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 تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه رسانه، مدیریت دکتری دانشجوی ،نمیالد شیرا
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 : چکیده

 های سیمای جمهوری اسالمی ایرانسپاری پایش و نظارت بر برنامه هدف مقاله حاضر طراحی الگوی جمع

از مدیران و نفر  2۱ منظور این از طریق اجرای مصاحبه عمیق گردآوری شده است؛ برای ها داده. است

گیری  بر اساس اصول نمونه های تلویزیونی نظارت و تولید و پخش برنامهنظران و کارشناسان حوزه  صاحب

 ،ی عمیق از مصاحبه ی حاصلها داده. باشد ذکورمبنای طراحی الگوی م شان نظری انتخاب شدند تا نظرات

سنجی و  امکان ، شاملمحور ششدر  بنیاد داده پردازی سپس طبق دستورالعمل روش نظریهگردآوری و 

های رسمی نظارتی سیما، مشارکت و  یهالیری در قرارگی نظارت و بند طبقهتعیین حدود پایش مردمی، 

وتحلیل اطالعات در پایش مردمی، موانع اجرای پایش  یهتجزها، نحوه  استمرار حضور مخاطب در پایش برنامه

های اصلی  محوری شامل مقوله تاین مقوال. شدندبندی  دستهها،  ه حل آنمردمی و تعارضات احتمالی و نحو

یت الگوی پیشنهادی ارائه درنها ؛ وتحلیل شدندها در این پژوهش  و فرعی متعددی هستند که هریک از آن

ها  یکاستای مشارکتی و مردمی، عالوه بر رفع  ی تلویزیونی به شیوهها برنامهبه کمک این مدل با پایش . شد

توان با درگیر کردن مخاطبان زمینه کسب  های تلویزیونی، می و نقاط ضعف نظام سنتی نظارت بر برنامه

ی تلویزیونی را در کنار افزایش اعتماد و ها برنامهها در نظارت بر  ی و البته کاهش هزینهور بهرهبیشترین 

 .اطمینان عمومی به رسانه حاصل کرد

 

 نظارت جمعی ی،سپار ، جمعی جمهوری اسالمی ایرانمای، س، مخاطبمردمی شیپا: واژگان کلیدی
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 مقدمه

تلویزیونی -ی رادیوها شبکهی رقیب و بدیل، اعم از ها رسانه العاده خارقتا پیش از ظهور و گسترش 

های  ای در میان رسانه های اجتماعی، صداوسیما تا حد زیادی قدرت بالمنازع و مرجع رسانه ی و رسانها ماهواره

الشعاع تحوالت ارتباطی قرار گرفته است، لیکن  امروز اگرچه این موقعیت تا حدودی انحصاری تحت.  دکشور بو

ی در مرز برونشبکه رادیویی و تلویزیونی داخلی و  ها دهی از ظرفیت عظیمی که با مند بهره با یماصداوسسازمان 

 عتاًیطب.  ای کشور برخوردار است هر رسانهکننده و غیرقابل انکاری در سپ یینتعاختیار دارد همچنان از جایگاه 

یکی از عناصر .  کند یمهایش، درایت خاص خود را طلب  ای با تمامی پیچیدگی مدیریت این سازمان رسانه

ی است، و نظارتی کنترلی ها سامانه، وجود رسانههای  سازمان تیریمد خصوص بهکلیدی و مهم در مدیریت 

ی و هدایت نیز ناقص بوده و ده سازمانی، زیر برنامه، سایر اجزاء مدیریت، مثل بدون توجه به این جزء که یطور به

اطمینان از اینکه اجرای برنامه و هدایت آن درست صورت .  وجود ندارد ها آنتضمینی برای انجام درست 

ست که آن ، نیازمند فرآیندی ادیآ یم به عملو در صورت مشاهده انحراف، اقدام الزم برای تصحیح آن  ردیگ یم

طرف دیگر وجود مخاطب حداکثری و نیز افزایش اعتماد مخاطب یکی دیگر از  از.  نامند یمرا نظارت و کنترل 

ای همواره در تالش است تا  شود که هر مجموعه رسانه اهداف جدی هر رسانه تلقی می و ازهای موفقیت  شاخصه

ی و با ایجاد فرآیندهایی مختلف که ا رسانه اوتذک بابه این هدف دست پیدا کند، قدر مسلم  انحاءمختلف به

سهیم بداند، رسانه به هدف خود هر چه بیشتر نزدیک  ها برنامهمخاطب خود را در همه مراحل تولید و پخش 

 .شود می

 

 طرح مسئله

ی زیاد در ابعاد مختلف، قبل و ها نهیهزصرف  و البته های مختلف نظارتی سازمان صداوسیما با ایجاد الیه

یو تلویزیونی خود رادی ها شبکههای مختلف  و نیز قبل، حین و بعد از پخش، نظارت و پایش بر برنامه ن تولیدحی

ی هنجاری و قانونی موجود، رضایت خاطر و ها چارچوبکند تا ضمن پیگیری اهداف و  می  امکان اعمالرا تا حد 

یری از مفهومی گ بهرهتواند با  این رسانه مییا آحال سوال این است که  .اعتماد مخاطبان هدف را نیز جلب کند

پایش  ای ایجاد نماید که عالوه بر درگیر کردن مخاطب در سپاری زمینهجدید در علم مدیریت با عنوان جمع

های سیما، زمینه افزایش تعداد ناظران و نیز تقویت اعتماد مخاطبان خود را فراهم آورده و عالوه بر کسر  برنامه

های نظارتی سنتی سازمان، عملکرد نظارتی خود را با استفاده از مشارکت توده مردم بر  ن الیهسنگی های هزینه

 بهبود بخشد؟ ها برنامه
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، نگاه درست و شک یب. مختلف با کارکردهای متنوع استهای  ی جمهوری اسالمی ایران دارای شبکهمایس

کند  یمسپاری فضایی ایجاد غالب جمع شده در های پخش راهبردی به بحث پایش مردمی و رصد جمعی برنامه

با پایش .  ها و اصالح آنها فراهم شود که از طریق نقد و ارائه پیشنهادهای اصالحی، امکان نظارت جمعی بر برنامه

ها و نقاط ضعف نظام سنتی نظارت بر  یکاستمشارکتی، عالوه بر رفع   ی تلویزیونی به شیوهها برنامهمردمی 

ها در  ی و البته کاهش هزینهور بهرهتوان با درگیرکردن مخاطبان زمینه کسب بیشترین  ی، میهای تلویزیون برنامه

 .ی تلویزیونی را در کنار افزایش اعتماد و اطمینان عمومی به رسانه حاصل کردها برنامهنظارت بر 

های سیما  امهدر باب اهمیت و ضرورت ارائه این پژوهش نیز باید گفت که با پیشنهاد مدل پایش مردمی برن

های نظام سنتی موجود، توان بروز واکنشی پویا و  بر عملکرد سیستم و رفع کاستی لحظه به لحظهعالوه بر رصد 

صحیح در برخورد با مشکالت ممکنه شده و عالوه بر آن اعمال سلیقه شخصی به حداقل خواهد رسید، 

اقدام  ها آنقت بیشتر شناسایی و در جهت رفع د سرعت و به سیستم باال رفته و معایب به جزء جزءبهپاسخگویی 

های مرسوم ورای هزینه)های کمتر  تواند با هزینه وسیله می در کنار همه این موارد صداوسیما بدین. خواهد شد

 .گیری از امکان پایش مردمی، نظارت بر خود را افزایش دهد و با بهره (نظارت رسمی

مردمی در سازمان صداوسیما   ی نظارت و پایشبند طبقه، ها رنامهبدر زمینه فرایند و مراحل نظارت مردمی 

اما آنچه در این مقاله بیشتر ؛ شود یمانجام « بعد از پخش»و « حین پخش»، «قبل از پخش»در سه مرحله 

 .گیرد نظارت و پایش در دو مرحله حین و بعد از پخش است یمقرار  موردتوجه

های سیمای جمهوری اسالمی ایران  مردمی برنامه یش پابرای  به الگوی مناسبی هدف اصلی این است که

ی و انگیزاندن مردم برای نظارت و سازیردرگاهداف فرعی این پژوهش به ترتیب شناسایی چگونگی .  برسیم

ی ممکن و مناسب برای دریافت نظرات مردمی، شناسایی نحوه ها روشها، شناسایی و ارائه  پایش بر برنامه

یی نحوه قرارگیری نظرات مردمی و شناسانظرات مردمی صحیح و مطلوب به لحاظ محتوایی تشخیص و تفکیک 

 .بود ها آنی نظارتی سیما و کاربرد ها ستمیسدر 

 

 ادبیات نظری

 سپاری جمع

. سپاری به انبوه مردم است سپاری به معنای برون سپاری ترکیبی از دو کلمه جمعیت و برون جمع

ای از افراد غیر  شبکه گسترده)ی به یک جمعیت انبوه ا فهیوظپاری کار، فعالیت یا س سپاری به معنای برون جمع

سپاری فعالیت یا وظیفه به یک فرد یا  که در برون است یحالاین در . استاز طریق یک فراخوان عمومی  (معین
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 «م از افرادیک فراخوان عمومی به یک جمع بزرگ و نامعلو»سپاری بر پایه  جمع. شد یمگروه معین سپرده 

 پیشوایی ،کشتکار) هم مربوط به این موضوع است «یسپار برون»با  «یسپار جمع»وجه تمایز  .شده است بنانهاده

 (.2۹62 ،و محمدی

 1224در ژوئن  وایردر مقاله مجله  1و مارک رابینسون 2اوتوسط جف هاولین بار  «سپاری جمع»اصطالح 

به اما اکنون   شده انجام می انتوسط کارمند قبالًکه است فعالیتی سپاری  جمع»بر طبق تعریف هاو . شد تعریف

: 1224هاو، ) «.استشده از افراد خارج سازمان در طی یک فراخوان عمومی ارجاع  نشده تعریفیک گروه بزرگ و 

، (طورمعمول آنالین به)از جامعه  که هاست شرکت برای کار یده توصیف یک فرایند سازمان سپاری جمع( 4

از کارگران  مملودسترسی به یک جامعه  سپاری جمعمزایای استفاده  برد، از فاده نموده و امور خود را پیش میاست

و قادر به تکمیل  یلو مارا به همراه دارند  ها ها و تخصص که طیف متنوعی از مهارت است بالقوهو کارمندان 

بسیار در  های ینهکاهش هز به همراه نی و اغلبچارچوب زماین تر در کوتاههم  اند؛ آن یفوظاانجام فعالیت در 

 (.16-1۹: 1226، ۹ویتال)به روال مرسوم مقایسه با انجام کار 

دسته  هرکدام از این دو. و معنوی تقسیم کرد مادیدسته کلی یعنی  توان به دو سپاری را می الگوهای جمع

 :دهای زیر اجرایی شو از روش یکی تواند در می

کننده صرفاً بر پایه عالقه به رشد و توسعه یک ایده  در این روش حمایت: بانه و آزادداوطل کامالًحمایت  -2

انتظاری در مورد دریافت سود نداشته و در بسیاری از موارد  چییا پروژه حمایت خود را انجام داده و ه

 .قضاوتی هم در مورد سرانجام آن کار نخواهند داشت

مالی دارند و در قبال  نیاتکسانی مناسب است که  این روش برای: پرداخت زهیانگ باحمایت  -1

 باسپاری  جامعه هدف جمع اصوالًبر این اساس  داشته باشند که الزم را  ، حمایتهای مادی انگیزه

 :کنند یمسپاری شرکت  ی زیر در فرآیند جمعها زهیانگ

 (ها یا حرفه ریغبرای  خصوص به) کسب درآمد 

 و یا ایجاد ارتباط بین  ها  یا رحرفهیغشایستگی برای  اثبات) ای کسب شهرت و اعتبار حرفه

 (ها کننده شرکت

 افزایش توانمندی 

  6در مسابقهشرکت 

 سرگرمی 

 0(1221برابهام، ) (یرتجاریموارد غ) رخواهانهیو خایدئولوژیک، معنوی   های انگیزه 
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کاری که  ،این شرایطدر . است یدا کردهشدت رواج پ دیجیتال این روزها به براندر میان کار سپاری جمع

 شود یمحیط کار را داشت، به کار دلخواهی تبدیل م های یتو محدود شد یقبالً در یک چارچوب کاری انجام م

یک مدل  یسپار جمع برابهامنظر  از. شود یسازمان قرار دارند، انجام ماز که در اوقات فراغت افرادی که در خارج 

استفاده قرار  انتفاعی مورد یها حصول است که درگذشته توسط شرکتحل مسئله و تولید م شده یعین و توزالآن

ن یا همان الیدانشمندانی نظیر برگر، هلمشن و پنین هم معتقد هستند که خرد جمعی آن. است گرفته یم

کارون فاسن هم اعتقاد دارد . هاست راهی برای دست پیدا کردن به دانش موجود در خارج سازمان یسپار جمع

و با استفاده از آن از طریق امکانات وب  گیرد یمفهوم گشایشی در فرآیند نوآوری یک سازمان انجام مکه در این 

از متخصصان را برای  یا جامعه یآسان به ترتیب ینا به. کرد سازی یکپارچهافراد خالق را  های یستگیشا توان یم

که در  هایی یفهمیشه در تمامی تعر آنچه مشخص است این که. انجام کارهای مختلف در اختیار خواهیم داشت

 (.1222، 4افرز)سپرده شود یرسازمانیبر این بوده که کار به تیمی غ یدوجود داشته است، تأک یسپار رابطه با جمع

ها و جوامع  ، گروهدهد یبا استفاده از قدرتی که اینترنت در اختیار قرار م توان یهم باید گفت وقتی م یتدرنها

از کنار این قدرت گذشته و آن را نادیده  یآسان ، چرا باید بهکرد یده تخصصی را سازمانین هوشمند و مالآن

، سپرده شودشده نیستند از طریق یک فراخوان عمومی  ؟ اگر کار را به یک گروهی که اعضای آن مشخصگرفت

در این میان از  زمان روی کارهای مشابه دیگری هم کار کند که صورت تصادفی و طور هم به تواند یهر فردی م

، ۱شوه، کالپر و ساخلر)میان نتایج حاصله، برترین دستاوردی که با نیاز ما منطبق است، انتخاب خواهد شد

1222). 

 

  و پایش  نظارت

به طور  یمنابع رسانه ا یگوش دادن به محتوا یا کردنخواندن، تماشا یندبر رسانه ها فرا پایش یا نظارت

 .موضوعات خاص است یاکلمات  یحاوی محتوا یلو تحل یهجزو ت یرهذخ یی،مداوم و شناسا

اکثر شرکت ها،  ی است کهو رقابت اطالعات یابیبازار ی،روابط عموم یبرا یدیکل ابزار ینظارت رسانه ا

مانند )و افراد ( یرهها، دانشگاه ها، انجمن ها و غ یمارستانب نظیر) یانتفاع یرغ یسازمان ها ی،دولت یسازمان ها

ها و برندسازمان، مربوط به  محتوای رسانه ای ییشناسا یبرا یبه عنوان ابزارآن از  (و افراد مشهور انیسندگنو

را  ینظارت رسانه ا یابزارها ینسازمان ها همچن یبعض .کنند یاستفاده م یخبر یدر رسانه ها خود یرانمد

، خود با و مسائل مربوط به سازماناطالعات در مورد رق کسب یاخبار خود، برا در نشر یتبه موفق یدنرس یبرا

درک بهتر  ی، برایاطالعات صنعت یجمع آور ،شرکت شهرت برند یریتمد قبا،در برابر ر شانعملکرد یابیارز یبرا
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. یگر به کار می گیرندو اهداف د یدکسب و کار جد یفرصت ها ییشناسا ی،نقاط قوت و ضعف ارتباطات شرکت

 (1226، 6مدیا مونیتورینگ)

 یاجتماع یر اخبار رسانه ها و رسانه هاب نظارت

 یها یستگاها یزیون،تلو ی،تجار نشریاتاز جمله روزنامه ها، مجالت،  ی،منابع خبر یبر محتوا نظارت

. شود یم یدهنام "اخبار پایش"فرم نظارت بر رسانه ها  ینا  .استترین شکل نظارت  یجرا ینترنت،و ا یوییراد

کنند و  ینظارت م ینترنترا در ا ماعیاجت یاز سازمان ها هم اکنون رسانه ها رییاعالوه بر نظارت بر اخبار، بس

و  پیام رسان هاوبالگ ها،  ییتر،بوک، تو یسمانند ف یاجتماع یکلمات مربوط به سازمان خود را در رسانه ها

بر نظارت  ی یااجتماع یمعموال به عنوان نظارت بر رسانه هانوع نظارت،  ینا . خوانند یم انجمن های آنالین

  .شناخته شده استصداها نظارت بر  و گفته ها

ی جستجو. شود یآغاز مبا کلیدواژه ها و جستجو  ی پروفایل هارسانه ها با جستجوبر نظارت  پروسه

مطالب، اشارات تحت نظارت باشد، نوع  یدکه با یرسانه ا :شامل مطالعه موضوعاتی چون این موارد است پروفایل

 .مطالب ارائهنظارت و روش  ی کاردوره زمان مطالب، زمان و

در مقاله ظاهر شوند، مانند نام سازمان،  یدکه با یدیعبارات کل یاجستجو عبارتند از کلمات  موارد

 "بریده مطبوعات" یا "اخبار بریده"معموال به عنوان  یدیکلمه کل یمقاله حاو یک. آن یهابرند یاوابستگان 

کلمات  یحاوهای رسانه ای محتواجستجوی . شوند میداده  یلتحو یزیکیصورت فها به  بریده . شود یمطرح م

 توسط خوراک نندتوا یم ینآنها همچن. یمیل استا یقاز طریجیتالی د و فایل هایموضوعات خاص  یا یدیکل

 (. ۹6: 1222افرز، )داده شوند یلتحو 22.پی.تی.اف خوراک یقاز طر یا. 22اس.اس.آر

 یاستفاده م یاجتماع یا شبکه های نظارت بر اخبار یمان ها از کارمندان خود برااز ساز یکه برخ یحال در

 21سایبر آلرت مانند یتجار یها یسرا به سرو کار ین، ای روابط عمومیاکثر شرکت ها و سازمان ها، کنند

رمندان کارا در مقایسه با جامع تر  یتوانند پوشش رسانه ا یمعموال م یتجار یها یسسرو . سفارش می دهند

اطالعات جمع اس .اس.آر مانند اخبار گوگل و ینآنال یخبر یننظارت آنال یبا استفاده از ابزارها شرکت که خود

 یتجار یها یس، سروبگیریمدر نظر را کارکنان  نظارت داخلی توسط یها ینهاگر هز  .آورند مفراهمی کنند 

نظارت  یگزینیجاضمن اینکه  . دهند یتر ارائه م ییناپ یها ینهرا با هز یبهتر یجنظارت بر رسانه ها معموال نتا

کارکنان را از کار خسته کننده و وقت  ی شده،برون سپار یرسانه ها یتورینگمان یسرسانه ها با سروبر  یداخل

 .(1226: مدیا مونیتورینگ)ری داشته باشندانجام کار مولد تتا در  کند یآزاد م بریده تهیه یبرا یرگ

 سانه هانظارت ر تاریخچه
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شرکت های . آغاز شدبریده جراید به عنوان خدمات  یالدیم 2222 اول بر رسانه ها در اواسط دهه نظارت

اسکن کردن مقاالت در  و دنخوانافرادی را برای ( در اروپا "یده جرایدبر" معروف به) خدمات نظارت مطبوعاتی

خوانندگان کلمات  . دنداستخدام کر یرمشت ینچندبرای  یدیکلمات کل با دنبال کردن یچاپ یخبر یاتنشر

د، ردنک یمقاالت مشخص شده استفاده م یدنبر یبرا تیز یها یغرا در مقاالت ذکر کرده و سپس از ت یدیکل

اکثر خدمات  . دردنک یارسال م یپست به مشتر یقها را از طر بریدهمقاالت قطع شده را در پوشه ها قرار داده و 

خاص را پوشش  زبان یک یاتنشر فقطو  -کشور  یکبه عنوان مثال  - حدودیم ییایمنطقه جغرافدهندگان در 

 .می دادند

 تلویزیونی نظارت بر پخش تاریخچه

 یدیکلمات کلکار کردند تا شروع به  اخبار تلویزیونی یتورینگمان یتخصص یشرکت ها 2602دهه  در

نظارت بر پخش، از انسان  یرکت هادر ابتدا، ش . را جستجو کنند خود یمشتر یمشخص شده توسط شرکت ها

توسعه  . کردند یاستفاده م یانمشتر یدیمطالب و ورود کلمات کل برنامه ها، نوشتن خالصه یتماشا یها برا

26س.اچ.وی و 2۹بتاماکس  یدئوییو یضبط کننده ها
 یاالتدر ابه تصویر شده  یمهمتن ضمشدن  قانونیبا  مراهه 

 یشرکت ها را قادر به ضبط برنامه ها و استفاده از نرم افزار برا شنوایان،یان و ناشنواکم  ی کمک بهمتحده برا

بسته هنوز  یرنویسز یستممتحده، س یاالتدر ا . کرد یانمشتر یدیکلمات کل یبرا مرتبطمتن عنوان  یجستجو

 .در حال استفاده است

 آنان یها یتوبسا ییراتو تغ رقبا یها یتروزانه اخبار، فعال یافتدر یبرا یسازمانها اغلب از منابع خارج

بر  . باشد نیز رقباخود تواند شامل نظارت بر  ینظارت بر رسانه م ینهمچن( 1222 ،20بوز) .کنند یاستفاده م

 یتمام منابع بالقوه اطالعات م شناساییشامل  یبطالعات رقا یجمع آور یها یتفعال( 1222)بوز  نظر اساس

شود و آن را  یم یجمع آور یو اخالق یمنابع موجود به صورت قانون یشود و پس از آن اطالعات درست از تمام

به شمار نمی  جاسوسیاطالعات  یجمع آورنوع  ینهمانطور که قبال ذکر شد، ا.  دکن یم ینبه شکل مرتب تدو

آگاهی  بهاطالعات در مورد رقبا  ی اینکهبرا نهایتاً . ستا صادق اصل ینهم با نیزاطالعات رق در موردو  آید

ارائه کننده  ین،بنابرا(. 1222 ،بوز)قرار می گیرد یلو تحل یهتجزاطالعات مورد ، باره آنها تبدیل شود دررزشمند ا

 یم است که اطالعاتکننده  یافتکند و شرکت در یرا ارسال م خام اطالعاتفقط نظارت بر رسانه ها خدمات 

و  یهو تجز یجمع آور رایبرنامه منظم ب عنای یکمبه  یرقابت تجسس . کند یلتبدمفید  تواند آن را به اطالعات 

اهداف شرکت  پیشبرد به منظور یخود و روند کسب و کار عموم یرقبا یها یتاطالعات در مورد فعال یلتحل

 لزومبر  ی ارائه داده،رقابتمتخصصان اطالعات  یانجمن ها" تعریفی کهمانند  یف،از تعار یبرخ .می باشدخود 

 (6: 1222، 24دوتکا) کنند یم یداطالعات رقبا تاک یآور جمعشیوه  ی بودناخالق
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نظارتی خود فی نفسه کار دشواری  یازهاین ییدارد و شناسا یازن یاستراتژکردن به نظارت  یشرکت برا هر

این  کند، که یم یتشرکت فعال ینست که ایطی امحدر  ینانعدم اطم یربه شدت تحت تاث یاستراتژ ینا .است

دامنه و  برکسب و کار در سازمان  یاستراتژ یتوضع ین،همچن. گذارد یشرکت اثر م یر استراتژبه نوبه خود ب امر

چه وضعی که سازمان در حال حاضر ایندارد به  یبستگخود  یطشرکت به مح توجه . گذارد یم یرقالب نظارت تاث

انتخاب فعالیت های  بنابراین، سطح سرمایه گذاری در نظارت و . در پی رسیدن به چه مقاصدی استو دارد 

 یشرکت، دارای محتوا رزشنظارتی خاص، عناصری از قضاوت مدیریتی است که به دلیل تأثیر آنها در ا

حال مرتبط  ینو در ع یزبه پنج گروه متما نظارتی یاستراتژ(. 24: 2666: 2۱استافلز)استراتژیک مستقیم است

نظارت بر ( 6 یطیاطالعات مح یجمع آورشکل ( ۹ نظارتمحدوده ( 1 یطیتمرکز مح( 2: یم می شودتقس

 .نظارتی یستمو ارتباط درون س یریتمد( 0پردازش و  یروش ها یورود

بر  یدآموزش با. کارکنان است یرو سا ناظراننظارت بر رسانه، آموزش موثر  یتموفق یبرا یدیعنصر کل یک

 .اشدداشته ب یدها تأک یافتهو ارائه  یلدر نظارت، تحل یطرف یدقت و ب یتاهم

روش  بارا  یضرور یکه داده ها اشکال سهل الوصول نظارتینظارت توسعه راه اندازی آموزش و  در امر

در عین .  اهمیت اساسی دارد دهد یمورد استفاده در پروژه مورد استفاده قرار م یها یمتناسب با متدولوژ یها

 .همان اندازه مهم است به دهدآموزش  استفاده مناسب از فرم ها را ی کهروشن یدستورالعمل هاحال، داشتن 

زمان اختصاص داده شده شامل دهندگان  یرا یاطالع رسان یها یامپ یتکفا یابیارز یالزم برا یها روش

که پخش  ییها یستگاهشوند، زمان و ا یم یلکه در آن برنامه ها تحو ییزبان ها ی،جمع یبه آنها توسط رسانه ها

 .است هشد یهشوند و دقت اطالعات ارا یم

عملکرد رسانه ها به  بر یستماتیکشود، هرچند نظارت س یاوقات انجام م یگاه فقطبر رسانه ها  نظارت

 .همیشه ضرورت دارد یانتقاد یابیو ارز یفمنظور توص

 یرسانه ا یها یامپ . کند یم یدرا در مورد رسانه ها تول یبا تمرکز بر محتوا، دانشنظارت اغلب موارد،  در

 یصتشخ یبرا یدانشگاه یممکن است تالشنظارت : ی تحت نظارت قرار گیردمختلفهای  انگیزه اب ممکن است

 استممکن  یا. است یفرهنگ یدر عادت ها ییراتدر طول زمان باشد، که نشان دهنده تغ یرسانه ا ییراتتغ

 یانتخابات یاه ینمانند کمپ پرجنب و جوش یها یتفعال یباشد که در طول دوره ها یا یژهبه توجه و یپاسخ

ی را در مورد انواع پوشش ها یخواهند شواهدنیز ممکن است ب یاجتماع یجنبش ها . می شودرسانه ها به 

 یاو  ستانداردهابهبود ا یکار خود برا یفیتک بر اغلب ،رسانه هاخود  . یرندبه کار گافزایش آگاهی ها  یبرا خبری

 .کنند ینظارت م یز خبریآم یضشش تبعپوبرای موضوعاتی چون  یدجد یدستورالعمل ها یمعرف
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 یمناسب برا یروش ها یقبه انتخاب دق یازتوانند متفاوت باشند و ن یآنها م یجنظارت به اندازه نتا اهداف

موردی  اتممکن است مطالع. باشد یکم یا یریممکن است تفس یلو تحل یهتجز . به اهداف خود دارند یابیدست

ممکن  یلو تحل تجزیهتمرکز کند؛ مدت زمان  یخبر یداستان ها یتروا های یا شیوهبر زبان  صورت گیرد و یا

به صورت  یاباشد  خاص کشور یا یکرسانه و  یکتواند شامل  یم نظارت همچنین.  بلند باشد یااست کوتاه 

ناسب، نمونه م یکانتخاب  یق گرفته تاو سواالت تحق طرح مسألهاز  یداما در هر مورد، با  .اجرا شود یسه ایمقا

ید باید برطرف نظارت، شک و ترد عقبل از شرو. اتخاذ شود یدبا یماتی است کهتصم ینا  .شود یطراح یقادق

 مرتبط یکه داده ها تواند ارزشمند باشد یمدر صورتی تنها در این جهت  کار دشوار است و تالش  یک ینا. شود

 .آورد یو قابل اعتماد به ارمغان م

 یها کنشبه  یعالقه اجتماع یشافزا یانگررسانه ها وجود دارد که ب نظارت برت در پش یمختلف یها انگیزه

 یندر ا . کنند یجامعه م به اساسی یخدمت ، یقابل دسترس عمومارسانه ها با ارائه محصوالت . است یننماد

است؛ که  یجه و محصول آزادی رسانه هانته که اعطا شد ی نوعی خودمختاریروزنامه نگاران حرفه ابه راستا، 

به طور مرتب  یدر مورد پوشش رسانه ا یتینارضادر این بحث ها .  البته با مناقشات گسترده ای نیز همراه است

 کردن آن، ساده یکاییآمر یقاخبار جهان را از طر. ان. ان. شبکه سی": مثل اینکه گفته می شود شود یم یانب

یشتر نگران تبلیغات دهندگان هستند تا برا سوگیری دارند زی یشرکت یرسانه ها"یا ؛ "کند یم سازی

 افکار عمومی راکند و  یکار م یمرژ برای یغاتیتبل یعنوان ابزار بهصربستان  یزیونتلو" یا اطبانشان،مخ

بوده است تا  یمل یتامنبیشتر در باره  یسمترور و یا پوشش اخبار در طول جنگ با "کند یم یدستکار

 ."یقعم گری عینی وگزارش

 اتتوجه یک مناقشه عادی در باره مسائل مورد بحث بسی بیشتر ازدهد که  ینشان م اتیتقادان چنین

کمبود  ید، بر سرگو یم یکر یمزند و همانگونه که جهستمنابع نزاع بر سر  این انتقادات موید . ا استرسانه ه

منبعی ، ر سر منبع وجود دارددر اینجا نیز منازعه ب منابع کمیاب گونه هر همانند. یتواقعبه نام اص خمنبع یک 

و  عقالنیمختلف، صرف و حفظ،  یها یلو پتانس یبا معان یافته،مختلف اختصاص  یبه اهداف و پروژه هاکه 

(. 2۱: 2626، 22کری)تمنبع اس ینا یشو نما یصتخص یف،قدرت، قدرت تعر یشکل اساس . شده است یعتوز

 ینا یدار وجود دارد، و رسانه ها عرصه اصل امعن لیتبه صورت یک ک یتواقع ین، تقابلی برای ساختنبنابرا

 .دنکن یروزمره منتقل م یبه زندگ یماآن را مستقکه  هستند یریدرگ

 

 پایش مردمی
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فرهنگستان ) است حراست، نگهبانی، نگاهداری، مراقبت، مواظبت، نگرش، پاسداری، نظارتبه معنی : پایش

های سیمای جمهوری  ر از پایش رصد و نظارت بر برنامهدر این پژوهش منظو(. 2۹66 ،زبان و ادب فارسی

 .اسالمی ایران است

سایرین  از اطالعات است که با کمک یا دوره های وتحلیل یهسیستماتیک و تجزپایش مردمی، نظارت 

در طول حیات  الزم اطالعات فراهم کردنهدف اصلی نظارت مشارکتی . شده استو ثبت   انتخاب( جمعیت)

 مسئلهبرای فهم بهتر و تبیین . الزم ایجاد شودتنظیمات و یا تغییرات  در صورت لزوم وری که، طاستپروژه 

توانند از پنجره مناظر و طول  یمسافران م که یهنگاماتوبوسی در حال سفر در جاده است، : شود یممثالی ارائه 

ئم جاده و تماشای حرکت عبور، خواندن عال یاندازها چشمحرکت و پیشرفت  توانند ی، ممسیر را رصد کنند

نظارت بر این نوع اطالعات در یک سفر بر حرکت اتوبوس نیز نظارت کنند،  باشند؛ و را ناظرخورشید در آسمان 

نظارت مشارکتی پایش مردمی . کنند یمحرکت در مسیر درست مسافران بدانند که دهد تا  با اتوبوس اجازه می

یری کرده و گ اندازهتوانند پیشرفت عبور را  یمر طول جاده هستند و ناظر حرکت داست که تمام مسافران اتوبوس 

و مسافران نتوانند  و رگبار شود باد و باراناگر  ؛ امابر نحوه رانندگی و حرکت راننده وسیله نقلیه نظارت کنند

از مسیر حرکت  راننده صرفاًدر این حال . محدود مناظر بیرون حرکت اتوبوس را ببینند هم آنیراز پنجره خود غ به

حرکت و  پیشرفت که داند می اتوبوس ا رانندهتنهو  حقیقت کسی ناظر بر عملکرد او نیست و دراطالع دارد 

پایش مردمی یک مکانیسم نظارت مشارکتی .  مشارکت جمعی نظارت بدونین یعنی و اوسیله نقلیه چگونه است 

 یزیر برنامهانجام منطبق با در حال  های یته آیا فعالتا جامعه برای تعیین اینک دهد یکه اجازه مکند  یفراهم م

 که یطور ، بهها از مسیر اصلی است یتفعالانحراف  دهنده همچنین نشان. قبلی است یا نه تصمیم بگیرد

را در همان مراحل  یازموردن یها حل و راه نمودشناسایی  را مشکالتتوان بازیابی و  یزی اولیه را دوباره میر برنامه

 (.122۹، 26ریس)و آسان است  دسترس قابلجدید بسیار  های یآور با فن یژهو این امر به.  ارائه کرد اولیه

 

 نظارت در صداوسیما

اما با توجه به هدف این   .کرد یبند در سطوح مختلفی دسته توان یهای صداوسیما را م نظارت بر برنامه

نظارت ی نظارتی سازمان آشنا شد، ها هیالموجود و  پژوهش بر مبنای پایش و نظارت مردمی الزم است با ساختار

 .کرد مطالعهو  یبند در سطوح مختلفی دسته توان یهای صداوسیما را م بر برنامه

ترین  عالی توان یم رو نیازا . بر اساس قانون اساسی، نصب و عزل رئیس سازمان از اختیارات رهبری است

 .رهبری نظام دانست های صداوسیما را از آنِ وجه نظارت بر فعالیت
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نفر که هر دو  4شورایی متشکل از . در سطح دوم، شورای نظارت بر صداوسیما این وظیفه را به عهده دارد

البته جایگاه قانونی این شورا  .گانه عضو این شورا هستند ها به نمایندگی از سوی یکی از قوای سه نفر از آن

از دیگر  مایتفاوت سطوح یک و دو نظارت بر صداوس(.  2۱0صلا: 2۹42. ا.ا.قانون اساسی ج) استطالعی است

 .ها در باالترین سند ملی کشور یعنی قانون اساسی است پشتوانه قانونی آن سطوح و مراجع نظارتی،

، مرکز نظارت و ارزیابی این سازمان (2۹۱6و در پی تذکر رهبر معظم انقالب در سال )در سطح سوم 

 .گوناگون سازمان نظارت کند یها شده از شبکه ای پخشه مأموریت دارد تا بر برنامه

 شده لیهای رسانه ملی تشک سطح چهارم شامل ادارات کلی است که با عناوین مختلف در هر یک از معاونت

 .ها است سازی و پخش شبکه های برنامه ها نظارت بر فعالیت و یکی از وظایف آن

ها به  شبکه« پخش» ایو « نظارت»ها دارد، واحد  برنامهدر سطح پنجم که رابطه مستقیمی با حوزه تولید 

 .(46: 2۹6۹خیامی، ) پردازند ها پیش و گاهی پس از پخش می بازشنوایی و بازبینی برنامه

 

 انواع یا مراحل نظارت

اند  عبارت که ادکردی های رادیم تلویزیونی برنامه بر نظارت مرحله پنج یا پنج نوع از توان می خالصهطور  به

 :زا

و نظارت قرار  مطالعه مورد...یا  نامه لمیدر این مرحله ایده یا طرح یا نمایشنامه یا ف: قبل از تولید( الف

ها یا مراکز استانی و یا  به عبارتی پیش از آغاز تولید، طرح آن باید به تصویب دفاتر طرح و برنامه شبکه. گیرد می

 .برسد( نمایشی معاونت سیما یها در مرکز برنامه ها نامه لمیمانند شورای تصویب ف)شوراهای مشابه 

ها انجام  ها یا معاونت این نوع نظارت توسط ناظران کیفی و یا نمایندگان دفاتر نظارت شبکه :حین تولید( ب

 .شود می

نهایی در واحد  یساز ، پیش از پخش وبِ منظور کنترل و آمادهدشدهیهای تول برنامه: قبل از پخش( ج

 .رندیگ یورد بازبینی و باز شنوی قرار مپخش هر شبکه م

های زنده، ناظران در استودیوی پخش حضور دارند و بر روند  در هنگام پخش برخی برنامه: پخش نیح( د

 .کنند کار نظارت می

اندرکاران  نتایج به دست. گیرند قرار می یشده ضبط و موردبررس های گوناگون پخش برنامه: پس از پخش( ه

 (.1222، 12گیزلر، ویالرد و ویت ورث)دشو اده میتولید ارجاع د

 (: 2۹66, خیامی) استارائه  قابل زیرتوجه به توضیحات فوق، سطوح نظارت بر سازمان در قالب جدول با 
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 روش پژوهش

 ینا معیتج. بنیاد استفاده شد پردازی داده این پژوهش از روش نظریه موردنظربرای دستیابی به الگوی 

دانشگاه در حوزه ارتباطات و  دیاسات یما،ادوار مختلف سازمان صداوس یانیارشد و م یرانمدشامل  ،پژوهش

. بود نینو یها رسانهینه درزم صالحینظر و ذ صاحب افرادی و رسانه ملکارشناسان حوزه نظارت در ، رسانه تیریمد

از این  ها داده یگردآور یقروش مصاحبه عمبه کمک  گیری نظری انجام و انتخاب این افراد به کمک روش نمونه

هر  یافتن یانبا پاثبت و  نکات و اطالعات مهم برداری، یادداشت ، باهر مصاحبه یدر زمان برگزار. افراد آغاز شد

 یها داده. شد یمها تنظیم  سازی و با اضافه کردن یادداشت یادهپ یقصورت دق شده به موضوعات مطرح مصاحبه،

ی قرار واکاوباید به کمک سه نوع کدگذاری باز، محوری و گزینشی مورد هر مصاحبه،  شده یمو تنظ سازی یادهپ

ها که در این پژوهش  رحله دستیابی به اشباع نظری دادهها تا م آوری داده گیری و جمع فرآیند نمونه. گرفت یم

شوندگان شامل مدرک، سابقه و تخصص ایشان در  مشخصات مصاحبه. حاصل شد ادامه یافت 2۱پس از نمونه 

 :جدول ذیل ارائه شده است

 شوندگان مشخصات مصاحبه -جدول 

 شوندهمصاحبه سمت و فعالیت مرتبط با پژوهش

 2شماره  سازمان صداوسیما نظارتعلمی دانشگاه صداوسیما، معاون اسبق  یئتهیک، عضو دکتری مدیریت استراتژ

 1شماره  علمی دانشگاه تهران، سابقه فعالیت در معاونت نظارت صداوسیما یئتعضو ه دکتری مدیریت رسانه،

 ۹شماره  علمی دانشگاه عالمه، سابقه فعالیت در صداوسیما یئتعضو ه دکتری مدیریت رسانه،

 6شماره  علمی دانشگاه صداوسیما، فعال در صداوسیما یئتهدکتری ارتباطات، عضو 

 0شماره  دکتری ارتباطات، مدرس دانشگاه عالمه، از مدیران مرکز نظارت سازمان صداوسیما

 4شماره  ی سازمان صداوسیماافکار سنجدکتری ارتباطات، مدرس دانشگاه آزاد، از مدیران مرکز پژوهش و 

 توضیحات نهاد یا واحد مسئول سطح جایگاه

 خارجی
 های کلی عزل و نصب رئیس سازمان و ابالغ سیاست  رهبری 1

 (پس از پخش)یندگان سه قوه نما  شورای نظارت 2

 داخلی

 (پس از پخش)شأن نظارتی ریاست سازمان   مرکز نظارت 3

 های سازمان معاونت 4
 های صدا، سیما، شأن نظارتی معاونین سازمان، به تفکیک در معاونت 

 (همه مراحل)، خبر یمرز ها، برون استان 

 (قبل از پخش ژهیو همه مراحل به)نظارت از طرح ایده تا پخش   ها شبکه 5
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ی سازمان افکار سنجشناسی، مدرس دانشگاه شهید بهشتی، از مدیران مرکز پژوهش و  جامعه دکتری

 صداوسیما
 ۱شماره 

 2شماره  علمی دانشگاه آزاد، از مدیران سابق مرکز نظارت سازمان صداوسیما یئتهدکتری مدیریت رسانه، عضو 

ی سازمان افکار سنجمرکز پژوهش و  علمی دانشگاه عالمه، از مدیران سابق یئتهدکتری ارتباطات، عضو 

 صداوسیما
 6شماره 

 22شماره  ی دو و یک سیماها شبکهمدیریت، مدیر اسبق  ارشد یکارشناس

 22شماره  فلسفه، مدیرکل سابق پخش شبکه یک سیما ارشد یکارشناس

 21 شماره های سیما فلسفه، ارزیاب پخش و مسئول نظارت و ارزیابی یکی از شبکه ارشد یکارشناس

 2۹شماره  های سیما و ارزیاب پخش و مسئول نظارت و ارزیابی یکی از شبکه ساز برنامهسینما،  ارشد یکارشناس

 26شماره  های سیما ادبیات فارسی، ارزیاب پخش و مسئول نظارت و ارزیابی یکی از شبکه ارشد یکارشناس

 20شماره  سیما الهیات، مدیر سابق گروه معارف شبکه یک و قرآن ارشد یکارشناس

 24شماره  ارتباطات، کارشناس ارزیابی مرکز نظارت سازمان صداوسیما ارشد یکارشناس

 2۱شماره  ارتباطات، کارشناس ارزیابی مرکز نظارت سازمان صداوسیما ارشد یکارشناس

 

 های پژوهش  یافته

 :اند از شده که عبارت بندی های این پژوهش در شش محور دسته یافته

«مردمی  یشپاسنجی و تعیین حدود  کانام». 2  

«های رسمی نظارتی سیما یهالیری در قرارگی نظارت و بند طبقه». 1  

«ها مشارکت و درگیری و استمرار حضور مخاطب در پایش برنامه». ۹  

«مردمی  یشپانحوه تجزیه تحلیل اطالعات در ». 6  

«مردمی  یشپاموانع اجرای ». 0  

«حل آن تعارضات احتمالی و نحوه». 4  

 

 یمردم  شیپای و تعیین حدود سنج امکان .1

متناسب با مقوله محوری اشاره  ها مصاحبهبه فرازهایی از  ها روند کدگذاری و تحلیل دادهدر توضیح 

مستقیم به امکان و حدود نظارت مردمی  ها مستقیم و برخی غیر کنیم، البته با ذکر این نکته که برخی پاسخ می

، «مردمی  بندی فرآیند پایش فرآیند و تقسیم»، «بانک اطالعات پایش»، 12«ی پایشامکان قطع»پرداختند، 

مفاهیمی بود که در این بخش و بعد از رویه معمول در « های پایش مستقیم قبل از پخش مخاطرات و فرصت»

 .به دست آمد بنیاد پردازی داده فرآیند نظریه
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در وهله اول عمده  نظارت داشته باشند؟ توانند یمدر سیما  ییها مردم بر چه برنامه سؤالدر پاسخ به 

نظارتی  شأنیرمستقیم غبا ادبیات متفاوتی، مستقیم و  ؛ ومردمی را قطعی دانستند دهندگان امکان پایش  پاسخ

مردم و حتی مشروعیت نظام را در  از آنرا  11مالکیت تلویزیون دهندگان پاسخ. مردم را الزام رسانه دانستند

صاحب اصلی رسانه مردم هستند، مخاطب برنامه یا بهتر بگوییم کاربر » ؛ مثالًتلقی نمودند مردم وتعامل رسانه 

عمل بر همه »در و مردم  1۹«توانند نظارت کنند تواند بگوید مردم نمی رسانه در فضای هستند که کسی نمی

کنند، بر این مبنا انطباق تولید هر  بر رسانه نظارت می« ها و تماس ها رسانههای اجتماعی،  یق شبکهاز طرها  برنامه

ی مناسب موجب اثربخشی پایین ده سازمانبا خواست مخاطب باشد که در صورت نبود  برنامه باید متناسب

 .ی تلویزیونی خواهد شدها برنامه

اهمیت دادن به نظر مردم »و « هر برنامه مخاطب خاص خود را دارد»آنچه در تحلیل مفاهیم مشخص شد، 

 .شود ی تلقی میساز برنامهین رکن و قدم اول تر مهم« کل و اولویت مردمو تعیین مش

قطعی، بلکه حساسیت توجه به آن از  تنها نهمردمی در رسانه  ها، امکان پایش  با توجه به استحکام پاسخ 

ت به دادن هویت جدید به مردم و ایجاد حس قراب»دهندگان  به قول یکی از پاسخ ؛ واهمیت باالیی برخوردار شد

، اصل «ساز نظارت از ایده تا دیده متناسب با مصلحت بینی ینهزمحس تعلق مردم، »از جانب رسانه و نیز « مردم

بر . «ای نظارت کنند توانند بر هر برنامه لذا مردم به لحاظ فنی، عقالنی و منطقی می». شود تلقی می یساز برنامه

ها  بر سیمای جمهوری اسالمی ایران از مجموع پاسخ« میمرد یش پاامکان قطعی »اساس مفاهیم مربوط، مقوله 

 .در پژوهش ایفاد شد

 

 مردمی بندی فرآیند پایش  مراتب و تقسیم 

تر و البته  گویان مراتب نظارت را در قبل و حین و بعد از پخش تقسیم کردند که شاید دقیق برخی از پاسخ

مثال، یکی از  طور به. نمود نتایج پایش را برجسته میمردمی ارزش و   ید پایشتائیرمستقیم عالوه بر غ طور به

ها و اثرات بعدی را مردم  توانند نظارت کنند اما بعد از پخش، بازتاب مردم می»: مدیران ارشد تلویزیون گفت

قسمت داشتیم نظر  222های بیش از  کنند، البته در حین پخش هم رسیده طوری که تولید سریال نظارت می

 .«های بعدی تأثیر بیشتری داشت مردم روی قسمت

قبل »ترتیب که سیر نظارت  ینا بهکنندگان در پژوهش بود،  مشارکت توجه قابل  نکته: تعریف فرآیند نظارت

. خواهد بود« برای کارهای آتی مورداستفاده، حین و بعد از پخش ها برنامهاز پخش، کمک کردن به بهتر بودن 

دانستند که  لف شروع نظارت مستقیم مردم را در حین و بعد از پخش میبه دالیل مخت دهندگان پاسخبخشی از 

ترتیب که مردم در حین و بعد  ینا به. مردمی در کل فرآیند خودنمایی خواهد کرد در ادامه و با صرف زمان، پایش 
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مختلف  های  بخشتواند پایه و مبنای  یمنظرات مردم »کنند که در ادامه  یماثری را نظارت  بازتاب از پخش

 .«محتوا باشد

های مردم است، اصلی بود که  اهتمام به تحلیل مطلوبیت درواقعاما فرآیند پایش قبل از پخش برنامه که 

مردمی قبل از پخش، بسیار مهم و البته   ظرافت پایش. یکی دیگر از کدهای باز این بخش ایفاد شد موازات به

. به آن پرداخته خواهد شد مفصالًها در ادامه پژوهش  به پاسخاست که حسب حساسیت و البته با توجه  توجه قابل

مردمی در سه  ی پایش بند طبقهی سیما، ها برنامهمردمی  یش پا، عالوه بر امکان ها دادهلذا با توجه به تحلیل 

 .مرحله قبل از پخش، حین و بعد از پخش انجام شد

 

 مخاطرات پایش قبل از پخش 

درک این  وبا مالحظاتی همراه است  از پخشسه مرحله قبل، حین و بعد بندی فرآیند نظارت در  یمتقس

های پژوهش ایجاد  شده، درک منظم و مناسبی در ادامه تحلیل یافته ارائهمالحظات که خود در قالب کدهای باز 

 .خواهد کرد

 و البتهین بندی فرآیند نظارت مشهود بود و شروع نظارت مستقیم مخاطب را ح یمتقسدر  ها در پاسخآنچه 

 .شود کند، در وهله اول وجود مخاطراتی است که به آن اشاره می بعد از پخش عیان می

توان نظر همه مردم را برآورده کرد، بنابراین در جامعه توقع عمومی  ینمقبل از پخش، »در نظرسنجی 

امکان »و یا « حلیل شودکه باید امکان اجماع ت دهند یمدهند، بخشی نظر  ینمبخشی نظر  چراکهشود،  یمایجاد 

مثال در آثار نمایشی  طور به، ها برنامهدر برخی  مثالً: نظارت مردم در قبل از پخش وجود دارد با چند تهدید

یی جا  بهقرار است که چراغ خاموش طی مسیر کند تا  ها پروژهتوانیم کار را لو بدهیم و اینکه بسیاری از  ینم

بحث نظارت »و « مطلوب نمود، لذا سختی زیادی قبل از پخش وجود داردی بردار بهرهبرسد که بتوان از آن 

اینکه ممکن ]قبل از پخش به دلیل  [لذا]نوعی پنجاه به پنجاه باید پیگیری کرد،  بحثی حساس و دقیق است و به

از  نتوا حین و بعد از پخش می[  کار را در معرض نظارت قرار داد، لیکن]شود  محتوای آن فاش گردد نمی[ است

پذیری نظارت مردمی، قبل از  کنندگان در پژوهش، امکان به باور برخی از مشارکت. «استفاده کردمخاطب  نظر

یافته اعالم نظر نمایند،  سازمانهایی موضوعی و  یبند دستهیی از افراد مطمئن که حسب ها گروهپخش، با 

 .یر خواهد بودپذ امکان

ارائه شد، تحت مقوله   ها به همراه فرازهایی از آن از مصاحبه مجموع مواردی که بر اساس مفاهیم مستخرج

ی پایش نوع به، کنندگان مشارکتتعدادی از . ی گردیدبند دسته« های پایش قبل از پخش مخاطرات و فرصت»باز 
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ای برای کم کردن مخاطرات پخش  غیرمستقیم قبل از پخش را در مقابل پایش مستقیم، در مقام فرصت و شیوه

 .امه قلمداد کردندیک برن

ایجاد فرصت تعامل و اعتماد عمومی به رسانه، از مسیر مشارکت مردمی، زمینه کاهش مخاطرات پخش 

اتفاق قطع درختان خیابان ولیعصر تهران »با ذکر مثال  کنندگان مشارکتیکی از .  آورد یک برنامه را به وجود می

با ایجاد « »ی از طریق مشارکت مردمساز یدادروخبر و های مردمی به عمل شهرداری تهران، مهندسی  و اعتراض

های  را از ویژگی« مکانیسم اعمال نظرات در جهت ایجاد آمادگی و شناسایی نیروهای مقاوم و نیز آزمایش بازتاب

شود زهر یک کار  اوقات می بعضی»: نیز یکی از استادان چنین گفت یی دیگردرجا.  پایش قبل از پخش دانست

که « شوند باز می سازی یا ایجاد آمادگی یا حتی شناسایی نیروهای مقاوم و ذینفع بنابراین دست عادیگرفته شود، 

ها و مالحظات این مرحله  اند، اما جهت مخاطرات و محدودیت شمرده را مغتنمهمگی فرصت پایش قبل از پخش 

 .به ایجاد مکانیسم مناسب اشاره کردند

 

  یمردم  شیپابانک اطالعات 

فهم درست از »اشاره کردند و « یابی و طراحی یک برنامه یدهامخاطب در مرحله  نظر اعمال» برخی به

مردمی، اهمیت دادن و احترام به  یش پاگام اول در »ترتیب که  ینا به.  را اصل دانستند« های مخاطب مطلوبیت

بندی  یمتقسو با توجه به « تها و نظرات مردمی اس یابی و طراحی و بازیابی ایده یدهاخواست مخاطب در مرحله 

دهندگان  بر اساس نظر پاسخ. اشاره کردند« بانک اطالعاتی از نیازها و خواست مخاطب»فرآیند نظارت به ایجاد 

ین و بعد از پخش برای تولیدات بعدی و نیز در حبندی فرآیند نظارت  یمتقسگیری این بانک نیز بر اساس  شکل

درست عرف جامعه قبل از پخش و مطالعه دقیق  بافهملبته الزم است اعمال در حین پخش خواهد بود که ا

های مردم قبل از تولید از طرق مختلف و  بنابراین مطالعه مطلوبیت.  خواست مردم از غنای مقبولی برخوردار باشد

نظارت  مردمی به چرخه تولید و یش پاایجاد بانک مناسبی در ابتدای فرآیند تولید برنامه کمک شایانی است که 

 .در رسانه ملی خواهد کرد

این الگو به سه  ،«های سیمای جمهوری اسالمی ایران مردمی برنامه  الگوی پایش»بعد از تائید امکان وجود 

ها از حین و بعد از  شود که به باور خبرگان، پایش مستقیم برنامه یم میسبخش قبل و حین و بعد از پخش تق

یرمستقیم مردمی شامل غهای پایش قبل از پخش، پایش  البته فرصت پخش امکان یافته و حسب مخاطرات و

یرمستقیم و بازتاب نظرات مردمی در حین و بعد از پخش برنامه، غهای پایش  پایش گروهی از نخبگان و نیز داده

 .اردبانک اطالعاتی مناسبی ارائه کرده که برای تولیدات آتی رسانه و نیز اصالح رویه حین پخش کاربرد اساسی د
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 ی رسمی نظارتی سیماها هیالی در ریقرارگی نظارت و بند طبقه -2

در ساختار  ازیتغییرات موردنیاناً احخواهد بود؟ و  مؤثرهای نظارتی رسانه  مردمی چگونه در الیه یش پا

 اند؟ کدم یمردم  شینهادهای نظارت و ارزیابی برای اجرای الگوی پا

اصیل اسالم ناب  اصل. 2: م در رسانه ملی را اینگونه معرفی نمودندبخش، مبنای سالمت پیا 6در ها پاسخ

 .«عرف اجتماعی. 6های سازمان و  اصول حاکم بر سیاست. ۹اصل نظام جمهوری اسالمی، . 1محمدی، 

مستقیم و  دهندگان پاسخکه  شود عرف جامعه یکی از شئون نظارتی برتر در صداوسیما تلقی می

یان باب و ها دانستند مردمی در همه الیه  یشپاگیری  تند و مراعات آن را دلیل جایید داشتأک بر آنیرمستقیم غ

 در چارچوباثرگذاری « کند چه چیزی پخش شود یا نشود عرف و بایدها و نبایدها مشخص می»این جمله که 

 .های نظارتی را مشخص کردند الیه

جامعه توجه نموده و اهتمام جدی  در پژوهش نیز غیرمستقیم به بحث عرف کنندگان مشارکتبرخی از 

سازی  گذاری برنامه معیار اصلی سیاست»با این مشخصه که . نسبت به میل و نیاز و مصلحت مخاطب نمودند

فهم ذائقه »و « توجه به میل و نیاز مخاطب»و « سازی است نظر مردم رکن رکین برنامه»و « مردم هستند

از اصول اصلی تولید و « خواست مخاطب و اعمال آن در همه مراحل توجه رسانه به میل و نیاز و»و نیز « مخاطب

 .شود غیرمستقیم به عرف جامعه اشاره می ؛ کهنظارت و پخش برنامه است

مردمی نخواهند   یشپاهای رسمی نظارت صداوسیما تضادی با الگوی  الیه تنها نههمچنان که اشاره شد 

های  های رسمی نیست و چون همه الیه نیاز به تغییر ساختار الیه بنابراین؛ داشت بلکه مکمل هم نیز خواهند بود

ها  دهند، الگوی پایش در همه الیه نظارتی مبتنی بر چهار شاخصی که در باال ذکر شد عملیات نظارت را انجام می

 :افتد ق میاگر پیام بر این اساس انتقال پیدا کند دو اتفا» شوندگان مصاحبهکند و به تعبیر یکی از  خودنمایی می

 «.شود اطمینان مردم بیشتر می. 1پذیرد،  رسانه از مردم نقد می

 

 ها مشارکت و درگیری و استمرار حضور مخاطب در پایش برنامه -3

و درگیری و استمرار  مردمی یش پادر ادامه پژوهش و در قدم بعدی چگونگی مشارکت مخاطب در اجرای 

ها، نویسندگان به سمت دو  بین پاسخ ا فراهم مطرح شد، لذا ازحضور مخاطب متناسب با شأن نظارتی در سیم

 .هدایت شدند که در ادامه به آن اشاره خواهد شد کدباز
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 توجه به میل، نیاز و مصلحت مخاطب 

با  هرکدامدهندگان بود و  و تمرکز عمده پاسخ موردبحثدیده شدن مخاطب، این مفهوم به انحا مختلف 

شود که در  اگر مخاطب تأثیر نظرات را در برنامه ببینند باعث می»ترتیب که  ینا بهند تعابیری روی آن اصرار داشت

های تلویزیون به باور  دیده شدن مخاطب در برنامه. «فرآیند تولید پیام سهم داشتند و مشارکت جدی نماید

به تعبیر .  کند ییی مخودنما« میل، نیاز و مصلحت مخاطب»کنندگان در پژوهش، برمدار توجه به  قاطبه شرکت

رسانه قرار  موردتوجهای است که باید  شکست انحصار رسانه و شناخت مخاطب نکته»دهندگان  یکی از پاسخ

گذاری را  یاستسسوم  مردمی یک برمبنای میل نیاز و مصلحت، پایش »گویان،  ، به تعبیر یکی دیگر از پاسخ«گیرد

، «ردم و تشخیص نیازهای آنی و آتی نگرش کارشناسیهای م توجه به دغدغه»طرف دیگر  از« شود شامل می

باید مخاطب شناسی و ذائقه سازی صورت پذیرد و صرفاً بر اساس ».  ها به آن اشاره شد ای بود که در پاسخ نکته

« نگاری صورت یابد و تنوع مطالعات مخاطب شناسی انجام شود ای نشود بلکه مطالعات مردم تحقیقات پرسشنامه

های اجتماعی، در حقیقت پارامترهای  های او بر اساس فعالیتش در شبکه ها و فعالیت مندی القهمجموعه ع»تا 

توان مجموع معیارها را استخراج کرد تا عیار مناسبی از خواست  و بر مبنای آن می« شود مربوط به شخصیت ارائه 

 .حاصل شودمخاطب 

و اعمال آن در  نیاز و مصلحت مخاطبیددارند دریافت میل، تأکدهندگان بر آن  آنچه عمده پاسخ

بیند در حقیقت خود را دیده و گرایش و پیگیری و درگیری او  مخاطب آنتن را می که یزمانسازی است که  برنامه

 .شود و نقد برنامه فراهم می اظهارنظربیشتر از پیش شده و زمینه  مراتب به

 

 هاجذابیت و هنرمندی در ساخت برنامه 

ی و ساز یردرگاساسی  از عواملها یکی  و عنصر جذابیت و هنرمندی در ساخت برنامهالزام وجود عامل 

مردمی تلقی شد، نویسندگان در کدگذاری محوری همگی کدهایی را که این ویژگی  مشارکت مخاطب در پایش 

ند مستندها و آورد؛ مان محتوای برنامه درگیری به وجود می». ی کردندبند دستهکردند زیر این مقوله  را بیان می

محتوا در آینده ساالر خواهد بود محتوا در کنار جذابیت و هنرمندی و مشارکت »و یا « سازی جذابیت در برنامه

برخی دیگر نیز با آوردن . «مردمی است مردم باید درگیر شوند سرگرم شوند یش پامردمی شرط الزم 

می بر اصل جذابیت و انتقال هنرمندانه پیام اصرار های خندوانه و دوره هایی چون برنامه هایی از برنامه مصداق

شود با نیاز، اینجا عامل  دهد مساوی می مخاطب مطلبی ارائه می»یان ب باکنندگان  یکی از مشارکت. داشتند

شود، مانند اینکه شاید برای مردم شعر اولویت نباشد اما در برنامه مشاعره اتفاق افتاد،  جذابیت و درگیری مهم می

در این مورد . «قت هر حرف مردم نباید مستقیم تبدیل به تغییر شود، باید پردازش شود و بعد اعمال شوددر حقی
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باید مخاطب شناسی و ذائقه »: گیرد ی صورت میذائقه سازی نوع بهو  شده انجاممحتوا و جذابیت پرداخت  بر بستر

نگاری صورت یابد و تنوع  مطالعات مردم ای نشود بلکه سازی صورت پذیرد و صرفاً بر اساس تحقیقات پرسشنامه

نکته ذائقه سازی و درگیری مخاطب نیز عاملی است که باید به آن در . «مطالعات مخاطب شناسی انجام شود

 .ذیل جذابیت توجه کرد

 

 چگونگی دریافت نظرات مردمی متناسب با تعریف الگو 

آوری شده و از کدام  نه باید جمعحال این سؤال مطرح است که اطالعات و مجموع نظرات مردمی چگو

 بستر فنی باید استفاده کرد؟

های مرکز پژوهش و سنجش  پراکنده از تلفن، ایمیل، پیامک، نظرسنجی صورت بهملی  حاضر رسانهدر حال 

 .کند افکار صداوسیما استفاده می

که در این  گرفتهای ارتباطی سنتی و جدید جای ها و کانالپل دوطبقهدر  شوندگان مصاحبههای پاسخ

ها و ابزار مدرن مبتنی بر های مرکز سنجش و کانال های سنتی شامل تلفن، پیامک، نظرسنجیبندی کانال دسته

 .ی شدندگذار برچسبهای ارتباطی جدید  ای پل ی رسانهها پلتفرمهای اجتماعی و فضای مجازی و  وب و شبکه

استفاده از شبکه عمدتاًدید و قدیم را لحاظ کردند، اما های ارتباطی جاستفاده از همه پل شوندگان مصاحبه

قدیم  ابزاررا مورد تمرکز قرار داده و استفاده از  فناورانهشیپهای ارتباطی جدید با رویکرد های اجتماعی و کانال

یرد های اجتماعی قرار گ مکانیسم سنجش افکار باید روی شبکه»برای مثال  قراردادندرا در کنار ابزار جدید 

گردد به آیین و فرهنگ  البته برمی -های ارتباطی ها و پل همه امکان و در کنار آن( تغییر گرایش منطبق با آن)

مردمی مبنای عمل باید اینترنت باشد برای گرفتن بازخورد و اینکه هویتی از  یش پادر »و « ای کشور رسانه

نای باند، بستر را فراهم کنیم، البته دریافت از سایر کاربران مشخص باشد، ما با داشتن و در اختیار قرارداد په

 .«ها وجود داشته باشند جاها مانند تلفن

 طور بهدر کاربرد اول  :شیوه به انجام خواهد رسیددو  یههای جدید  تحلیل مفاهیم استفاده از کانال

های  برد دوم با استفاده از شبکهکنند و در کار ارائه می ها پلتفرمنظر و خواست خود را از طریق  انمستقیم، مخاطب

و با استفاده از علوم شناختی  تحلیل های معنایی و سمانتیک صورت گرفتهاجتماعی، مانیتورینگ و رصد عمومی 

های  با ارزیابی پروفایل مردم از طریق شبکه» مثالً. گردداستخراج میهای مخاطب و امیال ایشان  مطلوبیت

که البته  مانیتورینگ عمومی است نوعی در حقیقت این. «شود م انجام میهای مرد اجتماعی، تحلیل مطلوبیت

ها باید  از تمام پلتفرم»و نیز « های اجتماعی شبکه»: خورد ها به چشم می فناورانه نیز در این پاسخ رویکرد پیش

با توجه به  لذا« گری انجام داد توان غربال تر می منحصر به ابزار جدید شود چراکه راحت»و « استفاده نمود
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بندی ابزار جدید دو  شد که در تقسیم تمیز دادهکدگذاری و تبیین مقوالت و مفاهیم دو نوع کانال سنتی و جدید 

از هم ( های جامع شناختی رصد و مانیتورینگ عمومی و تحلیل منظور به)یرمستقیم غبخش استفاده مستقیم و 

 .دگردی تفکیک

 

 یمردم  شیپانحوه تجزیه تحلیل اطالعات  -4

و تجزیه تحلیل اطالعات محل بحث است، چراکه حجم بسیار باالیی از اطالعات از سه  تجمیعحال نحوه 

بنابراین با .  است آمده دست بههای سنتی و جدید در قالب دو بعد مستقیم و نیز مانیتورینگ عمومی  بستر کانال

، «نظام جامع بازخورد» باز کدقوالت سه شوندگان و تحلیل مفاهیم و استخراج م های مصاحبه توجه به پاسخ

. ایفاد شد« مانیتورینگ عمومی و استفاده از دانش شناختی»و « هاداده لیوتحل هیتجزتشکیل کارگروه تخصصی »

بر بستری طولی، ذیل نظام جامع  دهیتن درهمهم وابسته و  به شدت بهالزم به توضیح است که این سه مقوله 

 .شوندتعریف می

 

 مع بازخوردنظام جا 

یرمستقیم به نبود سیستم جامع بازخورد در سازمان اشاره و اولین قدم را ایجاد غها، مستقیم و  عمده پاسخ

نظام بازخورد سازمان باید اصالح شود و »: مثال انتقاد از ساختار فعلی طور بهچنین ساختاری در رسانه دانستند، 

های مختلف دریافت  بازخورد مردمی هستیم، سازمان بخشما فاقد تحلیل »و یا « نظام جامع شود تبدیل به

ها برگردد و بخشی  گیری ها و تصمیم گذاری یل کند که باید منتج به سیاستو تحلکند اما جایی برای تجمیع  می

که اطالعات نظارتی  بازخورد جامع در سازمان وجود ندارد درصورتی»و نیز « گویی کند باید برای مردم پاسخ

نظام جامع بازخورد رهنمون شد، بر این اساس نظام  کدبازها، ما را به سمت  وجود این نوع پاسخ.  «وجود دارد

ایجاد تشکیالت تحلیل و بازخورد متناسب با ساختار سازمان از طریق اصالح و متمرکزسازی  جامع بازخورد با

و سنجش مداوم و منظم نیازها و های ارتباطی رسانه و ایجاد سامانه جامع تجمیع و مانیتورینگ عمومی  شماره

کاوی را مستقر و با  میزان رضایت مردم و پوشش کامل و جامع جامعه آماری، مکانیسم مباحث مهندسی داده

گذاری و تصمیم سازی الزم را مشخص  برپایی تشکیالتی برای مطالعه و اجماع جهت تحلیل نظرات و سیاست

 .ندک مردمی ارائه نقش می یش پابودن سهم و مرز 

کاوی  ها نیاز به مهندسی داده ها و پیامک مثال از تماس طور بههای دریافتی  بر این اساس از اطالعات و داده

های مهمی از نظام جامع  اما بخش؛ گیرد های مرتبط خروجی آن در اختیار قرار می دارد که با فرمول و سامانه

ینگ عمومی و نیز تشکیالت تحلیل نظرات و مردمی مشتمل بر سامانه مانیتور یش پابازخورد در الگوی 
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که حسب حساسیت و نیز و جود مفاهیم و مقوالت متنوع در این حوزه محقق را به کدهای باز  گیر است تصمیم

 .ها پرداخته خواهد شد دیگری رساند که در ادامه به آن

 

 مانیتورینگ عمومی و استفاده از دانش شناختی 

می و استفاده از دانش شناختی در جهت شناسایی میل و نیاز مخاطبان بحث دیگر رصد و مانیتورینگ عمو

دیگر، مانیتورینگ عمومی  سؤاالتاهمیت این موضوع به حدی بود که حاضرین پژوهش در پاسخ به . بود

بر اساس متغیرهای جامع شناختی و »برای مثال . پرکاربردهای اجتماعی و استفاده از دانش شناختی را  شبکه

درصد گفتند  40نامه باید ببینیم در راستای اهداف خود بوده، مثالً برنامه چارسوی علم اگر مردم عادی اهداف بر

باید تیمی متشکل از کارشناسان، . خورد باید ناامید نبود بلکه در حوزه مخاطب خود باید بحث شود به درد نمی

 «زیابیگران و کارشناسان ار کنندگان، مسئوالن شبکه و گروه و تحلیل تهیه

های اجتماعی و هدایت برنامه به سمت  های مردم از طریق پروفایل ایشان از طریق شبکه استخراج مطلوبیت

 بلندمدتمدت و  یانمو  مدت کوتاههای  های رصد شده و استفاده از برنامه آن و نیز انطباق عملکرد با مطلوبیت

های پنهان تمایالت و نظرات  عه و شناخت الیهسنجش مبتنی بر علوم و دانش شناختی با اخذ نظر نخبگان جام

وتحلیل خروجی  یهتجزتوان عصاره  های اجتماعی را می های نظارتی شبکه مخاطب با تمرکز بر تدوین استراتژی

کاوی و  های شناختی، جدا از سایر مباحث داده ها و روش گیری از شیوه بهره. های اجتماعی دانست شبکه

های مستقیم نظرات از  و انطباق دریافت جمع آوریای مطمئن و دقیق در  ها، شیوه بندی اطالعات و داده دسته

 .ی مناسبی برخوردار استو غناخواست مردم خواهد بود که از اعتبار  و فهم

 

  هاداده لیوتحل هیتجزتشکیل کارگروه تخصصی 

یابی تا  یدهاختلف از شوراهایی تشکیل شود که بر اساس مراحل م استخراج بایدبرای »وجود جمالتی چون 

تولید و تولید و پخش با توجه به نوع تیپ و ساختار برنامه و ساختار شبکه این مسئولیت را تقبل  طراحی و پیش

در حقیقت ... کنندگان و کارشناسان و مجریان و مدیر گروه معارف، تهیه: های معارفی نمایند، مثالً در حوزه برنامه

افراد متخصص »و یا « ا، خروجی آن در شورای مذکور قرار و تحلیل گیردآوری اطالعات و دیت پس از جمع

مهم این »و یا « ربط های ذی های مختلف از حوزه ها از گروه بندی برنامه ها با توجه به دسته بنشینند و ترکیب آن

هایی از  هکه نمون« است که نظرات مختلف گرفته شود، شوراهای مختلفی داریم، شوراهای تخصصی تحلیل نمایند

نمود،  ی از مفاهیم و مقوالت که به کارگروهی خبره اشاره میتوجه قابلهای حاضران در پژوهش بود و حجم  پاسخ

 .ها رساندوتحلیل داده یهتجزتشکیل کارگروه تخصصی  عنوان بهمحققان را در فرآیند استخراج مقوالت باز 
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تباطی قدیم و جدید و نیز دانش شناختی در اختیار های ار ها و اطالعات حاصل از کانال بر این اساس داده

سازی ایجاد  گذاری و تصمیم یاستسگیرد، این کارگروه برای اجماع جهت تحلیل نظرات و  گروهی خبره قرار می

گذاران  یاستسیران و گ یمتصمکه این شورا را  شود که متناسب با موضوع و ساختار هر برنامه اعضایی دارد می

یکی از . صلی ساخت برنامه، مدیران و نیز کارشناسان ارزیابی و نخبگان دانشگاهی هستندرسانه، عوامل ا

گروهی که جمع شوند »هم با این مضمون که  شوندگان البته به آسیبی در این کارگروه اشاره کرد، آن مصاحبه

سال  02االی یک خطر بسیار بزرگ هست و آن اینکه ظرفیت فکری سنین مختلف متفاوت است، اآلن نوعاً ب

راه دقیق مه بانک داده و انسان الگوریتم است و مخاطب موافق و . هستند باید متناسب بامغز و تفکر جلو رفت

که البته خود نیز طریق صالح را مطالعات جامع شناختی دانست که البته « شود همراه با برنامه شده و پیگیر می

گردید؛ اما به نظر نگارندگان در ترکیب  مطرح باز کدیک  عنوان بهدر پژوهش سایرین به آن اشاره کردند و 

 .ین دغدغه را برطرف کردرسانه اتوان با دعوت نخبگان صنفی آشنا به  کارگروه می

 

 ی در سیمامردم  شیپاموانع اجرای  -5

 چه موانعی درراه ایجاد این نوع الگو و سیستم ممکن استدر ادامه سؤالی ذهن محققان را درگیر کرد که 

گویان به  عمده پاسخ. «یک روش است  مانعی وجود ندارد، این»: دهندگان گفت یکی از پاسخوجود داشته باشد؟ 

. و به دست آوردن کدهای باز، در ذیل سه مقوله جای گرفت جمع بندی مفاهیمکردند که در  مورداشارهچند 

 .یم کردندمستقها صریح و مشخص بود و به خود مفاهیم اشاره  جنس پاسخ

ساختار سازمان پهن و بدقواره و مانع جدی است و »: رو بودیم ها با این فرازها روبه در توضیح کدگذاری

و « شود، پهن بودن سازمان مزید بر علت است و منافع ذینفعان و عدم توجه به رصدها باعث هرز شدن نظرات می

سازمانی مهم  در مدیریت تحول، فرهنگ»و نیز « سازی و وحدت مدیریت در ابالغ نظرها یکپارچه» :فرازی دیگر

ویکی از مدیران ارشد « سازمانی و آموزش کارکنان و مقاومت ساختاری های مدیریتی و فرهنگ است و البته پست

برای بعضی  داشتن یارمعآییم،  بعد هر چه جلو می به 2۹۱2 از سال»: سابق سازمان با نگاهی انتقادی گفت

نیروی انسانی و فرهنگ و باورهای سازمانی و  -ار داشته باشد، ضعف مدیرانخواهند معی شود و نمی مشکل می

نماید، با تمیز دادن و تمرکز در  دهنده در ادامه منظور از معیار را مشخص می که پاسخ« ...شاید فرهنگ مادر

بینی شد و  لی پیشموانع احتما عنوان بهی سازمان فرهنگساختار سازمانی و  دو کد بنیاد پردازی داده فرآیند نظریه

در سومین کد  عنوان بهای اشاره کردند که با توجه به تعدد آن  البته برخی دیگر نیز به موانع مدیریتی و سلیقه

مردم  کردن یداربکنند ماهیت رسانه  ها تصور می ترین مشکل دید متولیان رسانه است، آن مهم». نظر گرفته شد

سان متولیان فکر کنند که هر دو اشتباهی بزرگ است در حقیقت اصالح  شوند که به است و مردم زمانی بیدار می



 21  ...سپاری طراحی الگوی عملیاتی جمع 

 

 

البته « یا رسانهبسته نگاه کردن مدیران »و یا « تفکر قدم اول است و همه مردم را در دایره مخاطب رسانه ببینیم

انین یح قوو صرها به تبیین منشور رسانه که اشاره غیرمستقیم به مشخص کردن واضح و روشن  برخی از پاسخ

 .ی و مدیریتی را برطرف کندسازمان فرهنگبود اشاره نمودند تا هم ساخت سازمان را تعریف کند و هم موانع 

 

 تعارضات احتمالی و نحوه حل آن -6

ها، مواردی مطرح شد که تعارضاتی بین خواست مردم و رسانه نام گرفت، این مسئله در  در انجام مصاحبه

. 1تولیدکننده . 2: کنند در تولیدات هنری چهار گروه ارزیابی می»: طور مثال هب. سنجی اولیه هویدا شد امکان

 «مخاطب، لذا همیشه نظر مخاطبین با کارشناسان یکی نیست، مثالً جشنواره فجر. 6کارشناسان . ۹سازمان 

 توان نظر همه مردم را حوزه فرهنگ طیف بسیار رنگی است، نمی»: و در ادامه این مسئله مطرح شد که

دهند، حاال چند اتفاق احتمال  دهند، بخشی نظر می شوند، بخشی نظر نمی برآورده کرد پس بنابراین متوقع می

دارد امکان اجماع، ناچار به حذف یکی، یکی مسلط، امکان همگرایی وجود دارد ولیکن اشتراکات محدود است، 

دهندگان ذهن  این فراز از کالم یکی از پاسخ« بحث تعارض باید قبالً رسیدگی شود»: و یا« تعارض به وجود میاید

 .در پژوهش مطرح شد کنندگان مشارکتپژوهشگران را درگیر و این مسئله با سایر 

 

 تمهید هنری و اقناع مخاطب 

را پرداخت هنرمندانه و عامل  حل راهدانستند،  شوندگان وجود تعارض را طبیعی می برخی از مصاحبه

برد  نحوه آموزش و ترویج پیام و ارائه پیام و هنرمندی تعارض را از بین می»: دسازی دانستن جذابیت در برنامه

آید، برخورد با طرز  ، هیچ تعارضی بین مردم و نظام به وجود نمی(مثال مقایسه سریال شهرزاد و معمای شاه)

هدای غواص که برای مثال در حوزه دفاع مقدس تولید کلیپ ش.  تفکر قدیمی مدیران در نحوه انتقال پیام است

تلویزیون اگر »و یا « ای نیست های مونولوگ که اصالً رسانه چند تا جوان ساختند را مقایسه کنید با مصاحبه

ای داشته باشد با رویه  دهد، برای اقناع مردم رویکرد حرفه حرفه گرایی را در نظر بگیرد در هرزمانی جواب می

تعارض همیشه به این دالیل است، آسیب فعلی ناشی از . تای بودن و هنرمندانه عمل کردن اس مناسب، حرفه

بنابراین با توجه به حجم مفاهیم مرتبط مقوله پرداخت هنرمندانه مطرح شد؛ اما .  «ای گرایی است عدم حرفه

یرمستقیم به نحوه انتقال غبرخی در پژوهش به تمهید اشاره کردند که با توضیح آن و به کار بردن کلمه اقناع، 

ای را فراهم  بخشی از آن این است که تعارض را بپذیریم تا حدی بد نیست، خود زمینه»: شاره کردندپیام ا

موظف به قبول صددرصدی به میل »و « .نماییم، تمهیدی باید صورت گیرد مصداق به مصداق متفاوت است

فع این تعارض سازمان برای ر»و  «عنوان رسانه اقناع و موج ایجاد شود مخاطب نیست، تمهید نیاز است که به
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نکردن موضوعی  پخش یی که صالح،ها در زمانهوشمندانه باید کوتاه بیاید، یعنی هم کوتاه بیاید هم نیاید، بلکه 

در حقیقت . است در ظاهر نشان دهد به موازین نظارتی مردمی احترام گذاشته مادر عمل هوشمندانه عمل کند

یکی از  عنوان بهتمهید هنری و اقناع مخاطب  باز کدیل در مفاهیم، بعد از تحل« هنر در انتقال مخفی پیام است

 .ای نمود پیدا کرد راهکارهای رفع تعارض با رویکرد حرفه

 

 ای تدوین پروتکل رسانه 

هایی داریم، تعامل باید  برای هر کار اساسنامه نیاز است، چارچوب»: ها مواردی مطرح شد در طول مصاحبه

ای باید تدوین شود، قوانینی نداریم باید با همراهی اساتید ارتباطی وضع شود  رسانهمنشور »و یا « درست باشد

کنندگان به تدوین قوانین مصرح و روشن که حدود عمل و نیز تبیین  مشارکت« که در این موارد تبیین شود

 باوجودعمل کردن  ای رسانه و هوشمندانه ی پشتیبان مسیر و رویکرد حرفهنوع به ؛ والزامات رسانه را مشخص کند

 .بینی و اعالم طریق شود اصرار داشتند های مختلف تا حد امکان پیش تمهیدات مختلف با توجه به مصداق

 

 گیری نتیجه

است و مراتب آن  پذیرامکان اًهای پژوهش حضور مخاطبان در چرخه نظارتی تلویزیون قطع بر اساس یافته

های  شود که حسب مخاطرات احتمالی قبل از پخش با نمایش به سه بخش قبل، حین و بعد از پخش تقسیم می

ها،  استفاده از بانک اطالعاتی تشکیل شده در حین و بعد از پخش برنامه با و نیز خبگانمحدود برای جمع ن

عرف اجتماعی یکی از شئون نظارتی عمده در  ازآنجاکه. خواهد شد آشکارها و ظرایف خواست مردم  مطلوبیت

های رسمی نظارت خودنمایی خواهد کرد و با نمود  ی پایش مردمی از باب عرف در همه الیهاحتر بهسیما است، 

ها، مشارکت حداکثری مخاطب در پایش مردمی  میل و مصلحت و نیاز مخاطب و البته هنرمندی در ساخت برنامه

های اجتماعی  رسانه)نوین  و...( تلفن، پیامک و)های ارتباطی سنتی  فراهم خواهد شد، با استفاده از کلیه کانال

 طور بهیرمستقیم نظرات دریافت و با ایجاد نظام جامع بازخورد همه خواست مخاطب، غمستقیم و  صورت به...( و

ای الزم موانع و  یت با ذکاوت و ایجاد پروتکل رسانهدرنهاگیرد و  بندی قرار می متمرکز مورد تحلیل و شاخص

 .دتعارضات احتمالی نیز برطرف خواهد ش

آنچه در این تحقیق خودنمایی کرده بدیع بودن موضوع و نیز نحوه پرداخت و استفاده از مفهوم 

سپاری ارائه شده بودند و یا در  ها در باب تعریف و واکاوی خود جمع که سایر پژوهش سپاری است، چنان جمع

بنابراین در پژوهش .  خته بودندحوزه رسانه به مباحثی چون تولید محتوا و تهیه خوراک جهت تولید برنامه پردا

حاضر با نگاهی تازه به فرآیند نظارتی در سیمای جمهوری اسالمی ایران، مخاطب در این فرآیند با استفاده از 
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ای نظارت الزم،  سپاری و در ذیل پایش مردمی شریک و سهیم شده و عالوه بر سد انحراف لحظه تکنیک جمع

با توجه به شاخص  شود یم در پایان پیشنهاد.  کند ه رسانه افزایش پیدا میمیزان اقبال و اعتماد عمومی نسبت ب

 یداتو سفارش کارها و تول ءارتقا یبرا یها، شاخص برنامه یمردم أییدفاکتور ت یما،س یعرف در چارچوب نظارت

فراهم  کنندگان یهته یا حرفه یبند ها و البته انتظام و مرتبه برنامه یاعتال ینهتا زم ارائه شودسازان  به برنامه یآت

بر وب با  یمبتن هایو ابزارمجازی  یو فضا یاجتماع یها تمرکز بر شبکه شود یم یشنهادپهمچنین  . شود

کارگیری در  به منظور آن به یجصورت مداوم اجرا و نتا ها به شبکه ینا یو رصد عموم یلو تحل فناورانه یشپ یکردرو

 .شودمند   نظامهای نظارتی سیما  سیستم

                                                           


:پینوشت
 

2. Howe 

1. Robinson 

2. Whitla 

2. Race 

2. Brabham 

2. Affairs 

2. Schuh, Klappert & Saxler  

2. Monitoring  

2. Media Monitoring 

23. RSS  

22. FTP 

21. CyberAlert 

22. Betamax 

22. VHS 

22. Bose 

1. Dutka 

22. Stoffels 

22. Carey 

22. Reyes 

13. Geisler, Willard, & Whitworth  
 .است مقوالت زیر و مفاهیم از شدهحاصل  باز مقوالت شده داده نمایش برجسته صورت به و گیومه در که عباراتی 12
 .است ها پاسخ از برآمده مقوالت و مفاهیم برجسته عبارات 11
 .است شوندگان مصاحبه جمالت مطابق عیناً گرفته، قرار گیومه داخل که عباراتی 1۹
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