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 چكيده

دهد كه به  نشان مي، بزرگساالن به نسبت تلويزيون از نوجوانان و كودكان برابري چندين اثرپذيري
در تربيـت نسـل آينـده، ايـن سـازمان نيـاز بـه         منظور باال بردن سهم سازنده سازمان صداوسيما

نوجوان دارد و اولـين گـام در ايـن مسـير،      و كودك سازي برنامه حوزه گذاري علمي در مشي خط
 صداوسـيما  سازمان گذاري مشي خط حاضر، وضعيت بازشناسي وضعيت موجود است. در پژوهش

  قرار بررسي مورد، 1393 تا 1383 هاي سال زماني دوره در، نوجوان و كودك سازي برنامه حوزه در
 و »بنياد بـا رويكـرد گليـزر    داده نظريه« پژوهش راهبرد براي پرداختن به اين مسئله از. گرفته است

 و گـروه  مـديران ، صداوسـيما  سـازمان  مديران با »يافته ساخت نيمه مصاحبه« داده گردآوري روش
مفهـوم و در   97كد،  477هش پژو حاصل. شده است استفاده نوجوان و كودك حوزه كارشناسان

، »هـا  مشـي  خـط  بـر  اي سـليقه  و ذهنـي  هاي اولويت تقدم«مقوله شامل مقوله محوريِ  14 نهايت،
 در كودك حوزه از غفلت«، »سياستي خأل« ،»ها مشي خط با اهداف و ها ارزش جايي به جا«هاي  مقوله
 گـذاري  مشـي  خـط  در اي جزيـره  عملكـرد « ،»كارآمد نظارتي ساختار نبود« ،»سازمان كالن سطح

 انتقـال  در صـحيح  گذاري ريل فقدان« ،»انساني نيروي تربيت عدم« ،»بودجه كسري فشار« ،»سازمان
 بيكـاري « ،»مخاطـب  ذايقـه  تغييـر « ،»افراطي محوري مخاطب« ،»ساختاري تغييرات« ،»ها  مشي خط
 ست.بوده ا» هدف و ضابطه بي ساالري ستاره« و در نهايت،» كودك كنندگان تهيه
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 مقدمه

هـاي جمعـي    در معرض رسانه اي سابقه و بي نحو گستردهبه  و نوجوانان كاندكوامروزه 
تلويزيـون در  ) و در ايـن بـين،   8 ، ص1378ترجمـه طباطبـايي،   (پسـتمن،   قرار دارنـد 

اعـم از  ها به چنان عضو مهمي تبديل شده است كه بسـياري از پـدر و مادرهـا،     ادهخانو
عنوان يك دايـه الكترونيـك اسـتفاده     فقير يا غني از تلويزيون به، سواد تحصيلكرده يا كم

در زمـره   كودكان و نوجوانان ولي بايد توجه داشت كه ).93، ص 1390، (باهنر كنند مي
پـذير   انعطـاف  وضـعيتي در  روند چراكه ميماعي به شمار هاي اجت پذيرترين گروه آسيب

 (پسـتمن، خوبي تكوين نيافته اسـت   هاي دفاعي ذهن آنان به هنوز سازوكار وقرار دارند 
 كودكان برابري چندين اثرپذيري). بنا بر آنچه گفته شد، 8، ص 1378 ترجمه طباطبايي،

منظور باال بـردن سـهم    هد كه بهد نشان مي، بزرگساالن به نسبت تلويزيون از نوجوانان و
گـذاري   مشـي  سازنده صداوسيما در تربيت نسل آينده، اين سازمان نيازمنـد نـوعي خـط   

محـور   انـداز  سـو، چشـم   نوجوان است كه از يـك  و كودك سازي برنامه حوزه علمي در
محور صورت پـذيرد. اولـين گـام در راه نيـل بـه       نحوي مسئله باشد و از سوي ديگر، به

حوزه است كه مقاله حاضر قصد  يتي، بازشناسي وضعيت موجود سازمان درچنين وضع
 پرداختن به آن را دارد.

پـذيرترين   ها و آسـيب  ترين مخاطبان رسانه كودكان و نوجوانان، از نظر كمي و كيفي، مهم
آنچـه در  ). امـا  21-22، صـص  1387رونـد (سـاروخاني،    اقشار در اين ارتباط به شمار مي

طـور متوسـط، تـا     يابد، كاهش سن شروع مشاهده در آنان، بـه  هميت ميحوزه كودكان ا
طور مشخص، اين طيف  است كه به هايي سازان به ساخت برنامه ماهگي و توجه برنامه نه

 ).2009، 2و هانسون 1دهند (اندرسون را هدف قرار مي

ـ       گر يا مربي مي عنوان تربيت رسانه، به ان تواند بـه فرصـت يـا ابـزاري در دسـت مربي
 و ازجملـه هـاي جمعـي    رسـانه  ). با اين حال، در كشور ما،1393تبديل شود (رحيمي، 

مشـخص   و و علمي در بـاب كودكـان ندارنـد    شده حسابگفتماني سنجيده، ، تلويزيون

                                                      

1. Anderson        2. Hanson  
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موفقيـت   .)6 ، ص1387(سـاروخاني،  هستند ي انچه نوع كودكدنبال تربيت  نيست كه به
 برخـورداري از  صداوسـيما، مسـتلزم  ر سازمان سازي كودك و نوجوان د در زمينه برنامه

حال مسئله پژوهش حاضر آن است كـه طـي   . اين حوزه استدر  هاي صحيح مشي خط
سازي كودك و نوجـوان   در حوزه برنامه صداوسيماسازمان گذاري  مشي دهه گذشته خط

ـ   از چه الگويي تبعيت كرده است و چه عواملي در آن به ايفاي نقش پرداخته ن اند. بـه اي
 اند از: عبارتپژوهش هاي  ترتيب، پرسش

سـازي كـودك و    در حـوزه برنامـه   صداوسـيما گذاري سازمان  مشي وضعيت خط. 1
 نوجوان چگونه است؟

سازي كودك و نوجوان مبتني  در حوزه برنامه صداوسيماگذاري سازمان  مشي خط. 2
 گذاري است؟ مشي خط علميهاي  الگواز  يك كدامبر 

 پيشينه پژوهش مروري بر ادبيات و

ــط ــي خ ــانه  مش ــذاري رس ــه گ ــط اي، زيرمجموع ــي اي از خ ــي و   مش ــذاري فرهنگ گ
 گــذاري عمــومي اســت.  مشــي اي از خــط گــذاري فرهنگــي، زيرمجموعــه مشــي خــط
انتخاب  ها كه حكومت كند يزي تعريف ميچ هر آنرا  مشي عمومي خط) 2013( 1داي
ون الگوهــاي مختلفــي بــراي ). تــاكن3(ص  دنــندهانجــام د يــا نــد تــا انجــام دهنــكن مــي
 ،نهـادي ، تـوان بـه الگوهـاي فراينـدي     گذاري ارائه شده است كه از ميان آنها مـي  مشي خط

، 2013بـازي (داي،   نظريـه ، عمـومي  انتخاب، نخبگان، گروهي، تدريجي جزئي ـ  ،عقاليي
آشـفته   بخـش،  )، رضـايت 7، ص 2012و همكـاران،   2)، تكثرگـرا (كـوكران  15ـ29صص 

و همكـاران،   3مرور تركيبي (هاولت )،156ـ 166، صص 1387پور،  (قلي(سطل زباله) 
لسـتر و اسـتوارت،   )، سيسـتمي ( 268ــ  271، صـص  1394ترجمه منوريان و گلشـن،  
 و مسـتقيم  اجتمـاعي  گيـري  تصـميم ، )118ـ 121، صص 1381ترجمه طبري و همكاران، 

) اشـاره كـرد.   52ــ 58 ، صص1381زاده،  اجتماعي (الواني و شريف و بحران، غيرمستقيم
هـاي مناسـب    الگـو و شـرايط تصـميم، از    وجه بـه اقتضـائات  تبا  بايدگذاران  مشي خط

                                                      

1. Dye       2. Cochran        3. Howlett 
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(الـواني و  گيرند ندر نظر  »بهترين الگو« طور مطلق را به الگويك  گاه يچو ه كننداستفاده 
 ).19 ، ص1381زاده،  شريف

ــط ــي خ ــه  مش ــي ب ــذاري فرهنگ ــه  گ ــي از زيرمجموع ــوان يك ــي   عن ــاي تخصص ه
 اسـالمي   جمهـوري   فرهنگـي   سياسـت   اصـول «گذاري عمومي، بر اساس سند  شيم خط

 و  تـدوين ،  تشـخيص  در امـور   متصـديان  و  نظـر مسـئوالن    اتفاق و  رسمي  ، توافق»ايران 
  مشـي  خـط .  اسـت   فرهنگـي   حركت در  الرعايه الزم  هاي يتاولو و  اصول  ترين مهم  تعيين

  هـايي  نشـانه  و  ميعال  مجموعه و  فرهنگي  كارگزاران  نمايراه  اصول  توان مي را  فرهنگي
  فرهنگـي   دسـتورالعمل   نـوعي ، ديگر  عبارت  به. دهد مي  نشان را  حركت مسير  كه  دانست

 از  اي سلسله  كه  است  اي معاهده  فرهنگي مشي خط  بنابراين،...   است  حركت روشنگر  كه
 و  فكـري  هـم  و بخشـد  مي  »رسميت« را  فرهنگي  تحرك  يك  فروع و  اصول و ها يتاولو
 وهـا   آرمـان  از  ملهـم   اسـت   ميثـاقي . كنـد  مـي   توأم  هماهنگي و  همكاري با را  جهتي  هم

 و  آينده  به  توجه،  امكانات و ها يتظرف  به محدود،  واقعيات و ها تجربه بر ناظر،  اعتقادات
 اسـت   گرفتـه  قـرار   اساسـي   قـانون   ذيـل  و  ظلّ در  حال هر  به  كه،  قريب و بعيد  اهداف
مشـي ارتباطـات    مشي فرهنگي، خط خط . در ذيلِ)1371، فرهنگي انقالب يعال ي(شورا

كـه بـه منظـور     سـت اي از اصـول و هنجارها  طبق تعريف يونسكو عبـارت از مجموعـه  
طيفـي  اند. چنين نگاهي، هم بنيادي و شـامل   هاي ارتباطي تدوين شده هدايت رفتار نظام

 ).1380وسيع است و هم مشتمل بر اقدامات عملي در يك طيف محدود (باهنر، 
يرنـده  دربرگاي،  گذاري رسـانه  مشي گذاري ارتباطات، خط مشي سرانجام در ذيل خط

 در هـا  رسـانه  كـالن  حاكم و ناظر بر هدايت كه است يكل راهبردهاي و هنجارها اصول،
تــوان گفــت؛  مــي . درواقــعظــام اســتشــده يــك ن يــينتعهــاي  راه دســتيابي بــه هــدف

در  را ابزارهـاي دسـتيابي بـه هـدف     و ها عالوه بر آنكه روش اي رسانه گذاري مشي خط
بـه ايـن ترتيـب،    . شـود  گيرد، شامل راهبردهاي دستيابي بـه ايـن اهـداف نيـز مـي      يبرم

 و »جامعــه مصــلحت«، »گذشــته تجربيــات«ســه عنصــر  اي رســانه گــذاري مشــي خــط
 .)171، ص 1390احمدزاده كرماني، (آميزد  هم مي دررا » نگري آينده«

 اي رسـانه هاي  پژوهشهاي الكترونيك در زندگي كودكان،  در كنار رشد سريع رسانه
هـاي   روش از ما هنوز از بسياري كه چنان اند اي داشته آهستهبسيار حركت  ها در دانشگاه
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 كنـيم  ودكان استفاده نمـي روي كبر ها  شده براي درك اثرات رسانه تحقيق جديد و اثبات
هـاي الزم در ايـن    به همين دليل نيز انجـام پـژوهش   .)2009، 2و زيمرمن 1كريستاكيس(

 رسد.   زمينه ضروري به نظر مي
هـاي كـودك و نوجـوان     گـروه   مشـي  خـط  بررسـي به در پژوهشي،  )1385( غندالي

كه ايـن  ست و بررسي كرده اپرداخته هاي مختلف  حوزهدر  دوم و پنجم ،هاي اول شبكه
انـد و در چـه قـالبي بيشـتر رعايـت       بيشتر مورد توجه بـوده  ،ها در كدام شبكه مشي خط
ايـن  بيشـتر بـه تحقـق     يـك  كـدام  ،ميان توليدات داخلي و خارجي همچنين در ؛اند شده
 در هـا  سياسـت  اسـت  گيرد كه بهتر پژوهشگر در پايان نتيجه مي .اند ها پرداخته مشي خط

 .تحقـق يابنـد   داخلي توليدات در بخصوص متفاوت، هاي قالب در و مختلف هاي شبكه
خصوص  ي درياهها و پيشنهاد ها، چالش به ضرورت) 1390در پژوهشي ديگر، صادقي (

پرداختـه و از موانـع   كشور  از براي ايرانيان خارج جم جامتقويت هويت ملي در شبكه 
مـرزي، رويكـرد    نهـاي تلويزيـوني بـرو    موجود در سازمان صداوسيما در زمينـه شـبكه  

منعطف و نظارت داراي سـوگيري را ذكـر كـرده اسـت؛ ضـمن اينكـه        ريزي غير برنامه
هـاي مـورد اســتفاده و    هـا و فنــاوري  ضـرورت بـازنگري مسـتمر در اهــداف، سياسـت    

ها را نيز پيشنهاد داده است. همچنـين   طرف در ارزيابي سياست گيري از نهادهاي بي بهره
 صداوسـيما در گذاري در سازمان  مشي ي فرايند خطها سيبآ)، 1391در پژوهش لبافي (

 توان مي ها آسيب اين ازجملهاند.  دهشبندي  طبقهاي و محتوايي  ساختاري، زمينه سه دسته
 نبـود  سـازمان،  داخـل  مـديران  از كـوچكي  طيـف  در كـالن  هاي سياست گيري شكل به

 بـه  مـديريتي  سـاختار  پايبنـد نبـودن   و سازمان سياستگذاري شوراي قوانين شفافيت در
در پژوهشـي ديگـر،    .كـرد  اشاره سازمان محيط به راجع كنوني هاي فرض پيش در تغيير

 بـر  حـاكم  يهـا  و ارزش گيري تصميم رويكردهاي و ها سياست اصول )،1386زجاجي (
 اساس نتايج پـژوهش مشـخص   بر. گرفته است قرار بررسي مورد سيما دو شبكه در آن

 تجـويزي،  رويكـرد  سـه  ميـان  از دو، شـبكه  در شـده  خـش پ هـاي  برنامه كه است شده
 در دوره زمـاني مـورد پـژوهش از    جمعـي)،  مصـالح  اسـاس  محور (بر مصلحت و محور نياز

                                                      

1. Christakis        2. Zimmerman 
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) 1391( پـور  سرانجام در بخشي از پژوهش مختاريان .اند كرده پيروي محور مصلحت رويكرد
 فرهنگـي  ظـام ن«حـوزه   پـنج ي فرهنگـي كشـور در   ها مشي خط اجراي بازدارنده عوامل
، »گـذاري فرهنگـي كشـور    مشـي  نظـام خـط  «، »كشـور  كالن سياستگذاري نظام«، »كشور

 اند. تحليل شده» نظام تعامل نظام فرهنگي و جامعه«و » جامعه (مردم)«
)، در مطالعـات خـود،   2011(و همكـاران   1هنـدرياني هـاي خـارجي نيـز     در ميان پژوهش

ا با تمركز بر تعامـل آن بـا دولـت، بـازار و جامعـه      ساختار، رويه و عملكرد تلويزيون كودكان ر
بـدون شـك    آنچـه اند كـه   مدني در اندونزي، طي چهار دهه گذشته تحليل كرده و نتيجه گرفته

طي چهار دهه گذشـته بـه صـورت تصـاعدي در تلويزيـون كودكـان انـدونزي رشـد داشـته،          
پـژوهش ديگـري نيـز     گرايـي بـوده اسـت. در    گرايـي و آرمـان   نوسانات دايمي آن بين تجارت

هاي تنظيمي تلويزيـون كودكـان در كشـور     مشي ) به سير تكاملي خط1987( 3و واتكينز 2كانكل
تـرين و   مقررات تلويزيون كودكان يكـي از برجسـته   اگرچهاند كه  امريكا پرداخته و نتيجه گرفته

سـيار كمـي   هاي ارتباطات در امريكا بوده است، تعـداد ب   مشي برانگيزترين موضوعات خط بحث
) 2008( 4اوسـي ـ ور  رسيده است. سرانجام   يبتصومشي واقعي و كارآمد در اين مورد به  خط

گيـرد كـه    هاي تلويزيون كودكان و تنوع محتوا در غنا، نتيجه مي مشي خططي پژوهشي پيرامون 
ـ  نتوانسته با گذار از انحصار رسـانه  در غنااي كودكان  هاي رسانه مشي خط اي  تكثـر رسـانه   ااي ب

و نهادهـاي   حـامي هـاي   و گـروه  رسانه صنعت بازيگرانبازار،  ساختار ،از اين رو؛ دشوهمگام 
 .گيرند هستند كه در مورد محتواي متنوع رسانه كودكان تصميم ميغيردولتي 

 شناسي پژوهش روش

انجـام گرفتـه اسـت. نظريـه      5بنيـاد  داده نظريـه  روش كيفيِگيري از  با بهره پژوهشاين 
) كه 2016، 7ستاكا دي و 6مند تحقيق است (والموري د يك رويكرد استقرايي نظامبنيا داده

) 2016 و همكـاران،  8بر مطالعه تعامالت انساني و فرايندهاي اجتماعي تمركز دارد (مليك
و هدف آن، عالوه بر كشف چيستي آنچه در يك بستر اجتماعي خاص در حـال وقـوع   
                                                      

1. Hendriyani        2. Kunkel        3. Watkins 

4. Osei-Hwere       5. ground theory   6. Valmori 

7. De Costa         8. Malik 
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، و 1ريكننـدگان در ايـن بسـتر اسـت (     است، چگـونگي حـل مسـائل از جانـب مشـاركت     
هـايي كـه تصـوير كـاملي از يـك       ه بنياد بر درگيريِ عميق با داد ). نظريه داده2016 همكاران،

هاي دانشگاهي پيشـيني   ازحد از يافته كنند، به جاي استفاده بيش پديده اجتماعي را روشن مي
اين ترتيـب، نظريـه حاصـل از     ) به2017و همكاران،  2در مورد آن پديده تأكيد دارد (مورفي

 ).2016، 3كنندگان است (الول هاي مشاركت نحوي عميق، برآمده از داده اين روش، به
بنياد رويكردهاي مختلفي مطرح شـده اسـت كـه از آن ميـان، در      در خصوص نظريه داده

استفاده شده است. اين رويكـرد مشـتمل بـر     4يابنده گليزر پژوهش حاضر، از رويكرد ظهور
جوهري (شامل كدگذاري باز و كدگذاري انتخابي) و كدگذاري نظـري  مرحله كدگذاري دو 

بـراي تلفيــق    يـزر گل در مرحله كدگذاري نظري،). 9ـ10، صص 2013، 5بوده است (امرسان
بدون تعيـين نحـوه پيونـد ميـان      ،را از كدهاي نظري هاي متعددي ، خانوادهجوهريكـدهاي 

و  كـرده اسـت (سـاغرواني   معرفـي   جـوهري تلفيق كــدهاي   عنوان الگوهاي به اعضاي آنها،
يـل يـا   علـل: دال ) 1( شـامل  ،6هـا  سـي از خـانواده شـش    در اين پـژوهش ) 1393، همكاران

ــه  تبيــين ــراي وقــوع يــك مقول  ؛ پديــدهكننــده  و عوامــل احاطــه : بســتر) زمينــه2؛ (هــايي ب

غييـرات يكـي همـراه بـا     هـا (ت  و ساير مقوله يك مقولهتغييرات همگام بين تغييري:  ) باهم3(
؛ دهنـد  خود قـرار مـي   يرپديده را تحت تأثيك  هشرايط: عواملي كه توسع) 4؛ (تغيير ديگري)

پيامـدها يـا   پيامـدها:  ) 6اثري كه يك مقوله بـر مقولـه ديگـر دارد و (   اقتضائات: به معني ) 5(
 ه است.استفاده شد )180 ، ص2010، 8و ويلر 7هالووي(كاركردهاي يك مقوله مشخص 

و  9وارد( همزمـان  صـورت  بـه  ها داده تحليل و آوري جمع بنياد، داده نظريه روش در
. گيرد مي صورت) 86 ص ،2013 ،10كرسول( زيگزاگي فرايندي طي و) 2017همكاران، 

 هــاي از مصــاحبه ي حاصـل هــا دادهدر ايـن پــژوهش بـر اســاس روش انتخــاب شـده،    
بـه   كدگذاري گليزري، طي فرايند ضوعمتون مرتبط با مومستندات و و يافته  ساخت نيمه

                                                      

1. Reay        2. Murphy        3. Lovell 

4. Glaser       5. Emerson        

6. Sixc’s Causes, Context, Covariance, Conditions, Contingency, Consequences 

7. Holloway     8. Wheeler        9. Ward 

10. Creswell 
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دسـت آمـد.    شدند و به اين ترتيب، الگوي نهايي به  آوري و تحليل صورت توأمان جمع
صداوسـيما  هاي كودك و نوجوان  گروه ارشد مديران ،پژوهش كنندگان در اين مشاركت
گيـري نظـري    روش نمونـه سازان كودك و نوجوان بودند و براي اين منظـور از   و برنامه

هاي جديد منجـر   گيري تا دستيابي به اشباع نظري يعني زماني كه داده استفاده شد. نمونه
 ) ادامه پيدا كرد.2017و همكاران،  1نمدشدند ( هاي جديدي نمي به توليد مقوله

به منظور تأمين اعتبار پژوهش حاضر از معيار اعتمادپذيري گوبا و لينكلن شامل چهـار  
 ) 1387(صـدوقي،   5پـذيري  انتقـال و  4تأييدپـذيري ، 3پـذيري  ميناناط، 2باورپذيريزيرمعيارِ 

 :به شرح زير استفاده شده است
 

 پژوهش حاضراعتمادپذيري  نيتأم يها روش. 1جدول 
 

 گرفته در تحقيق توضيح اقدام صورت روش تأمين معيار معيار

 باورپذيري
با  گرهاي يفاستفاده از توص
، 6سيلورمن( حداقل مداخله

 )299 ، ص2013

در  »نقل قول«مانند  يفياز عبارات توص يريگ بهره
 كنندگان) مشاركت تيطبق روا دهيگزارش پدتفسيرها (

 پذيري  اطمينان
 مميزي قابليت اطمينان

 )10، ص 2000، 7توينينگ(

ها و تصميمات اتخاذ  ها، روش در اختيار گذاشتن داده
 موشكافي پذيري شده در پژوهش با هدف امكان

 وي ديگرانپژوهش از س

 تأييدپذيري

ها و  ارائه جزئيات روش
 هاي پژوهش داده

 )186 ص ،1392(محمدپور، 

ي به نتايج پژوهش ابيدستها تا  توضيح روند تحليل داده
 ها هستند. كه كامالً مبتني بر داده

 با گرهاي استفاده از توصيف
، سيلورمن( حداقل مداخله

 )299 ، ص2013

تفسيرهاي ارائه شده با  ها ذيل ارائه گزيده مصاحبه
هدف امكان بازبيني اينكه تا چه حد تفسيرها مبتني بر 

 ها هستند. داده

 پذيري انتقال
هاي  مقايسه با پژوهش

 )1989، 8آيزنهارت(گذشته 
 هاي گذشته مقايسه نتايج اين پژوهش با پژوهش

                                                      

1. Madden        2. credibility        3. dependability 

4. confirmability    5. transformability    6. Silverman 

7. Twining        8. Eisenhardt 
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 هاي پژوهش يافته

بندي اسـتفاده   سازي و مقوله هومها ابتدا از كدگذاري جوهري به منظور مف در تحليل داده

يافته حول مقوله محوري انتظام يافـت  ظهور هاي  شد و سپس با كدگذاري نظري، مقوله

 14در مجموع در اين پژوهش حاضـر، از تحليـل    و الگوي نهايي پژوهش شكل گرفت.

 مقوله ظهور يافت. 14مفهوم و  97كد،  477مصاحبه با خبرگان، 

زمـاني  چند مصاحبه اول، مقوله محوري نمايان شـد و   در اين پژوهش پس از انجام

مقولـه   بـا توجـه بـه   ي بعـدي  ها و مصاحبه شدكه ظهور يافت، كدگذاري انتخابي آغاز 

در ميان مقوالت ظهور يافته اين پژوهش، مقولـه محـوري كـه    . شدندمحوري كدگذاري 

اي بر  ي و سليقههاي ذهن تقدم اولويت«شوندگان بود  دغدغه اصلي تقريباً تمامي مصاحبه

و مـدير گـروه) و    مـدير شـبكه  تعيين شد كه در دو حوزه مـديران ميـاني (  » ها  مشي خط

 هـا،  مشـي  ها و اهداف بـا خـط   جايي ارزش جابهها ،  كنندگان وجود دارد. ساير مقوله تهيه

نبـود سـاختار نظـارتي     خأل سياستي، غفلت از حوزه كـودك در سـطح كـالن سـازمان،    

فقـدان  فشـار كسـري بودجـه،     گـذاري سـازمان،   مشي اي در خط يرهكارآمد، عملكرد جز

ها، تغييرات سـاختاري،    مشي گذاري صحيح در انتقال خط تربيت نيروي انساني، نبود ريل

ــه  مخاطــب ــر ذايقــه مخاطــب، بيكــاري تهي ــدگان كــودك و  محــوري افراطــي، تغيي كنن

ق در قالـب خـانواده   هـاي فـو   شوند. مقولـه  ضابطه و هدف را شامل مي ساالري بي ستاره

 را شكل دادند: صفحه بعدها حول مقوله محوري نظم يافتند و الگوي  شش سي
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 سازي سيما در حوزه برنامه و گذاري سازمان صدا مشي . وضعيت خط1شكل 

 كودك و نوجوان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــو    ــن الگ ــزاي اي ــك از اج ــر ي ــه، ه ــه در ادام ــه نمون ــا ارائ ــالت   ، ب ــايي از جم ه

 تحليل خواهد شد: شنوندگان ذيل هر مقوله، مصاحبه

 »ها  مشي اي بر خط هاي ذهني و سليقه تقدم اولويت« . مقوله محوري:1

طـور مسـتقيم يـا     شـوندگان بـه   اي كـه تقريبـاً تمـام مصـاحبه     ترين دغدغـه  اولين و مهم

اي عنـوان راهنمـ   بسته سياستي بـه اند، اين است كه در نبود  غيرمستقيم به آن اشاره داشته

بنـدد حاصـل دغدغـه، فكـر، سـليقه و دانـش        آنچه بر صفحه تلويزيون نقش مـي  عمل،

 كنندگان است: مديران و تهيه

بسته سياستي كه راهنماي عمل ما باشد نديـديم و يـا    ،هاي مديريت ما در اين سال«

 

 

 

 
 پيامدها:

. تغيير ذايقه 1
 مخاطب

. بيكاري 2
 كنندگان كودك تهيه
 ساالري . ستاره3
 ضابطه و هدف بي

 

 زمينه:
. غفلت از حوزه كودك در سطح كالن 1

 سازمان
 . نبود ساختار نظارتي كارآمد2

 
 تغييرات همگام:

 . تغييرات ساختاري1
محوري  . مخاطب2

 افراطي

 اقتضائات:
 . فقدان تربيت نيروي انساني1

گذاري صحيح در انتقال  . نبود ريل2
 ها مشي خط

 داليل:

جايي  ه. جاب1

ها و اهداف  ارزش

 ها مشي با خط

 . خأل سياستي2

 

 مقوله محوري: 

 ها مشي اي بر خط هاي ذهني و سليقه تقدم اولويت

 

 

 شرايط:

 سازمانگذاري  مشي اي در خط . عملكرد جزيره1

 . فشار كسري بودجه2
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بنـابراين   توانست راهنماي عمل باشـد؛  اگر ديديم، يا كلي و شعاري بود يا بديهي و نمي
 ».كرديم ر اساس دانش و تجربه خود كار ميما ب

هـا در عملكـرد دودسـته از عوامـل       مشـي  خط بر اي سليقه و ذهني هاي اولويت تقدم
 كند: سازي كودك و نوجوان نمود بيشتري پيدا مي دخيل در حوزه برنامه

مسـئوليت ايـده   . مديران مياني (مدير شبكه و مدير گروه كودك و نوجوان): 1-1
ها هستند كـه   ها بر عهده مدير گروه است. درواقع اين مديران گروه ش برنامهاوليه تا پخ

بر اساس نوع دغدغه، دانش و تجربه خود، در برآينـدي از فشـارها و توقعـات درون و    
نوعي بتوان گفت كه مـديران و   گيرنده هستند. شايد به بيرون سازماني، در نهايت تصميم

سازي كـودك و نوجـوان هسـتند. عوامـل      در برنامهگذاران اصلي  مشي كنندگان، خط تهيه
 ها اثرگذار است: گيري مديران گروه زير بر تصميم

ميزان ارتباط تخصـص مـديران بـا     الف) سابقه و تخصص مديران كودك و نوجوان:
سازي كودك و نوجوان و رسانه ، به همراه سابقه آنها در اين زمينـه، عامـل    حوزه برنامه

 ها از جانب آنهاست. مهمي در تعيين اولويت
هاي  طول دوره مديريتي مديران از عواملي است كه منجر به نگاه ب) ثبات مديريتي:

تـري را   هـاي كـالن   شود. مديران با دوره مديريتي بيشتر، نگاه مدت مي بلندمدت يا كوتاه
 تري هستند. تر و بلندمدت هاي عميق دنبال اثرگذاري كنند و به دنبال مي

سـاز،   اخالق، نحـوه تعامـل بـا عوامـل برنامـه      خصيتي مدير گروه:هاي ش ج) ويژگي
گرايي مدير گروه، ازجمله عواملي  تجربيات، جرئت و جسارت، اعتقادات و ميزان آرمان

 اي او اثرگذار هستند. هاي ذهني و سليقه هستند كه بر نحوه تعيين اولويت

ـ   كنندگان: . تهيه2-1 ت، همسـطح نقـش   دومين گروهي كه نقش آنها به لحـاظ اهمي
كنندگاني هستند كه دغدغه، تفكر، دانش و تخصـص هـر يـك تـأثير      مديران است، تهيه

سازي آنها دارد. درواقع برنامه، حاصل تعامالت دوطرفه بين مدير گـروه   زيادي بر برنامه
شـود و گـاه    تـر مـي   كننده است كه در اين تعامل گاه نظر و نقش مـدير برجسـته   و تهيه

كننـدگان ايجـاد    هاي مـداومي بـين مـديران و تهيـه     برخي موارد نيز پيونددر . كننده تهيه
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كننـد. در   كنندگان مشخصي همكـاري مـي   شود تا جايي كه برخي مديران، تنها با تهيه مي
هـاي كـودك و    كننـدگان در برنامـه   آفرينـي تهيـه   اين بين، عوامل زير بر چگونگي نقـش 

 نوجوان اثرگذارند:
كننـدگاني كـه در حـوزه     هاي اخير، تهيه يزاني كه در سالكننده: م الف) تخصص تهيه

اند و يا از طريق سازمان، آمـوزش بـدو    كنندگي داشته اند، دانش تهيه كودك فعاليت كرده
شـوندگان،   اند، در اين زمينه داراي اهميت است. به اذعان مصاحبه يا ضمن خدمت ديده

انـد   كننـدگي كـودك نداشـته    ص تهيهكنندگان نه تنها تخص هاي اخير، عموماً تهيه در سال
هاي ضـمن خـدمت    اند و آموزش كنندگي نيز برخوردار نبوده بلكه حتي از تخصص تهيه

 سازماني، به مرور كم و كمتر شده است. كنندگان درون براي آنان و تهيه
كنندگان و پشت سر  نحوه ورود، جذب و آموزش تهيه كنندگي: ب) مسير شغلي تهيه

م به جاي صعودهاي يكباره بر اثر روابط، از ديگر عوامل تأثيرگـذار بـر   گا به گذاشتن گام
 كنندگان است. اي تهيه بندي ذهني و سليقه نوع اولويت

كننده تـأثير بسـزايي    از آنجا كه ذهنيت تهيه ج) سبك زندگي و بودن در متن جامعه:
ـ      االيي در محصول او دارد، نحوه زندگي و ميزان حضـور او در مـتن جامعـه، اهميـت ب

كنندگان در زندگي واقعي مـردم و جامعـه، ميـزان شـناخت      يابد. درواقع حضور تهيه مي
شـان بـا مسـائل روز كودكـان،      آنان از حوزه كودك در وضعيت كنوني جامعه و ارتبـاط 

 دهند. كنندگان را تحت تأثير قرار مي همگي، محصوالت ذهن تهيه

 . داليل2

ها در حوزه   مشي اگر بناست كه خطها:  مشي طها و اهداف با خ جايي ارزش . جابه1-2
سازي مبناي عمل قرار گيرند، بايد شفاف و تا حد لـزوم، جزئـي شـده باشـند. در      برنامه

گيرند و به  ها اشتباه مي  مشي ها و اهداف را با خط گذاران، ارزش  مشي موارد بسياري، خط
ها،  كه ارزش زند در حاليپردا ها و هدفگذاري مي گذاري، به تعيين ارزش مشي جاي خط

هسـتند ولـي در حـال حاضـر، اكثـر        هـا  مشـي  اساسِ اهداف و اهداف نيز مقصـد خـط  
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ها از جنس ارزش و هدف هستند و اين امر منجر به نقصان در اين زمينه شـده   مشي خط
مشي در سـازمان، ميـان مـديران     است. در چنين شرايطي و با توجه به ضعف دانش خط

وجـود نـدارد؛ برخـي، كتـاب سـبز        مشـي  ، تعريف واحدي از خطسطوح كالن و مياني
شـمرند.   هـا مـي   دانند و برخي آن را مشتمل بر اولويت ها مي  مشي سازمان را حاوي خط

شود. برخي نيز چنين  تلقي مي  مشي حتي گاه ضوابط ناظر بر پخش و تأمين و توليد خط
 ديدگاهي ندارند.

ها اغلب دقيق يا عمليـاتي نيسـتند و بـه عبـارتي       مشي به اين ترتيب، در حال حاضر، خط
هاي كودك و نوجوان، انتظـارات   شوند. به اين معنا كه از برنامه تلقي مي» ها جمع همه خوبي«

ها و مفاهيم بـه آنـان آمـوزش     رود و هدف اين است كه با يك برنامه، كليه ارزش آرماني مي
تبـع آن،   اسـت كـه فعاليـت فرهنگـي و بـه      ليبينانه، در حا گرايي غيرواقع داده شود اين آرمان

گام يا خرد دارد و انتظار بـراي بـرآورده شـدن     به اي، نياز به تعريف اهداف گام فعاليت رسانه
 تمامي سطوح اهداف به يكباره، انتظار صحيحي نيست.

هـايي جـدي    هاي كودك و نوجـوان پرسـش   در برخي از حوزه. خأل سياستي: 2-2
مشي پاسخي داده نشده است و اين خـأل، زمينـه را    ر قالب خطمطرح است كه به آنها د

سازد. درواقع مـديران   هايشان فراهم مي سازان بر اساس سليقه براي عمل مديران و برنامه
توانند در مواردي كـه خـأل سياسـتي وجـود دارد توليـد       سازان عرصه صف نمي و برنامه

مشي بر مبناي نظر و سليقه  در نبود خط برنامه را متوقف كنند و منتظر بمانند، از اين رو،
كـارگيري موسـيقي،    همانند نحوه به امور برخي در دقيق ضوابط كنند. نبود خود عمل مي

مـالي و ... ازجملـه    چگونگي همكـاري بـا حاميـان    براي هاي الزم سياست تعيين نشدن
 اموري هستند كه در زمينه آنها خألهايي وجود دارد.

 . زمينه3

نوع نگاه سـطوح عـالي سـازمان    حوزه كودك در سطح كالن سازمان:  . غفلت از1-3
صداوسيما به حوزه كودك و نوجوان، بسـتري را بـراي فعاليـت در ايـن حـوزه ايجـاد       
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تـرين   هاست. در حال حاضر، يكـي از مهـم    مشي كننده نحوه اجراي خط كند كه تعيين مي
كودك و نوجـوان جـزء   هاي موجود در سازمان صداوسيما اين است كه موضوع  كاستي

گونـه كـه بـراي امثـال      اگر آن« رود: هاي اصلي سازمان به شمار نمي ها و دغدغه اولويت
شـد   كرديد يك نسل تربيت مي ها اهتمام وجود دارد، براي كودك تالش مي برخي برنامه

 ».  تان را به كودك معطوف كنيد ... مديران ارشد! به خاطر خدا وزن بيشتر توجه
نـوعي نشـئت    موضوع كودك و نوجوان در اولويت سـازمان، خـود بـه    قرار نگرفتن

 تر در محيط نهادي كشور نسبت به اين حوزه است. گرفته از غفلت در سطح كالن
هـا را اصـالً    متأسفانه در ايران كار كودك خيلي به رسميت شناخته شده نيست. بچه«

 ».ندگير گيرند. كار كودك را با كار كودكانه اشتباه مي جدي نمي
آيـد چراكـه    وجود مي سازي رسانه به به دليل غفلت فوق، خأل مهمي در نقش جريان

ترين نهادهـاي فرهنگـي در    عنوان يكي از بزرگترين و مهم تواند و بايد به رسانه خود مي
نـوعي   مشي مشخص و جدي در اين زمينه داشته باشد و به حوزه كودك و نوجوان، خط

ها را متوجه اين حوزه مهم نمايد كه در حال  اير بخششكني كند و س در اين عرصه خط
 گونه نيست. حاضر اين

ارزيـابي و نظـارت سـومين مرحلـه از فراينـد      . نبود ساختار نظارتي كارآمـد:  2-3
در حـال حاضـر سـاختار نظـارتي سـازمان در مركـز نظـارت و         .گذاري است مشي خط

هـا تحقـق    كـه ايـن گـزارش   ، مربوط به پس از پخش است و ميزاني مايصداوسارزيابي 
نظـارت كنـوني    چراكهدهد، محل مناقشه است  ها را نشان مي مشي اهداف مورد نظر خط

صورت تخصصي و توسط كارشناسـان داراي تخصـص الزم در ايـن زمينـه صـورت       به
 كاهد: ها براي مديران مي گيرد و همين امر از اهميت اين نظارت نمي
 ».ظارت كودك بايد كارشناسانه باشدكنند ن اصالً كارشناسانه نگاه نمي«

مسئله ديگر آن است كه نظارت قبل و حين توليد بر عهده مديران توليد است و اين 
كه هيچ سيستم نظارتيِ كارآمدي،   ها هستند، در حالي مشي افراد خود ناظر بر اجراي خط

 بر عملكرد اين مديران نظارت ندارد.
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سـازي   گـذاري در حـوزه برنامـه    مشـي  د خطدر مجموع، نبود نگاه سيستمي در فراين
گونه مجـراي كارآمـدي بـراي نظـارت بـر اجـراي        شود هيچ كودك و نوجوان باعث مي

ها وجود نداشته باشد. البته مستقل از مركز نظارت و ارزيابي سازمان، شـورايي   مشي خط
ـ    متشكل از سه قوه به نام شوراي اي عالي نظارت بر عملكرد سازمان صداوسـيما، بـر مبن

هـاي سـاالنه ارائـه     كنـد و گـزارش   اسناد باالدستي نظام، عملكرد سازمان را ارزيابي مـي 
 ها نيز از ضمانت اجراي الزم از جانب مديران برخوردار نيستند. دهد اما اين گزارش مي

 . شرايط4

هماهنگي، ارتباط و انسجام ميان گذاري سازمان:  مشي اي در خط . عملكرد جزيره1-4
هـا در هـر     مشـي  مشي، از اصول اوليه تحقق خـط  لي تدوين و اجراي خطهاي متو بخش
هـا در معـاونتي     مشـي  است. در حال حاضر، در سازمان صداوسيما، تـدوين خـط    حوزه

مجزا از معاونتي كه بايد آنها را اجرا كنـد و حضـور نداشـتن مـؤثر مجريـان و نـاظران       
زايـي اسـت كـه در يكـي از آنهـا      ها در تدوين آنها، حاكي از وجود جزاير مج  مشي خط
شوند و بناست در ديگري، اجرا شوند. به اين ترتيب، نبود ارتباط  ها تدوين مي  مشي خط

ها از يكديگر، شرايطي را ايجاد كرده اسـت كـه مـديران     گيري اين حوزه پويا و بازخورد
بـودن يـا   نـوعي،   ها داشته باشند و به  مشي راحتي بتوانند عملكردي مجزا از خط صف، به

 ها تفاوتي ايجاد نكند:  مشي نبودن خط
هـا، امـا    سازمان محورهاي عمودي قدرتمندي دارد براي مثال، معاون سيما و شبكه«

محورهاي افقي ضعيف است. شـبكه قـدرت دارد كـار خـودش را انجـام دهـد، يعنـي        
 ».ها كار كند چون محور افقي بين اينها قوي نيست تواند بدون توجه به سياست مي

سازي فرمانداران جزايـري هسـتند    هاي برنامه ها و گروه در اين شرايط مديران شبكه
شـده   هـاي تـدوين     مشـي  هـا يـا تبعيـت از خـط     كه براي اداره آنها نيازي به ساير بخش

 كنند. بينند و بر مبناي نظر و سليقه خود عمل مي نمي
هـاي   وهش، فشـار در سه سال آخر دوره زماني مورد پژ. فشار كسري بودجه: 4- 2
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دهي دولت، از معضالت جدي سازمان بوده تا جـايي كـه سـازمان     مالي و فقدان بودجه
صداوسيما به تعبير برخي مديران، تبديل به يك بنگـاه ورشكسـته فرهنگـي شـده بـود.      

توان گفـت كـه عوامـل     اگرچه بودجه، عامل اصلي توليد فرهنگي نيست، در مجموع مي
هاي غيرقابـل قبـولي در حـوزه كـودك و      ا به سمت خروجيرفته سازمان ر مختلف رفته

اند و در اين وضعيت، شرايط مالي باعث سـرعت گـرفتن ايـن رونـد      نوجوان سوق داده
 است.  شده

 . اقتضائات5

هـا تحـت تـأثير      مشي هاي ذهني بر خط تقدم اولويتانساني:  نيروي تربيت . فقدان1-5
كننـدگان، فيلمبـرداران،    م از مديران، تهيهغفلت از تربيت نيروهاي متخصص و متعهد اع

طراحان دكور و نويسندگاني است كه عالوه بر تخصص در حوزه كاري خود، بر حوزه 
كودك و نوجوان نيز اشراف الزم را داشته باشند و مسائل آنان را در جامعه امـروز درك  

 كنند. در حال حاضر، يكي از مسائل موجود، نقصان در اين عرصه است:
هاي الزم بسيار كم اسـت.   سازان برخوردار از ويژگي اسفأنه تعداد مديران و برنامهمت«

افراد غيرمتخصص و غيرمتعهـد هميشـه بـر اسـاس اولويـت ذهنـي و سـليقه خودكـار         
ها   مشي اي وجود داشته باشد چه نداشته باشد. اگر هم خط مشي ابالغي كنند، چه خط مي

كنند. مسلم است كه  تفسيرِ خود به، آنها عمل ميدرست تدوين و منتقل شوند، بر مبناي 
تـر اسـت و ايـن موضـوع      هاي متخصص و متعهد به هدف مورد نظر نزديـك  تفسير آدم
 ».كند گذاري در حوزه تربيت نيروي انساني را مشخص مي مشي لزوم خط

گذاري به جاي رويكرد باال به پايين به سمت تربيت نيروي مـورد نيـاز    مشي اگر خط
طور قطع آنچه بناست از طريق ابـالغ بـه مجريـان منتقـل شـود در       كت كند، بهخود حر

آيـد. درواقـع در تحقـق اهـداف      شود و زمينه تحقق آن فراهم مي مي  درون افراد نهادينه
شوند بلكه بايد زمينـه   درستي منتقل نمي ها از طريق نوشتار و ابالغ به  مشي فرهنگي، خط

 تربيت افراد فعال در خط مقدم اين حوزه فراهم كرد.را براي تحقق آنها با آموزش و 
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شـوندگانِ   بسياري از مصـاحبه : ها  مشي خط انتقال در صحيح گذاري ريل . نبود2-5
سـازي   گـذاري سـازمان در حـوزه برنامـه     مشي پژوهش اذعان داشتند كه در سيستم خط
مليـات و  كننـدگاني كـه در خـط مقـدم رده ع     كودك و نوجوان، مديران توليدي و تهيـه 

هـا را    مشـي  ها بايد مبناي عمل براي آنها باشـد، يـا خـط     مشي سازي هستند و خط برنامه
اي از اهـداف و اصـول كلـي، طـي      كنند و يا اگر دريافـت كننـد، مجموعـه    دريافت نمي

شود و سيستم انتقـال، هـيچ فـراوري روي آنهـا انجـام       مي  مجرايي رسمي به آنها منتقل
اي نمونه در دوره دوم مديريت آقاي ضـرغامي كـه مقـام معظـم     تا جايي كه بر دهد نمي

كـالن سـازمان     مشـي  عنـوان خـط   محور مهم دين، اميد، اخالق و آگاهي را به 4رهبري 
كنندگان انتقـال پيـدا    هاي طرح و برنامه به تهيه تعريف كردند، همين اهداف كلي در فرم

گـام انجـام نشـده، در عمـل از      به امگذاري از باال و گ كرده بود. به اين ترتيب، چون ريل
هاي ذهني خود طرحـي   كننده بر اساس نظر و اولويت گيرد، يعني تهيه پايين  صورت مي

هاي ذهني خود طـرح   دهد و مدير گروه نيز با توجه به اولويت را به مدير گروه ارائه مي
اين امر منجر بـه   افتد. سازي اتفاق مي دهد و روند موجه را به مديران باالتر خود ارائه مي

ها و اهداف سازمان بر اساس نظـر و سـليقه    شود كه به جاي اولويت تصويب طرحي مي
 كننده يا مدير گروه است.    تهيه

 . تغييرات همگام6

تغييرات ساختاري زير از سوي رئيس سـازمان و معاونـان در   ساختاري:  . تغييرات1-6
 انجام شده است:دوره زماني مورد پژوهش در حوزه كودك و نوجوان 

. حذف گروه كودك و نوجوان شبكه يـك سـيما و ادغـام آن بـا گـروه كـودك و       1
نوجوان شبكه دو براي تبديل آن به شبكه كودك و نوجوان: بـا حـذف گـروه كـودك و     

تـرين گـروه كـودك و نوجـوان محسـوب       ترين و باتجربه كه قديمي نوجوان شبكه يك
رفت و در عمل، به داليل مختلف سـازماني،   شد، بخش زيادي از اين ظرفيت از بين مي

كنندگان كودك در اين گروه به شبكه دو منتقل نشدند؛ از طرف ديگـر، شـبكه    همه تهيه
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دو نيز زمينه و بستر مناسب را براي تبديل شدن به شبكه كودك و نوجـوان دارا نبـود و   
و خـانواده و   اين هدف تحقق نيافت. به اين ترتيب، شبكه دو ابتدا عنوان شـبكه كـودك  

 سپس شبكه زندگي را به خود گرفت.
ترين و بهتـرين اقـدامات ايـن     توان جزء مهم اندازي شبكه پويا: اين اقدام را مي . راه2

 اي رقيب است. هاي ماهواره اي در مقابل شبكه نوعي ايجاد شبكه دوره دانست كه به
بنـدي سـني و    . جداسازي گروه كودك و خردسال از گروه نوجوان: توجه بـه رده 3

تـوجهي   شدت مورد بي بويژه نوجوانان، ازجمله نيازهاي اصلي در اين حوزه است كه به
سـازي نوجـوان همچنـان     شده است. البته در حـوزه برنامـه    بوده و اكنون به آن پرداخته

 توجهي مضاعفي در سازمان وجود دارد. بي

هـاي   د نتيجه اولويـت گونه كه گفته شد، اقدامات فوق نيز خو شايان ذكر است همان
 اند. ذهني مديران بوده

تا زماني كه نظر مخاطب جلب نشود، اهداف بعـدي   افراطي: محوري . مخاطب2-6
سازي محقق نخواهد شد، اما ميزان مناسبِ لحـاظ كـردن مخاطـب نيـز مسـئله       از برنامه

تـرين هـدف اسـت،     هاي بازار آزاد، جـذب مخاطـب مهـم    بسيار مهمي است. در رسانه
هاي ملّـي، ميـل مخاطـب     ه مخاطبِ بيشتر به معناي سود بيشتر است، اما در رسانهچراك

نبايد بر مصلحت او ارجحيت يابد، البته به دليل آنكه شاخص اصـلي سـنجش موفقيـت    
انـد كـه توجـه     رفته مديران به سمتي سوق داده شـده  ها، ميزان مخاطب است، رفته برنامه

 زيادي به ميل مخاطب داشته باشند.  

 . پيامدها7

تغيير ذايقه مخاطب كودك و نوجـوان بـه سـمت موسـيقي     ذايقه مخاطب:  تغيير.  1-7
تا جايي كه برخي مـديران ادعـا    مبتذل يكي از پيامدهاي نامطلوب وضعيت كنوني است

هاي خود در حوزه كودك و نوجـوان   هاي مرَقَّص در برنامه كنند با كم كردن موسيقي مي
اند. همچنين رشد  اند و مورد اعتراض بينندگان قرار گرفته شدت ريزش مخاطب داشته به
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هاي تركيبـي) بـا محوريـت موسـيقي و فقـدان       هاي زنده كودك (برنامه چشمگير برنامه
انـد، منجـر بـه     شوندگان به آن اذعان داشـته  مديريت محتوايي نيز كه بسياري از مصاحبه

اي كه پس  هاي فاخر و برجسته امهتغيير ذايقه مخاطبان شده است. به اين ترتيب نبود برن
هاي موفق كودك و نوجوان يـاد كـرد و    عنوان برنامه از گذشت چند سال بتوان از آنها به

اي بـر روي كودكـان و نوجوانـان داشـته      هاي مثبت يا اثرات قابل مشـاهده  سازي جريان
 .هاي اين حوزه بوده است باشند از آسيب

كنندگان با سابقه كـودك   اري بسياري از تهيهبيك كودك: كنندگان تهيه بيكاري .2-7
هاي اخير كه در نتيجه ساليق شخصي مديران اتفـاق افتـاده اسـت از     و نوجوان در سال

و  60هاي  كنندگان پركار دهه ديگر پيامدهاي وضعيت كنوني است. آنچه بسياري از تهيه
 80ندگان از اواخر دهه كن كاري و گاه بيكاري اين دسته از تهيه به آن اشاره دارند، كم 70

گـردد بـه    هاي باسابقه بيكـار بودنـد و همـه اينهـا برمـي      كننده ها تهيه در اين سال« است:
 ».مديريت، مديريتي كه بايد نه فقط بر افراد بلكه بر هزينه و بودجه هم مديريت كند

هـاي تركيبـي، طـي     در حوزه كودك، برنامهضابطه و هدف:  ساالري بي . ستاره3-7
اند. اين پديده داليـل   ساله مورد مطالعه، به داليل مختلف افزايش شديدي يافته 10دوره 

هاي فاخر، در  تر بودن نسبت به برنامه هزينه توان به كم گوناگوني دارد كه ازجمله آنها مي
دسترس بودن براي پر كردن آنـتن، فـراهم كـردن فرصـت حضـور كودكـان ايرانـي در        

اي و ... اشاره كرد كه بسياري از آنها جـاي نقـد    ي ماهوارههاي زنده نسبت به رقبا برنامه
ــده    و بررســي دارد؛ ــور پدي ــن دوره رخ داده اســت، ظه ــه در اي ــاق مهمــي ك ــا اتف ام

ها به تلويزيون كه اكنون تبديل  است. ورود حجم انبوهي از عموها و خاله ساالري  ستاره
ي خود امر مذمومي نيسـت، امـا   اند، به خود هايي براي كودكان و نوجوانان شده به ستاره

سـازي، اهـداف    نياز به مالحظاتي نيز دارد، ازجمله اينكه اوالً الزم است در پـس سـتاره  
سازي براي كودكان، جـذب آنـان    بلندمدتي نيز وجود داشته باشد چراكه هدف از ستاره

هـاي ويـژه    به يك شخصيت محبوب براي اثرگذاري بيشتر و بهتر يا حتي ارائه آمـوزش 
مانـده و كمتـر بـه اليـه دوم وارد      ت كه متأسفانه سازمان صداوسيما در اليه اول باقياس
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ها در انحصار تلويزيـون نيسـتند و نبـود     شده است؛ ثانياً، بايد توجه داشت كه اين ستاره
ضوابط مشخص در اين زمينه باعث شده است كه بسياري از آنهـا بـه دنبـال اجراهـاي     

تـر شـدن    بيشتر بروند و اين چرخه خود منجر به پررنگخارج از صداوسيما براي سود 
 اين افراد شده است بدون آنكه از اين امر، هدف درستي دنبال شود.

اي بـه نـام    ضابطه، منجر به پديده سازي بي به اين ترتيب در شرايط كنوني، اين ستاره
آنكـه   جاي شده است بدين معنا كه فرايند مديريت عكس شده و به» وارونگي مديريتي«

ها سازمان و مديران را هدايت و كنتـرل   اين افراد تحت مديريت قرار بگيرند، اين ستاره
جاي اينكـه   ضابطه، وارونگي مديريت است كه به هاي بي سازي نتيجه اين ستاره« كنند: مي

توانند سازمان را مجبور به پيروي از خـود   راحتي مي اين افراد در اختيار سازمان باشند به
 ».هايشان كنند رده كردن خواستهو برآو

 گيري بحث و نتيجه

سـازي كـودك و    در حـوزه برنامـه   صداوسـيما گذاري سازمان  مشي خطوضعيت كنوني 
هاي موجود در عملكـرد مـديران    در اولويت قرار دادن سياست شدت نيازمند به ،نوجوان
، ناديـده گـرفتن   زده سـامان را رقـم    بـه   سازان است، چراكه آنچه اين وضعيت نا و برنامه
اي است. البته در ميزان  هاي ذهني و سليقه هاي موجود و عمل بر اساس اولويت سياست

هـا نيـز بـه     هاي كنوني ترديد وجود دارد، اما عمل به همين شفاف يا كافي بودن سياست
هـا   تري را به دنبال خواهد داشت و امكان بهبود تدريجي سياست يقين وضعيت مطلوب

دست آمده از اجرا فراهم خواهد ساخت. همچنين در  ري از بازخوردهاي بهگي را با بهره
سـازي   اين بين، توجه به تربيت و پرورش نيروي متخصص و متعهـد در حـوزه برنامـه   

رسـد كـه در    اي برخوردار است. درواقع به نظر مـي  كودك و نوجوان نيز از اهميت ويژه
ها بـا نگـاه     مشي نكه درصدد تجويز خطاي، بيش از آ هاي فرهنگي و بويژه رسانه فعاليت

باال به پايين باشيم، بايد به دنبال تربيـت نيـروي انسـاني خلّـاقي بـرويم كـه بـه لحـاظ         
ها باشند و به اجراي خالقانه آنها بپردازنـد.    مشي تخصص، تفكر و سليقه، همگام با خط

دك و نوجـوان،  سازي كـو  گذاري در برنامه مشي توان گفت، نگاه جامع به خط درواقع مي
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ها و نيروهـايي كـه قـرار اسـت آنهـا را از طريـق توليـدات         مشي طور همزمان به خط به
اي به اجـرا در آورد، توجـه دارد. تـا زمـاني كـه بـا كمبـود يـا فقـدان مـديران و            رسانه
كننـدگان) متخصـص در حـوزه كـودك و نوجـوان مواجـه        سازان (بخصوص تهيه برنامه

هـا از بـاال، رونـد مطلـوبي در حـوزه        مشي شت كه با ابالغ خطتوان انتظار دا باشيم، نمي
سازي كودك و نوجوان مشاهده شود. از ديـدگاه پـژوهش حاضـر، ايـن يكـي از       برنامه

ترين نقاطي است كه بايد بر روي آن تمركز داشت. البته در كنـار ايـن مهـم، سـاير      مهم
ز بايد مورد توجه قـرار گيرنـد.   اي، شرايط و اقتضائات ارائه شده در الگو ني عناصر زمينه

همچنين با توجه به اهميت موضوع كـودك و نوجـوان، توجـه جـدي در سـطح كـالن       
رسد. اين اهميت تا جايي است كه ايجاد  سازمان به اين حوزه بسيار ضروري به نظر مي

معاونتي جديد در حوزه رياست در موضوع كودك و نوجوان بسـيار ضـروري بـه نظـر     
ه معاونتي كه فقط باري بر ساختار سازمان بيفزايـد، بلكـه شـوراي چنـد     رسد، البته ن مي

اي كه در سراسر سازمان متولي توجه به حوزه كودك و نوجوان و پايش مداوم ايـن   نفره
هـاي    مشـي  حوزه مهم باشد. همچنين اصالحات ساختاري به منظور افزايش كارايي خط

هـا، اجـراي    هاي كودك و نوجوان شـبكه  سازي، ازجمله گروه هاي برنامه ابالغي به گروه
تـرين سـطح    ها از باال تـا پـايين    مشي اصالحاتي كه منجر به انتقال و ترجمه درست خط

هـاي مطلـوب كـودك و نوجـوان بـا       شـود، تعريـف برنامـه    سـازي مـي   عمليات برنامـه 
سنجش كه تنها يكي از آنها تعداد مخاطبان است و در نهايـت، تبيـين    هاي قابل  شاخص

هاي كودك و نوجوان با هـدف جلـوگيري از    سازي در برنامه ابط درست براي ستارهضو
 روند.  استفاده در اين حوزه، از ديگر الزامات بهبود وضعيت موجود به شمار مي سوء

سـازي   يما در حـوزه برنامـه  صداوسـ گذاري سازمان  مشي از لحاظ تطبيق الگوي خط
تـوان مـدعي شـد كـه      ذاري عمومي ميگ مشي كودك و نوجوان با الگوهاي موجود خط

يك از الگوهاي موجود انطباق كامل ندارد ولي  گذاري اين حوزه با هيچ مشي الگوي خط
گـذاري سـازمان در ايـن     مشي توان برخي خصوصيات در خط از لحاظ انطباق جزئي مي
هاي الگوهاي فراينـدي، بحـران، نهـادي و جزئـي ـ تـدريجي        حوزه را با برخي ويژگي

 ).2 كرد (جدول مقايسه
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سازي كودك و نوجوان با الگوهاي  گذاري حوزه برنامه مشي . مقايسه خط2جدول 

 گذاري عمومي مشي مرسوم خط

 

الگوي 

 گذاري مشي خط

سازي  گذاري حوزه برنامه مشي شواهدي بر شباهت خط

 كودك و نوجوان با الگوي مورد نظر

 الگوي فرايندي

شـود ولـي مراحـل     مان اجرا مـي در مقام سخن، الگوي فرايندي در ساز

گيـرد و   تدوين، اجرا و ارزيابي به صورت غيركامل يا غيرعلمي انجام مي

 اي در اين زمينه وجود دارد. هاي عديده نقصان

 الگوي بحران

هاي پاياني دوره زماني پژوهش، به دليل فشارهاي كسـري   در مهروموم

، اين حوزه بيشـتر  بودجه و مشكالت مالي كه سازمان با آنها مواجه بوده

گونه رونـد   ها هيچ از الگوي بحران تبعيت كرده است چراكه در اين سال

ها حاكم نبـوده تـا     مشي گذاري و اجراي خط مشي مشخصي بر نحوه خط

هـا ورود منـابع مـالي بـه      جايي كه به راحتي، اولويـت اصـلي در برنامـه   

 هــا بــا حضــور حاميــان مــالي اســت و حتــي ســازمان و ســاخت برنامــه

هـاي   ترين قوانين سـازمان در خصـوص ممنوعيـت پخـش پيـام      صريح

بازرگاني و تبليغاتي در برنامه كودك هم نقض شده اسـت و بسـياري از   

كـه تنهـا بـا داشـتن      اند چـرا  كنندگان به داليل مختلف بيكار مانده تهيه

هـا، هـيچ    توانستند برنامه بسازند. همچنين در اين سال حاميان مالي مي

سته سياستي مشخصي در حـوزه كـودك و نوجـوان تـدوين     ضابطه يا ب

 اند. روز نشده هاي قبلي هم به مشي نشده و حتي خط

 ها با توجه به شعارهاي سال مشي تغييرات اندك خط الگوي جزئي ـ تدريجي

 الگوي نهادي

نقش نهادهاي قانوني مانند مجلـس شـوراي اسـالمي و شـوراي عـالي      

هـاي كـالن فرهنگـي كشـور و      يمشـ  انقالب فرهنگي در تعيـين خـط  

 صداوسيما

)، 1391پـژوهش لبـافي (   هاي گذشته، در اما در مقايسه نتايج اين پژوهش با پژوهش

؛ آنچه را با عنوان اند دهشبندي  اي و محتوايي دسته ها به سه دسته ساختاري، زمينه آسيب

ــه هــاي ســاختاري مطــرح شــده، مــي  آســيب ــره«هــاي  تــوان مقول  اي در عملكــرد جزي

هاي  دانست و آسيب» ها  مشي گذاري صحيح در انتقال خط نبود ريل«و » گذاري مشي خط
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اي را متنـاظر بـا زمينـه در     هـاي زمينـه   هاي محتوايي و آسـيب  محتوايي را متناظر با خأل

)، 1390حاضر به شمار آورد. در مقايسه نتايج اين پژوهش با پژوهش صادقي (پژوهش 

در » كارآمـد  نظـارتي  سـاختار  نبـود » «وهش مزبور بـا مقولـه  مقوله نظارت سوگيرانه در پژ

) 1386( پژوهش حاضر داراي مشابهت مفهومي هستند. همچنين نتيجه پـژوهش زجـاجي  

محور در فرايند سياستگذاري در پخش شبكه دو سيما، بـا   مبني بر وجود رويكرد مصلحت

» ها  مشي خط بر اي هسليق و ذهني هاي اولويت تقدم«مقوله محوري پژوهش حاضر مبني بر 

در پــژوهش  رســد. همســو بــه نظــر مــي» محــوري افراطــي مخاطــب«و همچنــين مقولــه 

ضعف  ملزم نبودن به اصول تدوين سياست،هايي همچون  ) نيز آسيب1391پور ( مختاريان

 هـا،  اعتقادي مجريـان بـه سياسـت    بي سياستگذاري غيرتعاملي، در تعريف مسائل فرهنگي،

حـوزه فرهنـگ،    در سـاالري  شايسـته  و گرايـي  تخصص فقدان اري،انقطاع مسير سياستگذ

تغييـر  هـا و   سياسـت  ناكامـل  كمبود نيروي انساني شايسته و وقف حوزه فرهنگ ، ارزيابي

خوبي در سـطح   كه در پژوهش حاضر نيز به ذايقه مصرف محصوالت فرهنگي عنوان شده

اي  ها، عملكرد جزيـره  تخألهاي محتوايي سياسخردتر و به ترتيب، طي مقوالتي همچون 

ها، فقـدان تربيـت نيـروي      مشي خط انتقال در صحيح گذاري ريل گذاري، عدم مشي در خط

ذايقه مخاطب قابل مشاهده است. در مقايسه پـژوهش   تغييرمتخصص، نظارت ناكارآمد و 

گرايـي   گرايـي و آرمـان   هاي خارجي، نوسانات دايمي بين تجـارت  حاضر با نتايج پژوهش

) در تلويزيـون كودكـان انـدونزي را    2011در پـژوهش هنـدرياني و همكـاران (   ذكر شده 

و » محـوري افراطـي   مخاطـب «توان با وضعيت ترسيم شده در ايـن مطالعـه مبنـي، بـر      مي

 بـا  اهـداف  و هـا  ارزش جايي جابه«گرايي ملحوظ در مقوله  همچنين آرمان» ساالري ستاره«

)، نيـز  1987پـژوهش كانكـل و واتكينـز (    در ، داراي مضمون مشابه دانسـت. »ها مشي خط

مشي واقعـي و كارآمـد در زمينـه تلويزيـون كودكـان كشـور        اشاره به تعداد بسيار كم خط

 در پژوهش حاضر است.» خأل سياستي«امريكا، داراي مضموني كامالً مشابه با مقوله 

ه كودك سازان حوز گذاران، مديران و برنامه مشي در پايان، پيشنهادهاي زير براي خط

 شود: هاي ظهور يافته در پژوهش مطرح مي و نوجوان به ترتيب مقوله
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سازي اثربخش براي كودكان و نوجوانان نيازمند يك بسته سياستي شـفاف و   برنامه ·

 قابل اجرا و ارزيابي است كه طي سازوكاري مشـاركتي بـين مجريـان ، سياسـتگذاران و    

هاي عمليـاتي مجريـان و ارزيابـان،     ز ديدگاهمندي ا ارزيابان تدوين شود تا عالوه بر بهره

فضايي براي ايجاد تفاهم بين سياستگذاران و مجريان نيز فراهم آيـد. البتـه تـدوين ايـن     

جانبـه   بسته به تنهايي كافي نيست و موفقيت سازمان در اين حوزه مسـتلزم تعهـد همـه   

 اشد؛ب ها مي كنندگان به اين سياست تمامي سياستگذاران، مجريان و نظارت

آفريني معنادار سازمان صداوسيما در اثرگذاري بر نسل آينده، مستلزم اولويت  نقش ·

هاي كالن سازمان است و بدون ايـن   ريزي بخشيدن به حوزه كودك و نوجوان در برنامه

 بخشي، سازمان در عمل، نقش ناچيزي در تربيت اين نسل خواهد داشت؛ اولويت

ها پيش،  منظور ارزيابي برنامه مند به و ضابطهطرف، علمي  ايجاد ساختار نظارتي بي ·

 حين و پس از توليد؛

 نويسندگان؛ دكور، طراحان فيلمبرداران، كنندگان، تهيه تربيت تخصصي مديران، ·

سازي كودك و نوجـوان بـا توجـه توأمـان بـه محتـواي        نگاه جامع به حوزه برنامه ·

 ها، منابع انساني، منابع مالي و ...؛  مشي خط

سـازي   يرات ساختاري متناسب با بسته سياستي سازمان در حـوزه برنامـه  ايجاد تغي ·

 كودك و نوجوان؛

هايي كه در عين توجـه   سازي درست براي مخاطبان با تدوين و اجراي برنامه ذايقه ·

هـاي كودكـان و نوجوانـان كشـورمان نيـز       مندي ها، به وضعيت كنوني و عالقه به ارزش

 دارد. آن قدم بر توجه داشته باشد و در مسير ارتقاي

كننـدگي كـودك و نوجـوان در كشـور و ايجـاد       گيري از تمام ظرفيت موجـود تهيـه   بهره ·

 بندي آنها بر اساس معيارهاي سنجيده و عادالنه؛ كنندگان از طريق رتبه رقابت سازنده بين تهيه

 ورزي كودك و نوجوان و ارتباط با مراكز پژوهشي مرتبط؛ انديشه هاي تشكيل هيئت ·

 هاي خلّاق، متعهد و انقالبي؛ ها به نيروها و گروه پاري توليد برخي برنامهس برون ·
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ها در راه تحقق بخشيدن بـه   گيري از ستاره ضابطه و بهره ساالري بي مقابله با ستاره ·

 سازي كودك و نوجوان. هاي سازمان در حوزه برنامه اهداف و سياست

 منابع

 . تهران: چاپار.يشي در فرهنگ و رسانهبازاند). 1390اهللا. ( احمدزاده كرماني، روح

تهـران:   .عمومي گذاري مشي خط فرايند. )1381فتاح. ( زاده، شريف و سيدمهدي الواني،

 طباطبايي. عالمه دانشگاه

 هاي اسالمي. . تهران: اتحاديه راديوتلويزيوندين، رسانه و كودك). 1390باهنر، ناصر. (

 ،رسانهفصلنامه  .ريزي ارتباطي براي توسعهمهو برنا سياستگذاري ).1380( ، ناصر.اهنرب

 .36ـ45)، صص 1( 12

(ترجمـه  هـاي تصـويري در زوال دوران كـودكي     نقش رسانه). 1378پستمن، نيل. (

 سيدصادق طباطبايي). تهران: اطالعات.

 تربيـت  نظريـه  ديـدگاه  از كودكـان  بـراي  دينـي  سازي نامهبر ).1393رحيمي، عليرضا. (

 و هـا  چـالش  – مجـازي  فضاي و اسالمي همايش تربيتگـرا.   بصيرت عقالني

 .وپرورش آموزش و علميه هاي حوزه هاي همكاري ستاد . قم:راهكارها

 سـيما  دو شـبكه  پخـش  در سياسـتگذاري  فراينـد  مطالعـه ). 1386زجاجي، هادي. (

 نامه كارشناسي ارشد، دانشكده صداوسيماي تهران. . پايان)1385-1380(

. تهـران: اداره كـل آمـوزش و    هاي جمعـي  كودكان و رسانه). 1387ساروخاني، باقر. (

 پژوهش سيما.

). تحميل نظريـه  1393( نيا، محمد.ساغرواني، سيما؛ مرتضوي، سعيد؛ لگزيان، محمد و رحيم

شناسـي   پـردازي در علـوم انسـاني بـا روش     ها: نظريه ها يا ظهور نظريه از داده به داده

 .151ـ170)، صص 1( 4، ي تعليم و تربيتنامه مبان پژوهشبنياد.  نظريه داده

 اسـالمي   جمهـوري   فرهنگـي   سياسـت   اصـول . )1371( فرهنگي. انقالب عالي شوراي

 فرهنگي. انقالب عالي شوراي دبيرخانه تهران:.  ايران 
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 به مرزي برون تلويزيوني هاي شبكه اي رسانه گذاري مشي خط). 1390. (سميه، صادقي

نامـه   . پايـان كشـور  از خـارج  ايرانيـان  لـي م هويـت  تقويـت  و حفظ منظور

 كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران.

شناسـي   فصلنامه روش. كيفي پژوهش ارزيابي ويژه معيارهاي ).1387. (مجيد، صدوقي

 .55ـ72 )، صص56( 14 ،علوم انساني

هـاي   هاي اعالم شـده بـه گـروه    بررسي ميزان تحقق سياست). 1385، رويـا. ( غندالي

. 1383ماهـه دوم سـال    6هاي اول و دوم و پنجم در  شبكه كودك و نوجوان

 صداوسيما.اي  مركز تحقيقات و سنجش برنامهطرح پژوهشي. تهران: 

 سمت. تهران:. عمومي گذاري مشي خط و سازماني گيري تصميم. )1387اهللا. ( رحمت پور، قلي

زمان گـذاري در سـا   مشـي  شناسـانه فراينـد خـط    بررسـي آسـيب  ). 1391لبافي، سميه. (

 نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران. . پايانجمهوري اسالمي ايران صداوسيماي

: عمومي گذاري مشي خط فرايند .)1381آر. ( جي. جوزف استوارت، و پي. جيمز لستر،

 سـهيل  و ميكاليـي  مجيبـي  تـورج  طبـري،  مجتبـي  (ترجمـه  تكاملي رويكردي

 خورشيد). تهران: ساواالن.

 شناسان. . تهران: جامعه2روش تحقيق كيفي: ضد روش ). 1392محمدپور، احمد. (

هـاي فرهنگـي مبتنـي بـر      طراحي مدل اجراي سياست). 1391پور، مجيـد. (  مختاريان

 نامه دكتراي، دانشگاه عالمه طباطبايي تهران. . پايانهاي توسعه كشور برنامه

(ترجمـه  مي مشي عمـو  مطالعه خط). 1394هاولت، مايكل؛ رامش، ام. و پرل، آنتوني. (

 عباس منوريان و ابراهيم گلشن). تهران: مهربان نشر.
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