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بررسی مسائل مدیریتی سازمان 
صداو سیما با تکیه بر معاونت سیما

چکیده
امروز مدیریت و هدایت تلویزیون به دلیل ویژگی های خاص آن با پیچیدگی ها و حساسیت های خاصی روبرو 
است. این مقاله درصدد بررسی مسائل و مشکالت رسانه ملی و ارائه راه کارهایی برای مقابله با آناست؛ مسئله این 
کاهش داد؟ به منظور  که مدیریت رسانه ملی با چه مسائلی روبروست؟ از چه طریقی می توان مسائل فوق را  است 
تبیین مسائل از نظریه همنوایی اجتماعی مرتن استفاده شده است. مقاله حاضر از انواع پژوهش های توصیفی 
کتابخانه ای، آرشیوی و همچنین مصاحبه استفاده شده است.  و تحلیلی است. در جمع آوری اطالعات از روش 
مهم ترین دستاوردهای تحقیق روشن شدن تناقض ساختاری اهداف، وسایل و روش ها در رسانه ملی است. 
مدیریت، در جهت اهداف عمل نکرده است. مدیران در سطوح مختلف سازمان برای تصدی صندلی مدیریت 
کافی ازجمله تعهد و تخصص، دانش مدیریت استراتژیک و رسانه و...را ندارند. مالکیت دولتی،  شرایط الزم و 
ساختار عریض و طویل، حجم باالی نیروی انسانی و ابهام در قوانین از دیگر مسائل پیش روی رسانه ملی است.

کلیدی:  واژگان 
 مدیریت رسانه، آسیب شناسی مدیریتی، رسانه ملی، مرتن، نظریه همنوایی اجتماعی
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مقدمه
بیان مسئله

کرده اند اما همچنان تلویزیون رسانه  بیش از سه دهه از انقالب اسالمی می گذرد دراین بین رسانه های جدیدی ظهور 
برای  را  زیادی  هزینه های  ملی  رسانه  در  تولید  یک سو  از  است.  کنون  تا آن  تأسیس  ابتدای  از  ایرانی ها  نزد  در  محبوب 
کارتل تلویزیونی جهان  کشور، بزرگ ترین  گردانندگان آن به همراه دارد و از سویی دیگر رسانه ملی مهم ترین نهاد فرهنگی 
ک در دنیاست. این مسائل حساسیت های خاصی برای تلویزیون جمهوری اسالمی  و اصلی ترین جریان رسانه اسالمی و پا
که باوجود گذشتن چند دهه از تأسیس و اداره سازمان صداوسیما،  و مدیریت آن به دنبال دارد؛ بنابراین مسئله این است 
کنونی سازمان صداوسیما  کنون با چه مسائل اساسی روبرو بوده اند و مسائل اصلی مدیریت  مدیران رسانه ملی از ابتدا تا

چیست؟ این مقاله به دنبال بیان مسائل خاص رسانه ملی و در مقابل ارائه راه کارهایی برای مدیران آن است.
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سؤاالت تحقیق

کاهش و برطرف  کنار مسئله اصلی پژوهش، این تحقیق درصدد پاسخ به این سؤاالت است: چه راه کارهایی برای  در 
کدام است؟ فرصت ها و تهدیدها و چالش های رسانه  شدن مسائل رسانه ملی وجود دارد؟ نقاط قوت و ضعف رسانه ملی 

کنونی وجود دارد؟ ملی چیست؟ چه راه کارهای مدیریتی برای بهبود وضعیت 

رویکرد نظری و پیشینه تحقیق
نظریه همنوایی مرتن

مفهوم  از  اجتماعی  آسیب های  و  مسائل  جامعه شناسی  مطالعات  در  آمریکایی  جامعه شناس  ک.مرتن  رابرت 
گرفت. مرتن مفهوم بی هنجاری را به فشاری اطالق  کج روی بهره  بی هنجاری1 برای پروراندن نظریه پرنفوذی درباره 
که وقتی هنجارهای پذیرفته شده با واقعیت اجتماعی در ستیزند، بر رفتار افراد وارد می آید. )گیدنز،1390: 159( به  می کند 
که در تجزیه وتحلیل ها تفکیک ناپذیرند،  اعتقاد او دو عنصر در ساختارهای اجتماعی - فرهنگی مهم است. این دو عنصر 
و  منظورها  هدف ها،  یعنی  اهداف،  وسایل.  و  اهداف  از:  عبارت اند  و  درهم آمیخته اند  یکدیگر  با  عینی  وضعیت  در 
که به وسیله فرهنگ جامعه تعریف و تعیین شده و برای همه اعضای جامعه یا بخش هایی از آن به صورت  عالقه هایی 
که ارزش تالش کردن دارند. وسایل  هدف هایی مشروع درآمده است. درواقع، اهداف، چارچوب مرجع آرمانی رفتار هستند 
که شیوه های پذیرفتنی رسیدن به این اهداف را تعیین، تنظیم و نظارت می کنند.  نیز عنصر دوم ساختار فرهنگی هستند 
ح مسائل اجتماعی می پردازد و  که به طر کارکردگرای ساختاری است  گرا و  )سایت تبیان( مرتن در قالب این دیدگاه نظم 
که حاصل فاصله و ناهماهنگی عناصر  مسائل اجتماعی را پدیده های جمعی، واقعی، عینی و قانونمند و نسبی می داند 
ساختاری نظام اجتماعی اند. درحالی که ساختار فرهنگی تعیین کننده اهداف است، ساختار اجتماعی وسایل و هنجارها 
کنند  گر این دو عنصر ساختاری هماهنگ باهم عمل  را برای ساخت و به اجرا درآوردن انتخاب های افراد فراهم می کند. ا
عنصر  دو  این  کارکرد  ایفای  در  گر  ا ولی  می پذیرد  تحقق  افراد  تطابق  غالب  الگوی  به عنوان  اجتماعی  نظم  و  همنوایی 
هماهنگی  ع  نو و  رابطه  از  تابعی  آن ها  انواع  که  می گیرد  شکل  تطابق  از  ناهمنوایانه ای  الگوهای  آید  پدید  ناهماهنگی 
بین این دو عنصر اساسی نظام اجتماعی یعنی فرهنگ و اجتماع است. )عبداللهی به نقل از مرتن،1381: 144(. شیوه 
پاسخ افراد نیز به این شرایط بیش از آن که تابع ویژگی های فردی آنان اعم از زیستی-روانی یا ذهنی-شخصیتی باشد، 
نقل  به  اجتماعی است. )عبداللهی  ترکیب عناصر ساختاری نظام  از  انواع شرایط فرهنگی-اجتماعی حاصل  به  محدود 
کنش ممکن نسبت به تنش میان ارزش های ازنظر اجتماعی پذیرفته شده و وسایل  از مرتن،1381: 145(. مرتن پنج وا

محدود دستیابی به آن ها تشخیص می دهد:
هم نوایان2 هم ارزش های عمومًا پذیرفته شده و هم وسایل رسمی تالش برای تحقق آن ها را می پذیرد، صرف نظر از 

اینکه با موفقیت روبرو شوند یا نه.
که اهداف و ارزش های موردقبول جامعه را نمی پذیرند یا نسبت به آن ها بی تفاوت اند  کسانی هستند  گرایی3  مناسک 
تبهکارانی  می کنند.  استفاده  آن ها  از  تبعیت  برای  غیرقانونی  یا  مشروع  غیر  وسایل  از  اما  می کنند،  پذیرش  به  تظاهر  یا 

که انجام امور فارغ از هرگونه هنجاری صورت پذیرد. )شایان مهر، 7731: 121( گفته می شود  1- در تعریف ساده بی هنجاری اصطالحًا به وضعیتی 

2	.	Conformity

3	.	Innovation
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کسب ثروت از طریق فعالیت های غیرقانونی هستند، سیطره عقالنیت ابزاری و مغالطه بین هدف و وسیله،  که درصدد 
چنین  مصادیق  از  نمونه هایی  گیر  پا و  دست  بوروکراسی های  آن ها،  اهداف  کردن  فراموش  و  قانون گرایی  سنت گرایی، 

وضعیتی به شمار می روند.
که همچنان به همنوایی با معیارهای اجتماعی پذیرفته شده ادامه می دهند  کسانی هستند  نوآوری1 یا آرمان گرایان 
کمرنگ شده و یا آن ها را ازنظر انداخته اند. )این افراد  که در اصل محرک فعالیتشان بوده در نزد آن ها  گرچه ارزش هایی را 
آرمان گرایانه به اهداف و ارزش های اجتماعی می نگرند و وسایل و راه های موجود را برای دستیابی به آن ها ناقص و یا 

کافی می دانند(. نا
به این ترتیب  و  کرده اند  رها  به کلی  را  جویانه  سبقت  نگرش  شیوه  که  هستند  افرادی  گرایان2  انزوا یا  گرایان  واپس 
کناره گیری  هم ارزش های مسلط و هم وسایل موردقبول برای دستیابی به آن ها را رد می کنند. آن ها از نظام اجتماعی 

می کنند، احتمااًل به اعتیاد روی می آورند و از متن زندگی اجتماعی به حاشیه می روند.
که هم ارزش های موجود و هم وسایل مقبول موجود در جامعه را رد  کنش افرادی است  گری یا شورش3، وا طغیان 
کنند. )گیدنز،1390: 160(  کرده و نظام اجتماعی را بازسازی  می کنند و فعاالنه می خواهند ارزش های جدیدی را جایگزین 
در حقیقت آنان در جهت ایجاد شرایطی بهتر و اهدافی جدید به منظور تعدیل ساخت های اجتماعی هستند. به نظر مرتن، 

ع رفتار است. )سایت تبیان(. کارخانه نمونه هایی از این نو رفتار انقالبیون و اعتصاب کنندگان یک 
عالمت +به معنای پذیرش و عالمت منفی به معنای عدم پذیرش اهداف و وسایل اجتماعی است .

                                     نوع تطابق
اجزاء جامعه

مناسک نوآوریهمنوایی
شورشواپس گراییگرایی

+/---++اهداف اجتماعی

+/--+-+وسایل و روش های اجتماعی

کنش به پذیرش و عدم پدیرش اهداف اجتماعی   شکل شماره 1 : انواع وا

وسایل و روش های اجتماعی از دیدگاه مرتن

اجتماعی  نظیر مصلحان  ناهمنوایان  که  راه هایی  و  اهداف  اجتماعی است.  تغییرات  منبع  ناهمنوایی،  مرتن  ازنظر 
است  ممکن  بعدها  ولی  گردد،  روبه رو  مردم  توده های  مخالفت  با  امر  بدو  در  است  ممکن  هرچند  می کنند  پیشنهاد 
گیرد و عدول از آن ناهمنوایی و انحراف تلقی شود. بدین سان، نتایج الگوهای  پیشنهادهای آنان مبنای زندگی مردم قرار 
رفتاری همنوایانه به ایجاد وفاق و بازتولید نظم و ثبات وضعیت موجود و نتایج الگوهای رفتاری ناهمنوایانه به ایجاد 

گروهی منجر می شوند. )عبداللهی،1381: 148( تعارض و تغییر در وضعیت موجود درون گروهی و بین 
گر فرد درباره اهداف مهم و اولویت دار جامعه شک و تردید داشته باشد و اعتماد  ا که  به طورکلی مرتن معتقد است 

1.Ritualism

2.Retreat

3.Rebellion
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گر راه ها و روش های شروع  خود را نسبت به اعتبار آن ها از دست بدهد، دچار حالت »آنومیک«1 یا »بی رویگی« می شود؛ و ا
گروهی از افراد به زودی راه های غیرمجاز و نامشروع را برای رسیدن به هدف های خود  برای رسیدن به هدف مهیا نباشد، 
که انحراف، از عدم توانایی فرد در دستیابی به اهداف مورد انتظار جامعه ناشی می شود.  انتخاب می کنند. او معتقد است 

)سایت تبیان(.
کارشناسی ارشد و دکتری از منظرهای خاصی برخی از مسائل رسانه  اما پیشینه پژوهشی، معدودی از پایان نامه های 
گزارش های ژورنالیستی  کالن در قالب برخی مصاحبه ها و  کرده اند اما مسائل مدیریتی رسانه ملی در سطح  ملی را بررسی 
از برخی آن ها در این تحقیق استفاده شده است و همچنان جای پژوهش های علمی در این حوزه  که  بیان شده است 

خالی است.
روش تحقیق

کتابخانه ای،  از روش  اطالعات  به منظور جمع آوری  تحلیلی است.  و  توصیفی  پژوهش های  انواع  از  پژوهش حاضر 
کارشناسان و صاحب نظران از طریق آرشیوی و همچنین مصاحبه استفاده شده است. تعداد 25 مصاحبه از 

مخاطبان

نظام اجتماعی
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نظام آموزشی

مدیریت

رسانه

کنندگان تامین 
نظام حقوقی

افراد

سهامداران نظام تکنولوژیکی

نظام اقتصادی

نظام ارزشی

نظام ارزشی
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نظام ارزشی

گیر مدیریت رسانه شکل شماره 2: الگوی فرا

مدیران  با  حضوری  به صورت  مصاحبه  سه  آن  کنار  در  و  شدند  طبقه بندی  آن ها  اطالعات  و  جمع آوری  رسانه ها  
بخش های مختلف رسانه ملی انجام گرفته است. پاسخ ها بر اساس ارکان مدیریت در دو بخش محیط داخلی و خارجی 

سازمان طبق الگوی باال طبقه بندی2، تجزیه وتحلیل و راهکارها ارائه شده اند.
در ادامه ضمن بیان کلیاتی درباره سازمان صداوسیما جمهوری اسالمی ایران، نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل اطالعات 

و داده بیان شده و درنهایت بحث و نتیجه گیری ارائه شده است.

ی از  که در آن قواعد اجتماعی )هنجارها( برای عامالن الزام آور نیستند و پیرو کتاب فلسفه و جامعه شناسی آمده عبارت از حالتی است  1 .  آنومی آن چنان که در 
آن ها برای ایشان مطلوبیتی ندارد. )کوثری،6831: 28-38( از نظر مرتن هم آنومی تنها به معنای فقدان هنجارها نیست بلکه ابهام و تعارض هنجارها را نیز دربر 

می گیرد. )چلبی،5731: 24(
2 .  الگوی فوق برگرفته از مقاله »چیستی مدیریت رسانه« نوشته دکتر طاهر روشندل اربطایی است.
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کلیاتی درباره سازمان صداوسیما جمهوری اسالمی ایران
و  رادیو  برنامه های  پخش  قانونی  متولی  تنها  و  رسانه ای  سازمانی  ایران  اسالمی  جمهوری  صداوسیمای  سازمان 
تلویزیونی در جمهوری اسالمی ایران است. این سازمان پیش از انقالب اسالمیسازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران نامیده 
و به شکل دولتی اداره می شد. بر اساس اصل 175قانون اساسی نظام جمهوری اسالمی ایران رئیس صداوسیمای ایران 
مستقیمًا توسط رهبری منصوب می شود. مدت ریاست این فرد منصوب به طور سنتی 5 سال است و در پایان هر دوره 
می تواند از سوی رهبر ایران یک بار تمدید شود. صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران تا اواخر سال 2009 تقریبًا 46000 
شورای  می شود.  افزوده  سازمان  این  کارمندان  تعداد  به  جدید  شبکه های  افزایش  و  زمان  گذشت  با که  داشته  کارکنان 
دارند.  نظارت  سازمان  این  فعالیت  بر  که  است  کشور  سه گانه  قوای  نمایندگان  از  متشکل  نهادی  صداوسیما  بر  نظارت 
سیمای جمهوری اسالمی ایران دارای 15 شبکه ملی، 10 شبکه بین المللی و 34 شبکه محلی است. شبکه های جام جم 1، 
2 و 3 که همگی زیرمجموعه این سازمان هستند برای ایرانیان مقیم اروپا، آمریکا، آسیا و اقیانوسیه برنامه پخش می کنند. 
شبکه های خبری عربی زبان العالم و شبکه عربی الکوثر و شبکه خبری انگلیسی زبان پرس تی وی و شبکه اسپانیایی زبان 
پخش  برنامه  جهانی  سطح  در  که  هستند  ایران  صداوسیمای  سازمان  تلویزیونی  شبکه های  دیگر  از  وی  تی  هیسپان 
انگلیسی،  اردو،  زبان  شش  به  برون مرزی  برنامه  ساعت  هشت  سی  روزانه   ،2 و   1 سحر  شبکه های  همچنین  می کنند. 
کنون شبکه افق نیز به این مجموعه اضافه شده است.1 کردی پخش می کند. هم ا بوسنیایی، ترکی آذربایجانی، فرانسه و 

مشکالت، مسائل و راه کارهای سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران
الف( از منظر عوامل ساختاری و مدیریتی

محور اول مالکیت

و  مشکالت  عمده  ایجاد  باعث  امر  این  و  است  دولتی  مالکیت  ع  نو از  قانون  به موجب  صداوسیما  سازمان  مالکیت 
مسائل سازمان شده است. برای جبران این مسئله می توان برخی راهکارها ازجمله موارد زیر را پیشنهاد داد:

عزت اهلل ضرغامی
از سال1383

تا امروز

علی الریجانی
از سال 1373

تا 1383

محمد هاشمی
از سال1361 

تا 1373

صادق قطب زاده
از سال 1358 

تا 1361

عبدلرضا قطبی
از سال 1342 

تا 1357

کنون شکل شماره 3 : مدیران رسانه ملی از انقالب تا 

1	.Www.	wikipedia.org.
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کوتاه و مختصر بیان شده است . کلیات ساختاری ومدیریتی رسانه ملی به صورت  شکل 4_ در جدول باال 

که این امر در بلندمدت به ضرر سازمان خواهد بود. حفظ وضع موجود 
کنار سازمان به منظور تأسیس شبکه های مختلف  ورود نهادهای عمومی مثل جهاد دانشگاهی، خبرگزاری ها و...در 

و مدیریت آن.
ایجاد  مشکالتی  ایران  جامعه  مذهبی  و  فرهنگی  ویژگی های  به  توجه  با  سازمان  که  کنار  در  خصوصی  بخش  ورود 
گفت نگاه به مخاطب اقتصادی خواهد شد و مخاطب مشتری است. رسانه به ابزاری  کرد. از آن جمله می توان  خواهد 
که محور اصلی آن را منافع تأمین کنندگان  لوکس تبدیل خواهد شد و در این صورت ما با یک فرهنگ بسته بندی شده 
و  فرهنگی  رسالت  از  فرهنگی  تأثیرگذار  ابزار  اصلی ترین  به عنوان  رسانه  به طوری که  شد.  خواهیم  روبرو  می دهد  تشکیل 

گرفت. ارزشی خود فاصله خواهد 
تأسیس رسانه عمومی از منظر نگارنده با توجه به ویژگی های خاص جامعه ایران و مباحث قانونی آن برای تأسیس 
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یک رسانه عمومی زمان و بسترسازی زیادی الزم دارد. )صادقی،1392:24 و 66(
برون سپاری مدیریت شبکه ها1

کنونی و بسترسازی برای مراحل باال2 اصالح ساختاری: ایجاد تکثر و تغییر ساختار در نظام 

محور دوم ساختار
که ساختار خود را  اولین و مهم ترین مسئله در ساختار سازمان عریض و طویل بودن آن است. رسانه ملی نیاز دارد 
کارایی  از  کم سود و پرهزینه، شرکت های زیان ده و وظایف موازی،  کند. معاونت های متعدد، شبکه های  سریعًا به روز 
که توان شالوده شکنی ندارند و دچار وسواس ها  رسانه می کاهد. ازجمله دالیل آن ساختار نویسان قدیمی سازمان هستند 
ع تغییری با هزینه های سنگین و درگیری های داخلی در  که هر نو و رودربایستی های خانوادگی رسانه هستند، به شکلی 
که به موجب آن نحوه اداره سازمان مشخص  کنار آن وجه ساختاری - حقوقی صداوسیما  سازمان مواجه خواهد شد.3 در 
کنونی همت  کرد و به دنبال آن به اصالح ساختار  می شود معلوم نیست. برای جبران این مسئله می توان شالوده شکنی 
زیادی دارد.  نقاط مبهم  که  قوانین جدید است  اداره صداوسیما و وضع  قانون  راه اصالح  این  اولین قدم در  و  گماشت؛ 
که ساختار  حرکت به سمت برون سپاری و ادغام بخش های همسو و اصالح آیین نامه ها و بخش نامه های داخلی سازمان  
کنار آن از منظر نگارنده ایجاد یک نهضت نظری و تئوری در سطح دانشگاه ها و اصحاب رسانه در  را وسیع می کند. در 
کنار تجربه اصحاب  گیری نظرات دانشگاهی در  جهت بهبود، بهینه سازی و اصالح وضع موجود است به طوری که بکار 

کمک شایان توجهی نماید. رسانه و تلفیق این دو باهم به طورقطع می تواند به اصالح وضع ساختاری سازمان 
در  فرهنگی  مدیریت  مقوله  به  برنامه ریزان  و  مدیران  کافی  توجه  عدم  و  سازمان  در  تئوری  و  مغز  وجود  عدم  دوم، 
صداوسیما به معنای خاص آن است.4 استفاده بهینه از اتاق های فکر و استفاده از متخصصین علوم انسانی و علوم دینی 

در این حوزه5 و همچنین در خط تولید و مهم تر از آن اجرا و به کارگیری نظرات آن ها در عمل می تواند راهگشا باشد.
که در دو معاونت پیگیری می شود. راهکار تجمیع  کاری ها در سازمان است. نمونه بارز آن LPTV است  سوم موازی 
کار همراه شود، به طوری که ضابطه جای  گر با اصالح فرهنگ سازمانی و رعایت اصول حرفه ای  که ا کاری هاست  موازی 

رابطه را بگیرد مؤثرتر خواهد بود.6

محور سوم برنامه ریزی
ع  مهم ترین مسئله، برنامه ریزی های انفعالی است. یکی از اصلی ترین دالیل آن ورود رقبای جدید7 و تولیدات متنو
گذشته نیز به  آن ها است. ورود رسانه های نوین و جایگزین تلویزیون و عدم پیش بینی وضع موجود در برنامه ریزی های 
این مسئله دامن می زند. راهکار، رها نکردن برنامه های پیش بینی شده در وضعیت جدید و پیش بینی شرایط آینده رقبا و 

رسانه ها در امر برنامه ریزی است.

1  . مهاجر، 0931
2.میر لوحی، 3931

که ضرغامی باید در زمان باقی مانده انجام دهد، 2931 3  .اقداماتی 
4  . فیاض، 2931

5  . یامین پور،2931
که ضرغامی باید در زمان باقی مانده انجام دهد، 2931 6 . اقداماتی 

7  . رنجبر زاده، 3931
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کلی صورت می گیرد. می توان  گرفتن اهداف  کشور عمدتًا جزیره ای و بدون در نظر   دوم، برنامه ریزی های فرهنگی در 
گذاری های غیرهمسو باعث  کشور متعدد و جزیره ای است و متولی های متفاوت باسیاست  گفت توان فرهنگی و رسانه ای 
کشور در یک راستا و به صورت هم افزا استفاده نشود. سازمان تبلیغات، وزارت فرهنگ و ارشاد،  شدند از تمام ظرفیت های 
حوزه هنری، مؤسسات متعدد فرهنگی سپاه و بسیج و حتی ارتش و ... فهرست هایی را از توان ها و امکانات، بودجه و 
کار خود را می کند و از طرفی برخی از مسائل ضروری بر زمین مانده و متولی ندارد  که هرکدام  نیروی انسانی ارائه می دهند 
به منظور هم افزایی در مقابل رسانه های  و فرهنگی  قرارگاه رسانه ای  ایجاد یک  آن پیدا نمی شود.  برای  یا بودجه ای  و 

بیگانه مؤثر است.1
اینکه فرصت محور باشند تهدید محور هستند و این بحثی رویکردی و  برنامه ریزی ها به طور عمده به جای  سوم، 
که  حتی به یک معنا ایدئولوژیکی است2. نگاه مدیران و برنامه ریزان عمده ترین دلیل به وجود آمدن این مسئله است 
امر برنامه ریزی های  با به کارگیری نیروهای استراتژیک و فرصت محور و نگاه دقیق تر به امکانات و وسایل در  می توان 
کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت رفع شود. فرصت در اینجا »هدف و اصالت ما« در رسانه است، بنابراین باید شیوه ها و 

بسته بندی های ارائه آثار را با توجه به این هدف های واال صورت داد.3
سری  یک  صرفًا  شما  یعنی  غربال  استراتژی  است.  انفعالی  مدیریت  شیوه  و  غربال  استراتژی  به کارگیری  چهارم، 
که بتواند در رسانه تحت ضوابط مدیریت  معیارهای سلبی برای مدیریت دارید. در این شرایط مدیریت انفعالی، هرکسی 
کند آنتن دست او است. رسانه ما رو به آرمان نیست، رسانه تحت ضابطه است.4 یکی از دالیل ایجاد این مسئله عدم  کار 
توجه به چشم اندازها و اهداف توسط مدیران و مسئولین اجرای برنامه هاست که بیشتر تحت تأثیر حفظ موقعیت کنونی و 
کردن سیستم  صندلی خود هستند. تدوین برنامه های ساالنه و ایجاد ضوابط برای اجرای آن در قالب بخشنامه ها و برقرار 
رویکرد  به کارگیری  آن  کنار  در  کند.  کمک  مسئله  این  تعدیل  به  حدی  تا  می تواند  خاطیان  توبیخ  و  تشویقی  و  تنبیهی 

ایجابی استفاده از مدیران باانگیزه و با دغدغه در امر رسانه نیز اهمیت دارد.5
که  که خود بداند  یابد  تئوریک دست  گاهی  آ از  نتوانسته به سطحی  این رسانه  پنجم، صداوسیما »تئوری« ندارد. 
اوضاع تولیداتش چگونه و در چه سطحی است. مثاًل مشخص نیست چرا در صداوسیما موسیقی پاپ بیشتر از موسیقی 
باید به فرهنگ قومی و سنتی تاریخی و اسالمی  کسی  یا چه  باید به سریال  سازمان دهد؟ و  کسی  یا چه  اقوامی است؟ 
صداوسیما  دارد.  تئوری  به  نیاز  و  است  تئوریک  امر  یک  کار  این  است.  نکرده  سیاست گذاری  صداوسیما  دهد؟  سامان 
به مغزهای تئوریک نیازمند است. در سیاست، خبر، سریال، فیلم ها، رادیو و... در غیر این صورت جریان های مختلف 
کلی گویی  همدیگر را نقض می کنند و دچار تضاد می شوند. درنتیجه پیام به ضد پیام تبدیل می شود. در برنامه ریزی ها نیز 
که در این رابطه نیز  شده است، از منظری دیگر تلویزیون فّناوری وارداتی است6. بومی سازی و تئوری سازی نشده است 

باید بخش های فرهنگی و دانشگاهی وارد شوند و اقدام نماید.7

که ضرغامی باید در زمان باقی مانده انجام دهد، 2931 1  .اقداماتی 
2  . جلیلی،0931

3 .  پناهیان،2931، گزارشی از همایش نقد رسانه ملی در دانشگاه تهران
4  . همان

5  .جعفری،2931
گفت وگو درباره ی عملکرد »پنجاه سال تلویزیون در ایران«،5831 6  . نشست و 

7  . فیاض، 2931
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ششم، عدم توجه به تناسب سرعت رشد کمی در مقابل رشد کیفی در برنامه ریزی های سازمان است.1 قرار دادن شاخص 
مطلوب برای تولید و ارزیابی آن. نظارت واقعی نه صوری بر روند تولیدات از ابتدای تصویب پروژه ها تا پخش آن ها، ایجاد 
کیفیت تولیدات ازجمله راهکارها برای حل این مسئله است. سازوکار برای جذب نیروهای باانگیزه و جوان در جهت ارتقاء 

هفتم، عدم وجود شورای سیاست گذاری است. تشکیل این شورای برای سازمان ضروری است.2

محور چهارم نیروی انسانی
در حال حاضر در حدود 40 هزار نیرو در رسانه ملی مشغول به فعالیت می باشند با احتساب نیروهای متصل شاید قریب 
به صد هزار نفر به صورت مستقیم یا با یک واسطه در رسانه ملی فعالیت می کنند3. در موضوعات مهم مانورهای رسانه ملی 
گرفته است؛ بنابراین اولین مسئله در نیروی انسانی حجم باال و عدم  این پیکره گوشت آلود توان حرکت را از مدیران رسانه 
وجود نیروی متعهد و متخصص کافی در سازمان است که مسائلی مانند از بین بردن خالقیت، به دنبال معاش بودن نه به 
دنبال اجرای بهینه اهداف توسط کارکنان و تبدیل شدن فرهنگ سازمانی به سطح فرهنگ خاله زنکی می شود4. عمده ترین 
دالیل به وجود آمدن این مسئله عدم دقت الزم در ورودی های سازمان5، استفاده از نیروهای سازمان در قراردادهای جدید، 
استفاده از روابط شخصی در جذب نیروها نه ضوابط، بستن راه در جذب نیروهای متخصص متعهد و باانگیزه، عدم توجه 
کافی به تربیت نیروهای متعهد متخصص، عدم احساس نیاز تهیه کنندگان و برنامه سازان تلویزیونی به تحقیقات و آموزش 
گروه های فشار و اعمال قدرت در جذب نیروی انسانی است و این  کافی، عدم ساماندهی نیروهای تحمیلی، وجود  در حد 
گزینش صحیح  کارآمد6  خود باری بر بدنه و هزینه های سازمان است. جذب و آموزش نیروی انسانی متعهد و متخصص و 
گزینش علمی و مهارتی نیروهای الزم  گشاده دستی در جذب نیروها و برگزاری آزمون سراسری و فراخوان عمومی و  و بدون 
کنار آن ساماندهی نیروهای تحمیلی و عدم جذب نیروهای جایگزین و برون سپاری تولیدات، ایجاد مقررات برای عدم  در 
کنونی سازمان7. به کارگیری ضوابطی برای جلوگیری از سوءاستفاده افراد از روابط درون سازمانی  انعقاد قرارداد با نیروهای 
از طریق تدوین قوانین و مقررات، آموزش وپرورش نیروهای تحمیلی و ایجاد سازوکارهایی برای تغییر فرهنگ سازمانی و 
 مقابله با فساد اداری از طریق تحت تعقیب قرار دادن و مجازات خاطیان عمده راه کارهایی برای مقابله با این مسئله است.
دوم، استفاده از مدیران محترم اما ناالیق8. رسانه ملی ازنظر مدیریتی به ساده ترین شکل در حال اداره شدن است یعنی 
ع مدیریت رسانه؛ یک سری ضوابط اعالم می شود و آنگاه هرکسی که بتواند با این  همان »رسانه تحت ضابطه«9. در این نو
کنار آن عدم توجه به تربیت نیروی انسانی و استفاده بهینه  کند. در  کار  کنار بیاید به راحتی می تواند با این سیستم  ضوابط 
کسانی نیز در سیمای ما دوشغله هستند؛ یعنی صبح درسایت  از نیروی های موجود توسط این سیستم مدیریتی است. 
کارگردان ها و چهره های سینمایی و حتی تلویزیونی هستند  هستند و عصرها در واحد. برخی از مدیران صداوسیما مرعوب 

1  .روغنی ها، 2931
2  .افروغ،2931

که ضرغامی باید در زمان باقی مانده انجام دهد، 2931 3 . اقداماتی 
4  . روغنی ها،2931

5 . شهیدی فر، 1931 
6  . همان

که ضرغامی باید در زمان باقی مانده انجام دهد، 2931 7 . اقداماتی 
8 . فیاض، 2931

9 . محمدیان؛7831
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داخلی  شرایط  مسئله  این  کنار  در  نمی دهند1.  نشان  موجود  روندهای  بر  اثرگذاری  برای  جدی  اراده ای  خود  از  اساسًا  و 
کند و آدم ها در یک بده بستان علمی موجب رشد همدیگر  ایجاد  که هم افزایی علمی  نیز به گونه ای نیست  صداوسیما 
کار مثل رعایت سلسله مراتب در عزل و نصب ها، استفاده از رابطه به جای ضابطه،  شوند2. عدم رعایت اصول حرفه ای 
عدم تربیت نیروی مدیریتی در سه سطح مدیران ارشد، میانی و خرد، تعهد به میز و جایگاه نه جامعه و نظام3 ازجمله 
اصلی ترین دالیل به وجود آمدن این مسئله است. برکناری مدیران ناالیق، تدوین برنامه های ساالنه و ایجاد ضوابط برای 
اجرای آن در قالب بخشنامه ها به کارگیری رویکرد ایجابی، استفاده از توان مشورتی مشاورها و آزمون مصاحبه در جذب 
کردن سلسله  کاری و سپری  مدیران، ایجاد مقررات و ضوابط برای به کارگیری مدیران مانند تحصیالت مرتبط، تجربه 

مراتبی جهت احراز صندلی مدیریت دریک بخش رسانه می تواند در جبران این مسئله مثمر ثمر باشد.

محور پنجم تولیدات
کشور دور هستند. جای زندگی واقعی  کشور نیستند و از پیشرفت ها و حقایق  در تولیدات سوژه ها، سوژه های واقعی 
خالی است. باال بردن سطح سواد و اطالع مسئولین و متولیان امر در خصوص مسائل روز فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، 

اقتصادی به خصوص پیشرفت های علمی، پژوهش و نظامی در این رابطه می تواند مفید باشد.4
فرهنگ سازمانی،  اصالح  و  تغییر  است5،  ضابطه  به جای  پروژه ها  تصویب  در  رابطه  از  استفاده  سوژه ها  انتخاب  در 

کارساز باشد. ح ها بر مبنای برنامه ها و اهداف سازمان می تواند  ارزشیابی واقعی طر
کمیت و رویکرد سلیقه ای و نه حرفه ای. برای تعدیل این امر تغییر  کیفیت و  بازیگر محور شدن تولیدات و نه بهبود 

نگاه متولیان امر، ایجاد شاخص واقعی در ارزیابی تولیدات، ایجاد شورای ارزیابی محتوا می تواند مؤثر باشد.
کیفیت.6 ایجاد روحیه همکاری بین مدیران امر در این خصوص، پیش بینی و  از تولیدات با عدم تبلیغات مناسب 

ایجاد مقررات و آیین نامه های داخلی برای اجرای آن راهگشاست.
کارشناسی و  کارشناسان مدعو در برنامه های  عدم تعهد تولیدکنندگان، مانند دریافت پول به جای پرداخت پول به 
عدم رعایت اصول حرفه ای در انتخاب این افراد، مسئله ای دیگر در کاهش کیفیت تولیدات است، اصالح فرهنگ سازمانی 

کاهش این مسئله مؤثر باشد. و باال بردن و یا اصالح شاخص های ارزیابی تولیدات می تواند در 
ایجاد  پروژه ها.  به  بودجه  اختصاص  و  تصویب  برای  صداوسیما  در  قدرت  مافیای  وجود  و  عدالت  رعایت  عدم 
شاخص مناسب در تخصیص بودجه، ایجاد آیین نامه های جدید و به روز، اصالح فرهنگ سازمانی، باال بردن و یا اصالح 

کاهش و تعدیل این مسئله باشد. شاخص های ارزیابی می تواند راه کارهایی برای 
که باعث تفاوت خروجی ها از تفکر مدیران می شود.  تفاوت تفکر بدنه صداوسیما از مدیران این سازمان مسئله ای است 
اصالح فرهنگ سازمانی، کاهش شکاف و نزدیکی بدنه مدیران با بدنه تولید می تواند تا حدی باعث کاهش این مسئله شود.7
کیفیت، ایجاد و  کمیت در مقابل  کردن  کم  کیفیت تولیدات است.  کاهش  که منجر به  کمبود بودجه ی تلویزیون 

1 .یامین پور،2931
2 .شهیدی فر، 1931

3 .کوشکی،9831
کشور،8831/80/60 4 .دیدار رهبری با نخبگان علمی 

5 .آقای دارابی حقیقت را بگو برای حفظ جایگاه دروغ خوب نیست! 1931
6 .سلحشور، 9831

7 .شهیدی فر، 1931
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تسهیل راه کارهای اقتصادی مانند ساخت مشارکتی برنامه ها می تواند در اصالح این امر مفید باشد.1
استحکام  برای  با مصرف گرایی، تالش  مقابله  کالن،  مقام سیاست  گذارِی  در  برنامه ها.  و  اهداف  از  تولیدات  فاصله 
و  آیین نامه ها  بندبند   ... و  اسالمی  ارزش های  حفظ  ملی،  تولید  از  حمایت  جمعیت،  کاهش  بحران  با  مبارزه  خانواده، 
کاهش و از بین بردن انطباق تولیدات با اهداف و برنامه ها در  که در تولیدات درنظرگرفته نمی شوند. برای  راهبردهاست 

ح ها و پروژه ها و تشکیل شورای نظارت بر محتوا می تواند مثمر ثمر باشد.2 مرحله تصویب طر
همه  در  کار  حرفه ای  اصول  رعایت  با  متخصص3.  متعهد  نیروی  کمبود  دلیل  به  کار  حرفه ای  اصول  رعایت  عدم 

بخش ها و استفاده از افراد متخصص متعهد قابل برطرف شدن است.
عملکرد  ارزیابی  مطلوب  شاخص  فقدان  فرهنگ سازمانی،  تولیدات.4  بر  نظارت  و  واقعی  نقد  آسیب شناسی،  عدم 
این  در  از عوامل مسئله ساز  واقعی خود  نقد  به جای  بی کیفیت  برنامه های  از  تجلیل  مراسم  برگزاری  و مدیران،  کارکنان 
و مدیران،  کارکنان  ارزیابی عملکرد  ایجاد شاخص مطلوب  و ساختاری،  منتقدین محتوایی  از  استفاده  زمینه هستند.5 

کلی می تواند راهگشا در جلوگیری از تکرار این مسئله باشد. تدوین قوانین و آیین نامه به صورت جزئی و نه 
ترجیح سلیقه شخصی بر سلیقه نظام در تولیدات6، تولیدات انفعالی در مقابل رقبا، عدم برنامه ریزی بر اساس نیازهای 
واقعی و به روز جامعه و مخاطب، عدم رعایت مطلوب اصول هنری و استفاده نکردن از فرهنگ، هنر و تاریخ ایران و اسالم، 
کیفیت صدا، نور و تصویر و عدم دقت  بی انگیزگی متولیان امر، عدم وجود رقیب برای صداوسیما7، عدم توجه به ارزیابی 
کیفیت تولیدات سازمان است. ایجاد  کارگردان و برنامه سازی ازجمله نکاتی دیگری در پایین بودن  در انتخاب محتوا، 
ح ها با اهداف و برنامه های سازمان، ایجاد شاخص برای نظارت و ارزیابی بر  شاخص در نظارت و ارزیابی برای تطبیق طر

که می تواند مؤثر باشد.8 محتوا و مسائل فنی در ساخت تولیدات ازجمله راه حل هایی است 
که بگویند تکرار خوب است یا نه؟ در بخش خبر تا چه میزان تکرار  بخشی به نام تکرار. در صداوسیما جایی نیست 
کشور را نشان دهیم و یا از سوی دیگر به  ج از  خوب است؟ یا در بخش تصاویر، بهتر است عمق جنایت ها در داخل و خار
دلیل رعایت سالمت روانی مردم، نشان ندهیم؟ رسانه چه باید بکند و چه میزان تصاویر را کجا پخش کند تا هم حق مردم 
ادا شود و هم به سالمت روانی آن ها لطمه نخورد؟ این مسئله مبهم است و صداوسیما درگیر آن است. ایجاد یک متولی 

برای تعیین این حدود و پاسخ به مسائل این بخش ضروری است.9

محور ششم مخاطبان
دور شدن شبکه ها از اهداف اصلی خود. مثاًل ای فیلم برای مخاطبان عرب تأسیس شد اما در حال حاضر مخاطبان عرب 
منطقه ای مخاطبان دسته دوم آن هستند و برنامه هایی که پخش می شود بیشتر مخاطب داخلی دارند. استفاده از کارشناسان 
کشورهای عرب در تولید برنامه های این شبکه و هماهنگ سازی محصوالت بر مبنای فرهنگ مخاطبان مؤثر  و هنرمندان 

1 .مدرس،1931
2 .صدفی، ٩831

3 .شهیدی فر، 1931
4 .گزارشی از همایش نقد رسانه ملی در دانشگاه تهران، 2931

5 .سلحشور، 9831
6 .حضرت آیت اهلل خامنه ای با بخشی از مسئوالن سازمان صدا و سیما، 0731

7 .افروغ،2931
8 .صدفی، 9831

9 .نصراللهی، گزارش ایسنا از نقد عملکرد صدا و سیما با حضور اساتید ارتباطات، 2931
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است.1 در اینجا تأثیر مثبت شبکه های »پرس تی وی«، »العالم« و »هیسپان تی وی« در حوزه های تحت پوشش این شبکه ها 
کنار آن ایجاد شبکه های استانی نیز یکی دیگر از امتیازات رسانه ملی برای مخاطبان است2  بر هیچ کس پوشیده نیست و در 

که قابلیت دسترسی انبوه مخاطبان به رسانه ملی از فرصت های مهم آن برای مدیران به شمار می آید.3
مخاطب  امر  در  دقت  و  توجه  عدم  ملی4.  رسانه  در  »اعتمـادسـازی«  و  »رضـایـت«  »مخـاطـب«،  مؤلفه  سـه  از  غفلت 
گروه های خاص، عدم رعایت  کافی در برنامه ریزی منطبق با  سنجی، نیازسنجی، امکان سنجی و اثر سنجی و عدم دقت 
مخاطب  در  می کند.  ایفا  اساسی  نقش  آن  ایجاد  در  متعهد  و  متخصص  نیروهای  به کارگیری  عدم  کار،  حرفه ای  اصول 
کدام است.  ح است: اینکه نیاز رسانه ای مخاطب چیست، مصرف و رضایت مخاطب و اثر رسانه  پژوهی چند سؤال مطر
که به فرمول و مفاهیم درستی برسد، درحالی که مرکز سنجش  مرکز سنجش صداوسیما در این خصوص تعاریفی ندارد 
تازه واردان  باید  کیفی سازمان مسئله وجود دارد،  و  کمی  باشد. در تحصیالت  کتابچه مشخصی داشته  باید  صداوسیما 
به این سازمان به صورت روش جدید تعلیم داده شوند. در تلویزیون، مجریان در خصوص بخش پرسش نامه حضوری 
که اصاًل برای عموم مردم مفهوم نیست درصورتی که باید این لغات باید برای مردم  کلماتی استفاده می کنند  از لغات و 
قابل فهم باشد. مجریان بدون قاعده در این زمینه کار می کنند5 و این به هم ریختگی بیشتر در تلویزیون به چشم می خورد. 
گیرایی مخاطب است، پژوهش درباره ی عمق ذهن  کمترین میزان پژوهش در صداوسیما نحوه ی دریافت و  همچنین 
کار و  مخاطب در صداوسیما در سطح پایینی صورت می گیرد. مخاطب سنجی واقعی و حرفه ای، رعایت اصول حرفه ای 
کمک شایانی نماید. در سطح ابزارهای  کاهش مسائل در این رابطه  به کارگیری نیروهای متخصص و متعهد می تواند به 

گیرند که در مرکز سنجش صداوسیما وجود دارند موردبازنگری جدی قرار  سنجش نیز باید پرسش نامه هایی 
و  تولیدات  در  که  است7  سازمان  کارکنان  موارد  برخی  در  حتی  و  مخاطبان6  کثر  ا در  رسانه ای  سواد  وجود  عدم 
اقدامات سازمان تأثیر اساسی دارد. لذا مهم ترین دغدغه برای نگارنده ایجاد مقررات آموزشی به منظور قرار دادن درس 
کنار آن تولید برنامه های آموزش سواد رسانه ای برای انواع طیف های  سواد رسانه ای در مقطع تحصیلی دبیرستان و در 

مخاطبان توسط رسانه ملی است.
و  سالیق  همه  به  توجه  ماهواره ای.  رقبای  ع  متنو تولیدات  دلیل  به  ملی  رسانه  از  مخاطبان  توقع  سطح  رفتن  باال 
مخاطب سنجی، اصالح آیین نامه ها و مقررات در خصوص تولیدات، حذف نگاه های شخصی و سلیقه ای در امر تولید و 

کاهش این مسئله مؤثر باشد.8 ارزیابی واقعی تولیدات می تواند در 

محور هفتم تأمین کنندگان
مهم ترین مسئله انحصارگری در بازار فّناوری های عرصه ارتباطات، ماهواره ها و رسانه است9. وجود تحریم ها علیه 
ایران، منافع مالی شرکت های تأمین کننده، عدم ضوابط قانونی برای اجرای تعهدات از سوی آن ها در ایجاد این مسئله 

1 .اقبال دوست، 2931
2 .محسن اقبال،2931
3 .محمدی نیا،3931

4 .موسوی مقدم، 2931
5 .کوثری، گزارش ایسنا از نقد عملکرد صدا و سیما با حضور اساتید ارتباطات، 2931

6 .شهیدی فر، 1931 
7 .فیاض، 2931،

8 .رنجبر زاده،3931
که ضرغامی باید در زمان باقی مانده انجام دهد، 2931 9 .اقداماتی 
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کردن  نقش ایفا می نمایند. خوداتکایی و ایجاد فن و دانش داخلی و اعمال فشار بر سازمان های بین المللی جهت الزام آور 
شرکت ها به ارائه خدمات خود می تواند در این زمینه مؤثر باشد

محور هشتم رقبا
که از این تعداد، در ایران  کل جهان، 203 ماهواره ی تلویزیونی فعال است  به لحاظ فنی، در 159 مدار تلویزیونی در 
80 مدار قابل دریافت و یک صد ماهواره ی تلویزیونی - یعنی نیمی از ماهواره های جهان - قرار دارد. این تعداد ماهواره ها، 

امکان تماشــای حدود هیجده هزار شبکه ی تلویــزیونـی را در »ایــران« فراهــم می آورد.
گفته مسئولین، دوره ی جدید  به  کــردن آن هاست.  افزایــش شبکه ها و تخصـصی  به دنبال  در مقابـل، رسانه ملی 
رسانه ملی، بر ویژگی هایی چون فراهم شدن راهنمای الکترونیك برنامه ها )EPG(، تهیه ِمتاِدیتا و پیوست های دیجیتال 
باند  و  کست  برود  هیبرید  سیستم های  و  برنامه ها  تمامی  کارآمد  و  دقیق  جستجوی  برنامه ها،  ضبط  امکان  مجازی،  و 
گرافیکی، ذخیره سازی مؤثر اطالعات و محتوای  کیفیــت محتوا و افزایش جذابیت های  پهن استوار شده است.1 ارتقای 
کاربــران، ایجــاد شبکه های تعاملی رادیو - تلویزیونی، بسترسازی برای تولید و عرضه ی  مفیــد جهــت دستــرسی آســان 
تربیــت  جدید،  فناوری های  بومی سازی  کشـــور،  در  اجتماعـــی   - فرهنگـــی  سالــم  جریان های  و  نیروهـــا  توســط  محتــوا 
که  کــز تولید؛ از دیگــر مشخصه هایی است  نیــروی انســانی ماهــر در فضــای جدید و نظــارت بر عملکــرد دستگاه ها و مرا
کمیت در تولیدات، توجه  کیفیت در مقابل  کنار این مسئله افزایش  رسانه ملی، به آن ها توجه ویژه ای خواهد داشت. در 
ویژه به امر مخاطب پژوهی و نیازسنجی، انفعالی برخورد نکردن با شبکه های ماهواره ای، به کارگیری ظرفیت های ملی، 
مذهبی و هنری در تولیدات، پیش بینی برنامه های ویژه در افق بلندمدت و به کارگیری بخش خصوصی در تولید برنامه ها 

کند.2 که می تواند رسانه ملی را در این امر یاری  راه کارهایی است 
با محدودیت های شرعی و عرفی رسانه ملی  برنامه های خود  انبوه شبکه های ماهواره ای، رقبا برای تولید  کنار  در 
کثر اوقات بر مبنای  کاذب تولیدات آن ها می افزاید. در مقابل رسانه ملی نیز ا روبرو نیستند و این خود در ایجاد جاذبه های 
کثر  گر مصرف گرایی در نظام اسالمی منفور است و همه به آن قائل هستند اما در ا اصول حرکت نکرده است. به طور مثال ا
تولیدات سازمان ترویج می شود3. تعدیل قوانین و ضوابط تولید برنامه و سلیقه ای عمل نکردن، حرکت به سمت تولیدات 
کید درحرکت بر مبنای چشم انداز و  بر مبنای چشم انداز سازمان، شالوده شکنی در تولید برنامه ها، پرهیز از روزمرگی، تأ
ک در جهان اسالم و منطقه، به کارگیری نیروهای متعهد متخصص، آسیب شناسی  شعارهای انقالب، پرچم داری رسانه پا

که می تواند در این زمینه مفید باشد. عملکرد 35 ساله رسانه ملی و رفع آسیب ها ازجمله راه کارهایی است 
کردن مدیران سازمان در  به کارگیری »استراتژی مدیریت تفاوت و تمایز« از سوی رسانه های رقیب و محافظه کار عمل 
کنار این مسئله دست اندرکاران صداوسیما خود را موظف  مقابل آن ها عاملی در جذب مخاطبان به برنامه های رقباست. در 
که قدرت تأثیرگذاری داشته باشد نمی بیند. رعایت اصول حرفه ای،  به ایجاد سبک های مستقل و منحصر بومی و انقالبی 

خط شکنی و ریسک تولید برنامه های جدید بر اساس سلیقه مخاطب، تغییر مدیران بی انگیزه می تواند مفید باشد.4
کم تر است و می تواند مزیدی بر علت باشد.  کشور نسبت به رقبا خیلی  از منظر نگارنده تجربه فرهنگی و رسانه ای 

1 .هاشمیان، 2931
2 .شهیدی فر ، 1931

3 .ابیلی، 2931
4 ."فارسی وان " دیروز؛ "من و تو 1" امروز ،9831
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درواقع رسانه ملی در حال آزمون وخطاست و رقبا تجربه های زیادی دارند و محدودیت های شرعی و عرفی نیز ندارند. 
ترسیم نقشه راه با جزئیات، حرکت بر مبنای نقشه و اصول اساسی و نگاه به آینده می تواند در این زمینه راهگشا باشد.

محور نهم فّناوری
کافی  استفاده از فّناوری های قدیمی، ایجاد شبکه های متعدد، سرعت باالی تغییر فّناوری در جهان و عدم بودجه 
ح  کنار آن مسئله آموزش و تربیت نیروی های متخصص نیز مطر کاهش داده است. در  به روزرسانی فّناوری در سازمان را 
کردن آن در  کنونی سازمان مسئله ای حاد برای آن به شمار نمی آید اما برای برطرف  گرچه از منظر نگارنده فّناوری  است. ا
کار با آن ها و استفاده از بخش خصوصی  آینده، برنامه ریزی برای ایجاد زیرساخت و همچنین تربیت نیروی انسانی برای 

در این زمینه می تواند مؤثر باشد.1

محور دهم عوامل اقتصادی
کنار آن عدم وجود دانش اقتصاد  کیفیت عالی است،2 در  کافی مهم ترین مسئله برای ارائه برنامه هایی با عدم بودجه 
رسانه در سطوح مدیریتی سازمان به منظور به کارگیری امکانات سازمان در جهت استفاده بهینه از بودجه و امکانات نیز 
گذاری برخی پروژه ها به بخش خصوصی، تسهیل امر مشارکت با دیگر سازمان ها و ارگان ها و بخش های  ح است. وا مطر
خصوصی مثل بانک ها و...، رایزنی با مجلس شورای اسالمی به منظور افزایش بودجه سازمان، تأسیس بانک، بیمه و 
ک، احداث شهرک سینمایی و تلویزیونی3،  کابلی و حق اشترا حتی ایرالین ها و تبلیغ مناسب برای آن ها، ایجاد تلویزیون 
کاهش این  کارگاه ها و دوره های آموزشی مدیریت رسانه و اقتصاد رسانه برای مدیران می تواند راه حل هایی برای  برگزاری 

مسئله باشد.
گیر بودن  که خود توان باالی مالی را از سازمان می گیرد.4 دست و پا کارآمد  پرداخت حقوق به 30% نیروی انسانی نا
را  مسئله  این  که  هستند  دالیلی  ازجمله  مدار  ضابطه  به جای  مدار  رابطه  فرهنگ سازمانی  نیروها،  تعدیل  برای  ضوابط 
کارآمد  نا نیروهای  تعدیل  و  فعلی سازمان  نیروهای  با  قرارداد جدید  انعقاد  برای عدم  تدوین بخشنامه  تشدید می کنند، 

گامی ناچیز در جبران این مسئله است.
کم اثر و قبول این خطر از سوی متولیان  کردن شبکه های  کم اثر. شکستن تابو و تعطیل  وجود شبکه های پرهزینه و 

در این زمینه مفید و راهگشاست.5
وابستگی مالی رسانه ملی به دولت  موجب محافظه کاری های فراوانی برای رسانه شده است. مستقل سازی رسانه از 

بودجه دولتی و ایجاد راه کارهای جدید برای درآمدزایی سازمان در این رابطه مؤثر است.6

محور یازدهم عوامل حقوقی
ازنظر حقوقی بی قانونی مادر همه مشکالت صداوسیماست. هم نظارت و هم نحوه ی اداره صداوسیما را قانون باید 

1 .محمدی نیا، 3931
2 .مدرس،1931

که ضرغامی باید در زمان باقی مانده انجام دهد، 2931 3 .اقداماتی 
4 .محمدی نیا، 3931

که ضرغامی باید در زمان باقی مانده انجام دهد، 2931 5 .اقداماتی 
6 .همان
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گفت بی قانونی  کند. شورای نظارت هم برایش قانون وضع نشده1. ازجمله دالیل ایجاد این مسئله می توان  مشخص 
کنار آن اهمال متولیان امر هم تأثیرگذار بوده است. بازنگری قوانین مرتبط با رسانه  خیلی جاها به نفع برخی هاست. در 
گیری و رفع اشکاالت حقوقی و قانون و تصویب قوانین جدید می تواند در  کمیته تحقیق برای پی  ملی از طریق ایجاد یک 

این زمینه مفید باشد.

محور دوازدهم عوامل اجتماعی و فرهنگی
کار را برای تولید برنامه در حد سالیق  جامعه ایران به لحاظ فرهنگی، قومی و دینی جامعه متکثری است این امر 
کرده است و رسانه نیز بازتاب این تکثر نیست. استفاده از این مسئله به عنوان فرصت و نه تهدید2 در امر  مختلف تنگ 

تولید و برنامه سازی می تواند منجر به همگرایی ملی و حتی منطقه ای شود.

محور سیزدهم عوامل سیاسی
در عرصه داخلی رویکرد سیاسی افراد در نقد و تولید برنامه های مختلف سازمان بی تأثیر نیست. در عرصه بین الملل 
ج از کشور سازمان و پخش آن نقش دارد تا جایی که برخی  تأثیر عوامل و تحوالت سیاسی در تولیدات برون مرزی و دفاتر خار

مواقع منجر به عدم تولید و پخش برنامه های سازمان در این حوزه می شود.
ب( مسائل رسانه ملی بر مبنای نظریه همنوایی اجتماعی

با  ناهمنوایی  و  ازنظر همنوایی  کارکنان رسانه ملی  و  بر مبنای نظریه مرتن مدیران  به مطالب عنوان شده  با توجه 
گروه زیر قابل تقسیم هستند: اهداف، ساختار، روش ها و وسایل سازمان به پنج 

که به اهداف سازمان، وسایل و روش های آن اعتقاددارند در انجام وظایف  کارکنانی  گروه اول هم نوایان: مدیران و 
کار می گیرند. نوآور و خالق هستند، مسئله و مشکل خاصی را برای آن به وجود نمی آورند. آنان از وسایل  خویش آن ها را به 

و امکانات به نحوه بهینه برای رسیدن به اهداف سازمان استفاده می کنند.
که اهداف را پذیرفته اند اما روش ها و وسایل اجتماعی را نپذیرفته اند. این افراد  کارکنانی  گروه دوم نوآوران: مدیران و 
ک را با ساختار به وجود می آورند با برنامه ها و روش های روزمره ناسازگاری می کنند و به  کسانی هستند که بیشترین اصطکا
کمترین امکانات سعی می کنند اهداف و ارزش ها را در فراورده ها و محصوالت رسانه ای به هر نحوه منعکس  هر طریقی با 

کمتر و منزوی تر هستند. کنند این افراد ازنظر فراوانی  و متجلی 
را  آن ها  به  دستیابی  روش ها  و  وسایل  اما  نپذیرفته اند  را  اهداف  که  کارکنانی  و  مدیران  گرایان:  مناسک  سوم  گروه 
نمی دهند،  بروز  از خود  اجتماعی تعصب خاصی  نظام  آرمان های  و  ارزش ها  به  که  افرادی هستند  گروه  این  پذیرفته اند. 
از ارزش ها را بدون ارزشیابی  از ارزش ها می کنند و نشانه هایی  کمتر دارند، تظاهر به تبعیت  حساسیت به معنا ندارند و یا 
واقعی به عنوان ما به ازا اهداف و ارزش های کالن اجتماعی در نظر می گیرند. این ها با تظاهر به تبعیت از اهداف و ارزش های 
سازمانی از خود انعطاف وسیعی نشان می دهند با هر مدیریت و برنامه مدیریتی خود را سازگار می کنند تا از منابع، وسایل و 
کم می شود.( تجهیزات موجود استفاده موردنظر خود را ببرند. )باوجوداین افراد در سازمان ریا ساالری بیشتر از فن ساالری حا

کارکنانی که نه اهداف و نه وسایل و روش های سازمان را پذیرفته اند و دراین بین  گرایان: مدیران و  گروه چهارم واپس 
کرده اند و یا به تولید برنامه های بی کیفیت و بی محتوا و خنثی می پردازند و  کناره گیری  کار رسانه  کرده یا از  سکوت اختیار 

1 .جعفری، 2931
2 .رنجبرزاده، 3931
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کارهای حاشیه ای می پردازند تا قرارداد آن ها به پایان برسد. یا به 
گروه پنج طغیان گری یا شورش: مدیران و کارکنانی که نه اهداف و نه وسایل و روش های موجود را پذیرفته اند و برای 
ایجاد اهداف و وسایل و روش هایی جدیدی ایجاد نمایند. این افراد در صورت ناتوانی در پدید آوردن روش ها و وسایل 
کشورهای غربی رفته و در آنجا به  موردنظر یا در داخل به رسانه های منتقد رادیکال و پرخاشگر ملحق می شوند و یا به 

فعالیت مشغول می شوند. برخی نیز با تأسیس دفاتر خصوصی به دنبال ایجاد تحول هستند.

بحث و نتیجه گیری
بر مبنای مصاحبه های حضوری،25 مصاحبه آرشیوی و سایر منابع اینترنتی، بنا به نظر مدیران رسانه و صاحب نظران 

کرد: ع مباحث عنوان شده بیان  کل می توان نتایج زیر را از مجمو کشور در  فرهنگی 
گسست، بین وسایل، اهداف و ارزش های سازمان،  بنا به نظریه مرتن به نظر می رسد در رسانه ملی عدم هماهنگی و 
کنش تطابقی مناسب باعث ایجاد  کارکنان و ناتوانی افراد در انتخاب  تعارض بین نظامات ارزشی و هنجاری مدیران و 
مسائل و مشکالتی در رسانه ملی و تولیدات آن شده است. شناخت وضعیت موجود شیوه های تطابق، ترسیم دورنمای آن 
که در تعدیل مسائل سازمان اهمیت دارد و پژوهش مجزایی را  گذار از وضعیت موجود به مطلوب مسئله ای است  و امکان 
کارکنان  ع برای پژوهش های آتی از سوی نگارنده توصیه می شود؛ اما استفاده از مدیران و  می طلبد و به عنوان یک موضو

گردد. کم شدن و بعضًا از بین رفتن برخی از مسائل سازمان  هم نوا شاید تا حدودی باعث 
ازنظر مالکیت، مالکیت دولتی رسانه ملی باعث ایجاد عمده مشکالت و مسائل سازمان شده است. به نظر می رسد 
کشور برای برطرف شدن موانع ظهور رقیبی جدی در  متولیان رسانه ملی و سیاست گذاری امر و همچنین نظام حقوقی 
کنند. عرصه داخلی کشور برای سازمان باید با تبادل نظر با بدنه دانشگاهی و رسانه ای کشور در این خصوص چاره اندیشی 
کنار مالکیت و نحوه اداره سازمان مسئله بعدی عریض و طویل ساختار سازمان است. با نگاهی اجمالی به چارت  در 
سازمانی رسانه ملی این ادعا قابل اثبات است. اصالح قانون اداره سازمان مهم ترین راهکار برای برطرف شدن این معضل 
از  بسیاری  برون سپاری  اما  باشد  سازمان  وسیع  ساختار  بر  توجیهی  می تواند  جدید  شبکه های  ایجاد  که  هرچند  است. 

بخش ها، مدیریت ها و تولیدات می تواند این مشکل را تا حدی تعدیل نماید.
در امر برنامه ریزی عدم توجه به تناسب سرعت رشد کمی در مقابل رشد کیفی در برنامه ریزی های سازمان، انفعالی عمل کردن 
در مقابل رقبا و عدم توجه به نیازهای واقعی جامعه و مخاطبان، رویکرد تهدید محور به امکانات و رقبا و در مقابل به کارگیری 
استراتژی غربال و شیوه مدیریت انفعالی و نداشتن تئوری در امر اداره و برنامه ریزی و بومی سازی نشدن این فّناوری وارداتی باعث 
ایجاد عمده مشکالت در این حوزه شده است. در نظر گرفتن مسائل فرهنگی و اصالح نگاه به رقبا و امکانات سازمان و در مقابل 
تقویت مدیریتی مبتنی بر ریسک و پذیرش خطر و رویکردی آینده محور، استفاده از مدیرانی با تفکر و نگاه استراتژیک و به کارگیری 

نخبگان فرهنگی و افراد استراتژیست می تواند در امر برنامه ریزی و اجرای آن توسط سازمان مؤثر باشد.
و  مدیران  برابر  در  دیگر  سدی  نیز  متخصص  متعهد  نیروی  کمبود  مقابل  در  و  باال  حجم  با  انسانی  نیروی  وجود 

کرده است. که هم توان تحرک و هم تأمین مالی آن ها را برای سازمان با مشکل ایجاد  برنامه ریزان سازمان است 
همچنین در بحث تولیدات عدم وجود شاخص مطلوب در انتخاب سوژه ها، عدم آسیب شناسی، نقد واقعی و نظارت 
و  محتوا  ایجاد  باعث  سنجی  اثر  و  امکان سنجی  نیازسنجی،  سنجی،  مخاطب  امر  در  دقت  و  توجه  عدم  تولیدات،  بر 
کثر  کنار آن از منظر نگارنده عدم وجود سواد رسانه ای در برخی متولیان و ا تولیدات ضعیف در رسانه ملی شده است. در 
مخاطبان تلویزیون باعث ایجاد مشکالتی هم در امر برنامه ریزی و هم در تولیدات سازمان شده است. آیا زمان آن نرسیده 
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که یک واحد درسی در مقاطع مختلف تحصیلی از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی در این حوزه پیش بینی شود؟  است 
کاهش جاذبه  و همچنین زمان آموزش سواد رسانه ای از طریق رسانه ها فرانرسیده است؟ آیا ایجاد دانش سواد رسانه در 

کیفیت از سوی رسانه ملی بی تأثیر نیست؟ شبکه های ماهواره ای و تولید برنامه های با
کنار غفلت از ارتقاء سطح سواد رسانه ای جامعه، غفلت از تولید فّناوری های ارتباطی و ماهواره ای و ایجاد دانش  در 
بومی در این عرصه مقوله ای دیگر در ایجاد عمده مشکالت پخش ماهواره ای رسانه ملی شده است به طوری که شاهد 
کردن پخش برنامه های رسانه ملی از طریق ماهواره ها و انحصارگری شرکت های خاص در این عرصه هستیم.  تعطیل 
گرفتن پتانسیل های بومی و نو در این امر می تواند مؤثر باشد. که اقداماتی آغاز شده است اما آینده نگری و در نظر  هرچند 

ظهور انواع و اقسام شبکه های ماهواره ای و عدم محدودیت های عرفی و شرعی برای رقبا از یک سو و از سویی دیگر 
کشور و محدودیت های مالی و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری نسبت به رقبا ارائه  کم و محدود بودن تجربه رسانه ای 

کرده است. کیفیت عالی برای سازمان را با مشکل ایجاد  برنامه هایی با
کالن بودن قوانین و عدم بیان جزییات در آن ها همچنین ابهام و نداشتن  کنار مسائل مالی مسائل حقوقی ازجمله  در 
قوانین الزم در زمینه نظارت و نحوه ی اداره صداوسیما خود معضلی برای اداره و نظارت بر آن در سازمان است که هم نهادهای 
گذشت بیش از سی دهه از فعالیت های رسانه ملی بعد از  قانون گذار و هم متولیان امر برای جبران آن باید اقدام نمایند. آیا با
انقالب زمان تدوین قوانین مربوط به اداره و نظارت و سایر موارد درباره رسانه ملی از سوی متولیان امر فرانرسیده است؟ آیا 

ابهام در مسئله نظارت در سازمان خود یکی از مهم ترین زمینه  برای تولیدات بی کیفیت و هدر رفتن بودجه سازمان نیست؟
گروه های فشار  گرفتن  فرهنگ سازمانی رسانه ملی نیز خود باری بر مسائل سازمان است به طوری که هم باعث قدرت 
در سازمان شده است و هم مانعی بر ایجاد تغییرات اساسی در سازمان شده است. نگاه های سیاسی و جناحِی برخالف 

که بر انتصاب ها، تصویب پروژه ها و حتی انتقادات و تولیدات نیز مؤثر است را نیز باید بر این مشکالت افزود. قانون 
کارآمد در  و اما مهم ترین مسئله در ایجاد مشکالت رسانه ملی از منظر نگارنده استفاده از مدیران محترم اما ناالیق و نا
گفت تناقض ساختاری اهداف، وسایل و روش ها را داریم. مدیریت در جهت اهداف عمل  کل می توان  امر رسانه است. در 

کافی ازجمله: نکرده است. مدیران در سطوح مختلف سازمان برای تصدی صندلی مدیریت باید شرایط الزم و 

تعهد و تخصص
آشنایی و تسلط بر مفاهیم و روش های دانش مدیریت استراتژیک و مدیریت رسانه

کافی بر امور فنی و تجهیزات فنی درزمینه رسانه تسلط 
گرافیک، موسیقی، هنرهای مرتبط با رسانه و... آشنایی با امور هنری، انواع هنرها، نمایش، 

دانش اجتماعی و رسانه های همگانی، رسانه های صوتی و تصویری
آشنایی با دانش ارتباطات بین الملل

آشنایی با اقتصاد رسانه
کم  که متأسفانه بزرگ ترین خأل را در این زمینه در رسانه ملی شاهد هستیم. لذا به نظر می رسد در  را داشته باشند 
کارآمد و متعهد در این زمینه مهم ترین راه حل باشد. در مقابل  کشتی رسانه ملی تربیت مدیران  کردن مشکالت هدایت 
ک بودن  کات فرهنگی، زبانی، قومی، دینی و مذهبی در سطح ملی و بین المللی، پا توجه به فرصت هایی مانند وجود اشترا
اغلب تولیدات آن به عنوان یک سبک جدید تلویزیونی، ایجاد انواع شبکه های استانی، ملی و برون مرزی و دسترسی به 

گستره می تواند در تغییر رویکرد مدیریت رسانه ملی بیشتر مؤثر باشد. مخاطبان میلیونی در این 
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کند و هم نیروی انسانی شناسی. هم فرایند  امید است در دوره های بعدی مدیریت رسانه ملی هم ساختارشناسی 
گیرد،  بکار  را  شایسته  مدیران  به خوبی  و  باشد  گاه  خودآ ارشد  و  میانی  مدیران  تیپولوژی  از  گیرا.  نتیجه  هم  و  باشد  گرا 
کند.  رعایت  را  سازمانی  شایسته ساالری  باشد.  داشته  بیشتری  نظر  دقت  حساس  جایگاه های  برای  افراد  انتخاب  در 
کمی و انباشتی  امکان سنجی، مخاطب شناسی و محیط شناسی داشته باشد. اثر سنجی برنامه ها را به شیوه واقعی، ترا
که با  کسانی را  گروه های درون سازمانی را از بین ببرد. بخصوص  گونه  چ  انجام دهد. زمینه های فساد اداری و رشد قار
کالن مؤسسات حقوقی  از این طریق به منابع مالی هنگفت و پول های  برنامه سازی به حامیان مالی روی می آوردند و 
کنار آن  کند. در  را بازنگری  ارتقاء بهره وری و تشویق مدیران  دسترسی پیدا می کنند. مکانیسم های تشویقی موجود در 
الگوی نیروی انسانی نیز بازنگری و تجدیدنظر اساسی شود. توجه به وضع موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب در دوره 
کنونی و ترسیم سیری برای رسیدن به وضع  گیرد. از یک سو سنجش فرصت ها و تهدیدهای  بعد بیشتر مورد دقت نظر قرار 
ع سلیقه مخاطب و  مطلوب به طور واقع بینانه و هماهنگ باارزش های نظام و انقالب اسالمی و از سویی دیگر توجه به تنو

که مخاطبان سرمایه های اصلی هر رسانه ای هستند. انواع مخاطب بسیار ضروری است چرا
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