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، آن را در رسیدن به اهداف خود «وی هیسپن تی»پژوهش حاضر بر آن است که با ارائه راهبردهای مطلوب برای شبکه تلویزیونی :چکیده

ای و اسناد  صورت کیفی صورت پذیرفته است و روش گردآوری اطالعات در آن، از طریق مطالعه کتابخانه هش بهاین پژو  .یاری بخشد

از آنجا که تعیین اهداف .  انجام شد 1ها توسط ماتریس سوات تحلیل داده تجزیه و.  باالدستی به همراه مصاحبه با نخبگان بوده است

جزئی از پژوهش بوده است، ابتدا با مطالعه اسناد باالدستی و نظر مدیران مربوطه، اهداف راهبردی شبکه مشخص و سپس توسط کمیته 

ه و فقدان کسری تأمین منابع مالی مورد نیاز شبک».  بندی شدند راهبردی که متشکل از مدیران شبکه مذکور بود، نمره دهی و اولویت

دو « زبان دنیا1های اسپانیایی ترین منبع اخبار مربوط به خاورمیانه در میان شبکه ترین و دقیق کسب جایگاه معتبرترین، سریع»و « بودجه

دند، شده بو گیری هدفمند انتخاب سپس از طریق مصاحبه با کارشناسانی که با روش نمونه.  گانه بودند 5هدف اول شبکه از میان اهداف 

با تناظر عوامل داخلی و خارجی در ماتریس سوات، .  بندی شدند ها و تهدیدهای شبکه مشخص و اولویت ها، فرصت ها، ضعف قوت

داشتن موضعی فعال در جذب نیروی انسانی متخصص برای شبکه و تدوین سیستم ».  بندی شدند احصا و اولویت راهبردهای مطلوب

و « ها های همسو در منطقه هدف و انجام تولیدات مشترک با آن همکاری با شبکه»و « لآموزش ضمن خدمت مناسب برای پرسن

 .راهبرد احصا شده، مشخص شدند 29دار شبکه از میان  عنوان سه راهبرد اولویت به« افزایش وجهه خبری شبکه»
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قدمهم

ها  امروزه نیز بیان دیدگاه.  زبان از دیرباز عنصر پایه و اساسی در تعامالت انسانی و رسیدن به درک متقابل بوده است

این مسئله هنگامی برای کشورها .  به زبان دیگران نقش مهمی در رسیدن به تفاهم مشترک میان جوامع بشری دارد

میلیون  966زبان اسپانیایی بیش از .  خورده باشد ست خارجی گرهکند که با اهداف سیا اهمیت دوچندان پیدا می

.  کشور هست 12و از حیث پراکندگی، زبان رسمی بیش از ( 1621، 8اتنولوژی)سخنور در سراسر جهان دارد 

، 9وورد استیت اینترنت) شده است های نوین و اینترنت شناخته  همچنین این زبان سومین زبان از نظر استفاده در رسانه

گویند به دلیل تعامالت خود  ها و کشورهای آمریکای التین که با این زبان سخن می زبان بدون شک اسپانیایی(.  1622

رو وجود یک رسانه با حضور فعال و  از این. با جمهوری اسالمی ایران از اهمیت خاصی برای ایران برخوردار هستند

الملل، حضوری قدرتمند داشته  خواهد در عرصه بین برای کشوری که می 2و برودبند 9ای در عرصه برودکست حرفه

جمهوری  4عنوان ابزار دیپلماسی عمومی به« وی هیسپن تی»در این میان شبکه تلویزیونی .  باشد الزم و ضروری است

ای ایران برخوردار  در سپهر رسانهزبان دنیا، از اهمیت و جایگاه خاصی  اسالمی ایران برای اثرگذاری بر مردم اسپانیایی

پخش خود را آغاز کرد و توانست  5دی صورت اچ شبکه مورد اشاره، اولین شبکه سازمان صداوسیماست که به.  است

 .زبان دنیا معرفی کند به مردم اسپانیایی 26عنوان یک رسانه آلترناتیو خود را به

علوم های مختلف  انکار نیست و نظریه ها قابل نهباید توجه داشت که بدون شک در دنیای امروز قدرت رسا

ها بر  بین این مسئله که چه کسی از طریق رسانه دراین.  ارتباطات هرکدام به نحوی به این مسئله اشاره دارند

ها برای ابراز مواضع  ها و حاکمیت در جهان امروز، دولت.  گذارد حائز اهمیت خاصی است دیگران اثر می

ود و اجرای نقشی فعال در دیپلماسی عمومی از ابزار قدرتمندِ رسانه، بخصوص رسمی و غیررسمی خ

، 22سی انگلستان بی های تلویزیونی بی توان به شبکه برای نمونه می.  برند های صوتی و تصویری بهره می رسانه

ا حمایت مالی اشاره کرد که ب... و 29، صدای آمریکا28فرانسه 18، فرانس 21، الجزیره قطر21راشاتودی روسیه

 .پردازند زبان می های کشور مطبوع خود به انگاره سازی در افکار جهانیان، بخصوص مردم اسپانیایی دولت

های مختلف سعی دارد  اندازی شبکه مرزی صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران نیز با راه معاونت برون

ای  ی است که وظیفه پوشش رسانها شبکه« وی هیسپن تی»شبکه تلویزیونی .  در این عرصه عقب نماند

های صوتی و  اما با توجه به محیط رقابتی شدید در عرصه رسانه.  مردم اسپانیای زبان را بر عهده دارد

ی راهی دارد که بتواند مسئوالن این  تصویری، این شبکه برای دستیابی به اهداف خود نیاز به نقشه

های عملیاتی روزمره، بتوانند جهت اصلی  ارغ از برنامهراهبردهای بلندمدتی که ف.  شبکه را یاری بخشد

ها غیررسمی،  دارند، حتی اگر این استراتژی 29ها یک استراتژیهمه شرکت»ازآنجاکه .  شبکه را مشخص کنند

هایی که از  شده است که افراد و سازمان این یک واقعیت معروف و پذیرفته»اما « پراکنده، نامنظم و بدون ساختار باشند

  (98. ص, 2151, 22دیوید) «ریزی کنند، بیشتر احتمال دارد آن چیزی شوند که دوست دارند بشوندپیش برنامه
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اهداف و راهبردهای این شبکه نیز در بدو تأسیس نزد مسئوالن وقت مشخص بوده است؛ لیکن اسناد مسلماً، 

 .توانند مفیدتر باشند مکتوب نسبت به اسناد شفاهی که در ذهن مسئوالن است، می

.  باشدتواند به دستیابی به اهداف خود بیشتر امیدوار  از طرفی این شبکه با داشتن راهبردهای مطلوبِ مکتوب می

اش با ابتکار و فعال برخورد دهد در شکل دادن به آینده مدیریت استراتژیک به سازمان امکان می»باید توجه داشت که 

در  درواقع (81. ص, 2151, دیوید) «دهد ابتکار بزند و تأثیر بگذاردکند و نه منفعالنه؛ این رویکرد به سازمان اجازه می

احتمال انفعالی عمل کردن هر سازمانی در عرصه رقابت با رقبای خود، وجود دارد  شده، صورت نبود راهبردهای تدوین

« وی هیسپن تی»رو اهمیت و ضرورت انجام چنین تحقیقی برای افزایش کارایی و اثرگذاری شبکه تلویزیونی  ازاین

رای طور مـداوم  ها باید قبل از بروز مشکالت به سازمان»باید توجه داشت که .  گردد روشن می برنامـه راهبـردی را ـب

 .(19. ص,1665, 24گروه امرالد)« العمل آنی انجام دهنـد آینـده خـود تدوین نمایند، تا مجبور نباشند عکس

در مسیر پیش رو در آینده، مدیران این شبکه تلویزیونی را در تواند  مشخص شدن اهداف و راهبردهای شبکه  می

انداز ایجاد  هدف از تعریف چشم»باید توجه داشت که  . انداز شبکه یاری دهد تحقق بیانیه مأموریت و رسیدن به چشم

 (. 269. ص, 1662, 25رالف)« ویژه رهبران سازمان است دیدگاه مشترک از آینده سازمان برای تمامی کارکنان به

گردد مسئوالن و مدیران شبکه مذکور و معاونت  صورت مکتوب، باعث می همچنین وجود اهداف و راهبردهای شبکه به

صورت  مرزی، پس از گذشت مدتی بتوانند عملکرد خود در این مدت را با مأموریت، اهداف و راهبردهایی که بهبرون

از سوی .  ود را بسنجند و اقدامات مقتضی را انجام دهندشده است مقایسه کنند، وضعیت عملکردی خ مکتوب تدوین

مدیریت .  سرعت در حال تغییر و تحول است ها به شرایط محیطی حاضر بسیاری از شرکتدیگر با توجه به آنکه، 

کور آ)داند  های سازمان می نگر، تدوین اثربخش راهبرد را حیاتی و هدایتگر اهداف و فعالیت راهبری با یک دیدگاه آینده

صورت  را به« وی هیسپن تی»رو پژوهش حاضر به دنبال آن بود که اهداف شبکه تلویزیونی  ازاین (. 1669, 16و اینگلست

آمده برای این شبکه تلویزیونی بیانیه مأموریت صادر  دست شفاف و واضح مشخص و مکتوب کند و بر اساس اطالعات به

شود و باعث تحقق  شده می دن این شبکه تلویزیونی به اهداف مشخصازآن نیز راهبردهایی که منجر به رسی پس.  کند

دهد تا  ها قرار می ابزاری را در اختیار آن»ریزی راهبردی  برنامهازآنجاکه .  گردد را احصا و مکتوب کند رسالت شبکه می

« یت داشته باشندبتوانند تدوین و اجرای راهبرد را در وجوه مختلف دنبال کنند و بر عملکرد راهبردی خود مدیر

ریزی راهبردی  مسئله اصلی پژوهشگران در این پژوهش اجرای یک برنامه (121.ص, 1669 ,12ماسوزرا و آلواالپاتی)

 .بوده است تا کارایی و اثربخشی این شبکه را ارتقا دهد« وی هیسپن تی»برای شبکه تلویزیونی 

تدوین و پیشنهاد راهبردهای مطلوب پژوهش حاضر دارای اهداف اصلی و فرعی است، هدف اصلی این پژوهش 

انداز، بیانیه  باشد و اهداف فرعی آن، مشخص نمودن چشم می« ویهیسپن تی»برای شبکه تلویزیونی 

.  است« وییهیسپن ت»مأموریت، اهداف راهبردی، شناخت محیط داخلی و محیط خارجی شبکه تلویزیونی 

ریزی استراتژیک هر سازمان مؤثر است  ای در رونـد برنامه اندازه انداز به مأموریت و چشمباید توجه داشت که 
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انداز  کار اصلی را در مـدیریت اسـتراتژیک، نگاه به سازمان از زاویه مأموریت و چشم( 2528) 11که پیتر دراکر

ای متصور نبوده است،  شده و برای خود فرضیه رت کیفی انجامصو ازآنجاکه این پژوهش به  .داند سازمان می

سؤال اصلی این پژوهش این است که راهبردهای .  صرفاً به دنبال ارائه پاسخ به سؤاالت تحقیق بوده است

اند؟ و اینکه، بیانیه مأموریت و اهداف راهبردی شبکه  کدام« وی هیسپن تی»مطلوب برای شبکه تلویزیونی 

 .چیست؟ سواالت فرعی این پژوهش بودند« وییسپن تیه»تلویزیونی 

 

 «الگویتدوینراهبرددیوید»:چارچوبنظریپژوهش

مبانی نظری این پژوهش بر پایه مدیریت راهبردی استوار که نقطه ثقل مرکزی آن الگوی تدوین راهبرد آقای 

چندگانـه اسـت کـه  11ای تـصمیمات وظیفـههنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی مدیریت راهبردی، ».  دیوید است

این تعریف کلی دیوید  (18. ، ص2151 ،دیوید)« های بلندمدت خود دست یابد سازد به هدف سـازمان را قـادر می

شده است، در برخی  های تجاری در غرب طراحی از مدیریت راهبردی است، اما ازآنجاکه این الگو برای سازمان

ای در جمهوری اسالمی ایران  سازی این الگو برای یک سازمان رسانه ر راستای مناسبمراحل اندک تغییراتی د

اگر مسئله راهبرد در یک سازمان را »کند،  گونه که دکتر اعرابی بر وجوه مدیریت راهبردی اشاره می آن.  صورت پذیرفت

استراتژی نخستین بخش از مدیریت راهبردی شامل سه وجه تدوین راهبرد، اجرای راهبرد و ارزیابی راهبردها بدانیم، تدوین 

  پژوهش حاضر بر وجه نخست، تمرکز داشته (9. ، ص2151اعرابی، ) «و درواقع مرحله آغازین مدیریت راهبردی است

 .است و به اجرا و ارزیابی راهبردها ورود پیدا نکرده است

گرفته است، که  لفی در این زمینه شکلامروزه و با گذشت سالها از ارائه نظریات مدیریت راهبردی، مکاتب مخت

ریزی را ناصحیح دانسته و به تفکر  ای تدوین برنامه عده.  نگرند هرکدام از منظر خاص خود به مدیریت راهبردی می

.  دانند ای دیگر تدوین راهبرد را مسیری مناسب برای مدیریت راهبردی سازمان می راهبردی اعتقاد دارند و عده

این مکتب »درواقع .  عنوان مکاتب تلفیقی مطرح هستند که ترکیبی از دو مکتب قبلی است ی هم بهبین نظریات دراین

. ص, 2156, حسن بیگی)« بندی مکاتب فوق است که درواقع جمع« پیکربندی»: تنها شامل یک زیرمجموعه است

ها و  ایجاد توازن بین قوت و ضعف سازمان فرصتدر چارچوب نگرش این پارادایم،  ضمن تأکید بر لزوم همخوانی و »ازآنجاکه   .(292

, میر سپاسی) «دهی محیط مطابق اهداف و راهبردهای موردنظر، ضروری است تهدیدهای محیط،  تغییر عوامل محیطی و شکل

ریزی راهبردی دیوید در  تالش شد که با توجه به مکتب تلفیقی، ضمن بهره بردن از الگوی برنامه (11. ص, 2121

نظر توسط کمیته راهبردی که متشکل پنج نفر از مدیران  بندی، تفکر راهبردی نیز از طریق اعمال لویتهنگام او

که پژوهشگر  درواقع بجای آن.  مرزی سازمان صداوسیما بود، مدنظر قرار گیرد باسابقه این شبکه و معاونت برون

و  برای تجزیه .  هبردی صورت پذیرفتبندی توسط کمیته را اقدام به نمره دهی کند، این نمره دهی و اولویت

ریزی استراتژیک در  ابزاری مفید برای برنامه»این ماتریس .  استفاده شدسوات  تحلیل و تدوین راهبردها از ماتریس
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رای شناسایی شرایط و برنامه مـدیریت محیطـی اسـت و پایه رای  ریزی روش ای اساسـی ـب های آینـده اسـت کـه ـب

در مورد تشکیل ماتریس سوات باید   (.1626 ,18نیکوال و ایوانجلینوس)« الزم و ضروری است نگـرش اسـتراتژیک

ها و  گفت این ماتریس یکی از ابزارهای راهبردی است که نقاط قوت و ضعف درونی سازمان را با فرصت

نقاط قوت، ضعف و برای این منظور .  دهدسازمانی تطابق داده و راهبردهای مطلوب را ارائه می تهدیدات برون

-پیوند داده می 14تهدید-و ضعف 12تهدید-، قوت19ضعف-، فرصت19تهدید-ها، تهدیدها در چهار حالت کلی فرصت فرصت

، 12، فرصت16، ضعف15سوات از ابتدای کلمات قوت.  شوندها انتخاب می های راهبردی از بین آنشوند و گزینه

 .(182-181. ص, 2151, دیوید)شده است گرفته 11تهدید

شده و با توجه به اینکه سازمان در  در الگوی تدوین راهبرد دیوید، ابتدا موقعیت سازمان موردنظر مشخص

شده  وضعیت تهاجمی، تدافعی، یا بینابینی قرار دارد، راهبردهای مدنظر صرفاً برای یک موقعیت خاص که مشخص

ای  های پیچیده ها با وضعیت ین است که امروزه سازمانای که شاید بتوان در آن تأمل کرد ا نکته.  شود است ارائه می

ممکن است یک .  توان یک موقعیت خاص و راهبرد خاص را برای آن مدنظر قراردادسادگی نمی روبرو هستند که به

عکس ممکن است  سازمان در موقعیت تدافعی باشد اما اجرای یک راهبرد ویژه تهاجمی، برایش ضروری باشد یا به

کامالً در حالت تهاجمی باشد ولی باید در مجموعه خود یک راهبرد تدافعی را نیز در کنار راهبردهای  یک سازمان

های  ولی در این الگو راهبردها فقط شامل یک موقعیت خاص است و از راهبردهای موقعیت.  تهاجمی پیاده سازد

یز، برای آن سازمان الزم و ضروری های دیگر نکه شاید راهبردها در وضعیت شود، درحالیپوشی میدیگر چشم

به این دلیل در این بخش، بجای ارائه راهبرد برای یک موقعیت خاص، راهبردهای ممکن برای شبکه در هر .  باشند

ها مشخص  اولویت آن 11ریزی استراتژیک کمیچهار موقعیت مذکور احصا شد، سپس بر اساس ماتریس برنامه

 .های مختلف باشددرنتیجه راهبردهای پیشنهادی نهایی ممکن است ترکیبی از راهبردها در وضعیت.  گردید

.  ها است ای با سایر سازمان ای که حائز اهمیت است، درک تفاوت میان سازمان رسانه از طرفی نکته

های اقتصادی و در بستر فرهنگ  سازمان های تدوین راهبرد و اجزای مختلف آن بیشتر برای اکثر مدل

ها، موجب  اند و شاید استفاده از این الگوها بدون ایجاد تغییر و اصالح آن داری غرب طراحی شده سرمایه

شده که برای  های اصالح رو در این پژوهش از مدل ازاین.  خواهد شد به نتیجه مطلوب دست پیدا نکنیم

های اصالحی، بحث پیرامون  یکی از این بخش.  ند نیز بهره برده شدای کارآمدتر هست های رسانه سازمان

در پژوهشی تحت عنوان ( 2152)اکبر فرهنگی ریزی راهبردی است که آقای علی های برنامه ورودی

، مدل (2152, و دانایی, محکی, فرهنگی) «ای ایرانهای رسانهریزی استراتژیک در سازمانبرنامه»

د که این مدل برای درک بهتر شرایط محیط داخلی و بیرونی یک سازمان دهمفهومی را ارائه می

 .کاربرد دارد و ما نیز از آن بهره بردیم« وی هیسپن تی»ای مانند شبکه تلویزیونی  رسانه
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ریزی برای انجام یک برنامه.  پیوسته است که شامل اجزای مشخصی است هم روند به ریزی راهبردی یک  برنامه

انداز و اهداف راهبردی  گردد؛ مقاصد آرمانی شامل بیانیه مأموریت، چشما مقاصد آرمانی مشخص میراهبردی ابتد

ها شامل عوامل خارجی  شوند، این ورودیریزی راهبردی مشخص می های برنامهازاین مرحله، ورودی پس.  است

اء راهبردها بر اساس این مرحله بعدی احص.  است( نقاط قوت و ضعف)و عوامل داخلی ( ها و تهدیداتفرصت)

 (.2شکل )بندی، راهبردهای برگزیده انتخاب خواهند شد درنهایت پس از مقایسه راهبردها و اولویت.  ها استورودی

تا بیانیه  شد باالدستی مربوطه بررسی اسناد و گرفت صورت شبکه مسئوالن ای با مصاحبه نخست، مرحله در

در  18گانه اسمارت های پنج ازآن بر اساس شاخص پس.  شود مشخص شبکه راهبردی اهداف انداز و مأموریت، چشم

ها مشخص  بندی آن کنار استفاده از ضریب اهمیت، توسط کمیته راهبردی نمره دهی اهداف انجام شد و اولویت

 .گردید

 عوامل نپیرامو ها آن های داده و اطالعات و مصاحبه شد موردبررسی، جامعه در شده مشخص افراد با در ادامه

 قوت، نقاط تا شد وتحلیل تجزیه و بررسی ها داده اطالعات و این ازآن، پس .  آمد دست به شبکه خارجی و داخلی

 و داخلی عوامل سپس.  شود استخراج« وی تی هیسپن»تلویزیونی  شبکه تهدیدهای و ها فرصت ضعف، نقاط

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و داخلی دیوید نمره تا با استفاده از  گرفت راهبردی قرار کمیته اختیار در خارجی

و  شد سوات تشکیل ماتریس دار، اولویت عوامل اساس بر بندی، اولویت از پس.  شوند بندی اولویت و دهی

ماتریس  طریق از راهبردها این سپس.  گردید تدوین شبکه راهبردی اهداف به رسیدن برای راهبردهایی

 درنهایت.  شدند بندی اولویت و و بازهم توسط کمیته راهبردی، نمره دهی 19کمی استراتژیک ریزی برنامه

 پاسخ تحقیق سؤال به و آمد دست به اولویت اساس بر« وی تی هیسپن»شبکه تلویزیونی  برای مطلوب راهبردهای

 .شد داده

 
مراحلانجامپژوهش1شکل

 
.  های مختلفی صورت پذیرفته است ها پژوهش ریزی و مدیریت راهبردی در رسانه درزمینه برنامه

هایی در قالب  های صوتی و تصویری مانند تلویزیون در دانشگاه صداوسیما پژوهش درزمینه رسانه
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، (2151اردشیری، ) ، اردشیری(2142دل، پاک) دل نامه صورت پذیرفته است که افرادی مانند پاک پایان

 و مددی (2151رضایی، ) ، رضایی(2151منصوری پور، ) پور ، منصوری(2151معینی پناه، ) پناه معینی

وی، شبکه  تی های تلویزیونی ازجمله شبکه مستند سیما، شبکه پرس در مورد شبکه (2151مددی، )

ها،  مطالعه این پژوهش.  اند چهار سیما، شبکه بازار، شبکه پویا و شبکه تهران این تحقیقات را انجام داده

ریزی راهبردی در عرصه تلویزیون یاری رساند  پژوهشگر را برای رسیدن به درک بهتری از جزئیات برنامه

آقای . تری نمود و با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف این تحقیقات سعی در انجام پژوهش بهینه

ریزی استراتژیک در  برنامه»عنوان  نیز در پژوهشی تحت (2152: فرهنگی، محکی و دانایی) فرهنگی

ریزی راهبردی  بامطالعه موردی روزنامه همشهری، به تشریح چگونگی برنامه« ای ایران های رسانه سازمان

دهد به  ای که این پژوهش درنهایت ارائه می واره طرح.  ای در ایران پرداخته است های رسانه برای سازمان

 .کننده بود ای در ایران کمک مان رسانهشناخت عوامل محیطی مؤثر بر یک ساز

گشت،  الملل جمهوری اسالمی برمی ای و سیاست بین ازآنجاکه یکسوی دیگر این پژوهش به دیپلماسی رسانه

ای با  دیپلماسی رسانه»هایی در این زمینه نیز موردمطالعه قرار گرفت، ازجمله پژوهشی تحت عنوان  پژوهش

صورت پذیرفته و کنکاشی در  (2144, اسماعیلی) که توسط آقای اسماعیلی« تمرکز بر نقش سازمان صداوسیما

های رادیویی و تلویزیونی در آن  ای جمهوری اسالمی ایران دارد و نقش و جایگاه شبکه فعالیت دیپلماسی رسانه

 یا رسانهدیپلماسی ». های مربوطه است شده است و یکی از پیشنهادهای آن تدوین راهبرد برای بخش بررسی

نیز نام پژوهشی  (2151سلطانی فر و خان زاد، ) «راهبردها و ها ها، آسیب چالش ها، فرصت ایران، اسالمی جمهوری

دیگر در این زمینه است که توسط آقای سلطانی فر صورت پذیرفته است و پیشنهادهای کاربردی درزمینه 

 اسالمی جمهوری عمومی دیپلماسی»ت پژوهش درنهای.  دهد که قابل بهره بردن بود ای ارائه می دیپلماسی رسانه

زبان  که به مسئله دیپلماسی ایران در منطقه اسپانیایی (2152, مجیدی و میراب زاده)« التین آمریکای در ایران

دهد که البته باید متناسب با ساختار  پردازد و راهکارهای عملیاتی در این زمینه پیشنهاد می آمریکای التین می

 .یونی به آن توجه داشتیک شبکه تلویز

هایی که شرایط محیطی و شرایط داخلی شبکه مذکور را پژوهشگر برای به دست آوردن راهبردها باید داده

های تحلیل استوار است که گونه از روش پژوهش کیفی بر آن»ازآنجاکه .  آوردساخت به دست میروشن می

شریفی و )« شودهای موردمطالعه تأکید میپدیدهها، جزئیات و بافت ها به درک عمیق پیچیدگی در آن

شد بنابراین از روش های پژوهش میروش کیفی در اینجا باعث عمیق شدن داده( 126. ، ص2146شریفی، 

یافته با افراد مورد  در این پژوهش عالوه بر مصاحبه نیمه ساخت  .ها استفاده شدآوری و تبیین دادهکیفی در جمع

 .اسناد باالدستی نیز بهره برده شداطالع، از مطالعه 

گیری  های کیفی از نمونه بیشتر پژوهش»ازآنجاکه .  گیری دارد هر روش پژوهشی روش مناسب خود را در نمونه

گیری هدفمند  در این پژوهش نیز از روش نمونه 19(221. ، ص2144لیندلف و تیلور، ) «کنند هدفمند استفاده می
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ای  است که بر اساس خصوصیات یا صفات ویژه( هایی سوژه)هدفمند شامل افراد گیری  نمونه». استفاده شد

با توجه  12(219. ص, 2145دومینیک و ویمر، ) «اند شده خوانند، حذف اند و کسانی که با این معیارها نمی شده انتخاب

حوزه ارتباطات و رسانه،  گیری، معیارهایی چون داشتن علم و دانش کافی در به این مسئله برای هدفمند بودن نمونه

مدنظر  14و شناخت کافی از منطقه آمریکای التین« وی هیسپن تی»آشنایی با ساختارها و روندهای شبکه تلویزیونی 

های موردنظر پوشش داده  برای هر یک از این معیارها افرادی مورد گزینش قرار گرفتند تا تمام زمینه.  قرارگرفته شد

 آوری جمع حوزه این کارشناسان و نظران صاحب نظرات یافته، ساخت نیمه مصاحبه از استفاده باسپس .  شود

 .وتحلیل قرار گرفت مورد تجزیه و

 و باز صورت به و سؤاالت بود معین و مشخص پژوهشگر نزد کلی اهداف یافته، ساخت نیمه مصاحبه انجام برای

 و شد آماده از مصاحبه قبل مدنظر، موضوع در صریح و صحیح اطالعات آوردن دست به راستای در آزاد

 در و بودند عمل آزادی چارچوب اهداف دارای در سؤاالت، به پاسخگویی و خود سخن بیان در شوندگان، مصاحبه

در پژوهش حاضر، رسیدن . گردید ثبت می سؤاالت برگه در زمان هم نکته این که شد می اصالح سؤاالت مواردی

شود مدنظر قرار بود شوندگان مطرح نمی دیگر مضامین جدیدی از سوی مصاحبهبه اشباع نظری، یعنی زمانی که 

  (.2جدول )نفر از نخبگان مطلع مصاحبه انجام گرفت  29که درنهایت با 

 

سمتوشرایطافرادموردمصاحبه1جدول
 تحصیالت،تخصصوشرایطمرتبطباموضوعسمت ردیف

سابقه فعالیت در عرصه رادیو و تلویزیون،  مرزی سازمان صداوسیما معاونت برون 1

 علمی دانشکده تولید دانشگاه صداوسیما هیئت

سابقه فعالیت در عرصه رادیو و تلویزیون، زندگی در  «وی هیسپن تی»مدیر شبکه تلویزیونی  2

 زبان منطقه اسپانیایی

سفیر سابق جمهوری اسالمی ایران در  3

  کشورهای مکزیک، گواتماال و بلیز

 زبان سابقه فعالیت سیاسی در منطقه اسپانیایی

سفیر سابق ایران در کشور نیکاراگوئه، مترجم سران  4

جمهوری اسالمی در دیدارهای رسمی با سران 

 زبان اسپانیایی

 زبان سابقه فعالیت سیاسی در منطقه اسپانیایی

علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه  عضو هیئت 5

 صدا سیما

دکترای ارتباطات، سابقه فعالیت در عرصه رادیو و 

 تلویزیون 

علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه  عضو هیئت 6

 صداوسیما

دکترای مدیریت رسانه، سابقه فعالیت در عرصه رادیو 

 و تلویزیون

های خارجی  علمی دانشکده زبان عضو هیئت 7

 دانشگاه تهران

دانشکده دکترای زبان اسپانیایی، ریاست وقت 

 های خارجی دانشگاه تهران زبان
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علمی دانشکده ادبیات فارسی و  عضو هیئت 8

 های خارجی دانشگاه عالمه زبان

دکترای زبان و ادبیات اسپانیایی، مدیر گروه زبان 

 اسپانیایی دانشکده

های خارجی  علمی دانشکده زبان عضو هیئت 9

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

زبان و ادبیات اسپانیایی، مدیر گروه زبان دکترای 

 اسپانیایی دانشکده

علمی دانشکده ادبیات فارسی و  عضو هیئت 11

 های خارجی دانشگاه عالمه زبان

 دکتری زبان فارسی، اسپانیایی االصل 

 مبلغ دینی جامعة المصطفی، آرژانتینی االصل عضو جامعة المصطفی العالمیه  11

سابقه چندین سال فعالیت در عرصه رادیو و  های شبکه تأمین برنامهمدیر تولید و  12

 تلویزیون درزمینه مربوطه

سابقه چندین سال فعالیت در عرصه رادیو و  مدیر هنری و گرافیک شبکه 13

 تلویزیون در زمینه مربوطه

سابقه چندین سال فعالیت در عرصه رادیو و  سایت و فضای مجازی شبکه مدیر وب 14

 تلویزیون درزمینه مربوطه

سابقه چندین سال فعالیت در عرصه رادیو و  خبرنگار شبکه 15

 تلویزیون درزمینه مربوطه

سابقه چندین سال فعالیت در عرصه رادیو و  خبرنگار شبکه 16

 تلویزیون درزمینه مربوطه

 

 

.  دارد وجود هایی تفاوت کیفی و کمی تحقیقات در پایایی و اعتبار مفهوم میان طورکلی بهباید توجه داشت که 

های پژوهشی  طرح« قابلیت اعتماد»عنوان  با مبحثی روایی، و پایایی بر تأکید جای به( 2558) 15مورهاوس و میکوت

در پژوهش حاضر سعی شد تا قابلیت اعتماد با توجه به  . کنند که دارای چهار عامل اصلی است کیفی را مطرح می

صورت که درجاهایی که موردنیاز بود برای پاسخ به بدین. ین زمینه، تأمین شودشده در ا چهار روش مطرح

های حاصل از شده و یادداشت های ضبطفایل.  ای نیز کمک گرفته شد کتابخانه_های تحقیق از روش اسنادی پرسش

و این امکان  شده است؛ نگهداری شد انجام 2158مصاحبه پژوهش حاضر که در بازه زمانی تابستان و پاییز سال 

 .اند مقایسه کنند شوندگان بیان داشته وجود دارد تا دیگران، نتایج حاصل از تحقیق را با آنچه مصاحبه

های احتمالی شد و درنهایت،  همچنین در مرحله تفسیر اطالعات، وجود کمیته راهبردی باعث کاهش سوگیری

از سوی دیگر اعتبار یک پژوهش .  حتمالی را متذکر شدندهای ا عنوان ناظر بیرونی سوگیری اساتید راهنما و مشاور به

شود، به سطح و  ریزی راهبردی که اطالعات آن از طریق انجام مصاحبه گردآوری می کیفی بخصوص درزمینه برنامه

رو با توجه به ترکیب فوق که شامل مدیران ارشد  ازاین.  گردد شونده برمی کیفیت دانش و آگاهی افراد مصاحبه

علمی درزمینه رسانه، منطقه و زبان  صداوسیما، سفرای سابق ایران در منطقه، اساتید دانشگاه و اعضای هیئت سازمان
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ی انجام پذیرفتن این پژوهش تحت نظارت ریاست وقت سازمان صداوسیما که تجربه  عالوه بهاسپانیایی است؛ 

توان از اعتبار و یا همان  مینامه خود دارد، مرزی سازمان مذکور را نیز در کار ساله مدیریت بر معاون برون بیست

 .اعتماد بودن آن دفاع کرد قابل

 

 هایپژوهشیافته  

گونه که در بخش چهارچوب نظری و توضیحات مربوط به روش پژوهش در ابتدای مقاله اشاره شد، اجزای  همان

عنوان مقاصد  انداز، اهداف راهبردی به مریزی راهبردی از منظر آقای دیوید از یکسو شامل بیانیه مأموریت، چش برنامه

نقاط قوت )و عوامل داخلی ( ها و تهدیداتفرصت)از سوی دیگر نیز شامل مشخص کردن عوامل خارجی .  آرمانی است

ریزی راهبردی  ها نیز نقطه پایان برنامه بندی راهبردها بر اساس این ورودی در انتها تدوین و اولویت.  است( و ضعف

 .شده است های این پژوهش شامل موارد فوق به تفکیک ارائه  مه یافتهدر ادا. است

 

 انداز موریت و سند چشمأمبیانیه : الف

هیسپن »در این پژوهش بر اساس نظرات متخصصان و افراد مطلع ضمن بررسی وضعیت موجود شبکه تلویزیونی 

مشخص شد و در تدوین راهبردهای مطلوب برای انداز شبکه  و تبیین وضع مطلوب آن، بیانیه مأموریت و چشم« وی تی

بیانیه مأموریت شبکه تلویزیونی .  انداز مدنظر قرار گرفت این شبکه تحقق بیانیه مأموریت و رسیدن به این چشم

 :به شرح زیر مشخص شد« وی هیسپن تی»

های متنوع و  تولید و تأمین برنامهبا ، زبان عنوان یک رسانه اسپانیایی بر آن است تا به« وی هیسپن تی»شبکه تلویزیونی »

های نوین، توسط کارکنانی  های دنیا و با استفاده از تجهیزات مدرن و ظرفیت رسانه زبان باکیفیت، برای تمام اسپانیایی

این شبکه با پراکنش اطالعات و . ای استعمارگران دنیای امروز بپردازد متخصص، متعهد و خالق، به مبارزه با تهاجم رسانه

دور از هرگونه سانسور و تحریف اطالعات و اخبار، به مخاطبان خود برای  های جهان و به  بار مبتنی بر حقیقت و واقعیتاخ

 .«های استعماری حاکم بر دنیای امروزی ای جایگزین باشد برای جریان اصلی رسانه رساند تا رسانه ها یاری می درک واقعیت

ای جهانی در قالب  ی سپهر رسانه های آینده در سال« وی هیسپن تی»شبکه تلویزیونی همچنین جایگاه مطلوب 

 :انداز این شبکه تلویزیونی به شرح زیر تدوین گردید بیانیه چشم

های  ترین شبکه عنوان یکی از پرمخاطب به دنبال آن است که طی پنج سال آینده، به« وی هیسپن تی»شبکه تلویزیونی »

عنوان یک رسانه جایگزین   ها به در منطقه آمریکای التین شناخته شود و جایگاه خود را نزد اسپانیولی زبان تلویزیونی خارجی

ترین منبع خبری برای خبرهای مرتبط با  ترین و دقیق این شبکه در پنج سال آینده باید معتبرترین، سریع.  تثبیت کند
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ها و اخبار، در سطح استانداردهای جهانی، به حد اثرگذاری مطلوب  نامهاسالم و منطقه غرب آسیا باشد و با تولید و تأمین بر

 .«خبری موجود برسد 86زبان دنیا برای مقابله با امپریالیسم بر روی مخاطبان و افکار عمومی مردم اسپانیایی

 

 

 اهداف راهبردی: ب

و « وی هیسپن تی»های مهم این پژوهش، دستیابی به اهداف راهبردی شبکه تلویزیونی  یکی از یافته

 (. 1جدول )های شبکه در مسیر رسیدن به این اهداف تدوین گردید  ای که راهبرد گونه به.  ها بود بندی آن اولویت

 

اهدافراهبردیبراساساولویت2جدول

 اولویت امتیاز اهدافراهبردی ردیف

 2 9,8 تأمین منابع مالی موردنیاز شبکه و فقدان کسری بودجه1

2
ترین منبع اخبار مربوط به خاورمیانه در  ترین و دقیق معتبرترین، سریع

 زبان دنیا های اسپانیایی میان شبکه
8,21 1 

3
زبان دنیا، اسم شبکه را بدانند یا آن را  درصد جمعیت اسپانیایی 86حداقل 

 دیده باشند
8,26 1 

4 

مطلوب و افزایش اثرگذاری شبکه بر روی مخاطب اسپانیولی زبان به حد 

 قبول قابل
8,92 8 

 9 8,85 ارتباط و تعامل پویا با مخاطبان و نخبگان کشورهای هدف 5

 9 8,86 حفظ ساختار چابک و پویایی شبکه و ارتقای آن 6

7 

ارتقا کمی اخبار و داشتن کیفت در حد استانداردهای جهانی در اخبار و 

 ها برنامه
8,15 2 

 4 1,59 خارجی منطقه آمریکای التینترین شبکه  کسب جایگاه پرمخاطب 8

 5 1,25 تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد برای شبکه 9
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 عوامل داخلی و خارجی: ج

ریزی راهبردی دیوید، برای رسیدن به راهبردهای مطلوب شبکه، نیاز بود تا ابتدا ارزیابی از  بر اساس الگوی برنامه

خارجی آن صورت گیرد و این عوامل بر اساس اولویت مشخص، و سپس بر وضعیت عوامل مؤثر بر محیط داخلی و 

ها، تهدیدها،  های پژوهش حاضر مشخص نمودن فرصت رو یکی دیگر از یافته ازاین.  ها راهبردها تدوین شوند اساس آن

 .ده استش در ادامه نتایج حاصله در این بخش ارائه .  بر اساس اولویت است  نقاط قوت و نقاط ضعف این شبکه

 

 عوامل خارجی

موجود در محیط خارجی ( 8جدول )و تهدیدها (1جدول )ها  در این بخش، عوامل خارجی شبکه، یعنی فرصت

عوامل خارجی، عواملی هستند که مدیران شبکه تلویزیونی .  دارند احصاء شدند که بیشترین اثر را بر این شبکه

ها یکی از  البته باید این نکته را در نظر گرفت که رسانه . بر آن کنترل و اثرگذاری ندارند« وی هیسپن تی»

گذارند و در این  هایی هستند که عالوه بر تأثیرپذیری از محیط، بر محیط پیرامون خود نیز تأثیر شگرفی می سازمان

د چقدر بر محیط خارجی خو« وی هیسپن تی»که شبکه تلویزیونی توجهی دارند؛ اما تحلیل این زمینه قدرت قابل

 .مطالعه نبود  اثرگذار است و این اثرگذاری چقدر در اجرای راهبردهای شبکه مؤثر خواهد بود، در این مجال قابل

 

 های شبکه بر اساس اولویت فرصت 1جدول 

 امتیاز هافرصت ردیف

 6,221 های ناب و مستعد در منطقه اسپانیا و آمریکای التین ها و ایده وجود سوژه 1

2 
های ضد امپریالیستی، فقرزدایی، ضد  مشترک همچون ارزشهای  ارزش

 میان ایران و منطقه هدف... استعماری و
6,296 

3 
های فرهنگی، تمدنی و تاریخی غنی و پربار جمهوری اسالمی ایران  ظرفیت

 ها و دسترسی آسان به آن
6,288 
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4 
 غرب آسیاجمهوری اسالمی ایران در منطقه  82موقعیت ژئوپلیتیک

 زبان در این منطقه و نبود شبکه اسپانیایی( خاورمیانه)
6,219 

 6,214 وجود ظرفیت استفاده از تولیدات مردمی منطقه هدف 5

 6,212 های آلترنیتیو مخاطبان مستعد و تشنه تفکر رسانه 6

 6,216 های اجتماعی های نوین و شبکه رسانه 7

8 
تازه بودن نگاه شبکه به های آلترنیتیو در منطقه و  تعداد کم شبکه

 مسائل

6,216 

 6,225 راستا در محیط منطقه هدف های هم سازان مستعد و باارزش وجود برنامه 9

 6,264 المللی در عرصه رسانه در سطح جهان های بین81ها و اکسپو نمایشگاه 11

11 
متحده و ظرفیت  های بعضی از کشورهای منطقه به ایاالت وابستگی دولت

 بیشتر با مردم این کشورهاهمدلی 
6,264 

12 
وجود رشته دانشگاهی زبان اسپانیایی در کشور و ظرفیت اساتید و 

 ها التحصیالن جوان این رشته فارغ
6,269 

13 
رابطه سیاسی خوب جمهوری اسالمی ایران با بعضی از کشورهای منطقه که 

 متحده ندارند رابطه خوبی با ایاالت
6,652 

14 
های سینمایی در جمهوری  فرهنگی مناسب مانند فیلم وجود تولیدات

 اسالمی ایران
6,649 

 6,628 ها و نهادهای تقریباً همفکر و همسو جهت همکاری وجود رسانه 15

16 
خانه بسیاری از کشورهای هدف در تهران و امکان استفاده از  وجود سفارت

 ها های آن ظرفیت
6,692 

17 
مرزی در بخش  اساسی و اهمیت معاونت برونجایگاه صداوسیما در قانون 

 تهاجمی جنگ نرم
6,691 

18 
گذاری بخش خصوصی ایران در منطقه آمریکای التین و امکان  سرمایه

 ها همکاری شبکه با این شرکت
6,616 
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 تهدیدهای شبکه بر اساس اولویت 8جدول 

 امتیاز تهدیدها ردیف

1 
اخالقی میان منطقه هدف و جمهوری ها و تضادهای فرهنگی و وجود تفاوت

 اسالمی ایران
6,166 

2 
کارگیری  کمبود نیروی متخصص داخلی و سختی شناسایی، جذب و به

 نیروی غیربومی در داخل ایران
6,298 

 6,219 المللی در منطقه هدف های قوی محلی، ملی و بین وجود شبکه 3

4 
عنوان ابزار  مرزی به برون های نبود توجه کافی مقامات دولتی به اهمیت رسانه

 دیپلماسی عمومی و بازوی تهاجمی کشور در جنگ نرم
6,219 

5 
المللی در عرصه اقتصادی و سیستم  های اقتصادی و فشارهای بین تحریم

 پخش و توزیع در سالیان اخیر
6,219 

6 
متحده و رابطه نامناسب با  رابطه سیاسی خوب بعضی از کشورهای منطقه با ایاالت

 ایران
6,264 

 6,269 فاصله جغرافیایی زیاد با کشورهای منطقه هدف 7

8 
ضریب نفوذ پایین اینترنت و ماهواره در برخی کشورهای منطقه آمریکای 

 التین
6,649 

9 
های تلویزیونی توسط مردم منطقه آمریکای التین  میزان باالی دریافت شبکه

 از طریق سیستم زمینی و کابلی
6,622 

11 
ها و نهادهای فعال صهیونیستی در منطقه اسپانیا و قاره آمریکا و  البیوجود 

 فعالیت علیه شبکه
6,695 

 6,694 صورت اختصاصی برای شبکه بر بودن تولید فیلم و سریال به هزینه 11

12 
و  الجزیره)اندازی شبکه اسپانیولی دیگر با مبدأ خاورمیانه  احتمال راه

 (المیادین
6,699 
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 داخلیعوامل 

این عوامل .  همچنین در کنار عوامل خارجی، عوامل داخلی مؤثر بر این شبکه تلویزیونی نیز مشخص گردید

کنترل یک  های قابل عبارت از آن دسته از فعالیت»سازمان است و ( 9جدول )و ضعف ( 9جدول )شامل نقاط قوت 

ها ممکن است در حوزه مدیریت، نیروی عالیتاین ف. گیرندطور ویژه خوب یا بد انجام می سازمان هستند که به

ای به وجود  های اطالعات رایانه انسانی، بازاریابی، امور مالی، حسابداری، تولید، عملیات، تحقیق و توسعه و سیستم

 .مشاهده است در ادامه عوامل داخلی احصا شده در مورد شبکه مذکور قابل(.  19. ص, 2151, دیوید)«آیند می

 

 های شبکه بر اساس اولویت قوت 9جدول 

 امتیاز هاقوت ردیف

اداری نسبت به میانگین سازمان  81بروکراسی چابکی مجموعه و فقدان  1

 صداوسیما

6,199 

 6,129 های جهانی معتبر ها، در سطح شبکه کیفیت باالی برنامه 2

 6,121 وجود پرسنل جوان، خالق و مستعد پیشرفت 3

 6,169 ...(خبر، مستند، فیلم، گفتگو محور و)سازی  متنوع برنامههای  استفاده از قالب 4

درگیری و آگاهی مدیریت با )مدیریت جوان و باانگیزه و سطوح کم مدیریت  5

 (مسائل جزئی

6,166 

های  ای مثل سایت اینترنتی، شبکه مختلف رسانه های88پلتفرم استفاده از  6

 .اجتماعی و بستر موبایل هوشمند

6,251 

برند شدن )مخاطب طی چند سال پخش  شده برای های شناخته داشتن برنامه 7

 (ها برنامه

6,294 

 6,216 های موجود در بیرون از شبکه ها و استفاده از ظرفیت سپاری برنامه برون 8

 6,226 اتاق فکرهای منظم در رده مدیریت میانی شبکه و تضارب آرا مناسب 9
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 های شبکه بر اساس اولویت ضعف 9جدول 

 

 

 

 6,642 دی صورت اچ تجهیزات روز دنیای رسانه و پخش بهاستفاده از استودیوها و  11

 6,626 وچهارساعته بودن شبکه بیست 11

 6,612 موقعیت دفتر شبکه و استقالل نسبی از سازمان 12

 امتیاز هاضعف ردیف

1 
...( هارد وها هارد، اخبار هارد، مستند برنامه)فضای سنگین محتوایی شبکه 

 برعکس سلیقه شادگونه مخاطب منطقه آمریکای التین

6,181 

 6,114 کمبود بودجه و منابع مالی و عدم تخصیص بودجه مصوب 2

 6,224 های شبکه کم بودن میزان تنوع و جذابیت برنامه 3

4 
ها  رنگ بودن حضور شبکه در نمایشگاه عدم تبلیغات مناسب برای شبکه و کم

 گیری المللی و ضعف در ارتباط ای بین رسانهو اکسپوهای 

6,295 

 6,292 تجربه بودن کارکنان و نبود سیستم مناسب آموزش ضمن خدمت پرسنل کم 5

 6,281 کمبود نیروی انسانی شبکه 6

 6,211 ضعف در حوزه مخاطب سنجی و نظرسنجی 7

 6,222 ضعف در سیستم توزیع و عدم تناسب بین بودجه تولید و توزیع 8

9 
سختی استفاده از آرشیو سازمان به دلیل )نداشتن آرشیو غنی برای شبکه 

 (زبان پرس تی وی فاصله مکانی و سختی استفاده از آرشیو انگلیسی

6,689 

11 
 HDای داخلی مجموعه به دلیل ضعف در سیستم ارتباطی و شبکه رایانه

 بودن شبکه
6,618 

 6,618 دست شبکه شبکه و در سطح پایینکم بودن جلسات اتاق فکر در سطح ورای  11
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 راهبردها: د

بر اساس اهداف راهبردی و عوامل داخلی و خارجی که در « وی هیسپن تی»و درنهایت راهبردهای شبکه تلویزیونی 

بندی  شده بودند در چهار موقعیت تعیین شدند و سپس توسط کمیته راهبردی اولویت طول مسیر پژوهش مشخص

تواند برای موفقیت شبکه تلویزیونی  بندی این راهبردها که نگاهی به آینده دارد و می احصاء و اولویت(. 2جدول )گردیدند 

 .های مهم این پژوهش است کننده باشند یکی از ویژگی کمک« وی هیسپن تی»

 بر اساس اولویت« وی هیسپن تی»راهبردهای مطلوب شبکه تلویزیونی  2جدول 

 راهبرد امتیاز مفروضات اولویت

1 
 ضعف

 9و  9و  1 

 فرصت

 29و  21و  5 
224,15 

داشتن موضعی فعال در جذب نیروی انسانی 

متخصص برای شبکه و تدوین سیستم آموزش 

 ضمن خدمت مناسب برای پرسنل

2 
 ضعف

 4و  1و  1 

 فرصت

و  26و  8و  1و  1 

 29و  21

228,22 
های همسو در منطقه هدف  همکاری با شبکه

 ها تولیدات مشترک با آن و انجام

3 
 قوت

 22و  1و  2 

 تهدید

 4و  9و  8و  2 
 افزایش وجهه خبری شبکه 221,24

4 
 ضعف

 5و  2و  1و  2 

 فرصت

 5و  9و  8و  1و  2 
265,55 

در برابر )افزایش تولیدات خارج از استودیو 

 (های استودیویی گفتگو محور برنامه

5 
 ضعف

 4و  2و  8و 1 

 تهدید

و  2و  9و  9و  8و  1 

 26و  5و  4

 ایجاد تناسب بین اهمیت تولید و توزیع 261,92
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6 
 قوت

 9و  1و  2 

 فرصت

و  21و  21و  26 

 24و  29

262,62 

استخدام و استفاده از نیروی متخصص برای 

ها، جذب نیروهای  مذاکره، حضور در نمایشگاه

 متخصص خارجی و جذب مشارکت و تبلیغات

7 

 قوت

و  9و  1و  1 

22 

 فرصت

 2و  9و  9و  1و  2 

 4و 

266,41 
های تعاملی و پررنگ کردن حضور  تولید برنامه

 ها مخاطبان در برنامه

8 
 ضعف

 5و  9و  8و  1 

 تهدید

 1 
55,52 

مرزی با  ادغام رادیو اسپانیایی معاونت برون

 شبکه و فعالیت رادیو زیر نظر شبکه

9 

 قوت

 4و  2و  8و 1 

 5و 

 تهدید

و  5و  9و  1و  2 

26 

54,99 
دوری از تضادهای فرهنگی و تمرکز بر نقاط 

 ها مشترک فرهنگی و ارزش

11 

 قوت

 2و  9و  8و 1 

 4و 

 فرصت

 4و  9و  8و  1و  1 

 26و  5و 

52,85 

معرفی بیشتر شبکه برای شناخته شدن در 

نزد مخاطبان و متخصصان منطقه هدف، با 

های  نمایشگاههای اکسپو و  استفاده از ظرفیت

 ای و همچنین ظرفیت فضای مجازی رسانه

11 
 ضعف

 8و  1و  2

 تهدید

 21و  1و  2 
59,49 

تدوین قوانین نظارتی شبکه متناسب با 

های فرهنگی منطقه هدف و حدود  شاخصه

 اسالمی

12 
 ضعف

 2و  1و  2 

 فرصت

و  9و  8و  1و  2 

28 

59,16 
اولویت دادن به مسئله جذب مخاطب بجای 

 اثرگذاری بر مخاطب

13 
 قوت

 2و  9و  1 

 تهدید

 2و  1و  2 
45,68 

های مخاطب سنجی، نظرسنجی و  انجام پژوهش

اثر سنجی و استفاده از این اطالعات برای 

 ها طراحی برنامه

تالش برای شناساندن نقش و اهمیت شبکه  44,29 تهدید قوت 14
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 طریق تلویزیون داخلیبه مسئوالن نظام از  22و  9و  9و  8  2و  9و  1 

15 
 ضعف

 9و  1 

 هدید ت

 8و  1
 حفظ چابکی ساختار فعلی شبکه 42,94

16 
 ضعف

 1و  5و  4و  2 

 تهدید

 22و  9و  8و  1 
49,22 

کاهش زمان پخش اصلی و افزایش بازپخش 

 های شبکه برنامه

 

 

گیریبحثونتیجه

گذرد و در  می« وی هیسپن تی»در زمان انجام این پژوهش، بیش از پنج سال از فعالیت شبکه تلویزیونی 

طرف، حاصل تجربه این  این پژوهش از یک .  این مدت، این شبکه با فراز و فرودهایی همراه بوده است

تا بهره برده شد جموعه نیز نظرِ خارج از م سالیان مدیران شبکه است، و از سوی دیگر، از نظرات افراد صاحب

با نگاهی کلی به راهبردهای نهایی .  یابی هرچه بیشتر به اهداف استفاده کرد بتوان از نتایج حاصله برای دست

توان این راهبردها را در چهار حوزه تولید و محتوا،  می« وی هیسپن تی»شده برای شبکه تلویزیونی  مطرح

شده برای شبکه  توزیع مطرح دانست، یعنی در واقع راهبردهای ارائهفناوری و زیرساخت، نیروی انسانی و 

های یک شبکه تلویزیونی را پوشش داده و در  چهار حوزه اصلی مرتبط با فعالیت« وی هیسپن تی»تلویزیونی 

 .هر زمینه راهبردهایی را ارائه داده است

ضعف  -سه راهبرد در حوزه فرصتکه از چهار راهبردِ با اولویت بیشتر، مسئله  باید توجه داشت این

های  باید با بهره بردن از فرصت« وی هیسپن تی»قرارگرفته است، نشان از آن دارد که شبکه تلویزیونی 

نتایج این پژوهش .  موجود، نقاط ضعف خود را بپوشاند تا بتواند هرچه بیشتر به اهداف خود نزدیک شود

امری حیاتی باشد، مسئله « وی هیسپن تی»شبکه تلویزیونی  تواند برای ترین راهبردی که می نشان داد مهم

رود اما در  ها به شمار می ترین بخش نیروی انسانی برای هر سازمانی، یکی از حیاتینیروی انسانی است، و درواقع 

و  هایی که خالقیت ها وجود دارند که بسیار وابسته به نیروی انسانی خود هستند؛ سازمان این میان برخی سازمان

ها  دست سازمان های هنری ازاین های پژوهشی و سازمان سازمان.  ها غلبه دارد فکری در آن -های حسی فعالیت

ادامه  در.  برای یک شبکه تلویزیونی داشتن نیروی انسانی خالق و توانمند امری حیاتی و ضروری است.  هستند

 .شود ه، ارائه میترین راهبردهای احصاء شد های پیشنهادی پیرامون مهم نیز بحث
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با بهره بردن از  خود برای تأمین نیروی انسانی« وی تی هیسپن »شود شبکه تلویزیونی  پیشنهاد می: اول

های آمریکای التین در کنار استفاده از نیروی ایرانی مسلط به زبان  ی کار در رسانه متخصصان خارجی باتجربه

هایی  شنهاد در این زمینه این است که شبکه به سراغ دانشگاهپی.  اسپانیایی به ترکیب مناسبی از نیروها برسد

آموزش »های کارگاهی مختص  ها دوره کنند برود و با همکاری آن که زبان اسپانیایی در کشور تدریس می

تواند نیروی کار مستعد و  ها می شبکه در پایان این دوره.  برگزار کند« زبان های اسپانیایی فعالیت در رسانه

آمده در  دست های به درزمینه کارکنان فعال در شبکه نیز، با توجه به داده.  مند را شناسایی کند عالقه

های خاصی برای  شود دوره ها، کمبود آموزش ضمن خدمت در شبکه مشاهده شد و پیشنهاد می مصاحبه

هایی برای ارتقا  و کارگاه  هایی مخصوص زبان اسپانیایی آموزش ضمن خدمت این افراد طراحی شود؛ بازآموزی

 .دست هستند توانایی افراد برای کار در رسانه ازاین

برای افزایش جذب مخاطب، جبران کسری بودجه و ایجاد بلوک « وی تی هیسپن »شبکه تلویزیونی : دوم

داری موجود در آمریکای التین، نیاز به  ای امپریالیسم و سرمایه ای خاص خود در برابر بلوک رسانه رسانه

از این جمله  89و راشاتودی 89هایی مثل تله سور شبکه. جهت با خود دارد های همسو و هم ی با شبکههمکار

فرهنگی باعث سخت  -هرچند در این میان مشکالت فراوانی وجود دارد و تضادهای سیاسی.  شوند حساب می

رک، بر اساس این شود با دست گذاشتن بر روی نقاط مشت ها خواهد شد اما پیشنهاد می شدن این همکاری

صورت مشترک  ای را طراحی کرد که به های تلویزیونی ای پرداخت و برنامه نقاط مشترک به همکاری رسانه

 .ها را کاهش دهد و هم تأثیرگذاری را افزایش دهد د تا هم هزینهتولید شو

ده است که عنوان یک رسانه خدمات عمومی تعریف کر خود را به« وی هیسپن تی»شبکه تلویزیونی : سوم

در این شبکه هر دو .  رسانی است ای گوناگون است با هرچند تمرکز اصلی بر خبر و اطالع دارای تنوع برنامه

ای اصلی پخش  دقیقه 19خبری   ای و همچنین چندین بولتن دقیقه بار یک بخش خبری سه ساعت یک

یافته و  هه خبری شبکه افزایششود وج آمده از کارشناسان پیشنهاد می دست های به طبق داده.  شود می

عنوان یک  ای به دقیقه 96اندازی یک بولتن  در این میان ضرورت راه.  های خبری اصلی تقویت شوند بخش

 .شود تحلیلی در شبکه دیده می_بخش خبری

باید توجه داشت که در دسترس بودن یک رسانه، رابطه مستقیمی با فلسفه وجودی رسانه : چهارم

درواقع زمانی یک رسانه، پخش فراگیر است که در دسترس جمعیت کثیری از قشر .  بودنش دارد

با توجه به .  کند ازآن است که رقابت برای جذب مخاطب معنا پیدا می مخاطب هدف باشد و پس

های تلویزیونی از طریق ماهواره در منطقه آمریکای التین، کار برای  ن دریافت شبکهضریب نفوذ پایی

المللی ایران، وضعیت خاصی را  های بین المللی سخت خواهد بود و از طرف دیگر تحریم یک شبکه بین

در به نظر کارشناسان مورد مصاحبه اگر .  برای شبکه پدید آورده است که با شرایط معمولی تفاوت دارد
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درصد است؛ در این شرایط ویژه، نسبت هزینه تولید به  16به  46شرایط معمولی، هزینه تولید به توزیع 

باشد و توزیع مناسب و در دسترس مخاطب بودن برای انتخاب  96به  96و یا حتی  86به  96توزیع باید 

مثال،  عنوان به.  است« وی هیسپن تی»شدن، یکی از ضروریات اصلی در شرایط فعلی برای شبکه تلویزیونی 

میلیون نفر باشد، بهتر از آن  266ساعت برنامه اصلی تولید شود و در دسترس  26به عقیده کارشناسان اگر 

ها  با توجه به کسری بودجه شبکه در تمام بخش.  میلیون نفر باشد 16ساعت برنامه در دسترس  29است که 

اتکا، تناسب بین بودجه تولید  ای توزیع مشخص نشد و مسئله قابلدر این ایام، در این پژوهش میزانِ هزینه بر

شود که مدیران شبکه با مدیریت صحیح بودجه، میان هزینه تولید و  رو پیشنهاد می و توزیع قرار گرفت؛ ازاین

 .توزیع تناسب مناسب را که ضرورت شرایط فعلی است برقرار کنند

از طرفی امروزه باقوت یافتن .  ها اشاره دارند تعاملی شدن آن ها به های اخیر درزمینه رسانه نظریه: پنجم

شود شبکه  پیشنهاد می.  های اجتماعی، قدرت مانور مخاطب بیشتر شده است فضای مجازی و شبکه

ها بخصوص در  هایی را برای تعامل مستقیم با مخاطب و ارائه نظرات آن برنامه« وی هیسپن تی»تلویزیونی 

وگومحور از حضور فیزیکی مخاطب در محیط  های گفت بگیرد و همچنین در برنامهفضای مجازی در نظر 

های تعاملی  افزایش برنامه.  وگومحور است بهره ببرد های گفت برنامه که یکی از استانداردهای جدیدتر برنامه

اطب تواند باعث تقویت حس مخ های شبکه می در شبکه و حضور فیزیکی و حضور مجازی مخاطب در برنامه

ها و درنتیجه موجب اثرگذاری بیشتر شبکه تلویزیونی  نسبت به شبکه و احساس قرابت بیشتر با برنامه

 .شود که در حال حاضر جای آن خالی است« وی هیسپن تی»

ای و فرماندهی واحد در سپهر جهانی رسانه باعث افزایش قدرت مانور یک  یکپارچگی عملیات رسانه: ششم

شود برای بهبود عملکرد، کنترل محتوا و افزایش قدرت  در این راستا پیشنهاد می.  هد شدای خوا مجموعه رسانه

شده و زیر نظر مدیریت  مرزی به شبکه منتقل ؛ رادیو اسپانیایی معاونت برون«وی هیسپن تی»مانور شبکه تلویزیونی 

رادیو مذکور و افزایش کیفیت آن نیز تر شدن  ای این راهبرد همچنین به حرفه.  این شبکه به فعالیت خود ادامه دهد

 .ای، بازتر خواهد کرد را در مانور رسانه« وی هیسپن تی»کند و دست شبکه تلویزیونی  کمک بسزایی می

اختالف فرهنگی میان یک رسانه و مخاطبانش ممکن است باعث ایجاد شکاف میان آن رسانه و : هفتم

های  یک شبکه تلویزیونی است با مبدأ کشوری که ارزش« وی هیسپن تی»شبکه تلویزیونی .  مخاطبان گردد

شود که زندگیشان در بسیاری از موارد در جهت  فرهنگی و اخالقی غنی دارد و برای کشورهایی پخش می

، بی بندباری اخالقی، برهنگی و سرخوشی؛ 82های لیبرالیسم ارزش.  ها بنانهاده شده است عکس آن ارزش

یکی .  اند عمارگر پس از چند قرن سلطه برای مردم این منطقه برجای گذاشتهارمغانی است که کشورهای است

های الهی است؛ اما باید توجه داشت  یقیناً اشاعه فرهنگ اسالمی ایرانی و ارزش« وی هیسپن تی»از اهداف 

های که در وهله اول باید مخاطب را به خود جذب کرد و سپس به دنبال اثرگذاری بر او بود، دوری از تضاد
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. زبان است ذب مخاطبان اسپانیاییهای ج فرهنگی و تمرکز بر نقاط مشترک فرهنگی و ارزشی یکی از راه

شمولی که در منطقه هدف نیز طرفداران بسیاری دارد،  های جهان ارزشپیشنهاد این پژوهش این است که 

سالم نیز بسیار موردتوجه که در ا... طلبی و خواهی، استعمارستیزی، استقالل ازجمله فقر ستیزی، عدالت

های اسالمی  عنوان مرکز ثقل ارزشی شبکه قرار گیرد و در وهله بعد به سراغ سایر ارزش قرارگرفته است؛ به

همچنین کارشناسان مورد مصاحبه بر این عقیده هستند که برای معرفی اسالم بهتر است از .  گرایش پیدا کند

قه مردم منطقه به فرهنگ و تمدن دیگر کشورها، سابقه تمدنی ایران دروازه معرفی ایران وارد شد، به دلیل عال

 .تواند برای معرفی غیرمستقیم اسالم مورداستفاده قرار گیرد ظرفیت مناسبی است که می

ها  مرزی مطرح است قوانین نظارتی حاکم بر این شبکه های برون یکی از مواردی که در شبکه: هشتم

عقیده کارشناسان باید این قوانین متناسب با مخاطبان هدف و رعایت  به.  بخصوص درزمینه پوشش است

ازنظر نوع نگرش به حجاب و « وی هیسپن تی»و « وی پرس تی»یقیناً مخاطبان .  حدود اسالمی تدوین شوند

درک بهتری نسبت به حجاب داشته و بیشتر در « وی پرس تی»مخاطبان .  پوشش، تفاوت زیادی دارند

از تلویزیون داخلی جمهوری اسالمی ایران نیز برای « وی پرس تی»اند و همچنین پخش  فتهمعرض آن قرارگر

به عقیده کارشناسان مورد مصاحبه، قوانین نظارتی حاکم بر .  کند این شبکه محدودیت بیشتری ایجاد می

ای مخاطب منطقه شود بر پیشنهاد می. اجرا شود« وی هیسپن تی»نباید عیناً در شبکه تلویزیونی « وی پرس تی»

دهد بازتر شود و در سرحدات این  آمریکای التین، دایره تساهل در این زمینه تا آنجا که حدود اسالمی اجازه می

برای رسیدن به این قوانین، باید درزمینه طراحی پوشش مناسب بر اساس حدود اسالمی، نوع .  حدود قرار گرفت

 .بیشتر تأمل کرد... ود اسالمی در این زمینه ونگرش مخاطبان منطقه هدف، شناسایی سرحدات حد

تری از سلیقه مخاطب و  ای برای اثرگذاری بیشتر بر روی مخاطب خود نیاز به شناخت دقیق هر رسانه: نهم

نیز از این « وی هیسپن تی»به عقیده کارشناسان، شبکه تلویزیونی .  های خود دارد نظراتش نسبت به برنامه

های مخاطب سنجی،  انجام پژوهش.  های خود اهمیت بدهد ید بیشتر به بازخورد برنامهامر مستثنا نبوده و با

ها یکی دیگر از پیشنهادهای این  نظرسنجی و اثر سنجی و استفاده از این اطالعات برای طراحی برنامه

طب کمک های شبکه را افزایش داده، به افزایش جذب مخا تواند اثرگذاری برنامه این موارد می. پژوهش است

 .ها را فراهم آورد کند و امکان مدیریت بهتر بر هزینه

عنوان یکی از بازوهای تهاجمی در جنگ نرم  به« وی هیسپن تی»مرزی و شبکه تلویزیونی  معاونت برون: دهم

د بر المللی دارن های تلویزیونی بر روابط بین ها و شبکه نقشی که رسانه.  المللی، از اهمیت خاصی برخوردار است بین

الملل  توانند با هزینه بسیار کمتری به مقاصد خود در عرصه بین کارشناسان سیاسی پوشیده نیست و کشورها می

ربط بر اهمیت سازمان صداوسیما در  اما به عقیده کارشناسان مورد مصاحبه بسیاری از مسئوالن ذی.  برسند

پیشنهاد .  تخصیص بودجه با این سازمان ندارندهای الزم را بخصوص در  الملل واقف نبوده و همراهی عرصه بین
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های داخلی  با استفاده از ظرفیت شبکه« وی هیسپن تی»مرزی و بخصوص شبکه تلویزیونی  شود معاونت برون می

برای مردم جامعه و « وی هیسپن تی»به معرفی خود بپردازد تا نقش و جایگاه این معاونت و شبکه تلویزیونی 

 .های بیشتری را جلب کرد شود تا بتوان حمایتمسئوالن دولتی آشکار 

یکی از مشکالت اصلی شبکه در برهه زمانی کنونی که این تحقیق نگارش یافته است، کسری بودجه : یازدهم

یکی از راهبردهای تدافعی که برای این حالت پیشنهاد .  شود شبکه است که منجر به ضعف در تولید و توزیع می

های تولید  تا هزینه.  ها است های شبکه و افزایش میزان تکرار برنامه اصلی برنامهشود، کاهش زمان پخش  می

 .ها بیشتر شود ها و همچنین توزیع آن یافته و قدرت مانور شبکه درزمینه تنوع و کیفیت برنامه کاهش

 :هانوشتپی
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66. Ralph F. Smith 
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