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رسانهتلویزیون؛پیشرفتهاوچالشها

چكیده:
مقاله پیش ِرو درباره بررسی پیشرفت ها و چالش های رسانه تلویزیون در ایران است، 
این بررسی در دو بخش انجام می شود. مقاله ابتدا نیم نگاهی به وضعیت توسعه رسانه 
تلویزیون در ایران دارد و مطالبی مانند تولد تلویزیون در ایران، تأسیس سیمای 
قرار  مورد بحث  استانی  و  ملی  برون مرزی،  ایجاد شبکه های  اسالمی،  جمهوری 
می گیرند. در بخش دوم مقاله با عنوان »مسائل مدیریتی در رسانه تلویزیون« این 
مسائل در سه الیه محیط بیرونی، محیط صنعت تلویزیون و محیط درونی بررسی 
می شوند. در الیه محیط بیرونی درباره نظام سیاسی، نظام اقتصادی و نظام اجتماعی 
و فرهنگی بحث خواهد شد. در الیه محیط صنعت مسائلی از قبیل رقبا، مخاطبان 
و تأمین کنندگان مطالعه می شوند و در الیه محیط درونی نیز درباره نیروی انسانی، 

فناوری، ساختار و اهداف بحث می شود.
کلمات▪کلیدی:▪

شبکه های تلویزیونی برون مرزی، ملی و استانی صدا و سیما، مسائل مدیریتی رسانه 
تلویزیون، محیط بیرونی رسانه، محیط صنعت رسانه و محیط درونی رسانه.

بخش اول: پیشرفت های تلویزیون در ایران
1. قبل از انقالب اسالمی

از	 بعد	 ای����ران،	39	س��ال	 در	 ت��ل��وی��زی��ون	 رس��ان��ه	
راه	ان��دازی	شد.	 در	جهان	 تکنولوژی	 این	 تولد	
 5 ایران،	ساعت	 تلویزیونی	 فرستنده	 نخستین	
بعدازظهر	جمعه	یازدهم	مهر	ماه	1337،	اولین	
که	 فرستنده	 ای��ن	 ک��رد.	 پخش	 را	 خ��ود	 برنامه	
»تلویزیون	ایران«	نامیده	می	شد،	ابتدا	هر	روز	
از	ساعت	6	بعدازظهر	تا	10	شب	برنامه	داشت.	
)گزارش	سال	رادیو	تلویزیون	ملی	ایران.	1353. 

ص8(.
»تلویزیون	ایران«	با	مالکیت	خصوصی	تأسیس	
گهی	های	تبلیغاتی	بود.	 شد	و	متکی	به	درآمد	آ
از	 پ��اس��ال	 ث��اب��ت	 ح��ب��ی��ب	اهلل	 آن	 مدیر–مالک	
سازمان	 این	 بود.	 پهلوی	 رژیم	 درب��ار	 نزدیکان	
روزان��ه	 برنامه		های	 فعالیت،	 س��ال	 یک	 از	 پس	
و	 اف��زای��ش	داد	 ب��ه	5	ساعت	 ت��ه��ران	 در	 را	 خ��ود	
و	 آب���ادان	 در	 دی��گ��ری	 فرستنده	 	1340 س��ال	 در	

کرد.	 تأسیس	 اه��واز	 در	 تقویتی	 فرستنده	 یک	
»تلویزیون	ایران«	نخستین	فرستنده	خصوصی	
	،1348 سال	 در	 می	شود.	 محسوب	 خاورمیانه	
پاسال«	 »ثابت	 از	 را	 ای��ران«	 »تلویزیون	 دول��ت	
ایران«	 »تلویزیون	 پیوستن	 با	 و	 کرد	 خریداری	
تلویزیونی	 برنامه	 دو	 پخش	 ملی،	 تلویزیون	 به	
ج��اری	 برنامه	های	 ی��اف��ت.	 ادام���ه	 ک��ان��ال	 دو	 از	
از	 که	 تلویزیون	ملی،	برنامه	اول	و	برنامه	هایی	
برنامه	 ایران«	سابق	پخش	می	شد،	 »تلویزیون	
گرفت.	شبکه	یک	تلویزیون،	سراسری	 دوم	نام	
بود	و	شبکه	دو	نیز	فقط	مناطق	تهران	و	اطراف	
در	 م��ی	داد.	هر	دو	شبکه	 ق��رار	 را	تحت	پوشش	
مستقر	 آرژان��ت��ی��ن(	 )م��ی��دان	 ال��ون��د	 ساختمان	
ساختمان	 در	 برنامه	ها	 پخش	 محل	 و	 بودند	
»در	 ب��ود.	 ولی	عصر	 خیابان	 در	 واق��ع	 ج��ام	ج��م،	
اولین	 به	عنوان	 تولید	 ساختمان	 	،1350 س��ال	
ساختمان	رادیو	و	تلویزیون	ملی	در	اراضی	چند	
ساختمان	 این	 ساخته		شد.	 جام	جم	 هکتاری	

حجت▪اله▪عباسی▪▪
دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران
abbasi270@yahoo.com
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فنی	 امکانات	 دارد.	 مساحت	 مترمربع	 	10870
اس��ت��ودی��و،	سه	 ی��ک	 ب��ه	 زم��ان	 آن	 در	 تلویزیون	
دوربین	و	دو	دستگاه	ضبط	مغناطیسی	محدود	
فرستنده	 یک	 نصب	 با	 ملی	 تلویزیون	 می	شد.	
شبکه	 ای��ن	 از	 اس��ت��ف��اده	 ام��ک��ان	 کیلوواتی،	 دو	
سیستم		های	 ب��ا	 تلویزیون	 دارن��دگ��ان	 ب��رای	 را	
دو	 از	 کمتر	 م��دت��ی	 ام��ک��ان	پ��ذی��ر		ک���رد.	 مختلف،	
که	 تلویزیون	ملی	نمی	گذشت	 تأسیس	 از	 سال	
شهرستانی	 مرکز	 نخستین	 	1347 م��رداد	 	17 در	
گشایش	 )اروم��ی��ه(	 رضائیه	 در	 ملی	 تلویزیون	
تلویزیونی	بندرعباس	 یافت	و	چندی	بعد	مرکز	
یکی	 تدریج	 به	 تلویزیونی	 کز	 مرا افتاد.	 ک��ار	 به	
به	 ش��روع	 مختلف	 شهرهای	 در	 دیگری	 از	 پس	

کردند«.	)ویکی	پدیا(. فعالیت	
2. بعد از انقالب اسالمی

تالش	های	 اسالمی،	 انقالب	 از	 بعد	 سال	های	 در	
گسترده	ای	برای	توسعه	تلویزیون	در	ایران	انجام	

شده	است.	در	حالی	که	قبل	از	انقالب	اسالمی	تنها	
دو	شبکه	تلویزیونی	آن	هم	با	چند	ساعت	برنامه	
وجود	داشت.	در	حال	حاضر،	56	شبکه	تلویزیونی	
اتفاق	 به	 قریب	 کثریت	 ا که	 دارد	 کشور	وج��ود	 در	
ادام��ه،	 در	 می	کنند.	 فعالیت	 ش��ب��ان��ه	روزی	 آن	ه��ا	
روند	تأسیس	و	وضعیت	تولید	و	پخش	برنامه	در	

شبکه	های	ملی،	برون	مرزی	و	استانی	می	آید:
الف( شبکه های ملی

اسالمی	 جمهوری	 سراسری	 و	 ملی	 شبکه	های	
ایران	17	شبکه	هستند.	جز	شبکه	اول	و	دوم،	
ان��ق��الب	 از	 ب��ع��د	 س��ال	ه��ای	 در	 شبکه	ها	 ت��م��ام	
ساختاری	 لحاظ	 از	 شده	اند.	 تأسیس	 اسالمی	
از	این	تعداد،	14	شبکه	زیر	نظر	معاونت	سیما،	
شبکه	خبر	زیر	نظر	معاونت	سیاسی،	شبکه	بازار	
زیر	نظر	معاونت	اداری	و	مالی	و	شبکه	شما	زیر	
نظر	معاونت	استان	های	سازمان	صدا	و	سیما	

هستند.	)جدول	شماره	1(.

جدول 1: شبکه های ملی جمهوری اسالمی ایران

نام شبکه ردیف
معرفی شبکهسیما

اول1
کار	تلویزیون	ملی	در	ایران	است.	 کار	شبکه	اول	سیما	در	سال	1350	یعنی	آغاز	به	 شروع	به	
با	تغییر	نام	به	»سیمای	جمهوری	اسالمی	ایران«	مبادرت	به	پخش	 از	انقالب	اسالمی	 پس	

)irib.ir.http://tv1(	.کرد برنامه	های	اجتماعی،	اطالعات	عمومی	و	سیاسی	

دوم2
تلویزیون	آموزشی	سال	۱۳۴۴	زیر	نظر	وزارت	آموزش	و	پرورش	تأسیس	شد.	در	سال	۱۳۵۸	به	
شبکه	دوم	سیمای	جمهوری	اسالمی	ایران	تغیر	نام	داد.	شبکه	دوم	سیما،	عهده	دار	اطالع	رسانی،	

ترویج	و	تعمیق	فرهنگ	ایرانی	اسالمی	است.	)اداره	کل	اطالعات	و	برنامه	ریزی	سیما(

سوم3
در	چهاردهم	آذر	ماه	1372	با	رویکرد	جوان	و	ورزش	تأسیس	شد.	این	شبکه	تمرکز	اصلی	خود	را	
کرده	است.	تقویت	روحیه	ورزشی	در	میان	 بر	موضوعات	مربوط	به	جوانان	و	نوجوانان	متمرکز	

)ir.http://www.tv3(	.است	آنان	جمله	از	ایرانی	و	بومی	های	ورزش	تشویق	با	مخاطبان

چهارم4
کرد. تولید	و	پخش	برنامه	های	تلویزیونی	در	 در	24	فروردین	1375	فعالیت	رسمی	خود	را	آغاز	
حوزه	های	علمی،	فرهنگی،	هنری	و	دینی	با	پشتوانه	تحلیلی،	از	اهداف	اصلی	تأسیس	این	

کل	اطالعات	و	برنامه	ریزی	سیما( شبکه	است	.)اداره	

پنجم5
شهری	 نیازهای	 به	 پاسخگویی	 راس��ت��ای	 در	 و	 شهروندی	 شبکه	 به	عنوان	 سیما	 	5 شبکه	
اجتماعی،	فرهنگی،	دینی،	سیاسی	استان	تهران	و	انعکاس	مسائل	و	موضوعات	مربوط	به	

)ir.http://tv5(	.شد	تأسیس	1374	ماه	آذر	در	آن،

خبر6
گردآوری،	دریافت،	 کرد.	 کار	 شبکه	خبر	سیمای	جمهوری	اسالمی	ایران	در	۲	آذر	۱۳۷۸	آغاز	به	
گزارش	های	خبری	و	برنامه	های	سیاسی	از	جمله	وظایف	این	 تهیه	و	تنظیم	و	پخش	اخبار	و	

شبکه	عنوان	شده		است.

آموزش7
کمک	آموزشی	به	 شبکه	آموزش	سیما،	با	هدف	تولید	و	پخش	و	توزیع	برنامه	های	آموزشی	و	
کلیه	اقشار	جامعه	در	تاریخ	 گاهی	های	فرهنگی،	علمی	و	مهارتی	 گسترش	و	پشتیبانی	آ منظور	

)ir.http://www.tv7(	.است	شده	تأسیس	1381	سال	شهریور	7
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ب( شبکه های برون مرزی
شبکه	های	برون	مرزی	جمهوری	اسالمی	ایران	
الکوثر،	 العالم،	 ج��ام	ج��م،	 سحر،	 شبکه	 شامل	
هیسپان	تی	وی	 شبکه	 و	 آی	فیلم	 پرس	تی	وی،	
جم	 ج��ام	 شبکه	 ساختاری	 لحاظ	 از	 هستند.	
زیر	 ه��ا	 شبکه	 سایر	 و	 سیما	 معاونت	 نظر	 زی��ر	
صداوسیما	 سازمان	 م��رزی	 ب��رون	 معاونت	 نظر	

کنند.	)جدول	شماره2(. فعالیت	می	
پ( شبکه های استانی و محلی

اندیشه	 ش��د،	 بیان	 ای��ن	 از	 پیش	 ک��ه	 هم	چنان	
راه	اندازی	سیمای	محلی	به	دهه	1340	برمی	گردد	

و	اولین	برنامه	سیمای	محلی	در	سال	1347	در	
ارومیه	افتتاح	شد.	به	تدریج	سیمای	محلی	در	
شدند.	 تأسیس	 شهرها	 و	 استان	ها	 از	 تعدادی	
استانی«	 »شبکه	 از	 متفاوت	 محلی«	 »سیمای	
اط��الق	 برنامه	هایی	 ب��ه	 محلی	 سیمای	 اس��ت.	
که	در	ساعات	خاصی	از	شبانه	روز	به	ویژه	 می	شد	
هم	زمان	با	پخش	اخبار	استان	تهران	و	صبح	هر	
جمعه	از	طریق	شبکه	اول	سیما	پخش	می	شد.	
که	در	هر	استان	برنامه	 کار	به	این	شکل	بود	 روال	
از	طریق	 آن	 به	جای	 و	 را	قطع	 شبکه	سراسری	
فرستنده	همین	شبکه	مبادرت	به	پخش	برنامه	

قرآن و 8
معارف 

که	به	منظور	تقویت	و	تحکیم	 شبکه	قرآن،	اولین	شبکه	تلویزیونی	قرآن	در	جهان	اسالم	بوده	
بنیان	های	اجتماعی	و	فرهنگی	نظام	جمهوری	اسالمی	ایران	در	آذر	ماه	1378	به	طور	رسمی	

کل	اطالعات	و	برنامه	ریزی	سیما( افتتاح	شد.	)اداره	

مستند9
کرده	است. شبکه	 کار	 این	شبکه	از	14	مهر	ماه	سال	88	به	عنوان	»شبکه	مستند	سیما«،	آغاز	به	
علمی،	 حیات	وحش،	 موضوعات	 با	 خارجی	 و	 داخلی	 مستندهای	 از	 ترکیبی	 آرشیوی	 دارای	
سیاسی،	اجتماعی،	ایران	شناسی،	فرهنگی	و	غیره	است.	)اداره	کل	اطالعات	و	برنامه	ریزی	سیما(

شما10
کز	 مرا برنامه	ای	سیمای	 تولیدات	 به	 اتکا	 با	 	1390 م��رداد	 	8 ای��ران(	 ملت	 )شبکه	 شبکه	شما	
کشور	 استان	ها	از	طریق	تأمین	و	تولید	برنامه	ها	فتتاح	شد.	یکپارچگی	اقوام	و	اقشار	مختلف	

)http://fa.wikipedia.org	(	.دهد	می	نمایش	گونی گونا را	در	عین	

بازار11
این	شبکه	با	هدف	ظرفیت	سازی	و	تحول	آفرینی	در	حوزه	های	مختلف	اقتصادی	از	جمله	کسب	و	کار،	
گاهی	بخشی	و	اطالع	رسانی	و	حمایت	از	تولیدات،	کاالها	و	خدمات	داخلی	و	توسعه	سرمایه	گذاری	و	 آ

)http://bazaartv.ir/aboutus	(	.شد	افتتاح	1390	سال	آبان	29	تاریخ	در	وری	بهره	افزایش

نمایش12
پخش	 وی��ژه	 شبکه	 نمایش،	 شبکه	 شد.	 راه	ان���دازی	 رسمًا	 	۱۳۹۰ بهمن	 	۵ چهارشنبه	 روز	 در	
که	با	رویکردهای	اصلی	سرگرمی،	اطالعاتی	و	آموزشی	 فیلم	های	سینمایی	و	تلویزیونی	است	

در	تمامی	موضوعات	به	تأمین	و	پخش	برنامه	برای	عموم	مخاطبان	می	پردازد.

ورزش13
شبکه	ورزش	۲۸	تیر	ماه	۱۳۹۱	به	طور	رسمی	افتتاح	شد.	شبکه	ورزش	فعالیت	آزمایشی	خود	را	
ابتدا	با	پخش	مستندهای	المپیک،	تاریخچه	مسابقات	جام	جهانی،	مستندهای	آموزشی	در	

)http://fa.wikipedia.org(	.کرد زمینه	ورزش	و	پوشش	برخی	مسابقات	آغاز	

پویا14
تفریحی	سرگرمی،	 رویکرد	 با	 که	 شبکه	ای	است	 کرد.  کار	 به	 تیر	ماه	۱۳۹۱	شروع	 تاریخ	۲۸	 از	
پخش	 و	 تأمین	 به	 نوجوانان	 و	 کودکان	 به	ویژه	 مخاطبان	 عموم	 ب��رای	 ارش��ادی	 و	 آموزشی	

)http://poyatv.ir(	.پردازد	می	انیمیشن

سالمت15
کرد.	این	شبکه	به	منظور	ارتقا	 شبکه	تخصصی	سالمت	از	12	اسفند	1391	فعالیت	خود	را	آغاز	
گاهی	مخاطبان	در	ابعاد	مختلف	سالمت	جسمی،	روانی،	 سالمت	افراد	و	جامعه	و	افزایش	سطح	آ

اجتماعی	و	معنوی	با	رویکرد	اطالعاتی	و	آموزشی	به	تولید،	تأمین	و	پخش	برنامه	می	پردازد.

تماشا16
شبکه	تماشا،	شبکه	وی��ژه	پخش	 ک��رد.  آغ��از	 را	 این	شبکه	در	13	اسفند	ماه	1391	پخش	خود	
که	با	رویکرد	اصلی	تفریحی	-سرگرمی،	آموزشی-	 مجموعه	های	نمایشی	داخلی	و	خارجی	است	

ارشادی	در	تمامی	موضوعات	به	تأمین	و	پخش	برنامه	برای	عموم	مخاطبان	می	پردازد.

نسیم17
کرد	و	 کار	 کشور	آغاز	به	 شبکه	نسیم	در	۲۶	شهریور	۱۳۹۲	در	تهران	و	از	۱۵	مهر	ماه	در	سراسر	
کلمه	نشاط،	سرگرمی،	یادها	و	مسابقه	 مختص	برنامه	های	طنز	است.	واژه	نسیم	سرواژه	چهار	

)http://fa.wikipedia.org(	.است
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در	 متوسط	 به	طور	 استان	 هر	 می	کردند.	 محلی	
طریق	 ای��ن	 از	 محلی	 برنامه	 ساعت	 	400 س��ال،	
برنامه	های	 به	 مخاطبان	 اقبال	 می	کرد.	 پخش	
نتایج	 سیمای	محلی	در	استان	های	مختلف	و	
سیما	 و	 ص��دا	 تحقیقات	 مرکز	 نظرسنجی	های	
که	تولید	و	پخش	برنامه	با	رویکرد	 نشان	می	داد	
به	 نسبت	 بیشتری	 ج��اذب��ه	 محلی،	 و	 اس��ت��ان��ی	
استان	ها	 م���ردم	 ب���رای	 س��راس��ری	 برنامه	 پخش	
سراسری	 شبکه	 برنامه	های	 سنگین	 کفه	 دارد.	
آداب	 و	 فرهنگ	 ب��ر	 اغلب	 س��ال	ه��ا	 آن	 در	 سیما	
کشور	متمرکز	 به	عنوان	مرکز	 تهران	 و	رسوم	شهر	
که	در	بسیاری	از	اوقات	جاذبه	چندانی	برای	 بود	
مردم	استان	ها	نداشت.	زیرا	مسائل	و	مشکالتی	
که	در	شهر	تهران	ظهور	و	بروز	داشت،	متفاوت	از	

مسائل	استان	های	مختلف	بود.
ن��ی��از	ش��دی��د	م����ردم	اس��ت��ان	ه��ا	ب��ه	ب��رن��ام��ه	ه��ای	
متناسب	با	آداب	و	سنن	و	فرهنگ	محلی	موجب	
گرفتن	 شد	تا	پس	از	اتمام	جنگ	تحمیلی	و	قوام	

تأسیس	 ای��ده	 کشور،	 زیرساخت	های	 و	 اقتصاد	
به	 اس��ت��ان��ی	 ارائ���ه	ش���ود.	شبکه	 اس��ت��ان��ی	 شبکه	
که	در	استان	مربوطه،	 شبکه	ای	اطالق	می	شود	
فرستنده	مستقل	تلویزیونی	دارد	و	در	شبانه	روز	
و	 تولید	 اس��ت��ان��ی	 ب��رن��ام��ه	 س��اع��ت	 ت��ا	24	 بین	12	
کشورهای	دیگر	نیز	 پخش	می	کند.	این	ایده	در	
با	 توسعه	 برنامه	ریزان	 و	 طراحان	 دارد.	 جریان	
به	صورت	 را	 تلویزیونی	 امکانات	 ت��م��رک��ززدای��ی،	
و	 کردند	 توزیع	 ای��ران	 در	 عادالنه	تری	 و	 متوازن	
فرصت	هایی	در	اختیار	مردم	در	جای	جای	کشور	

قرار	دادند.	)جدول	3(
اهداف شبکه های استانی

توجه	به	فرهنگ	و	آداب	و	رسوم	استان		
گ���ی	ه���ای	س���ی���اس���ی،	ف��ره��ن��گ��ی،			 ب���ی���ان	وی���ژ

اجتماعی	و	اقتصادی	استان
بیان	استعدادها	و	توانایی	های	استانی		
معرفی	شخصیت	های	مهم	منطقه	ای		
کشور		 بیان	نقش	استان	در	توسعه	

جدول2: شبکه های برون مرزی جمهوری اسالمی ایران

معرفی شبکهنام شبکه سیماردیف

1
سحر

)SAHAR(

کانال	1	این	شبکه	به	زبان	های	آذری،	 در	تاریخ	۲۵	آبان	۱۳۷۶	شمسی	افتاح	شد. 
کردی،	انگلیسی	و	اردو،	برنامه	 کانال۲	شبکه	به	زبان	های	 فرانسوی	و	بوسنیایی	و	

)http://www.sahartv.ir(	.کند	می	پخش	و	تولید

2
جام	جم

)JAMEJAM(

کانال2	برای	 کانال	۱ برای	ایرانیان	مقیم	اروپا،	 در	تاریخ	۲۶	آذر	ماه	۱۳۷۶	تأسیس	شد.	
کانال	۳	نیز	برای	ایرانیان	 ایرانیان	مقیم	آمریکا	در	۱۹	بهمن	سال	۱۳۷۸ افتتاح	شد.	

)http://www.jjtvn.ir(	.شد	اندازی	راه	۸۱	سال	خرداد	۸	در	اقیانوسیه	و	آسیا	مقیم

3
العالم

)ALALAM(

شبکه	بین	المللی	العالم	در	فوریه	2003	میالدی	)بهمن	1381(	افتتاح	شد.	این	شبکه	
گزارش،	رویدادهای	 کوتاه	و	مشروح	خبری	همراه	با	تحلیل	و	 روزانه	در	36	بخش	

)http://fa.alalam.ir( .رساند	می	خود	بینندگان	اطالع	به	را	المللی	بین	مهم

4
کار	الکوثر در	سال	1384	الکوثر	به	عنوان	یک	شبکه	ماهواره	ای	مستقل	و	با	14	ساعت	پخش	

کرد	.شبکه	الکوثر	در	حال	حاضر	به	عنوان	شبکه	معارف	اهل	بیت	)ع(	با	24  خود	را	آغاز	
)http://www.farsi.alkawthartv.ir	(	.کند	می	فعالیت	روز	شبانه	در	برنامه	پخش	ساعت

5
پرس	تی	وی

)Press	TV(

برنامه	های	خود	 رسمی	پخش	 به	طور	 ژوئیه	۲۰۰۷(	 	۳( تیر	۱۳۸۶  در	۱۱	 پرس	تی	وی	
پایگاه	اصلی	این	شبکه	در	تهران	است.	این	شبکه	خبرنگاران	مقیم	 کرد.  را	شروع	
بسیاری	در	نقاط	جهان	مستقر	کرده		است.	شعار	این	شبکه	»خبر	از	نگاه	جدید«	برای	

)http://fa.wikipedia.org/wiki(	.است	غربی	گروهی	های	رسانه	سلطه	شکستن

6
آی	فیلم

)IFILM(

آی	فیلم	به	سه	زبان	عربی،	انگلیسی	و	فارسی	پخش	می	شود.	این	شبکه	در	۹	سپتامبر	
۲۰۱۰	مصادف	با	تیر	سال	1389	آغاز	به	کار	کرد.	هدف	اصلی	این	شبکه،	پخش	فیلم	ها	و	

سریال	های	ایرانی	برای	جهان	در	ساعات	شبانه	روز	است.	)همان	جا	(

7
هیسپان تی وی

)Hispan TV(

این	شبکه	در	۳۱	ژوئن	۲۰۱۲	به	صورت	رسمی	افتتاح	شد.	با	تأسیس	این	شبکه	ایران	
کشورهای	اسپانیایی	زبان	مثل	اسپانیا،	ونزوئال،	آرژانتین،	 تصمیم	دارد	روابط	خود	را	با	

کوادور،	پرو،	کلمبیا،	کوبا	و	مکزیک	توسعه	دهد.	)همان	جا(. بولیوی،	شیلی،	ا



شماره 6 و 7
مرداد و شهریور 93

13

به			 توجه	 با	 ملی	هم	زمان	 وح��دت	 به	 توجه	
پاره	فرهنگ	ها

ایجاد	روحیه	خودباوری	در	مردم		
ب��ی��ان	ج��ای��گ��اه	واق��ع��ی	روس��ت��اه��ا	در	توسعه			

کشور استان	و	
بخش دوم: چالش های تلویزیون در ایران

مسائل	مدیریتی	رسانه	تلویزیون	در	ایران	در	سه	
بخش	محیط	بیرونی	)عمومی(،	محیط	صنعت	و	
محیط	داخلی	رسانه،	تجزیه	و	تحلیل	می	شود.	در	
بخش	محیط	بیرونی	نظامات	حقوقی	و	قانونی،	
نظام	سیاسی،	نظام	اجتماعی	و	فرهنگی	و	نظام	
اقتصادی	بررسی	می	شود.	در	محیط	صنعت	به	
بررسی	رقبا،	مخاطبان،	تأمین	کنندگان	و	مالکان	
رسانه	 داخ��ل��ی	 محیط	 در	 م��ی	ش��ود.	 پ��رداخ��ت��ه	
ساختار،	 انسانی،	 نیروی	 قبیل	 از	 مسائلی	 نیز	
به	صورت	 سازمانی	 فرهنگ	 و	 اه��داف	 ف��ن��اوری،	

اجمالی	بررسی	می	شوند.
الف( محیط عمومی

قانون	 دوازده���م	 فصل	 حقوقی–قانونی:	 نظام 
اساسی	جمهوری	اسالمی	ایران	به	موضوع	صدا	
و	سیما	اختصاص	یافته	است.	این	فصل	مشتمل	
است:	 شرح	 این	 به	 اساسی	 قانون	 	175 اصل	 بر	
ای���ران،	 اس��الم��ی	 ج��م��ه��وری	 و	سیمای	 »در	ص��دا	
آزادی	بیان	و	نشر	افکار	با	رعایت	موازین	اسالمی	و	
مصالح	کشور	باید	تأمین	گردد.	نصب	و	عزل	رئیس	
سازمان	صدا	و	سیمای	جمهوری	اسالمی	ایران	با	
مقام	رهبری	است	و	شورایی	مرکب	از	نمایندگان	
مجلس	 و	 قضاییه	 ق��وه	 رئیس	 و	 جمهور	 رئیس	
بر	این	 کدام	دو	نفر(	نظارت	 ش��ورای	اسالمی	)هر	
سازمان	خواهند	داشت.	خط	مشی	و	ترتیب	اداره	

سازمان	و	نظارت	بر	آن	را	قانون	معین	می	کند«.
حقوقی	 بخش	 در	 ک��ه	 چالش	هایی	 مهم	ترین	

جدول3: مشخصات و تاریخ افتتاح شبکه های استانی تلویزیونی جمهوری اسالمی ایران

تاریخ افتتاحشبکه تلویزیونی )استان(ردیفتاریخ افتتاحشبکه تلویزیونی )استان(ردیف

۲۸	دی	۱۳۸۴دنا	)کهگیلویه	و	بویراحمد(۱۲۱۸	بهمن	۷۴	محلیآبادان1

گرس	)کرمانشاه(۲۶۱۹	شهریور	۱۳۷۷آذربایجان	غربی2 ۸	خرداد	۱۳۸۰زا

۲۷	اسفند	۱۳۸۳سبز	)گلستان(۲۰اول	مهر	۱۳۸۲آفتاب	)مرکزی(3

۳	مرداد	۱۳۷۹سبالن	)اردبیل(۶۲۱	مرداد	۱۳۸۹اترک	)خراسان	شمالی(4

۳۰	بهمن	۱۳۸۱سمنان	)سمنان(۱۶۲۲	مرداد	۱۳۸۳اشراق	)زنجان(5

۲۲	آبان	۱۳۷۹سهند	)آذربایجان	شرقی(۴۲۳	خرداد	۱۳۹۲البرز	)البرز(6

۲۷	شهریور	۱۳۸۱سینا	)همدان(۲۹۲۴	مرداد	۱۳۷۵اصفهان	)اصفهان(7

۲۶	فروردین	۱۳۷۷طبرستان	)مازندران(۹۲۵	تیر	۱۳۸۳ایالم	)ایالم(8

۹	تیر	۱۳۷۸فارس	)فارس(۱۳۲۶	تیر	۱۳۷۷باران	)گیالن(9

۱۳	اسفند	۱۳۸۴قزوین	)قزوین(۹۲۷	مهر	۱۳۸۳بوشهر	)بوشهر(10

۲۵	آذر	۱۳۸۰کردستان	)کردستان(۲۸۲۸	اردیبهشت	۱۳۸۲تابان	)یزد(11

۲۴	اسفند	۱۳۷۹کرمان	)کرمان(۵۲۹	آذر	۱۳۷۴تهران	)شبکه	۵(12

جهان	بین	)چهارمحال	و	13
ک	)لرستان(۸۳۰	بهمن	۱۳۸۳بختیاری( ۱۷مهر	۱۳۸۱افال

۳	خرداد۱۳۸۲نور	)قم(۲۶۳۱	تیر	۱۳۸۹خاوران	)خراسان	جنوبی(14

هامون	)سیستان	و	۱۹۳۲	اسفند	۱۳۷۶خراسان	)خراسان	رضوی(15
۱۳	بهمن	۱۳۸۲بلوچستان(

۱۳۸۰	محلیکیش	)کیش(۹۳۳	مرداد	۱۳۸۰خلیج	فارس	)هرمزگان(16

1350	محلیمهاباد	)مهاباد(1134	آبان	1377خوزستان	)خوزستان17
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صدا	 اداره	 ج��ام��ع	 ق��ان��ون	 ف��ق��دان	 دارد،	 وج���ود	
نکردن	 فعالیت	 و	 رسانه	 نهاد	 نبودن	 سیما،	 و	
رادیو	تلویزیون	خصوصی	است.	مجلس	شورای	
و	 مشی	 خ��ط	 ق��ان��ون	 	1361 تیر	 	17 در	 اس��الم��ی	
کرد.	این	قانون	 ترتیب	اداره	سازمان	را	تصویب	
مشتمل	بر	مقدمه	و	9	فصل	و	در	65	ماده	و	یک	
کلی؛	فصل	دوم:	 تبصره	است.	فصل	اول:	اصول	
عقیدتی؛	 مسائل	 س��وم:	 فصل	 خبری؛	 مسائل	
فصل	چهارم:	برنامه	های	فرهنگی؛	فصل	پنجم:	
برنامه	های	 برنامه	های	اجتماعی؛	فصل	ششم:	
سیاسی؛	فصل	هفتم:	خطوط	کلی	در	زمینه	های	
اقتصادی؛	فصل	هشتم:	امور	اداری	و	فصل	نهم:	
امور	نظامی	است.	این	قانون	به	رغم	نقاط	قوت	
زیادی	که	دارد،	پاسخگوی	شرایط	حاضر	نیست.	
ضمن	این	که	مفاد	همین	قانون	به	ویژه	در	بخش	

اطالع	رسانی	رعایت	نمی	شود.	
برای	نمونه	به	سه	مورد	اشاره	می	شود؛	

با	حضور	دائمی	خود	در	 ماده	16:	صدا	و	سیما	
جامعه	باید	همواره	منعکس	کننده	صدیق	وقایع	
و	رویدادهای	مهم	اجتماعی	باشد	و	واقعیت	ها	
را	به		اطالع	مردم	برساند.	ماده	19	بند	ب:	تهمت	
گروه	ها	 و	 کشور	 رسمی	 ارگ��ان	ه��ای	 و	 نهادها	 به	
احزاب	 قانون	 طبق	 که	 احزابی	 و	 جمعیت	ها	 و	
فعالیت	آن	ها	قانونی	است،	قابل	پخش	نیست.	

چه	 به	 م��وارد	 ای��ن	 می	دهد	 نشان	 تأمل	 اندکی	
اس��ت.	 ش���ده	 رع��ای��ت	 و	سیما	 ص���دا	 در	 م��ی��زان	
اس��اس��ن��ام��ه	س���ازم���ان	م���رب���وط	ب���ه	س���ال	1362 
و	ب��ازن��گ��ری	ن��ش��ده	اس���ت.	ب��ه	م��وج��ب	م���اده	21 
دارای	 تنها	می	تواند	 رئیس	سازمان	 اساسنامه،	
که	 این	در	حالی	است	 باشد،	 6	ح��وزه	معاونت	
تا	12  بین	10	 اخیر	 رؤس��ای	سازمان	در	20	س��ال	
قانون	 دو	 ای��ن	 این	که	 نکته	 داشته	اند.	 معاون	
مربوط	به	قبل	از	سال	68،	سال	بازنگری	قانون	
قانون	 	175 اص��ل	 تغییر	 به	رغم	 و	 اس��ت	 اساسی	
نشده	 ایجاد	 تغییری	 قانون	 دو	 این	 در	 اساسی	
است.	بر	اساس	اساسنامه	صدا	و	سیما،	باالترین	
که	 رکن	اجرایی	سازمان	شورای	سرپرستی	است	

	در	حال	حاضر	وجود	خارجی	ندارد. اصاًل
کارآمد	 خأل	قانونی	دیگر،	نداشتن	قانون	جامع	و	
در	زمینه	نظارت	بر	صدا	و	سیما	است.	اقدام	های	
موردی	مجلس	شورای	اسالمی	در	ادوار	مختلف	

ش��ورای	 تفسیر	 با	 نظارت	 قانون	 تصویب	 ب��رای	
به	 ای��ن	رو	 از	 اس��ت.	 نرسیده	 نتیجه	 به	 نگهبان	
حافظ	 که	 نظارتی	 قانون	 هیچ	گاه	 مختلف	 علل	
که	 به	چالش	هایی	 و	 باشد	 م��ردم	 عموم	 منافع	
جنبه	 ده���د	 خ��ات��م��ه	 دارد،	 وج���ود	 ای���ن	ب���اره	 در	
در	سال	های	 تنها	 است.	 نگرفته	 به	خود	 عملی	
سرشناس	 شخصیت	های	 از	 بسیاری	 که	 اخیر	
نامزدهای	 و	 کشور	 شناسنامه	دار	 گ��روه	ه��ای	 و	
انتخابات،	از	توهین	و	افترا	از	ناحیه	صدا	و	سیما	
از	 بعد	 هم	 آن	 محدود	 قانونی	 داشتند،	 انتقاد	
مجمع	 در	 نگهبان،	 ش��ورای	 در	 آن	 چندباره	 رد	
است.	 ش��ده	 تصویب	 نظام	 مصلحت	 تشخیص	
هیچ	گاه	 قانون،	 این	 اب��الغ	 به	رغم	 این	که	 جالب	
آمده	 قانون	 این	 در	 اس��ت.	 نشده	 عملیاتی	 هم	
ب��رن��ام��ه	ه��ای	پخش	شده	 اس��ت	»چ��ن��ان	چ��ه	در	
گ��زارش��ی،	تولیدی	در	 از	خ��ب��ری،	 س��ازم��ان	)اع��م	
نمایشی(	 و	 قالب	های	مختلف	بیانی–تصویری	
و	 بین	المللی	 و	 سراسری	 محلی،	 شبکه	های	 از	
از	سوی	آن	سازمان،	 یا	در	اطالعیه	های	صادره	
واقع	 یا	خالف	 افترا	 توهین،	 بر	 مطالبی	مشتمل	
نسبت	به	هر	شخص	)اعم	از	حقیقی	یا	حقوقی(	
باشد	و	یا	به	هر	نحوی	اظهارات	اشخاص	تحریف	
گردد،	مراحل	ذیل	برای	احقاق	حق	طی	خواهد	
به	 کتبًا	 را	 خ��ود	 اع��ت��راض	 می	تواند	 مدعی	 ش��د.	
سازمان	 نماید.	 منعکس	 سیما	 و	 صدا	 سازمان	
صدا	و	سیما	در	صورت	قبول	اعتراض،	ظرف	24 
دو	 و	حداقل	 عادالنه	 به	صورت	 را	 پاسخ	 ساعت	
کمتر	 دقیقه	 پنج	 از	 که	 مطلب	 اصل	 زم��ان	 برابر	
همان	 در	 و	 ساعت	 و	 برنامه	 همان	 در	 نباشد	

شبکه	به	صورت	رایگان	پخش	نماید«.	
ق��ان��ون	 ب��ای��د	 ای���ن	معضل	 از	 ب���رون	رف���ت	 ب���رای	
مجلس	 	1361 سال	 مصوب	 سیما	 و	 صدا	 اداره	
در	 جزیی	 بعدی	 اص��الح��ات	 و	 اسالمی	 ش��ورای	
آن،	اساسنامه	مصوب	سال	62	و	قانون	نظارت	
مصوب	مجمع	و	سایر	مصوبات	جای	خود	را	به	
قانونی	جامع	و	حافظ	منافع	عموم	مردم	دهد.

که	در	بسیاری	از	کشورهای	 موضوع	مهم	دیگری	
مردم	ساالر	به	آن	توجه	شده	و	در	ایران	مغفول	
»نهاد	 اس��ت.	 رسانه	 نهاد	 فقدان	 اس��ت،	 مانده	
رسانه«	باالترین	نهاد	تعیین	کننده	سیاست	ها	و	
اداره	رسانه	است.	در	کشورهای	مردم	ساالر،	نهاد	
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»نهاد رسانه« باالترین  �
نهاد تعیین کننده 

سیاست ها و اداره رسانه 
کشورهای  است. در 

مردم ساالر، نهاد رسانه 
 اغلب از بین 

ً
معموال

اعضای نهادهای انتخابی 
و انتصابی و متخصصان 
و صاحب نظران با شیوه 

خاصی انتخاب می شوند.  
این نهاد حافط اصلی 

منافع عموم مردم است.

نهادهای	 اعضای	 بین	 از	 اغلب	 	 معمواًل رسانه	
انتخابی	و	انتصابی	و	متخصصان	و	صاحب	نظران	
با	شیوه	خاصی	انتخاب	می	شوند.	مانند	انتخاب	
از	بین	نمایندگان	مجلس	و	شوراهای	مختلف،	
فرهنگیان،	 ه��ن��رم��ن��دان،	 و	 رس��ان��ه	 متخصصان	
ح���ق���وق���دان���ان،	دان���ش���گ���اه���ی���ان،	روح���ان���ی���ون،	
کشور	و	سایر؛	این	نهاد	 نمایندگان	قوای	رسمی	

حافط	اصلی	منافع	عموم	مردم	است.

تلویزیون	خصوصی	 و	 رادی��و	 راه	ان����دازی	 درب���اره	
کار	 که	آیا	این	 در	ای��ران	هم	سؤال	این	جا	است	
اس��ت؟	 امکان	پذیر	 حقوقی	 و	 قانونی	 لحاظ	 از	
س��ؤال،	 ای��ن	 ب��ه	 پاسخ	 در	 حقوقی	 کارشناسان	
ت��أس��ی��س	ت��ل��وی��زی��ون	خ��ص��وص��ی	را	ام��ک��ان	پ��ذی��ر	
دانسته	اند.	زیرا	اصل	175	قانون	اساسی	مربوط	
اسالمی	 جمهوری	 سیمای	 و	 ص��دا	 س��ازم��ان	 به	
ایران	به	عنوان	سازمانی	خاص	است	و	بر	اساس	
انحصار	 ال��زام��ًا	در	 باید	 ای��ن	سازمان	 اص��ل،	 ای��ن	
که	 کمیت	باشد.	اما	این	بدان	مفهوم	نیست	 حا
هر	رسانه	صوتی	و	تصویری	باید	در	انحصار	باشد.
ک��ه	در	ق��ان��ون	اس��اس��ی	 ج��ال��ب	ای��ن	ج��ا	اس���ت	
مصوب	آبان	1358	اصل	175	قانون	اساسی	به	
گروهی	 رسانه	های	 »در	 ب��ود:	 آم��ده	 این	صورت	
)رادیو	و	تلویزیون(	آزادی	انتشارات	و	تبلیغات	
این	 ش��ود.	 تأمین	 باید	 اس��الم��ی	 م��وازی��ن	 طبق	

رسانه	ها	زیر	نظر	مشترك	قوای	سه	گانه	قصاییه	
اداره	 مجریه	 و	 مقننه	 قضایی(،	 عالی	 )ش��ورای	
خواهد	شد	و	ترتیب	آن	را	قانون	معین	می	کند«.	
که	از	اصل	175	قانون	اساسی	مصوب	 هم	چنان	
قانون	گذاران	 می	شود	 استنباط	 1358	شمسی	
این	 ج��دی	 اص���الح	 ب��ا	 1368	شمسی	 س��ال	 در	
از	 که	 زی��ادی	را	در	آن	داده	ان��د	 اص��ل،	تغییرات	
موضوع	 آوردن	 بیرون	 دول��ت	 انحصار	 از	 جمله	
گ��روه��ی	در	ای����ران	اس����ت.	واض��ح	 رس��ان��ه	ه��ای	
معادل	 تصویری	 و	 رسانه	های	صوتی	 که	 است	
سازمان	صدا	و	سیما	نیست	و	این	سازمان	یکی	
ای��ن	رو	 از	 م��ی	ش��ود.	 محسوب	 رسانه	ها	 ای��ن	 از	
رسانه	های	 تمام	 ک��رد،	 استنباط	 چنین	 نباید	
شورای	 هستند.	 انحصار	 در	 تصویری	 و	 صوتی	
بازنگری	قانون	اساسی	در	سال	1368	شمسی	
و	 مجریان	 دست	 	،175 اصل	 اساسی	 اص��الح	 با	
گذاشته	است	تا	در	 کشور	را	باز	 دست	اندرکاران	
در	صورت	ضرورت	 کشور	 آینده	دست	اندکاران	
مبادرت	 آن	 بسترهای	 شدن	 فراهم	 با	 بتوانند	
تلویزیون	 و	 رادی����و	 ت��أس��ی��س	 م��ج��وز	 ص���دور	 ب��ه	
از	 برون	رفت	 راهکار	 کنند.	 ای��ران	 در	 خصوصی	
قانونی	 تدوین	 حقوقی،	 و	 قانونی	 چالش	های	

جامع	در	مجلس	شورای	اسالمی	است.
قوای	 رؤس��ای	 مختلف	 ادوار	 در	 سیاسی:  نظام 
مجریه،	مقننه	و	قضاییه	و	وابستگان	به	این	قوا،	
کار	صدا	و	سیما	انتقادهای	تند	و	تیزی	 از	شیوه	
به	سطح	 این	موضوع	 بیگاه	 و	 گاه	 که	 داشته	اند	
این	رشته	سر	دراز	 اس��ت.	 کشیده	شده	 رسانه	ها	
دارد	و	پایان	پذیر	نیست.	اغلب	دولت	های	بعد	از	
کار	 انقالب	اسالمی	به	ویژه	در	دو	دهه	اخیر	از	شیوه	
صدا	و	سیما	انتقاد	جدی	داشته	اند.	البته	در	موارد	
زیادی	قوه	مقننه	و	قوه	قضاییه	هم	صدا	و	سیما	
	رفت	وآمد	 را	آماج	انتقاد	خود	قرار	داده	ان��د.	اصواًل
اولین	 باید	 اس��ت	 م���ردم	 رأی	 تبلور	 ک��ه	 دول��ت	ه��ا	
بازتاب	را	در	اداره	و	شیوه	کار	رسانه	ها	داشته	باشد.	
اما	تغییر	قوه	مجریه	یا	قوه	مقننه	هیچ	تغییری	در	
اداره	صد	او	سیما	و	رویه	کار	آن	ایجاد	نمی	کند.	این	
موضوع	چالش	برانگیز	در	مواردی	به	صحنه	چالش	
بین	دولت	یا	مجلس	و	در	پاره	ای	از	موارد	سیستم	
البته	این	 قضایی	با	رادی��و	تلویزیون	شده	است.	
رسانه	 ک��ه	 داش���ت	 دور	 نظر	 از	 نباید	 ه��م	 را	 نکته	
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کم	کشور	 غ	از	جناح	ها	و	قوای	حا تلویزیون	باید	فار
بتواند	مستقل	و	حافظ	منافع	عمومی	باشد	و	در	
بزنگاه	ها	با	انتقاد	از	مسئوالن	به	وظیفه	حرفه	ای	
کند	و	تلویزیون	نباید	بلندگوی	دولت	 خود	عمل	
یا	دیگر	قوا	شود.	راهکار	برون	رفت	از	این	وضعیت،	
قانون	گذاری	و	نظارت	جدی	و	بی	طرفانه	است.	
نظارت	 اع��ض��ای	هیأت	 از	 پ���اره	ای	 ای��ن	ک��ه	 جالب	
کنونی	صدا	و	سیما	وظیفه	خود	را	به	دفاع	از	صدا	
و	سیما	به	جای	دفاع	از	شهروندان	تغییر	داده	اند.

ای����ران	 ج��ام��ع��ه	 اجتماعی–فرهنگی:	 ن���ظ���ام 
و	 ف��ره��ن��گ	ه��ا	 پ���اره	ه���ای	 از	 و	 متکثر	 ج��ام��ع��ه	ای	
نحله	های	اجتماعی	مختلف	تشکیل	شده	است.	
در	ایران	مذاهب	شیعه،	سنی،	مسیحی	و	زرتشتی	
کرد،	لر،	 و	یهودی	و	قومیت	های	مختلفی	از	جمله	
بلوچ،	ترکمن،	عرب	و	سایر	اقوام	قرن	ها	است	زندگی	
مسالمت	آمیز	دارند.	دایره	منافع	این	جمعیت	ها	
بار	 به	 را	 م���واردی	 و	 تالقی	 یکدیگر	 با	 بیگاه	 و	 گ��اه	
گستردگی	حوزه	 می	آورد.	صدا	و	سیما	نیز	به	علت	
کارش	و	ناتوانی	در	تأمین	نیازها،	با	چالش	هایی	در	
این	باره	مواجه	است.	هر	چند	بخشی	از	این	نیازها	
در	شبکه	های	استانی	ظهور	و	بروز	می	یابند،	ولی	
از	 اس��ت.	 زی��اد	 کم	 مترا تقاضای	 میزان	 هم	چنان	
و	 دانشگاه	ها	 روزاف��زون	 توسعه	 تأثیر	 دیگر	 سوی	
کز	آموزش	عالی	ایران	و	انتظارات	نسل	جوان	 مرا
جامعه	ایرانی	از	رسانه	تلویزیون،	مسائل	خاصی	را	
رقم	می	زند.	هم	چنین	احزاب	و	گروه	های	سیاسی	
که	افکار	عمومی	 به	عنوان	جمعیت	هایی	هستند	
ب��ه	وی��ژه	 م��وق��ع��ی��ت	ه��ای	خ���اص	 ک��م	وب��ی��ش	در	 را	
بیانیه	های	 می	کنند.	 نمایندگی	 انتخابات	ها	
کار	صدا	و	سیما	زیاد	 انتقادی	این	احزاب	از	رویه	
است،	راهکار	برون	رفت	از	این	وضعیت	تنوع	و	تکثر	
میسر	 قانون	گذاری	 طریق	 از	 که	 است	 رسانه	ای	

است.
ن��ظ��ام اق��ت��ص��ادی:	در	ن��ظ��ام	اق��ت��ص��ادی	ای���ران،	
اغلب	به	جای	فضای	رقابتی،	فضای	انحصاری	
اس����ت.	همین	 ک��م	 ان��ح��ص��ار	چ��ن��دج��ان��ب��ه	ح��ا و	
ک��م	ب��ر	ش��رای��ط	اق��ت��ص��ادی	اج���ازه	 وض��ع��ی��ت	ح��ا
ظهور	و	بروز	صنعت	رسانه	به	معنی	واقعی	آن	را	
کارهای	بزرگ،	اغلب	 کسب	و	 نمی	دهد.	فضای	
تلویزیونی	 و	صنعت	 است	 کمیت	 حا اختیار	 در	
در	 گیرد،	 رقابتی	شکل	 در	فضای	 باید	 لزومًا	 که	

ایران	شکل	نگرفته	است.	عمده	بودجه	صدا	و	
تأمین	می	شود.	 کشور	 عمومی	 بودجه	 از	 سیما	
بر	 را	 خ��ود	 ش��رای��ط	 ان��ح��ص��اری	 وضعیت	 همین	
کرده	است.	 محتوای	تولیدی	رسانه	نیز	تحمیل	
گذاری	بخشی	 راهکار	برون	رفت	از	این	چالش	وا
از	تصدی	گری	های	دولتی	از	طریق	قانون	گذاری	

و	راه	اندازی	تلویزیون	خصوصی	است.
ب( محیط صنعت رسانه

مخاطبان: یکی	از	چالش	های	بزرگ	تلویزیون	در	
برنامه	های	 در	 است.	 مخاطبان	 موضوع	 ای��ران	
مانند	 ورزش���ی	 و	 تفریحی	 و	 سرگرمی	 آم��وزش��ی،	
س��ری��ال	ه��ا	و	ف��ی��ل��م	ه��ا	و	م��س��اب��ق��ات	ورزش�����ی	و	
به	 نسبت	 ت��ل��وی��زی��ون	 ای���ن	دس���ت،	 از	 م�����واردی	
است	 مواجه	 با	چالش	 کمتر	 اطالع	رسانی	 حوزه	
در	 ول��ی	 دارد.	 توجهی	 قابل	 مخاطبان	 نسبتًا	 و	
بخش	خبررسانی	و	تحلیل	و	میزگردهای	خبری	
خ��ود،	 خ��اص	 سیاسی	 سوگیری	های	 لحاظ	 ب��ه	
از	 بسیاری	 ش��دن	 ران��ده	 و	 م��ردم	 انتقاد	 موجب	
از	 فارسی	زبان	 شبکه	های	 س��وی	 به	 مخاطبان	
دیگر	شبکه	های	 و	 تو	 و	 من	 و	 بی	بی	سی	 جمله	
شده	 اجتماعی	 شبکه	های	 و	 اینترنتی	 خبری	
ک��ه	ان��ج��ام	شده	 اس���ت.	ب��ر	اس���اس	ب��رآورده��ای��ی	
فارسی	زبان	 تلویزیونی	 145شبکه	 حدود	 است،	
در	دنیا	فعالیت	می	کنند.	لنگرگاه	فعالیت	این	ها	
وج��ود	 ای���ران	 تلویزیون	 در	 ک��ه	 اس��ت	 خألهایی	
اخ��ب��ار،	 در	 عینی	گرایی	 ن��ب��ودن	 جمله	 از	 دارد.	
مذاهب،	 و	 پاره	فرهنگ	ها	 اخبار	 ن��دادن	 بازتاب	
کامل	ندادن	فرهنگ	ایرانی.	آمار	رسمی	 بازتاب	
آن	است	 بیانگر	 ارشاد	اسالمی	 و	 فرهنگ	 وزارت	
درصد	 	70 به	 ای��ران	 در	 ماهواره	 نفوذ	 که	ضریب	
رسیده	است.	افزایش	سرسام	آور	مردم	به	سوی	
را	 بیشتر	 وزن	 که	 دارد	 متعددی	 علل	 رسانه	ها	
کرد.	زیرا	 باید	در	عملکرد	صدا	و	سیما	جست	وجو	
که	رقابت	و	تنوع	 به	عنوان	نمونه	در	فضای	وب	
سایت	های	 دارد،	 وج��ود	 ای��ران��ی	 خبری	 سایت	
به	 ق��ادر	 و	 نبوده	 موفق	 چندان	 خارجی	 خبری	
رقابت	با	سایت	های	ایرانی	نیستند.	در	این	باره	
ت��ل��وی��زی��ون	 ت��أس��ی��س	 ب���ر	 ع����الوه	 دارد،	 ض�����رورت	
خ��ص��وص��ی	و	ای��ج��اد	ت��ن��وع	و	ت��ک��ث��ر،	ش��ی��وه	ه��ای	
دروازه	بانی	)gatekeeping(	اطالعات	و	اخبار	تغییر	
کند. و	از	دروازه	بسته	به	سوی	دروازه	باز	حرکت	



شماره 6 و 7
مرداد و شهریور 93

17

سایر	 در	 و	 رس��ان��ه	 صنعت	 در	 تأمین کنندگان:	
گ�����روه	ع��م��ده	 ت��أم��ی��ن	ک��ن��ن��دگ��ان	دو	 ک���ش���وره���ا،	
این	 ام��ا	 هستند.	 گهی	دهندگان	 آ و	 مخاطبان	
کشورهای	پیشرفته	نیستند.	 دو	در	ایران	مانند	
رقابت	 یکدیگر	 با	 رسانه	ها	 باید	 کشورها	 این	 در	
رس��ان��ه	ای	 آن	گ���اه	 کنند.	 پیدا	 مخاطب	 ت��ا	 کنند	
که	بهترین	اقبال	را	نزد	مردم	یافت،	مورد	توجه	
گهی	دهندگان	قرار	می	گیرد.	 صاحبان	صنایع	و	آ
نیز	 ک��ش��وره��ای��ی	 چنین	 رس��ان��ه	ای	 ن��ظ��ام	 البته	
ایده	آل	نبوده	و	تلویزیون	با	چالش	هایی	مواجه	
است.	آنان	نیز	به	مدینه	فاضله	دست	نیافته	اند،	
شاید	روزی	با	فعالیت	تلویزیون	خدمات	عمومی	
مشکالت	 این	 حدی	 تا	 بتوان	 	)public	 service(
و	 رسانه	ای	 تکثر	 این	حال	 با	 داد.	 کاهش	 نیز	 را	
و	 ظهور	 امکان	 کشورها	 این	 در	 برنامه	ای	 تنوع	
بروز	دیدگاه	های	مختلف	به	مردم	را	می	دهد.	در	
ایران	صاحبان	صنایع	مجبور	هستند	با	صدا	و	
کم	و	زیاد	شدن	مخاطبان	هم	 کنار	بیایند.	 سیما	
توسط	صاحبان	 رسانه	 نوع	 انتخاب	 در	 تأثیری	
تولیدات	 تأمین	کننده	 ندارد.	واحدهای	 صنایع	
	بر	اساس	رقابت	 تلویزیونی	هم	در	ایران	معمواًل
فرایند	 در	 ن��م��ی	ش��ون��د.	 ان��ت��خ��اب	 شایستگی	 و	
انتخاب،	نزدیکی	به	جناح	های	سیاسی	همسو	با	

گرایش	مدیران	تلویزیون	نقش	اول	را	دارد.
پ( محیط درونی رسانه

نیروی	انسانی:	در	رابطه	با	مسائل	نیروی	انسانی	
این	باره	 در	 چندی	 مسائل	 ای��ران	 در	 تلویزیون	
از	 بعد	 س��ال	ه��ای	 در	 ای��ن	ک��ه	 اول	 اس��ت.	 مطرح	
کادرهای	زیادی	در	صدا	و	سیما	 انقالب	اسالمی،	
حین	عمل	و	به	صورت	تجربی	و	نظری	با	مهارت	ها	
آشنا	شده	اند.	ظرفیت	های	آموزشی	سازمان	قابل	
کارکنان	 توجه	است	و	امکان	یادگیری	برای	همه	
نیروهای	حرفه	ای	 ایران	 تلویزیون	 فراهم	است.	
که	البته	به	پاره	ای	از	آن	ها	 قابل	توجهی	هم	دارد	
گذار	نمی	شود.	 	وا گذار	می	شود	یا	اصاًل کار	وا کمتر	
چنین	 ب��رای	 حاشیه	نشینی	 اخیر	 س��ال	ه��ای	 در	
از	 ی��ا	 و	 اس��ت	 زی���اد	ش��ده	 نیروهایی	در	س��ازم��ان	
گردونه	فعالیت	ها	خارج	شده	اند.	عده	ای	هم	سر	
از	شبکه	های	خارجی	فارسی	زبان	درآورده	اند.	در	
کارآمد	برای	جذب	 کنار	این	ها،	سیستم	دقیق	و	
نیروی	انسانی	و	یا	شناسایی	نیروهای	توانمند	و	

کشور	برای	جذب	در	 کز	آموزش	عالی	 خالق	در	مرا
گاه	و	بیگاه	آزمون	هایی	 صدا	و	سیما	وجود	ندارد.	
می	شود	 برگزار	 سازمان	 در	 نیرو	 استخدام	 ب��رای	
که	بیشتر	شکل	فرمال	و	رسمی	دارند	و	واقعیت	
معیارهای	عملی	جذب	نیرو،	اغلب	موارد	دیگری	
از	 خ��ارج	 س��ازم��ان	 فعلی	 نیروهای	 اغلب	 اس��ت.	
چ��ارچ��وب	شیوه	آزم���ون	ج��ذب	ش��ده	ان��د.	شیوه	
خالقیت	 از	 که	 اس��ت	 ش��ده	 موجب	 نیرو	 گزینش	
به	 تلویزیون	 تولیدی	 برنامه	های	 در	 ن���وآوری	 و	

کاسته	شود.	 تدریج	

از	طریق	 باید	 کارآمد	 انسانی	 نیروی	 برای	جذب	
اول	رشته	های	مورد	 رتبه	 نفرات	 به	 دادن	بورس	
کشور	و	 نیاز	صدا	و	سیما	در	دانشگاه	های	معتبر	
استاندارد	کردن	شیوه	جذب	نیرو	با	حضور	ناظران	
ب��رای	همیشه	به	 کرد	و	 اق��دام	 کشور	 قوه	اجرایی	
شیوه	جذب	از	طریق	سفارش	و	توصیه	خاتمه	داد.
ساختار: محیط	سازمان	های	رسانه	ای	محیطی	
ب���ه	غ��ای��ت	پ��ی��چ��ی��ده	و	م��ت��غ��ی��ر	اس����ت.	س��اخ��ت��ار	
از	 ساختاری	 مختلف	 ابعاد	 لحاظ	 به	 تلویزیون	
جمله	تمرکز	و	تصمیم	گیری،	رسمیت،	ارتباطات	
و	هماهنگی	با	مشکالتی	روبه	رو	است	و	قادر	به	
انطباق	با	این	فضای	متغیر	نیست.	موازی	کاری	
ساختاری	وجود	دارد.	در	تلویزیون	میزان	تمرکز	
و	 م��ق��ررات	 قوانین،	 و	 زی��اد	 رسمیت	 میزان	 ب��اال،	
کتاب	 جلد	 چندین	 به	 سازمانی	 استاندارهای	
لحاظ	 به	 نمی	شوند.	 اج��را	 هم	 اغلب	 و	 می	رسد	
هماهنگی	 و	 ارت��ب��اط��ات	 س��اخ��ت��اری	 پیچیدگی	

در سال های بعد از  �
کادرهای  انقالب اسالمی، 

زیادی در صدا و سیما 
حین عمل و به صورت 

تجربی و نظری با 
مهارت ها آشنا شده اند. 

ظرفیت های آموزشی 
سازمان قابل توجه است 

و امکان یادگیری برای 
کارکنان فراهم است. همه 
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مؤلفه	های	 همین	 ن����دارد.	 ج��ری��ان	 راح��ت��ی	 ب��ه	
را	 ک���ار	 ح��ی��ن	 ت��ن��ش	ه��ای	مختلف	 س��اخ��ت��اری،	
سازمان	های	 زم��ره	 در	 رسانه	ها	 می	کنند.	 ایجاد	
ارگانیکی	محسوب	می	شوند.	در	این	سازمان	ها	
هماهنگی	 انعطاف	پذیر،	 به	صورت	 وظیفه	 باید	
اغلب	 ارتباطات	 شبکه	ای،	 ساختار	 ب��ه	ص��ورت	
ب��ه	ص��ورت	اف��ق��ی	و	ش��ی��وه	ارت��ب��اط��ات	ب��ه	ص��ورت	
تبادل	اطالعات	و	مشاوره	باشد.	هر	چقدر	عدم	
اطمینان	محیطی	بیشتر	باشد،	نیاز	به	تفکیک	و	
ادغام	بیشتر	است.	پایش	محیط	به	طور	مستمر	
یک	الزام	برای	بقای	سازمان	است.	در	رابطه	با	
اذع��ان	داشت	 باید	 ای��ران	 در	 تلویزیون	 ساختار	
که	وجود	55	شبکه		تلویزیونی	برون	مرزی،	ملی،	
استانی	و	محلی	آن	هم	اغلب	با	شیوه	استفاده	از	
کمیت	 بودجه	دولتی	تنها	راه	صواب	نیست.	حا
گ��ذاری	تصدی	گری	ها،	مردم	 باید	در	جایی	با	وا
دهد.	 ی��اری	 خصوصی	 تلویزیون	 تأسیس	 در	 را	
داشته	 قوی	 نظارت	 این	باره	 در	 باید	 کمیت	 حا
کند.	 گ���ذار	 ب��ه	م���ردم	وا باشد	و	ام���ور	اج��رای��ی	را	
و	 نیمه	خصوصی	 فضای	 است	 ض��روری	 حداقل	
خبرگزاری	ها	 و	 مطبوعات	 بر	 کم	 حا نیمه	رقابتی	
در	این	زمینه	هم	جاری	شود.	مشکل	ساختاری	
و	 گ����ذاری	تصدی	گری	ها	 وا ب��ا	 ج��ز	 و	سیما	 ص��دا	

کردن	سازمان	رخ	نخواهد	داد. سبک	
ک��ار،	 اب���زار	 ف��ن��اوری	ش��ام��ل	تجهیزات،	 ف��ن��اوری:	
است.	 کار	 انجام	 شیوه	های	 و	 مهارت	 و	 دان��ش	
ب��ه	همراه	 خ��ارج��ی	 و	 تأثیرات	داخ��ل��ی	 ف��ن��اوری،	
م�����ی	آورد.	م��دی��ر	ی��ک	س���ازم���ان	رس���ان���ه	ای	باید	
فناوری	را	بسیار	مهم	و	تعیین	کننده	قلمداد	کند.	
کاری	 مؤلفه	 سایر	 ف��ن��اوری،	 مقوله	 با	 متناسب	
خود	را	بچیند.	برنامه	ریزی،	سازماندهی،	تأمین	
به	 توجه	 با	 را	 کنترل	 و	 انگیزش	 انسانی،	 نیروی	
می	گیرند،	 ف��ن��اوری	 از	 ک��ه	 تأثیری	 م��ی��زان	 و	 ن��وع	
کند.	تولید	و	پخش	تلویزیون،	تکنولوژی	 تنظیم	
تغییرپذیری	 یعنی	 دارد.	 غیرتکراری	 و	 متوالی	
وظیفه	زیاد	و	تحلیل	پذیری	مسأله	دشوار	است.	
تکنولوژی	تلویزیون	تک	محصولی	و	با	استفاده	از	
تکنولوژی	پیچیده	است.	تکنولوژی	تولید	انبوه	
و	دسته	های	بزرگ	به	عنوان	محصوالت	همسان	
تکنولوژی	 نیز	 تلویزیون	 پخش	 ن���دارد.	 وج���ود	
مستمر	است.	در	سال	های	پس	از	انقالب	اسالمی	

ارزن��ده	 ت��الش	ه��ای	 پایان	جنگ،	 از	 بعد	 ب��ه	وی��ژه	
زیادی	در	بخش	فناوری	چه	به	لحاظ	نرم	افزاری	
است.	 انجام	شده	 و	چه	سخت	افزاری	سازمان	
ع����الوه	ب��ر	ت��وف��ی��ق��ات	در	ب��خ��ش	ب��رن��ام��ه	س��ازی،	
در	 پ��وش��ش	 و	 تلویزیونی	 شبکه	های	 گسترش	
کشور	از	جمله	این	فعالیت	ها	است. اقصی	نقاط	

ب���ا	ای���ن	ح���ال	ب���ه	رغ���م	ای����ن	ت���الش	ه���ا	و	س��رع��ت	
در	 تلویزیون	 جهان،	 در	 ف��ن��اوری	 محیرالعقول	
مبتنی	 تکنولوژی	 ورود	 با	 در	حال	حاضر	 ای��ران	
ماهواره	 صنعت	 و	 تعاملی	 رسانه	های	 وب،	 بر	
فعالیت	 است.	 مواجه	 بزرگ	تری	 چالش	های	 با	
اس��ت.	 آن���ان	 جمله	 از	 وب	 ب��ر	 مبتی	 ت��ل��وی��زی��ون	
هم	چنین	در	زمینه	ماهواره،	افزایش	ضریب	نفوذ	
استفاده	از	ماهواره	در	ایران	و	مهاجرت	روزافزون	
ت��ل��وی��زی��ون	ای�����ران	به	 م��خ��اط��ب��ان	از	س��رزم��ی��ن	
جغرافیای	برنامه	های	آنان،	چالش	های	بزرگی	را	
کشور	رقم	خواهد	زد.	البته	با	عقب	ماندن	 برای	
رقبا،	 ج���ذاب	 فعالیت	های	 از	 ای���ران	 تلویزیون	
که	این	 چاره	ای	جز	فیلترینگ	باقی	نمانده	است	
نیز	اقدامی	تدافعی	و	محافظه	کارانه	است.	امروزه	
انجام	 ن��وع	 	6 ب��ه	 تلویزیونی	 پخش	 ج��ه��ان،	 در	
تلویزیون	 	،IPTV تلویزیون	 جمله	 از	 می	شود،	
 terrestrial( زمینی:	 فرستنده	 تلویزیون	 	،OTT
 VB-S:ای	م���اه���واره فرستنده	 تلویزیون	 	،)TV
	)Cable	TV(کابلی DVB-Satellite((	،	تلویزیون	
 DVBH)Digital	Videoم����وب����ای����ل ت��ل��وی��زی��ون	 	،:
برای	 این	جا	 در	 	.:)Broadcasting	 -	 Handheld
بیان	چالش	فناوری	تلویزیونی،	فقط	دو	نوع	اول	

به	لحاظ	اهمیت	توضیح	داده	می	شوند.
 )Internet Protocol television( :IPTVتلویزیون
که	در	آن	با	استفاده	 سیستمی	را	توصیف	می	کند	
زیرساخت	شبکه،	 روی	یک	 اینترنت	 پروتکل	 از	
خدمات	تلویزیون	دیجیتال	ارائه	می	شود.	این	
خ��دم��ات	م��ی	ت��وان��د	ت��وس��ط	ی��ک	ات��ص��ال	پهنای	
باند	وسیع	به	همراه	خدمت	ویدئویی،	اینترنتی	
و	خ��دم��ات	ص��وت��ی	تلفن	ه��م��راه	اض��اف��ه	ش��ود.

)/http://fa.wikipedia.org(
ت��ل��وی��زی��ونOver-The-Top( :OTT(ای��ن	خدمات	
که	از	 پیشرفته	ترین	سیستم	موجود	در	دنیا	است	
سال	2008	در	بازار	تجاری	معرفی	شد.	این	سیستم	
بر	اساس	نیاز	مشتریان	تلویزیون	اینترنتی	دایر	بر	
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دسترسی	به	محتوای	مورد	نظر	خود	در	هر	زمان	
و	هر	مکان	و	با	هر	وسیله	ایجاد	شده	است.		لذا	
تغییر	بستر	انتقال	از		شبکه	های	مدیریت	شده	و	
 OTT	سمت	به	،	IPTVخدمات	مانند	اختصاصی
و	اینترنت	به	عنوان	یک	شبکه	همگانی	و	همه	جا	

گرایش	یافته	است.	)همان	جا(. در	دسترس	
نیازهای	 تأمین	 ب��رای	 ای��ران	دس��ت	ان��درک��اران	 در	
مخاطبان	دست	به	کار	شده	و	تلویزیون	مهر	ایران	
این	سیستم	 کرده	اند.	 تأسیس	 در	سال	1392	 را	
که	صدا	و	سیما	بیان	 مبتنی	بر	وب	است.	آن	طور	
کرده	است:	رسانه	مهر	در	بردارنده	تمام	ابزارهای	
رسانه	ای	اعم	از	تلویزیون،	رادیو،	دستگاه	پخش	
رایانه	های	 و	 ب��ازی	 کنسول	های	 	،DVD/VCD
شخصی	است.	ضمن	این	که	این	قدرت	را	به	شما	
می	دهد	تا	در	هر	زمان	هر	آن	چه	عالقه	مند	هستید	
را	دریافت	نموده	و	از	آن	بهره	مند	شوید،	از	جمله	
 ۱۲ تلویزیونی	 برنامه	های	 ب��ه	 بازگشت	 قابلیت	
گذشته	و	تماشای	برنامه	های	تلویزیونی	 ساعت	
گذشته.	با	توجه	به	نیاز	مخاطبان،	رسانه	 ۳۰	روز	
موضوعات	 ب��ا	 تلویزیونی	 ج��دی��د	 شبکه	 	۴ مهر	
ک��ودک	و	ن��وج��وان،	ش��ادی،	خ��ان��واده	و	بازپخش	
رسانه	 هم	چنین	 اس��ت،	 نموده	 ایجاد	 را	 ماهواره	
ارائه	 و	 تلویزیونی	 برنامه	های	 توقف	 امکان	 مهر	
  HDکیفیت بیش	از	۱۰۰	شبکه	جدید	تلویزیونی	با	
را	دارد.	ایجاد	۱۴	شبکه	رادیویی،	با	امکان	توقف	
برنامه	و	استفاده	مجدد	از	برنامه	های	پخش	شده	
گذشته	است.	حال	سؤال	این	است	 در	۱۲	ساعت	
ای��ران	 در	 اینترنت	 باند	 پهنای	 ک��ه	 شرایطی	 در	
که	برای	دانلود	یک	عکس	باید	 به	گونه	ای	است	
با	 تصویر	 می	توان	 کرد،	چگونه	 دقیقه	صبر	 چند	
داد؟	 انتقال	 مخاطبان	 به	 را	 زیاد	 بسیار	 ظرفیت	
شبکه	 ای��ن	 که	 داد	 خواهد	 نشان	 زم��ان	 گذشت	
چ��ق��در	م��وف��ق	خ��واه��د	داش���ت	ت��ا	ب��ر	چالش	های	

کند. موجود	در	زمینه	فناوری	غلبه	
کاغذ،	 ت��ل��وی��زی��ون	روی	 اص��ل��ی	 ه���دف	 اه����داف:	
ای��ران	است.	ولی	تجربه	 نیازهای	مردم	 پوشش	
نیاز	 ت��أم��ی��ن	 ب��ه	ج���ای	 ت��ل��وی��زی��ون	 ن��ش��ان	داده،	
را	 نیازها	 از	 پ��اره	ای	 کشور،	 سراسر	 در	 مخاطبان	
ق��رار	داده	است.	 اول��وی��ت	 در	 خ��ود	 به	تشخیص	
	بر	اساس	میل،	نیاز	و	آرمان	های	 رسانه	ها	معمواًل
موضوع	 ای��ران	 در	 می	کنند.	 فعالیت	 مخاطبان	

مصلحت	مخاطبان	نیز	به	این	موارد	افزوده	شده	
است.	از	این	رو	در	قالب	تأمین	مصلحت،	اعمال	
از	سوی	 اس��ت.	 ش��ده	 زی��اد	 برنامه	ها	 در	 سلیقه	
دیگر	نیازهای	مخاطبان	روستایی	هم	آن	چنان	
که	باید	و	شاید	در	تلویزیون	ملی	و	استانی	تأمین	
جامعه	 سیمای	 ای��ن	ک��ه	 دیگر	 نکته	 ن��م��ی	ش��ود.	
کشور	وجود	ندارد	و	 محلی	)tv	community(	در	
جوامع	روستایی	جایی	برای	بیان	دیدگاه	های	
خود	به	صورت	مجزا	از	شبکه	های	ملی	و	استانی	
ندارند.	در	این	باره	سازمان	صدا	و	سیما	می	تواند	
امکانات	 از	 استفاده	 با	 قانونی	 از	طریق	مجاری	
تأسیس	 ط���رح	 منطقه	ای	 و	 خصوصی	 بخش	

تلویزیون	جامعه	محلی	را	عملیاتی	کند.

فرهنگ سازمانی:	بر	اساس	تعریف	شاین،	فرهنگ	
که	 اس��ت	 اساسی	 مفروضات	 از	 الگویی	 سازمانی	
کشف	و	اختراع	شده	یا	توسعه	 گروه	معینی	 توسط	
که	انطباق	با	محیط	خارجی	 یافته	است.	به	طوری	
و	انسجام	درون��ی	را	به	آن	ه��ا	م��ی	آم��وزد.	تلویزیون	
برای	بقای	خود،	انطباق	خارجی	را	انطباق	با	منافع	
گروه	های	بانفوذ	در	یک	جناح	از	جامعه	ایران	تعریف	
گروه	ها	و	 کرده	است	و	تنش	بین	پاره	ای	از	احزاب،	

در ایران دست اندرکاران  �
برای تأمین نیازهای 

مخاطبان دست به کار 
شده و تلویزیون مهر 
ایران را در سال 1392 

تأسیس کرده اند. این 
سیستم مبتنی بر وب 

است. آن طور که صدا و 
سیما بیان کرده است: 
رسانه مهر در بردارنده 

تمام ابزارهای رسانه ای 
اعم از تلویزیون، رادیو، 
DVD/ دستگاه پخش

VCD، کنسول های بازی و 
رایانه های شخصی است. 
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شخصیت	های	فعال	در	جامعه	ایران	با	تلویزیون	
انسجام	 زمینه	 در	 اس��ت.	 همیشگی	 موضوع	 یک	
بدنه	 در	 غیررسمی	 س��ازم��ان	 تشکیل	 نیز	 درون���ی	
سازمان	تلویزیون	و	تفاوت	بین	منافع	مدیران	ارشد	
که	 اس��ت	 ش��ده	 موجب	 کارمندان	 و	 هنرمندان	 و	
تلویزیون	هیچ	گاه	انسجام	درونی	یکپارچه	نداشته	
باشد.	هرچند	در	ظاهر	به	شکل	سراب	گونه	یکپارچه	
گسل	های	زی��ادی	در	زیر	این	 به	نظر	می	رسد	ولی	
بزنگاه	های	 در	 ک��ه	 دارد،	 وج��ود	 ی��ک	دس��ت	 ظاهر	
می	دهد.	 نشان	 را	 خ��ودش	 اجتماعی	 و	 سیاسی	
اع��الم	صادقانه	 ای��ن	وضعیت	 از	 ب��رون	رف��ت	 راهکار	
بی	طرفی	در	رسانه	ملی	نسبت	به	قوای	جمهوری	
اسالمی،	جناح	ها	و	گروه	ها	و	شخصیت	های	طرفدار	
ک��ه	ج��ز	از	طریق	 ن��ظ��ام	ج��م��ه��وری	اس��الم��ی	اس��ت	
ق��ان��ون	گ��ذاری	و	ن��ظ��ارت	ج��دی	ب��ر	حسن	اج��رای	

قوانین	و	برخورد	با	تخلفات	میسر	نخواهد	شد.
نتیجه گیری

م��ردم	 ب��ه	 س��ازم��ان	ص��دا	و	سیما	سازمانی	متعلق	
انقالب	 از	 بعد	 ای���ران	در	س��ال	ه��ای	 م���ردم	 اس���ت.	
تلویزیونی	 شبکه	های	 راه	ان�����دازی	 ب���رای	 اس��الم��ی	
کارکنان	 کرده	اند.	مدیران	و	 سرمایه	گذاری	عظیمی	
سازمان	هم	در	اجرای	این	طرح	ها،	موفقیت	های	
بزرگی	داشته	اند.	با	این	حال	این	سازمان	در	دو	دهه	
اخیر	و	به	ویژه	سال	های	اخیر	در	تولیدات	تلویزیونی	
اعمال	 دچ��ار	 گاهی	 خبری	 برنامه	های	 ب��ه	وی��ژه	 و	
که	 سلیقه	های	جناحی	و	سیاسی	کاری	شده	است	
خالف	انتظار	مردم	است.	هم	چنین	به	لحاظ	وجود	
گسترده	سازمان	و	سنگین	بال	 ساختار	پیچیده	و	
شدن	آن	و	افت	محسوس	کیفیت	برنامه	ها،	امکان	
رقابت	سازمان	با	رقبای	بین	المللی	به	میزان	زیادی	
ب��ه	سوی	 زی���ادی	 مخاطبان	 اس��ت.	 یافته	 کاهش	
اجتماعی	 شبکه	های	 و	 م���اه���واره	ای	 شبکه	های	
این	مشکالت،	 از	 برون	رفت	 ب��رای	 گسیل	شده	اند.	
محیط	 در	 رق��اب��ت	 ام��ک��ان	 و	 چ��ال��ش	ه��ا	 ب��ر	 غلبه	
متغیر	و	پرچالش	رسانه	ای	ضرورت	دارد،	عالوه	بر	
گ��ذاری	 از	طریق	وا کردن	ساختار	سازمان	 کوچک	
عنوان	 به	 تعداد	محدودی	شبکه	 تصدی	گری	ها،	
سرویس	خدمات	عمومی	و	در	مسیر	خواست	ملت	
خصوصی	 تلویزیون	 تأسیس	 امکان	 ش��ود.	 ایجاد	
از	طریق	بازنگری	در	قوانین	موجود	فراهم	شود.	با	
تهیه	و	تصویب	اساسنامه،	قانون	جدید	خط	مشی،	

نهاد	رسانه	ها،	و	نحوه	اداره	و	نظارت	بر	سازمان	صدا	
گام	برداشته	 و	سیما	در	جهت	تحرک	این	سازمان	
شود.	هم	چنین	با	جذب	نیروهای	خالق	و	حرفه	ای	
و	میدان	دادن	به	نیروهای	خالق	سازمان،	با	انجام	
فعالیت	بی	طرفانه	و	صادقانه	امکان	مقابله	با	امواج	

رسانه	های	بیگانه	در	کشور	فراهم	شود.
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