 
مؤید این مطلب است که پاسخگویان در مورد 
این چهار متغیر نظر »کم یا خیلی کم« را ابراز 

کرده اند.
مدیریت  می دهد سبک  نشان  نتایج  بنابراین 
ملی  رسانه  تلویزیونی  تولیدات  رسانه ای 
برنامه ها  از  رضایت  سمت  به  را  مخاطبان 
سوق نمی دهد و توجه گزینشی و نگه داشت 
گزینشی آنان نسبت به برنامه های تلویزیونی 

در سطح پایین قرار دارد.
برای  راه هایی  یافتن  درصدد  پژوهش  این 
برنامه های  آگاهانه  انتخاب  میزان  بردن  باال 
منجر  است، که  از سوی مخاطبان  تلویزیون 
به رضایت می شود. یکی از این راه ها استفاده 
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همان  است.  رسانه ای  مدیریت  سبک های  از 
حاضر  پژوهش  شد  اشاره  ابتدا  در  که  طور 
نقش مدیریت رسانه ای تولیدات تلویزیونی بر 
انتخاب شناختی برنامه ها از سوی مخاطبان را 
در مورد چهار سبک مدیریت رسانه ای ارزیابی 

کرد و نتایج بررسی داده های نشان داد:
y  اقتدارگرا رسانه ای  مدیریت  سبک  نظریه 

نظارت  و  کنترل  ویژگی  دارای  )آمرانه(: 
مستقیم تولیدات و برنامه های رسانه ای )در 
این تحقیق تلویزیون( و تولیدات تلویزیونی 
نظر  از  حاکم  دولــت  و  نظام  تأیید  در 
پاسخگویان نقش مهمی بر انتخاب شناختی 

برنامه ها از سوی مخاطبان ایفا می کند.
y  لیبرال رسانه ای  مدیریت  سبک  نظریه 

به  توجه  ویژگی  دارای  ــواه(:  ــ )آزادی خ
تولید  تلویزیون،  تولیدات  در  فردی  آزادی 
برنامه های تلویزیون بدون سانسور و توجه 
آزادی اطالعات و استقالل حرفه ای در  به 
تولیدات تلویزیون از نظر پاسخگویان نقش 
مهمی بر انتخاب شناختی برنامه ها از سوی 

مخاطبان ایفا می کند.
y  مسئولیت رسانه ای  مدیریت  نظریه سبک 

تولید  به  توجه  ویژگی  دارای  اجتماعی: 
گرفتن  نظر  در  با  تلویزیونی  برنامه های 
معیارهای آزادی اطالعات و تعهد رسانه ای، 
رفع  و  جلوگیری  هدف  با  برنامه ها  تولید 
برنامه های  تولید  و  اجتماعی  معضالت 
نظر  از  برابر جامعه  در  پاسخگو  تلویزیونی 
پاسخگویان نقش مهمی بر انتخاب شناختی 

برنامه ها از سوی مخاطبان ایفا می کند. 
y  :توسعه گرا نظریه سبک مدیریت رسانه ای 

برنامه های  تولید  به  توجه  ویژگی  دارای 
تقویت  با موضوع های تحکیم و  تلویزیونی 
بازتاب  و  ملی  زبان  و  فرهنگ  استقالل، 
برنامه های کشورهای در حال توسعه از نظر 
پاسخگویان نقش مهمی بر انتخاب شناختی 

برنامه ها از سوی مخاطبان ایفا نمی کند.
بنابراین بر اساس نتایج پژوهش حاضر، نقش 
مدیریت رسانه ای سبک های اقتدارگرا، لیبرال 

بر  تلویزیونی  تولیدات  اجتماعی  مسئولیت  و 
مخاطبان،  سوی  از  برنامه ها  انتخاب شناختی 
مثبت ارزیابی شده است و این نشان می دهد 
که این سه سبک مدیریت رسانه ای می توانند 
بر انتخاب شناختی مخاطبان مؤثر باشند و نقش 
زیادی را در این زمینه بازی کنند، همچنین 
می توانند در راستای اهداف نظریه ناهماهنگی 
شناختی حرکت کرده و اهرم مؤثری در این 

زمینه باشند.
برنامه ریزان  و  مسئوالن  برای  پیشنهاد 

رسانه ملی)تلویزیون(
با توجه به یافته های تحقیق در خصوص نقش 
سبک های مدیریت رسانه ای تولیدات تلویزیونی 
بر انتخاب شناختی برنامه ها از سوی مخاطبان، 
این  میان  معناداری  ارتباط  نشان دهنده  که 
انتخاب شناختی  با  مدیریتی  سبک های 
مخاطبان است، پیشنهاد می شود مدیران رسانه 
ملی تولیدات تلویزیونی را بر اساس و با توجه 
رسانه ای  مدیریتی  سبک های  ویژگی های  به 
اجتماعی  مسئولیت  و  آزادی خواه  اقتدارگرا، 
است  بنابراین الزم  نمایند.  تهیه  توسعه گرا  و 
تا مدیران رسانه ملی در مورد این دو سبک 
مدیریت رسانه ای توجه خاص داشته باشند تا 
از این طریق آگاهی، رضایت و اعتماد مخاطبان 
را جلب و بر انتخاب شناختی برنامه ها از سوی 

آنان مؤثر واقع شود.
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