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 مقدمه

تر به نام مدیریت برداشتت   ای که ذیل مفهومی کلی رشته است میان تصویر فرآیندی مدیریت
های دستتیابی بته متدیریت مبلتو       یکی از راه ،دیگر بیان شود. به و مدیریت پیام تعریف می

ذکتر استت کته مفهتوم      تصتویر استت. شتایان    گیری از سازوکارهای متدیریت  برداشت، بهره
، ذیتل مااثتر رفتتار ستازمانی توست       و در رشته متدیریت  1959مدیریت برداشت در سال 

و بعدها توس  پیتر هال به فضای سیاست و رستانه وارد شتد )فیا تی و      برحماروین گافمن 
 21تصتویر بته ابتیاری مهت  در ثیتاس سیاستی  ترن         (. امتروزه متدیریت  3: 1394صلواتیان، 

اهمیتت  که اکثر سیاستمداران و ثتی افراد شتاخ  ییرسیاستی بته     طوری شده است به تادیل
هتای سیاستی    انتد و بستیاری از ستازمان    طراثی تصویر ختود در ذهتن دیگتران وا تف شتده     

کننتد و ایتن رونتد مانتی بتر افتیایش        تصویر استفاده متی  های مدیریت ییردولتی از استراتژی
 (. Khatib, 2012: 8نقش تصاویر در دنیای سیاست، همچنان در ثال رشد است )

ریت تصتویر از ثیتر اوانتخ مفتلتف آن بته دو      الزم به یادآوری است مو وع متدی 
به دناال آن هستتی  تتا بتا     ،شود. در رهیافت فرآیندی رهیافت فرآیندی و محتوایی تقسی  می

صتورس کلتی و فتارز از     افیاری متدیریت تصتویر را بته    نگاهی سیستمی، فرآیندهای سفت
ه، مستیر  سازی کنتی  تتا بترای متدیریت تصتویر مبلتو  هتر ستو          مصادیق، طراثی و مدل

تنهتایی   امتا در رهیافتت محتتوایی کته بته      .شده طتی شتود   مشفصی بر اساس الگوی طراثی
های مستقلی است باید با رویکردی ا تضایی به طراثتی تصتویر مبلتو  و     مو وع پژوهش

فرد بودن، با بررستی   علت منحصربه اختصاصی یک فرد یا رویداد خاص پرداخته شود که به
های تجوییی بترای متدیریت تصتویر بهینته      اردها و دستورالعملمصدا ی و عمیق سو ه، راه

(. بتا عنایتت بته نقتش کلیتدی ستازمان       3: 1394آن سو ه ارائه شتود )فیا تی و صتلواتیان،    
هتا ثتاکی از    ای کشور، بررستی  ترین سازمان رسانه ترین و بیرگ عنوان رسمی صداوسیما به
در زمینه متدیریت تصتویر در ایتن     ستایش صورس گرفته های  ابل تالش ری  بهآن است که 

تتوان   مالثظه است که می ای  ابل سازمان، فاصله و عیت مواود و و عیت مبلو ، فاصله
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های کلی این مو وع و خأل مواود  هایی کاربردی و عمیق، سیاست از طریق انجام پژوهش
 را تا ثد زیادی مشف  و تکمیل کرد. 

هتای   های داخلی و رسانه شدید بین رسانه واود فضای ر ابتی پروا ح است با تواه به
ااهه مقابل در اهت ثاک  کردن انگاره مبلو  خود بر افکار عمومی، در صورس فقتدان  

انگتاره مبلتو     ،مدیریت مبلو  برای طراثی تصتویر اشتفاص، مو توعاس و رویتدادها    
اهته  خود  رار خواهتد داد و و تعیت ا   تأثیرهای ر یخ فضای افکار عمومی را تحت  رسانه
 ای داخلی در ثالت منفعالنه  رار خواهد گرفت.  رسانه

اذعان به این مبلخ که در شرای  فعلی رسانه ملی، فرآینتدهایی   ری  بهدر این پژوهش 
تتالش شتد تتا بتا      ،تصویر اشفاص و رویدادها واتود دارد  هرچند نانوشته در زمینه مدیریت

نظتران و   صاثخ ییق، با راوع به آراعنوان رویکرد مفتار تحق انتفا  رهیافت فرآیندی به
های تغییر در سازمان صداوسیما بپردازی  کته   ها یا اهرم به شناسایی گلوگاه ،ای مدیران رسانه

گیری فرایند مدیریت تصتویر در ایتن ستازمان هستتند. در ایتن مستیر از        به نحوی مانع شکل
های روش بازمهندسی کندور بترای در  فرآینتدهای مواتود، تشتفی  فرآینتدها       توصیه

 های تغییر استفاده شد.  نهایت تشفی  و تحلیل اهرمدربرای طراثی مجدد و 

 . پيشينه پژوهش1

شتوی .   هش با دو دسته از تحقیقتاس موااته متی   نه تحقیقاس مرتا  با این پژویدر بررسی پیش
نفست تحقیقاتی که در زمینه مفهوم مدیریت تصویر و یا سایر مفاهی  نیدیک بته آن انجتام   

 Zuraidah« )های آنالیتن  بازنمایی گفتمانی رهار عالی ایران در رسانه»شده است. نظیر مقاله 

& Alan, 2013ام معظت  رهاتری پرداختته و یتا     های داخلتی از مقت   ( که به تصویرسازی رسانه
هتای   ( که به بررستی سیاستت  Khatib, 2012« )اهلل در مدیریت تصویر استراتژی ثی »کتا  

متدیریت تصتویر   »اهلل لانتان اختصتاص دارد. در همتین زمینته، مقالته       مدیریت تصویر ثتی  
ای  نه، پایگتاه رستا  1( به تصویرپردازی ستایت ممتری  1385)آشنا، « الملل در فضای سایار بین

یل، پیرامون ایران پرداخته است و در مورد مفهوم مدیریت برداشت نیی که بته  ئوابسته به اسرا
هتای بستیاری تتدوین     ، مقالته دهتد  مینه مفهومی ثوزه مدیریت تصویر را تشکیل ینوعی پیش

اس ناشتی از ایتن   تتأثیر ( بته  Richard & Couto, 2012« )مدیریت برداشتت »شده است. مقاله 

                                                                                                                                        
1. Memeri 
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مدیریت برداشت در نفوذ رو »و مقاله   نتفاباس ریاست امهوری آمریکا پرداختهمفهوم در ا
( به بررسی فرآیند متدیریت برداشتت در ثتوزه رفتتار     1392فرد و همکاران،  )دانایی« به باال

( نیی به Tetlock, 1981« )مدیریت برداشت یا همسازی در »سازمانی اختصاص دارد. مقاله 
 1دیداهای ریاست امهوری آمریکا پرداختته استت و کترس بیتر    بررسی تغییراس کالمی کان

ستاختارهای ارتااطتاس سیاستی: تحلیلتی بنیتادی و نمتادین از عوامتل        »ای بتا عنتوان    در مقاله
بتا استتفاده از روش تحلیتل    « آمریکتا  2008ارتااطاتی در مناظره انتفاباس ریاست امهوری 

در  3و اتان متک کتین    2ارا  اوبامتا گفتمان به بررسی و تحلیل فرآیند مدیریت برداشتت بت  
 . (Kurt, 2010) مناظره انتفاباتی پرداخته است

دسته دوم مقاالس نیی به ثوزه بازمهندسی فرایندها اختصتاص دارد کته یتا بته صتورس      
آن گرفته و یا بتا رویکتردی عملیتاتی از      رار مانایی این مفهوم مدیریتی مورد بحر و انتقاد

 ،سازمان، استفاده اختصاصی شده استت. در رویکترد نفستت    سازی عملکرد یک برای بهینه
روش طراثی مجدد »مقاالس متعددی به صورس پژوهشی و مانایی تدوین شده است. مقاله 

 4به طراثی مجدد زنجیتره تتأمین  « وکار در ثمایت از یکپارچگی زنجیره تامین فرایند کسخ
 چگی زنجیتره تتامین کمتک کنتد    پرداخته است تا به فعاالن زنجیره تتامین در ایجتاد یکپتار   

(Jaime & et al, 2014)« .    گیتری بتترای بهاتود کتتارایی    توستعه یتک راهاتترد تصتمیBPR 
بنتدی بترای بهتترین     یک طاقته  AHPو با استفاده از  BPRایست که با نگاهی انتقادی به  مقاله
رد . در رویکت (Mansar & Reijers, 2009) دهی بازطراثی فرایندی پیشنهاد کرده است اهت

 «ای هتای رستانه   وری بتا بازمهندستی فرآینتدها در ستازمان     افتیایش بهتره  »کاربردی اما مقاله 
به بررسی و تحلیل و تعیت مواتود فرآینتد تتأمین برنامته ختارای شتاکه دوم         نویسندگان

. (1392انتد )ستیدی،    سیمای امهوری اسالمی ایران و طراثی و عیت مبلو  آن پرداخته
وکتتار در  استتتقرار موفتتق مهندستتی مجتتدد فرآینتتدهای کستتخ شناستتایی عوامتتل متت ثر بتتر »

( عنوان مقاله دیگری استت کته   1391)طاهرپور و همکاران، « های دولتی شهر تهران سازمان
و  BPRبته شناستایی عوامتل مت ثر بتر استتقرار موفتق         BPRبا استفاده از رویکترد کتاربردی   

  است.  بندی آنها پیرامون سو ه تحقیق خود پرداخته اولویت

                                                                                                                                        
1. Kurt Beers 
2. Barack Obama 
3. John McCain 
4. SCR 
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 مبانی نظری. 2

های کمّی ماتنی بر آزمون فر یه که بیشتر بر استفاده از نظریته یتا ترکیاتی     برخالف پژوهش
هتتا  هتتای کیفتتی در استتتفاده از نظریتته   پتتژوهش ،کننتتد هتتای ر یتتخ تأکیتتد متتی   از نظریتته
تواننتد   شده می های نظری از پیش تعیین ها و گیاره پذیرترند. اگر بپذیری  که دیدگاه انعباف

های پژوهشتی را محتدود یتا اهتتدار کننتد، در آن صتورس ممکتن استت بته شتکل و            افتهی
ثتال اگتر    های ااتماعی با د تت و ثساستیت بیشتتری بنگتری . درعتین      محتوای این وا عیت

های از پیش مواود را بشناسی  و بشناسانی ، از  درس و میتیان ثساستیت متا     نتوانی  دیدگاه
شود. الاته این مو وع بدان معنا نیست که بایتد ختود را    نسات به مو وع پژوهش کاسته می

آینتد یتا نته )لینتدلف و برایتان،       کار ما متی  باید باینی  بهابتدا نسات به آنها متعهد بدانی  بلکه 
اینکه در پژوهش ثا تر چتارچو  نظتری مشفصتی در نظتر       ری  به(. بنابراین 126: 1392

برختی از نظریتاس مترتا  و مفتاهیمی کته ذیتل ماتانی متدیریتی و ماتانی           ،شتود  گرفته نمتی 
 شود.   به صورس مفتصر ذکر می ،ارتااطاتی اثتماالً مورداستفاده  رار خواهند گرفت

 مدیریت رسانه. 1-2

هشت دیتدگاه کلتی    «چیستی مدیریت رسانه»ای با عنوان  ( در مقاله1386)ارببانی روشندل 
سانه را بررسی کرده و درنهایت الگوی اامعی را در ایتن زمینته   مواود نسات به مدیریت ر

ای یتک   هتای رستانه   بتر استاس نگترش سیستتمی، ستازمان      ،مبرح کرده است. در این الگو
اند. مدیریت رسانه در یتک الگتوی فراگیتر، متدیریت      و محصور در محی   سیست  ااتماعی

متدیریت   ،ر استاس ایتن الگتو   کلیه اایا و عناصر محیبی اع  از داخلی و ختارای استت. بت   
 است. رسانه ه  ناظر بر بُعد محتوایی و ه  بُعد شکلی و ساختاری

تتر بته ثتوزه متدیریت      عنوان نگاه اتامع  به ،در این پژوهش با در نظر گرفتن این اامع
رسانه، به دناال تحقق فرآیند مدیریت تصتویر در ستازمان صداوستیمای امهتوری استالمی      

متدیریت   ،ر رویکرد محتوایی مدیریت رسانه استت. بته دیگتر ستفن    هستی  که بیشتر ناظر ب
توان  بین می  این گیرد و ابعاد متعددی دارد که از ای را در برمی رسانه دایره مفهومی گسترده

ابعاد مدیریت رسانه به شمار آورد. در این رویکرد تتالش   ترین مه مدیریت پیام را یکی از 
بتا استتفاده بهینته از نیتروی انستانی،       ،و مو توعاس دن اهداف کرشود تا  من مشف   می

 های ذهنی با ثداکثر اثرگذاری به مفاطاان منتقل شود.  ساختار و تکنولو ی، انگاره
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 مدیریت پيام. 2-2

گیرد و ابعاد متعددی دارد که متدیریت   ای را در برمی مدیریت رسانه دایره مفهومی گسترده
توان به شمار آورد. در معنایی کوتتاه، متدیریت پیتام را     ابعاد آن می ترین مه پیام را یکی از 

هایی دانست که برای طراثی، تولید یا تأمین و پفش مناسخ و کارآمتد   توان همه تالش می
 (. 1394 ،گیرد )کرباسیان ها صورس می پیام

همچنین در بفش آشنایی با ماانی و مفاهی  اساسی متدیریت پیتام در ستند افتق رستانه      
انجام دادن همه فرایندهای متدیریتی، شتامل   » :شده است گونه تعریف پیام این ملی، مدیریت

دهی، بسیج امکاناس و منابع، هدایت و نظارس که درباره تعیین، تولید و  رییی، سازمان برنامه
. «گیترد  های رستانه صتورس متی    ارسال پیام م ثر و بازخورد گرفتن از آن و اهداف و ارزش

کتارگیری کارآمتد منتابع متادی و      فراگرد بته »پیام عاارس است از: مدیریت  ،دیگر عاارس به
کارگیری و بسیج منابع و نیروها، هتدایت، رهاتری    دهی، به رییی، سازمان انسانی از راه برنامه

و کنتترل کتته در راستتای تعیتتین، تهیته، تولیتتد، ارستال، پفتتش و بتازخوردگیری از پیتتام در      
ه است و بتا هتدف نهتایی اثرگتذاری مبلتو  بتر       شد چارچو  نظام ارزشی معین و پذیرفته

 «.  گیرد مفاطاان صورس می

 مدیریت برداشت. 3-2

مفهوم مدیریت برداشت، ابتدا در منابع مرتا  با ثوزه رفتار سازمانی و توس  اروین گتافمن  
شود معموالً دالیلتی   که فرد در امعی ثا ر می هنگامی»مبرح شد. براساس تعریف گافمن 

مبلتو  ختود را    تأثیربسته به شرای  تالش کند رفتارهای خود را تغییر داده و واود دارد تا 
در ذهن دیگران ایجاد کند. دروا ع مدیریت برداشت تالشی است برای ایجاد معنی، هتدایت  

. ایتن  (Goffman, 1959: 4) «انتظتاراس دیگتران از متا    بینی پیشتعامالس ااتماعی و کمک به 
گتافمن از متدیریت برداشتت ثتاک  کتردن یتک ادبیتاس علمتی         در ثالی است کته منظتور   
ها بود و متأستفانه در ایتن زمینته     ای برای استفاده مدیران شرکت رشته برگرفته از مبالعاس بین

انتد   محققان اندکی از این رویکرد برای مدیریت برداشت در عرصته سیاستت استتفاده کترده    
(Richard & Couto, 2012).     هتال ستعی کترد تتا ایتن مفهتوم را بترای         ستییده ستال بعتد، پیتتر

مدیریت برداشت بته معنتای   » :بار در ثوزه سیاست وارد کند و در تعریف آن نوشت نفستین
هتای سیاستی، منجتر بته در       زنتی  خوداظهاری موفقی است که در فرآینتدهای متغیتر چانته   
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عیتین  کنتد تتا ت   شتود و ایتن توانتایی را ایجتاد متی       درس سیاسی ما توست  طترف مقابتل متی    
بنتا بتر   «. ای برای طرف مقابل ترستی  شتود کته مبلتو  ماستت       گونه ها به مفتصاس مو عیت

در این پژوهش منظور ما از مدیریت برداشت، کنترل بر  ضتاوس و رفتتار    ،شده تعاریف ارائه
و نفتوذ روی تعریتف    تأثیرمنظور دستیابی به تمایالس هدفمندی است که از طریق  دیگران به

 (.  Hall, 2009شود ) طاان از مو عیتی که با آن درگیر هستند انجام میو برداشت مفا

 مدیریت تصویر. 4-2

نتیجه ترکیخ مفهوم مدیریت برداشتت و متدیریت پیتام بتوده و بته معنتای        ،مدیریت تصویر
ای بترای انتقتال انگتاره هدفمنتد و مبلتو  بته مفاطتخ استت.          های رسانه ساماندهی فرآیند

هتتایی از اشتتفاص، رویتتدادها و  دناتتال ایجتتاد و ارائتته انگتتاره  بتتهدروا تتع متتدیریت تصتتویر 
هتای   گیتری از ظرفیتت   مو وعاتی است که متناسخ با اهداف یتک رستانه بتوده و بتا بهتره     

شتده و مبلتو  را بته     ای ثستا   المقتدور انگتاره   ای بتوانتد ثتتی   پرداختی و فرآوری رسانه
  (.130: 1394مفاطاان منتقل کند )فیا ی و صلواتیان، 

 تفكر سيستمی. 5-2

شناسی علوم ادید است که در اوایل  رن بیست   های روش یکی از دیدگاه ،نگرش سیستمی
ای داشته است و امروزه در علوم مفتلتف، نگترش سیستتمی بترای شتناخت       توسعه گسترده

متدیران بتا مستائل اتدای از هت  موااته        ،رود. بته دیگتر ستفن    کار می اامع مو وعاس به
های پیچیتده  ترار دارنتد کته در آن مستائل در ثتال        نیستند، بلکه در شرایبی پویا از سیست 

 (. 25: 1392تغییر با یکدیگر در ارتااط هستند )مدوز، 

 ها نظریه عمومی سيستم. 6-2

ه بتر پایته   شناستی علمتی و نگترش بته اهتان استت کت        عنوان نتوعی روش  ها به نظریه سیست 
شناس و متفکتر   ، زیست1گیرد. ودویک فون برتالنفی کارگیری رویکرد سیستمی انجام می به

متدون کترد. وی    1940و  1930هتای   ها را در طی سال اتریشی، مفهوم نظریه عمومی سیست 
تدریج دریافت که این نظرگتاه   به ،نگریست که از دیدگاه ارگانیسمی به مواوداس زنده می

                                                                                                                                        
1. Bertalanffy 
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شتمول استت    گیرد و مفهوم ارگانیس  نیی خود مفهتومی اهتان   وسیع را در برمیمیدانی بس 
گتذاری نظریته عمتومی     نیی در اهت بنیان 2و راپوپورس 1(. الاته بولدینگ1362: 19)فرشاد، 
در عمتق تمتام مستائل تعتدادی اصتل و       ،اند. بر اساس این نظریته  هایی برداشته ها گام سیست 

. دهتد  متی  ترار   تتأثیر صتورس عمتومی تحتت     هتا را بته   ست  اببه مواود است که رفتار سی
هتا و  واعتد ختاص ختود را دارد امتا اصتول و        ای ویژگتی  اگرچه هتر رشتته   ،دیگر عاارس به

 (. 44: 1389کند )پاسدار،  ها یکسان عمل می ها در تمام سیست   واب  سیست 

 بازمهندسی فرآیندها. 7-2

های سازمان است که  ر ارتقای کیفیت خرواییا نوعی اناش در مسی 3بازمهندسی فرآیندها
شده است. طراثی مجدد فرآیندمحور، نتوآوری فرآینتد،    ثال با اسامی متنوعی توصیف تابه

هتایی استت کته بترای ایتن       طراثی مجدد فرآیند کاری و بازمهندسی سازمانی ازاملته نتام  
بتار توست     ولتین ا BPR(. 16: 1392فترد و همکتاران،    کاربرده شتده استت )دانتایی    مفهوم به

شتده   کند کته در دنیتای دگرگتون    د. این نظریه بیان میشمعرفی  1990در سال  4مایکل همر
هتا   دهی شترکت  شده از سوی آدام اسمیت که محور سازمان و ع« کار تقسی »امروز، اصول 

ها سودمند و  روری نیست تا کتار ختود را بتر     بود، دیگر کارساز نیست و لذا برای شرکت
وکار امروز ییرمت ثر بتوده و    گرا در دنیای کسخ اصول سازمان دهند. ساختار وظیفهپایه این 

دهتی شتوند )همتر،     برگترد محتور فرآینتدها ستازمان    بایتد  ها اینتک   شرکت و منسوخ است
1375 .) 

 بازمهندسی کندور. 8-2

های مفتلف دانستت. برتتری    توان ترکیای از متدولو ی متدولو ی بازمهندسی کندور را می
گترا( و   صورس همیمان مسائل نرم )انستان  های دیگر این است که به این روش بر متدولو ی

وکتار را   . این متدولو ی، بازمهندسی فرآینتد کستخ  دهد میگرا( را مد نظر  رار  سفت )فن
 (. 72: 1388پذیرد )سیدی،  گاه پایان نمی داند که هیچ توالی میهای م ای از گام چرخه

                                                                                                                                        
1. Boulding 
2. Rapoport 
3. Business Process Reengineering 
4. Michael Hammer 
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 روش پژوهش. 3

شتده   این پژوهش با پیروی از اصول ثاک  بر تحقیقاس علمی و برمانای رویکرد کیفی انجام
کننتدگان از تجربته آنتان     توان بهتر به زبان خود شترکت  است. ازآنجاکه با ابیار مصاثاه می

عنتوان ابتیار و تکنیتک     در این تحقیق از مصاثاه عمیق بته  ،(33 :1387بازرگان، ) آگاه شد 
گیتری هدفمنتد بتا     سعی شد تا از طریتق نمونته   ،ها استفاده شد. بر این اساس آوری داده امع

همچنتین  های مدیریت رستانه، علتوم ارتااطتاس، علتوم سیاستی و       نظر در ثوزه افراد صاثخ
که نسات به فرایند مدیریت تصویر در ستازمان صداوستیما    ،کارشناسان آشنا با مسائل رسانه

دهنده اامعه موردبررستی   های تشکیل مصاثاه شود. لذا گروه ،و عملی دارند نظریاشراف 
  :به شرح زیر مورد مصاثاه عمیق  رار گرفتند

 های مرتا  رشتههای مدیریت رسانه، ارتااطاس و  اساتید رشته .1
 مدیران و معاونان ارشد رسانه ملی .2
 .مشاوران ارشد و پژوهشگران رسانه ملی .3

وسیله  اعده اشااع مشف  شد. اشااع نظری به این معنتا   این پژوهش به ثج  نمونه در 
است که خصوصیاس یک دسته یا طاقه تئوریک به اشااع رستیده استت. ایتن ثالتت زمتانی      

تتر شتدن یتا ا تافه شتدن بته        ی که ساخ توسعه، تعتدیل، بتیرگ  که داده بیشتر دهد میرخ 
 (. 243: 1391به پژوهش وارد نشود )رنجار، شود  میتئوری مواود 

شتده   صورس هدفمنتد انتفتا    ای که به در تحقیق ثا ر با بیست نفر از خارگان رسانه
بودنتد، مصتاثاه شتد تتا پاستل ستت ال اصتلی پتژوهش از نظتر کارشناستان استتفرا  شتتود.           

ها بعد از هر مصاثاه مورد تحلیل و بررسی  ترار   ازاینکه نتایج ثاصل از کدگذاری داده سپ
اتفتا  مفتاهی     گرفت، متواه شدی  که از مصتاثاه ستییده  بته بعتد در اکثریتت  ریتخ بته       

ها تا بیست مصاثاه ادامه یافتت تتا از اامتاع     ثال تعداد مصاثاه نظر واود دارد. بااین ااماع
مشفصاس علمی و تفصصی  1شده اطمینان ثاصل شود. ادول  اهی  طرحکارشناسان بر مف

 .  دهد میشوندگان را نمایش  مصاثاه
  

file:///C:/Users/Administrator/Desktop/گ.1.doc%23_ENREF_20


 پنجم و شماره بيست ♦سال ششم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل     376

 شوندگان مشخصات علمي و تخصصي مصاحبه .1جدول 

 سمت و تخصص تحصيالت ردیف

 معاونت سینای رسانه ملی اناسی دکترای جامعه 1

 پژوهش و سنجش افکارمدیر مرکز  اناسی و مطالعات فرهنگی دکترای جامعه 2

 مدیر گروه فرهنگ مرد  مرکز پژوهش و سنجش افکار اناسی دکترای ابام 3

 دکترای علو  ارتاابات اجتناعی 4
های راهاردی مرکز  مدیر سابق گروه مطالعات ماهواره و مدیرک  پژوهش

 پژوهش و سنجش افکار

 پژوهش و سنجش افکارمدیرک  پشتیاانی و اجرای نظرسنجی مرکز  دکترای فلسفه 5

 ریاست سابق دانشکده ارتاابات دانشگاه صداوسینا دکترای مدیریت رسانه و گفتاردرمانی 6

 پژوهشگر و مدیر گروه بااننایی مرکز پژوهش و سنجش افکار دکترای علو  اجتناعی 7

 صداوسینامعاوم فرهنگی ریاست دانشگاه و استادیار دانشگاه  دکترای علو  ارتاابات اجتناعی 8

 دکترای علو  ارتاابات اجتناعی 9
مدیر سابق گروه مدیریت رسانه مرکز پژوهش و سنجش افکار و عضو 

 علنی گروه ارتاابات دانشگاه عالمه بااباایی هیئت

 کاراناس باامهندسی فرآیندها و مشاور مدیر مرکز پژوهش و سنجش افکار کاراناسی اراد مهندسی صنایع 10

 اناسی مرکز پژوهش و سنجش افکار مدیر گروه جریام سیاسی دکترای علو  11

 مشاور مدیر مرکز پژوهش و سنجش افکار اناسی دکترای جامعه 12

 های راهاردی مرکز پژوهش و سنجش افکار مدیرک  سابق پژوهش دکترای مدیریت رسانه 13

 افکارمدیرک  سنجش و پژوهش مرکز پژوهش و سنجش  اناسی کاراناس اراد جامعه 14

 مقا  سابق معاونت سینا و مدیر ااکه ننایش و نسیم قائم دکترای فلسفه 15

 معاونت اساق صدای رسانه ملی و رئیس پژوهشکده ارتاابات دکترای مدیریت استراتژیک 16

 های رسانه ملی ریاست مرکز سینای استام دکترای فرهنگ و ارتاابات 17

 علنی دانشکده ارتاابات دانشگاه صداوسینا هیئتعضو  دکترای علو  ارتاابات جنعی 18

 مدیر گروه سنجش م،ابب مرکز پژوهش و سنجش افکار اناسی کاراناس اراد جامعه 19

 پژوهشگر مرکز پژوهش و سنجش افکار کاراناس اراد علو  ارتاابات جنعی 20

ینتدهای  های روش بازمهندستی کنتدور بترای در  فرآ    ها از توصیه در مسیر انجام مصاثاه
هتای   نهایتت تشتفی  و تحلیتل اهترم    درمواود، تشفی  فرآیندها برای طراثی مجتدد و  

تغییر استفاده شد. س االس مصاثاه به ا تضای شرای  در سه محور کلی طترح شتد کته ایتن     
   :اند از محورها عاارس

 های تغییر در فرایند مدیریت تصویر سازمان صداوسیما ها و اهرم شناسایی گلوگاه .1
هتای ثیتاتی فراینتد متدیریت تصتویر در       یابی منشا ایجاد مشکالس در گلوگاه ریشه .2

 سازمان صداوسیما
 .های تغییر از نگاه کارشناسان بررسی پیامدهای تداوم واود نارسایی در اهرم .3

های تحقیق ابتدا از طریق کدگتذاری بتاز متتن     ها، مفاهی  و مقوله پس از انجام مصاثاه
ها استفرا  شد. کدگتذاری بتاز فراینتدی تحلیلتی استت کته طتی آن         پیاده شده از مصاثاه

شتود و دو فعالیتت    ها و ابعاد مربوط به هر مفهتوم کشتف متی    شده و ویژگی مفاهی  شناسایی
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(. 123: 1394تراوس و کتوربین،  ست شتود )ا  بنتدی را شتامل متی    سازی و مقولته  کلیدی مفهوم
هتایی   ها باز شد و مفاهی  از درون آنها سر برآورد، محقق بته دناتال مصتدا     که داده هنگامی

 بندی کند.   هایی دسته ها، مفاهی  را در  الخ مقوله گردد که بتواند با کمک آن می
بنتدی   شده، به شتکل  آوری در وا ع در کدگذاری باز، با تفکیک اطالعاس کیفی امع

هتا،   شتده از مصتاثاه   هتای گتردآوری   . در این مرثلته، بتا تحلیتل داده   شود ها ا دام می مقوله
هتای   های فنی )ثاصل از عملیاس میدانی( مقوله های روزانه و یادداشت ها، یادداشت مشاهده

هتا و در   شوند. کدگذاری باز تتا مرثلته اشتااع مقولته     های فرعی استفرا  می اصلی و مقوله
 (. 2یابد )شکل  تی( ادامه می الخ یک فرایند زیگیاگی )رفت و برگش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شتود. هتدف از کدگتذاری     پس از انجتام کدگتذاری بتاز، کدگتذاری محتوری آیتاز متی       
انتد. در کدگتذاری    هایی است که در مرثله کدگذاری بتاز خترد شتده    تلفیق داده ،محوری

شتده و در   یا پدیده اصتلی انتفتا     عنوان مقوله های کدگذاری باز به محوری، یکی از مقوله
 شود.   ها( به آن رب  داده می ها )زیرمقوله گیرد و سپس سایر مقوله مرکی فرایند  رار می

کدگذاری انتفابی استفاده شتده استت. کدگتذاری انتفتابی دو     در مرثله نهایی نیی از 
ها در چارچوبی نظتری تکمیتل    سازی و پاالیش مقوله مرثله کدگذاری پیشین را با یکپارچه
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دهتی   ها ثتول پدیتده اصتلی یتا محتوری ستازمان       سازی، مقوله کند تا در مرثله یکپارچه می
 شوند.  می

 180هتا بته ثتدود     در تحقیق ثا ر پتس از کدگتذاری بتاز، محتوری و انتفتابی داده     
 70بنتدی، تعتداد مفتاهی  بته ثتدود       یافتی  که با ثذف مفاهی  تکراری و مقوله مفهوم دست

گلوگتاه   5هتا،   بندی، تجییه و تحلیل خروای مصاثاه مفهوم کاهش یافت. درنهایت با دسته
صویر سازمان صداوسیمای امهوری استالمی ایتران اثصتا    اصلی تغییر در فرایند مدیریت ت

 شد. 

 های پژوهش یافته. 4

 های تغيير شناسایی و تحليل اهرم. 1-4

های عمیق با کارشناسان در اهت اثصا و شتناخت فرآینتد مواتود     نتایج ثاصل از مصاثاه
تصتویر در ستازمان صداوستیما ثتاکی از آن استت کته در شترای  فعلتی، فرآینتد           مدیریت

شتتف  و متتدل مکتتتوبی بتترای تحقتتق ایتتن امتتر واتتود نتتدارد و اگرچتته در ادبیتتاس         م
های ییرمستتقیمی بتا عنتاوینی مثتل متدیریت       گذاری سازمان و اسناد باالدستی اشاره سیاست

همته   ریت   بته پیام، مهندسی پیتام، هندسته پیتام و یتا معمتاری پیتام شتده استت امتا متأستفانه           
 یند رسمی و مشفصی در این زمینه واود ندارد. فرآ ،تقدیر انجام شده های  ابل تالش

 مدیریت تصویر رسانه ملی  های تغيير در فرآیند اهرم. 2-4

ها تالش شد تا بتا تواته بته تتالش و عتیم ستازمان و بدنته متدیریت بترای           در روند مصاثاه
هتای تغییتر،    عنتوان گلوگتاه   تصتویر، عوامتل و متوانعی کته بته      کردن فرآیند مدیریت اارایی
کاهش اثربفشی و یا عدم تحقق این فرآیند شده است مورد تحلیتل و بررستی  ترار     مواخ
ها در پنج محور کالن  رارگرفتته استت    د. نتایج ثاصل از کدگذاری محتوای مصاثاهنگیر

هتای تغییتر از    و در هر بفش تالش شده تا  من ارائه توصیفی از مشکالس مواود در اهرم
این مشکالس و همچنین پیامدهای ناشی از چنتین متوانعی    های ایجاد نگاه کارشناسان، ریشه

کتته در یتتک نگتتاه اتتامع و   دهتتد متتیهتتای تحقیتتق نشتتان   در ستتازمان تایتتین شتتود. یافتتته 
تصتویر واتود دارد کته     ماکروسکپیک پنج گلوگاه تغییتر در بازمهندستی فرآینتد متدیریت    

پتنج محتور کتالن    انتد. ایتن    هرکدام مانع تحقق فرآیند تصویر در ستازمان صداوستیما شتده   
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   :اند از عاارس
 معضالس محیبی سازمان .1
 مشکالس مرتا  با ثیبه آموزش و پژوهش .2
 های ساختاری سازمان موانع و محدودیت .3
 فرهنگ سازمانیمشکالس مرتا  با مقوله  .4
 گذاری و منابع انسانی معضالس مدیریتی در ثوزه نظارس، هدف .5

 معضالت محيطی سازمان. 1-2-4

شده که به نحوی بته عوامتل ختار  از محتی  ستازمان مترتا         مشکالتی اشارهدر این بفش به 
عدم استقالل ستازمان   :بندی است شوند. عمده این معضالس در چهار دسته کلی  ابل تقسی  می

های پرداختی پیام در رستانه ملتی، شکستت     گیری، مسائل مرتا  با محدودیت در ثوزه تصمی 
 ای سازمان و همچنین سبح متنوع و ثتی متعارض انتظاراس از رسانه ملی.   انحصار رسانه

 گیری عدم استقالل سازمان در حوزه تصمیم

ی متالی ستازمان بته بوداته مصتو  دولتت،       هتا  به عقیده کارشناسان مواردی مثل وابستگی
زدگتی تصتمیماس    عوامل مرتا  با خواستگاه  انونی سازمان، عوامل ایدئولو یک و سیاست

های عملکرد سازمان مواخ شتده تتا در بستیاری از متوارد رستانه ملتی از        و همچنین  عف
فرادستتی،  نظرهتای   گیری برخوردار ناوده و با برختی اعمتال   استقالل کامل در ثوزه تصمی 

 های فشار موااه شود.   فرودستی و ثتی گروه
هتای   تتواهی از هیینته   واستبه تتأمین بفتش  ابتل     های درآمدی، بته  در ثوزه وابستگی

ای و تحمیلتی از   اااار دچار برختی مالثظتاس ییرثرفته    سازمان توس  دولت، رسانه ملی به
هتا و   را بتا محتدودیت  ای سازمان  گیری ثرفه اانخ دولت شده است که عمالً ثیبه تصمی 

در دو ثوزه کلی ستازمان را بتا    ،فشار مواود در این بفش .کند مالثظاس ادی موااه می
در بفش ارائه محتوا، سازمان ناچار به پفش سفارشی برختی   :محدودیت موااه کرده است

گتری   ای و اعمتال وظیفته نظتارتی و مبالاته     ها شده و از ثیر پرداخت ثرفه مبالااس دولت
واستبه و تعیت    شتود و در بفتش منتابع انستانی نیتی بته       هایی موااه متی  با محدودیترسانه 

کتارگیری نیروهتایی شتده استت      هایی ملیم به استفدام و به نامناسخ اشتغال اامعه، در دوره
انتد بلکته ازنظتر کّمتی نیتی تناستای بتا نیازهتا و          تنها از تفص  کافی برختوردار ناتوده   که نه
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اند. این مه  یکی از عوامل تورم نیروی انسانی در سازمان  داشتهوظایف مواود در سازمان ن
صداوسیما بوده است که در زیرمقوله منابع انسانی در بفش معضالس متدیریت، مجتدداً بته    

هتای   تمرکی ااااری سازمان بر اتذ  و پفتش آگهتی    ،شود. مضاف بر این آن پرداخته می
کرد فروش آنتتن پیامتدهای منفتی و    منظور کسخ درآمد مواخ شده است تا روی تجاری به

 ،کارشناستان برختی از  ناپذیری برای رسانه ملی و مفاطاان داشته باشد. به عقیده  ثتی ااران
تنهتا هتیچ نستاتی بتا      نته  دهتد  متی گرایی را ترویج  گرایی و شانس تالیغاس که روثیه مصرف

مواتخ ریتیش   ای اسالمی ندارد بلکه در درازمدس  های اصلی یک سازمان رسانه مأموریت
 مفاطاان رسانه ملی خواهد شد. 

 175کارشناسان معتقدند در بفش عوامل مرتا  با خواستگاه  انونی، با عنایت به اصل 
 انون اساسی و همچنین نظریته تفستیری شتورای نگهاتان، ستازمان صداوستیما ازنظتر         44و 

صتوتی و تصتویری،   هتای   عنوان سازمان انحصاری انتشار فراگیتر برنامته   خواستگاه  انونی به
در پاسل بته ست الی پیرامتون امکتان      1379شده است. شورای نگهاان در مهرماه سال  معرفی
  در نظتام   اساستی    تانون  44  اصل  ن ّ صریح  مبابق» :نویسد های خصوصی می شاکه تأسیس

  ایهت  شتاکه   انتدازی  و راه  تأستیس و   استت   دولتی  رادیو و تلویییون ، ایران  اسالمی  امهوری
انتشتار و    اهتت  . بتدین «استت   اصتل   هر نحتو، مغتایر ایتن     به  و تلویییونی  رادیویی  خصوصی

انتشتار فراگیتر )هماننتد      ابتل   فنتی   هتای  سیستت    از طریق  و تصویری  صوتی  های برنامه  پفش
ییتر از    و کتابلی   رادیتویی   امتوا    در  التخ   متردم   ( بترای  ...و   ، فیار نتوری  ، فرستنده ماهواره
متذکور استت. نتتایج ثاصتل از       اصتل   خالف  ایران  اسالمی  امهوری  صداوسیمای  سازمان
هتایی را بترای ستازمان ایجتاد کترده و       کند که اگرچه این  انون فرصتت  بیان می ها مصاثاه

اما اطال  ایتن مفهتوم    است تا ثدی  ابل دفاع بوده 1379صحات از مفهوم انحصار در سال 
های تکنولو یک مسئله شکست انحصار در ثوزه تولیتد و   واسبه پیشرفت بهدر شرایبی که 

محل تأمل و خدشه ادی است و ستازمان را دچتار    ،توزیع پیام تا ثدود زیادی محقق شده
مفهتوم انحصتار اوالً ستبح انتظتاراس      ،هتایی کترده استت. در وا تع     مشکالس و محتدودیت 

صتورس ییروا عتی افتیایش     کار عمومی بهییروا عی از رسانه ملی را در سبح ثاکمیت و اف
داده و در این معنا رسانه ملی در همه و ایع اامعه در شمار یکی از متهمین همیشگی ردیف 

شتود. در بعتد    هتای وا عتی آن تواته متی     هتا و ظرفیتت   اول  رار دارد و کمتر به محتدودیت 
ریت و بدنه انستانی  داخلی نیی ایجاد تلقی و توه  ناشی از تفکر انحصار، مواخ شده تا مدی

سازمان با تصتور فضتای بتدون ر ابتت، دچتار نتوعی رختوس و روزمرگتی کتاری شتود و           
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ای در مقابل وا عیت شکستت   نگری مناسخ برای ر ابت در سپهر رسانه واسبه فقدان آینده به
ای و فضای ر ابتی مواود، دچار نوعی انفعتال، یتافلگیری و درنتیجته ریتیش      انحصار رسانه
   مفاطخ شود.

زدگی و عوامل ایدئولو یک نیی باعر شده تا رسانه ملی  سیاست ،به عقیده کارشناسان
کته عمتالً  تدرس متانور     شتود  هایی موااته   در اایگاه تریاون اصلی ثاکمیت با محدودیت

تمرکی زیاد بتر   ،. از سوی دیگردهد میمدیریت و نیروهای تولید را تا ثدود زیادی کاهش 
در یک روند تاریفی، بیشتر تمرکی ستازمان بتر ثتوزه خاتر و      مسائل سیاسی مواخ شده تا

هتای   مسائل سیاسی  رار داشته باشد و تا ثدودی نسات به سایر  انرها، مو وعاس و دیدیه
هتای امتروز، فرصتت     ااتماعی یفلت شود. یفلتی که مواخ شده در فضای ر تابتی رستانه  

شتده تتا    های ر یتخ مغتتن  شتمرده    هگری و وظیفه نظارتی رسانه ملی توس  سایر رسان مبالاه
هدفمنتد، بتر     همین بهانه به اذ  مفاطخ پرداخته و با استفاده از فرآیندهای تصویرسازی به

 اس یالااً مفربی بگذارند. تأثیرافکار عمومی ایران 
گیتری بته    نظران معتقدند ریشه چهارم بحر استقالل سازمان در ثیبته تصتمی    صاثخ

هتای   مه  بستر مناسخ برای دخل و تصترف  . اینگردد برمی  عف عملکرد گذشته سازمان
کند تا نهادهتای فرادستتی، فرودستتی و ثتتی      ای عوامل خار  از سازمان را فراه  می سلیقه
 نظرهای ییرکارشناسی بپردازند.  های فشار در مو وعاس مفتلف سازمان به اعمال گروه

 های پرداختی پیام محدودیت

هتتا ثتتاکی از آن استتت کتته بفشتتی از     حتتتوای مصتتاثاه نتتتایج ثاصتتل از کدگتتذاری م  
های پرداختی پیام در رسانه ملی به الیاماس ایدئولو یک و رعایت خبتوط  رمتی    محدودیت

عنتوان اصتلی مستل  مفتروض استت و       گردد که رعایت آنها در رسانه ملتی بته   اخال ی برمی
 رمی در ثیبته   به رعایت این خبوط ،بفش دیگر که دروا ع نتیجه پذیرش فرض اول است

هتای معمتول عرصته     تولید مرتا  است که بر اساس آن اصل بر  ااثت استتفاده از اتذابیت  
هتتای خشتتونت و انستتیت استتت. بتته عقیتتده   گیتتری از اتتذابیت رستتانه، خصوصتتاً در بهتتره

و عملیاتی ایتن ثتوزه بتا محوریتت نستات هنرمنتد مستلمان و        نظری های  بحر ،کارشناسان
 ،شتده  هتای فتراوان انجتام    بحتر  ریت   بهمچنان مغفول مانده است و انقالبی با عرصه رسانه ه

همچنان فه  مشترکی از این ادبیاس بومی واود ندارد. لذا مشف  ناودن تکلیف متدیریت  
و بدنه تولید در چگونگی موااهه با برخی مفاهی  و رعایت اصول اخال ی و رشتد مفاطتخ   
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تفتدیر و یفلتت نامشتف  مانتده و      مواخ شده تا همچنان نسات رسانه و مسائلی از انس
های بومی و ثالل پیتام در رستانه ملتی، شتاهد ثجت  بتاالیی از        علت رویه نشدن پرداخت به

ای اتی   ای نسات به مفاهی  عمیتق باشتی  کته ایتن مهت  نتیجته       های سبحی و کلیشه پرداخت
 تاتع آن ایجتاد   تقلیل، تفریخ، تضتعیف و یتا ثتتی تحریتف مضتامین عتالی در رستانه و بته        

 پیامدهای نامناسخ ااتماعی نداشته است. 

 ای سازمان شکست انحصار رسانه

هتای   های تکنولو یک و سهولت دسترستی عامته بته رستانه     نظران معتقدند، پیشرفت صاثخ
واسبه توه  ناشی از بقتای انحصتار    ها به سو و یفلت از فضای ر ابتی رسانه اایگیین از یک

شتتده استت تتتا ستازمان صداوستتیما بتا ثرکتتتی     مواتخ  ،در بدنته متتدیریتی از ستوی دیگتتر  
رییی و ارائه راهکارهایی برای ثفظ بقا در شرای  ر ابتی  سمت برنامه دستانه و فعال، به پیش

ناچار با شرایبی موااه شود که رستانه ملتی را در فضتای ر تابتی و      و امروز بهنکند ثرکت 
بترد. پیامتد ایتن و تعیت نیتی       پتیش متی   سمت انفعال و روزمرگی به ها به ییرانحصاری رسانه

 هنتیجت درهتای ااتمتاعی و    های ر یخ داخلی و خارای، رستانه  افیایش ثیبه عملیاس رسانه
علتت فقتدان    ای خواهتد بتود کته بته     رییش مفاطاان صداوسیما و کتاهش مراعیتت رستانه   

نگرانه با و عیت منفعلی موااته شتده استت. طایعتی استت در چنتین فضتایی         رویکرد آینده
های ر یخ و به نفع گفتمان ثتاک  بتر آنهتا انجتام      های م ثر توس  رسانه سازی گارهیالخ ان

 خواهد شد.  

 انتظارات متنوع و متعارض

سبح بتاالی انتظتاراس از رستانه ملتی در کنتار تنتوع و ثتتی تعتارض          ،به عقیده کارشناسان
رس صتو  ها مواخ شده است تا بفش مدیریت و بدنه تولیتد ایتن ستازمان بته     برخی خواست

هتایی کنتد کته در یتک نگتاه کلتی از همستویی و         ناخواسته ا تدام بته تولیتد و اتفتاذ رویته     
آی  افیایی الزم برخوردار نیستند. این مه  بیشتر ناشی از تنوع و تعارض ثاک  بتر اامعته   ه 

ای که برچسخ ملی بودن را داراست سه  ختواهی   های مفتلف آن از رسانه که بفش است
که با عالیتق و ستالیق بفشتی از ایتن بدنته متنتوع        ،رین ا دام سازمانت کنند و با کوچک می

پیامد واود چنتین   ،کنند. از نگاه کارشناسان ایجاد میآن هایی برای  بحران ،هماهنگی ندارد
انتظاراتی در ایجاد خبوط  رمی نامرئی و بستته شتدن دستت متدیران و عوامتل تولیتد نمتود        
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ها و تعار اس ااتماعی در بدنه انسانی ستازمان بتروز    بفشی از تنوع ،مضاف بر این .یابد می
های پیتامی   سویی ها و ناه  تعارض هنتیجدرو ظهور پیداکرده و مواااس ناهمگونی فکری و 

 . ساخته استرا فراه  

 تصویر در سازمان معضالت محيطي تحقق فرآیند مدیریت .2جدول 

ف
ردی

 

مشکالت 
 موجود

 پیامد ها ریشه

1 

عد  استقالل 
ساامام در 
حواه 
 گیری تصنیم

 وابستگی اقتصادی

ها توسط دولت و اجاار به اعنال  واسطه تأمین هزینه وابستگی درآمدی به
 کارگیری نیروی انسانی ماااد ای دولت در حواه تولید پیا  و به مالحظات غیرحرفه

ریزش های مترتب محتوایی و  اجاار ساامام به تنرکز بر فروش آنتن و ایجاد آفت
 م،ابب

عوام  مرتاط با 
 خواستگاه قانونی

انحصار برآمده اا قانوم و افزایش سطح انتظارات کاذب اا رسانه ملی در هنه 
 و قرار گرفتن ساامام در موضع اتها  هنیشگی در تنا  موضوعات ها حواه

عوام  ایدئولوژیک و 
ادگی  سیاست

 تصنینات

گیری رسنی نظا  و تنگ ادم  موضع واسطه جایگاه های پرداختی به محدودیت
 حیطه عنلکرد

تنرکز ادید بر موضوعات سیاسی و غفلت اا سایر ژانرها و موضوعات و 
و قرار گرفتن در موضع انفعال و اجاار به واساای  ،های اجتناعی دغدغه
 جای برساخت انگاره ها به های ذهنی تولیداده توسط سایر رسانه انگاره

 گذاتهضعف عنلکرد 
نظر نهادهای فرادستی و فرودستی و  فراهم ادم فرصت دخ  و تصرف و اعنال

 های فشار در موضوعات م،تلف گروه

2 
های  محدودیت
 پرداختی

الزامات پرداخت به 
 مفاهیم ایدئولوژیک

 هنتیجدرپرداای در حواه تولید محتوای ایدئولوژیک و  ساای و کلیشه سطحی
 اعتراض و ریزش م،ابب

قرمز اخالقی  خطوط
در استفاده اا خشونت 

 و جنسیت

 علت الزا  به رعایت حریم اخالقی داواری پرداخت و جذب م،ابب به

3 

اکست 
انحصار 

ای  رسانه
 ساامام

های  پیشرفت
تکنولوژیک و سهولت 

های  دسترسی به رسانه
 جایگزین

های اجتناعی و  های رقیب داخلی و خارجی و رسانه افزایش حیطه عنلیات رسانه
 کاهش م،ابب هنتیجدر

غفلت اا فضای رقابتی 
واسطه توهم ناای  به

 اا بقای انحصار

ریزی ضعیف برای آینده و غافلگیر ادم رسانه ملی نسات به وضعیت  برنامه
 آینده

4 

انتظارات 
متنوع و حتی 

 متعارض

تعارض سالیق تنوع و 
واسطه  م،اباام به

تعارضات فرهنگی، 
 تاری،ی و اجتناعی

 تعریف خطوط قرمز نامرئی و بسته ادم دست مدیرام و عوام  تولید

بروا و ظهور این تعارضات اجتناعی در بدنه انسانی ساامام و کاهش هنگونی 
 گفتنانی
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 معضالت آموزشی و پژوهشی. 2-2-4

عنتوان   پتردازی  کته بته    معضالس ثوزه آمتوزش و پتژوهش متی   ترین  در این بفش به عمده
انتد. مشتکالس ایتن     تصویر در رسانه ملی شتده  گلوگاهی کلیدی مانع تحقق فرآیند مدیریت

محصتور شتدن پتژوهش     :شتوند  بندی می بفش از نگاه کارشناسان به شش دسته کلی تقسی 
شناستی، نگتاه    خهتای نیازستنجی و مفاطت    در ثوزه بازخورد، ستبح کیفتی پتایین پتژوهش    

تشریفاتی و صوری به ثوزه آموزش و پژوهش، فاصتله اتدی بتین مو توعاس پتژوهش و      
نیاز بدنه تولید، کاهش میانگین نفاگی و انگییشی پژوهشگران و همچنتین چنتدپارگی مغتی    

 محتوایی رسانه ملی. 

 محصور شدن پژوهش در حوزه بازخورد

س تولیتد ماتنتی بتر پتژوهش در بدنته       ترور  نظران معتقدند فقدان اعتقتاد اتدی بته    صاثخ
باعر  وای است  مدیریتی و تولیدی، ریشه اصلی تنیل کاربرد پژوهش در محصوالس رسانه

هتای ناشتی از    هتای پتس از پفتش و تحلیتل بتازخورد      شده تا امور پژوهشی صرفاً به بررسی
ه  در سبوح ابتدایی پیمتایش و توصتیف کلتی نظتراس مفاطاتان       پفش یک محصول، آن

هتای یالاتاً    پیامد مستتقی  ایتن نگترش در تحمیتل هیینته      ،ود شود. به عقیده کارشناسانمحد
ناپذیر مالی، زمانی و اعتااری به رسانه ملی نمود یافته و مواخ تقویت نگاه صتوری و   ااران

سازی شده است. مضاف بتر   تشریفاتی به ثیبه پژوهش و تادیل آن به ابیاری برای گیارش
های پفش، در تحریتف ذهنیتت متدیران     ی پژوهش به بررسی بازخوردتقلیل کاربردها ،این

اهمیتتت نتتدادن وا عتتی بتته  هنتیجتتدر نستتات بتته کاربردهتتای عملیتتاتی پتتژوهش در رستتانه و  
 های این ثوزه مه  و ثیاتی، نقش داشته است.   توصیه

 شناسی های نیازسنجی و مخاطب سطح کیفی پایین پژوهش

های زمتانی و متالی تحمیلتی بتر ثیبته پتژوهش،        ودیتنظران بر این باورند که محد صاثخ
خودسانسوری و اکراه مردم در همکاری پیمایشی و ابهام در نحوه موااهه رستانه بتا برختی    

شناستی را   هتای اصتلی ستبح پتایین پتژوهش در ثیبته نیازستنجی و مفاطتخ         ریشه ،مفاهی 
کتردن   ای روشتن ات  هتا بته   اند تا خروای بسیاری از پتژوهش  مواخ شده ودهند  تشکیل می

کننتده منجتر شتود.     هتای کلتی و گمتراه    فضای ااتماعی برای ساخت برنامه، به ارائه توصتیه 
توانتتد در تغییتتر نادرستتت   هتتای ییرکیفتتی متتی بتتدیهی استتت تولیتتداس ماتنتتی بتتر پتتژوهش 
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خصتوص افکتتار عمتومی مت ثر وا تع شتتود و      بته هتای ذهنتی و رفتتتاری متدیریت و     اولویتت 
عتدم همراهتی متردم در     ،ای را بته بتار آورد. در ایتن مستیر     دههای ااتماعی پیچیت  ناهنجاری
علتتت  بتته ،شتتود متتی هتتای میتتدانی کتته تحتتت عنتتوان ستتازمان صداوستتیما انجتتام     پتتژوهش

ها مواخ شده است تا صحت و  ابلیتت تعمتی  ایتن نتتایج      کاری ها و محافظه خودسانسوری
کیفتی پتایین بفشتی از     ستبح  ،در بسیاری از موارد مورد منا شه  رار گیرد. مضاف بتر ایتن  

ها کته توانتایی تعیتین تکلیتف موااهته رستانه بتا برختی مفتاهی  را در ثیبته عمتل             پژوهش
انگیتی   هایی ستبحی و اختتالف   تصویر، پرداخت مواخ شده تا در ثوزه مدیریت ،اند نداشته

ای با مفاهی  بتوده و   انجام شود که یالااً ناشی از سردرگمی نیروهای تولید در موااهه رسانه
 های ییرهمسو و ثتی متعارض منجر شده است.   به تولید انگاره

 نگاه تشریفاتی به حوزه آموزش و پژوهش

گیری نگاه تشتریفاتی و صتوری بته ثتوزه      های شکل ترین ریشه رشناسان، عمدهبه عقیده کا
   :آموزش و پژوهش به چهار عامل کلی مرتا  است

 ها فقدان دانش کافی مدیریت و بدنه تولید برای سفارش و استفاده از گیارش .1
 ساز سازمان بدبینی و فاصله  شر نفاه از بدنه تصمی  .2
 ظرفیت دانشگاهعدم اعتقاد ادی به استفاده از  .3
 .فقدان  مانت اارایی برای کاربست نتایج پژوهش .4

کارشناسان بر این باورند که و تی بدنته متدیریتی و تولیتدی از تفصت  کتافی بترای       
ثتتتی از دستتتاوردهای  ،استتتفاده عملتتی از دستتتاوردهای ثتتوزه پتتژوهش برختتوردار نااشتتند

گتذاری و   نهایتت سیاستت  درمواود این ثیبه نیی استفاده الزم صتورس نفواهتد گرفتت و    
های اامعه ماتنی نفواهتد   ای خواهد یافت و بر پژوهش و وا عیت تولیداس بیشتر اناه سلیقه

بتتود. پیامتتد ایتتن امتتر در انفعتتال ستتازمان نستتات بتته تصویرستتازی از و تتایع روزمتتره و یلاتته  
یابتد و موااتاس    های ر یتخ در ذهتن مفاطتخ نمتود متی      های تولیدشده توس  رسانه انگاره

نمتود دیگتری از واتود نگتاه      ،. مضاف بر ایتن سازد مییش مفاطخ رسانه ملی را فراه  ری
طتا تی زمتانی اهتت انجتام      صوری به ثیبه پژوهش در تفصی  منابع متالی انتد  و بتی   

هتایی   پتژوهش   کتاهش کیفیتت و روایتی خرواتی     ،یابد و پیامد این امتر  پژوهش عینیت می
لیتد و تکثیتر نگتاه ییروا عتی نستات بته رستانه و        خواهد بود که خروای آنها منجر بته بازتو 

تواهی به تحوالس ااتمتاعی   شود. بی های آن در بین مدیران و نیروهای تولیدی می ظرفیت
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نگری نستات   واسبه افق دید کوتاه و فقدان آینده و افیایش انفعال و یافلگیری رسانه ملی به
ای واتود نگتاه تشتریفاتی بته     به مو وعاس، مفاطخ و فضای ر ابتی، یکی دیگر از پیامده

 ثوزه رسانه است.  
به فاصله گترفتن   ،نظران معتقدند ریشه دوم ایجاد نگاه صوری به ثیبه پژوهش صاثخ

شود کته پیامتد مستتقی  ایتن امتر، یلاته نگتاه         ساز سازمان مرتا  می  شر نفاه از بدنه تصمی 
افتیایش ستبح انتظتاراس     ای و ییرکارشناسی در سازمان، القا و تکثیر تتوه  انحصتار رستانه   

برنتامگی در ثتوزه تولیتد و از دستت دادن      کاذ  از رسانه ملتی استت. افتیون بتر ایتن، بتی      
هتا،   خصوص مفاطاان دارای سبح باالی تحلیل، آن ه  در فضای ر ابتی رستانه  بهمفاطخ، 

واستبه   از دیگر پیامدهای منفی مترتخ بر یلاه نگاه تشریفاتی به ثوزه پژوهش است کته بته  
دستانه به تأمین نیازهای مفاطخ و در نظتر گترفتن صترف مستئوالن      م تواه فعال و پیشعد
 داده است.   عنوان مفاطاان رسانه ملی، رخ به

هتا ثتاکی از آن استت کته ریشته ستوم یلاته نگتاه          نتایج کدگذاری محتوای مصتاثاه 
دانشتگاه   هتای  صوری به فضای پژوهشی در فقدان اعتقاد و تواه کافی به استفاده از ظرفیت

استتت. پیامتتد ایتتن تلقتتی نادرستتت از ظرفیتتت دانشتتگاه، از یکستتو منجتتر بتته فرآینتتد اتتذ   
ای و ناهماهنتگ آمتوزش آنتان     ییرهدفمند دانشجویانی شده استت کته فرآینتدهای کلیشته    

فاصله ادی بتین فضتای آکادمیتک     ،کمتر سنفیتی با نیازهای سازمان دارد و از سوی دیگر
واخ شده تا از ظرفیت نیروهای مستعد دانشگاه استفاده کافی دانشگاه و محی  عملی کار م

 صورس نگیرد. 
ریشه چهارم ایجاد نگاه تشریفاتی بته ثیبته پتژوهش، بته فقتدان       ،به عقیده کارشناسان

گتردد کته پیامتد ایتن مو توع در تغییتر         مانت اارایی برای کاربست نتایج پژوهش برمی
های نادرستت و   ها و ایجاد انگاره خالف وا عیتهای ذهنی مردم و مسئوالن، بر یل  اولویت

 ییروا عی نمود یافته است. 

 فاصله جدی بین موضوعات پژوهش و نیاز بدنه تولید

ها نشان از آن دارد کته یکتی از مشتکالتی کته در بیتان یالتخ        کدگذاری محتوای مصاثاه
و نیازهتای   شده های انجام تأکید بر فاصله ادی مو وعاس پژوهش ،شده کارشناسان مبرح

وا عی بدنه تولید است. نتایج کدگذاری ثاکی از آن است که ریشه ایتن معضتل در فقتدان    
تأمل این دو بفش است و مضتاف بتر    زبان مشتر  بین ثیبه تولید و پژوهش و فاصله  ابل
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عنتوان متانعی اتدی     هتا و تحقیقتاس ثتوزه پتژوهش بته      این سبح باالی محرمانگی گیارش
هتا محتدود شتود.     بدنه تولید و ثتی مدیران میانی بته ایتن پتژوهش   مواخ شده تا دسترسی 

ازپتیش   شود تتا فاصتله ثیبته تولیتد و پتژوهش بتیش       پروا ح است که این مه  مواخ می
یافته و این دو بفش ثیاتی رسانه ملی، نستات بته یکتدیگر تلقتی منفتی پیتدا کننتد.         افیایش

وهش در بدنه تولیتد منجتر بته کتاهش     عدم استفاده عملیاتی از نتایج ثوزه پژ ،ازسوی دیگر
انگیتتیش و دلسردشتتدن پژوهشتتگران ستتازمان شتتده استتت و ایتتن مهتت  متتانعی بتترای انجتتام  

 های کیفی و کاربردی خواهد بود.  پژوهش

 کاهش میانگین نخبگی و انگیزشی پژوهشگران

ها در این بفش ثاکی از آن است کته دو عامتل ستاختار اداری و مستائل مترتا  بتا        بررسی
هتای   ریت نظام پاداش و تنایه، مواخ شده تا سبح کارایی پژوهشگران نسات به پتانسیلمدی

مواودشان از و عیت  ابل  اولی برخوردار نااشتد و بته همتین دلیتل رستانه ملتی بتا مستئله         
کاهش انگییه و کاهش میانگین نفاگی موااه شود. در اینجا مراد از ساختار اداری،  توانین  

هتای تحقیقتاتی، بتا روثیته      یکی است که ثاکمیتت آنهتا در بفتش   اداری مکانیک و کالس
مستتائل متتالی و اداری و عتتدم تتتأمین  ،پژوهشتتگری نستتات چنتتدانی نتتدارد. در همتتین راستتتا
شود تا سبح انگیتیش و کتارایی بدنته     نیازهای بهداشتی و انگییشی پژوهشگران مواخ می

 انسانی در ثد  ابل  اولی  رار نداشته باشد. 
های نظارتی و نوع سیست  متدیریتی و نیتی عتدم      عف دهد میها نشان  سیهمچنین برر

تناستتخ کیفیتتت خرواتتی کارهتتا در  یتتاس بتتا میتتیان تشتتویق و یتتا تنایتته متتادی و معنتتوی از 
های  سازی و ارائه رزومه استانداردهای روز پژوهشی فاصله بگیرد. مدیریت ماتنی بر گیارش

هتای معنتوی و    انگیتیش افتول  بدنه متدیریتی   کاذ  نیی مواخ صلخ اعتماد پژوهشگران به
ایجتاد  واسبه عدم موااهه با بازخورهای متناسخ مادی و معنوی  خودانگیفته پژوهشگران به

نیروهتای   ،های تحقیقاتی شود. در چنتین شترایبی   سبح کیفی خروایمشکالس عدیده در 
هتای   هیینته  نفاه مواود یا به وادی روزمرگی دچتار خواهنتد شتد یتا بتا خترو  از ستازمان       

سنگینی را به رسانه ملی تحمیل کرده و اثتمال اذ  نیروی نفاه در ایتن مرکتی ثیتاتی را    
مدتی کته صترفاً اناته     های تحکمی و کوتاه کاهش خواهند داد. عالوه براین، انجام پژوهش

در  ،ای تواته کنتد   تر به الیامتاس پژوهشتی و اختال  کتار ثرفته      سفارشی داشته باشد و ک 
واستبه   اخ کاهش اعتاار بیرونی و درونی مراکی تحقیقاتی رسانه ملی شده و بهبلندمدس مو
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هتتای  ایجتتاد خباهتتای محاستتااتی در تصتتمیماس راهاتتردی ستتازمان، انفعتتال و خستتارس     
 ناپذیری را به همراه خواهد داشت.  ااران

 چندپارگی مغز محتوایی سازمان

هتای پژوهشتی و محتتوایی     بفتش ها ثاکی از آن است که عدم ارتاتاط کتافی میتان     بررسی
 ،افیایی سیستتمی در بتین ایتن مراکتی محقتق نشتود       تنها ه  رسانه ملی مواخ شده است تا نه

هتای محتتوایی    هتا و ثتتی تنتا      کتاری  واسبه عدم ارتااط م ثر این مراکی، دوبتاره  بلکه به
ت بسیاری در ثیبه مو وعاس پژوهشی مشاهده شود و عمالً فرایند مشفصی بترای متدیری  

دانش در سازمان تعریف نشود. این مسئله در عمل مواخ هدررفت منابع محتوایی ستازمان  
شتود   های اساتید و نفاگان دانشگاهی متی  گیری ثداکثری رسانه ملی از ظرفیت و عدم بهره

 و در بلندمدس مواااس ادایی بفش نفاه از رسانه ملی را فراه  خواهد کرد. 

 آموزش و پژوهشمعضالت مرتبط با حيطه  .3جدول 

 پیامد ها ریشه مشکالت موجود ردیف

1 

محصور ادم 
پژوهش در حواه 

 بااخورد

ضرورت  فقدام اعتقاد جدی به
 تولید ماتنی بر پژوهش

های  دارو پس اا مرگ و تحنی  هزینه نوش
 ناپذیر مالی، امانی و اعتااری به ساامام جارام

تقویت نگاه صوری به پژوهش و تادی  آم به 
 ساای ابزار گزارش

ایجاد تشکیک در ذهنیت مدیرام نسات به 
واسطه استفاده  کاربرد پژوهش در رسانه، به

 محدود اا ظرفیت این حیطه

2 

سطح کیفی پایین 
های  پژوهش

نیااسنجی و 
 اناسی م،ابب

های امانی و مالی حیطه  محدودیت
 پژوهش

های ذهنی و رفتاری مدیریت و  تیییر غلط اولویت
 افکار عنومی

خودسانسوری و اکراه مرد  در 
 های پینایشی هنکاری

 کاهش تعنیم و میزام صحت نتایج پژوهش

ابها  در نحوه مواجهه رسانه ملی 
 با برخی مفاهیم

پرداخت سطحی به برخی مفاهیم مورد اختالف و 
سردرگنی و برخوردهای متعارض نسات به 

 برخی موضوعات
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 معضالت مرتبط با حيطه آموزش و پژوهش. 3ادامه جدول 

 پیامد ها ریشه مشکالت موجود ردیف

3 

نگاه تشریفاتی و 
صوری به حواه 
 آمواش و پژوهش

فقدام دانش کافی مدیریت و 
بدنه تولید برای سفارش و 

 ها استفاده اا گزارش

ای که ماتنی بر پژوهش و  گذاری و تولید سلیقه سیاست
انفعال و اا دست  هنتیجدرهای جامعه نیست و  واقعیت

 دادم م،ابب در فضای رقابتی

باقتی امانی جهت  ت،صیص منابع مالی اندک و بی
کاهش کیفیت و روایی  هنتیجدرانجا  پژوهش و 

 های پژوهش خروجی

ایجاد و تکثیر نگاه غیرواقعی نسات به رسانه و 
 های آم در بین مدیرام و نیروهای تولید ظرفیت

توجهی به تحوالت اجتناعی و افزایش انفعال و  بی
واسطه افق دید کوتاه و فقدام  غافلگیری رسانه به

نگری نسات به موضوعات، م،ابب و فضای  آینده
 رقابتی

بدبینی و فاصله قشر ن،اه اا 
 ساا ساامام بدنه تصنیم

غلاه نگاه غیرکاراناسی در ساامام و القای توهم 
افزایش سطح انتظارات کاذب اا ای و  انحصار رسانه

 رسانه ملی

برنامگی در حواه تولید و اا دست دادم م،ابب  بی
واسطه  خصور م،اباام ن،اه( در فضای رقابتی به به)

دستانه به تأمین نیااهای م،ابب  عد  توجه فعال و پیش
 عنوام م،ابب و درنظر گرفتن صرف مسئولین به

 عد  اعتقاد جدی به استفاده اا
 ظرفیت دانشگاه

فاصله جدی بین فضای دانشگاهی و محیط عنلی کار و 
فقدام استفاده اا ظرفیت بالقوه نیروی  هنتیجدر

 دانشگاهی

ای و  جذب غیرهدفنند دانشجو و فرآیند آمواش کلیشه
 ناهناهنگ با نیااهای ساامام

فقدام ضنانت اجرایی در 
 کاربست نتایج پژوهش

ذهنی مرد  و مسئولین برخالف های  تیییر اولویت
 های ذهنی غیرواقعی واقعیت و ایجاد انگاره

4 

فاصله جدی بین 
موضوعات 

پژوهش و نیاا 
 بدنه تولید

ناود ابام مشترک بین این دو 
 حواه

ااپیش فاصله حیطه تولید و پژوهش و  افزایش بیش
 ایجاد تلقی منفی این دو ب،ش نسات به یکدیگر

خروجی محرمانگی باالی 
 ها پژوهش

علت عد  استفاده عنلیاتی اا  دلسردی پژوهشگرام به
 نتایج حواه پژوهش در بدنه تولید
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 . معضالت مرتبط با حيطه آموزش و پژوهش3ادامه جدول 

 پیامد ها ریشه مشکالت موجود ردیف

5 

کاهش میانگین 
ن،اگی و 
انگیزای 
 پژوهشگرام

ضعف سیستم نظارتی و 
 مدیریتی

مرگ انگیزش در بدنه ن،اه و فرصت پیداکردم کاهش و 
افراد برای ت،لف ساامانی و گریز اا انجا  دقیق و باکیفیت 

 وظایف

ساختار بوروکراتیک و 
نامتناسب با فضای 

 پژوهشی

های  واسطه درگیری های پژوهشی به هدررفت ظرفیت
 های پژوهشی غیرمعقول و کاهش کیفیت خروجی

عدالتی مدیریتی در  بی
رعایت حقوق مادی و 
 معنوی پژوهشگرام

ایجاد ااتااه  هنتیجدرهای سطحی و  ساای و گزارش راومه
های فکری بدنه مدیریت کالم  محاسااتی در اولویت

 ساامام

ضعف سااوکارهای نظارت، 
ارتقا و نگهداات و اعنال 

های غیرعنلیاتی  ااخص
 سنجش

روامره ادم  تنهایدردلسردادم نیروهای ن،اه و فعال و 
 یا ت،ریب سیستم و یا خرو  اا ساامام

مشکالت ناای اا فرآیند 
 ضعیف جذب

ورود نیروهایی با سطح پایین انگیزش و بااتولید تفکرات 
خروجی غیرکیفی و خالقیت  هنتیجدرسطحی در ساامام و 

 ها و سرعت پایین در عرصه رقابتی رسانه

6 
چندپارگی میز 
 محتوایی ساامام

و مدیریت چندپاره ساختار 
 مراکز پژوهشی

های  کاری های محتوایی ساامام و دوباره هدررفت ظرفیت
 های محتوایی پژوهشی و تناقض

گیری  محقق نشدم فرایند مدیریت دانش و عد  بهره
 های موجود حداکثری ساامام اا ظرفیت

 دهی معضالت ساختاری و سازمان. 3-2-4

در ادبیاس مدیریت سازمانی، بسته بته عوامتل مفتلفتی چتون میتیان و       ،به عقیده کارشناسان
پتذیری و   نحوه تعامل سازمان با محی  خارای، ساختارها نیازمند ثدی از پویتایی، انعبتاف  

هتای   ستازمان  ،تقسی  وظایف، بسته به شرای  خاص و ا تضتایی ختود هستتند. در ایتن میتان     
ه بتتا مفاطاتان گستتترده، در مقایسته بتتا ستتایر   ستتاعت 24واستبه تعامتتل مستتقی  و    ای بتته رستانه 
پذیرتر و متناسخ با نیازهتای روز   مراتخ پویاتر، انعباف ها نیازمند اتفاذ رویکردی به سازمان

هتای اصتلی تغییتر     تصویر نیی یکی از گلوگاه . درزمینه تحقق فرآیند مدیریتهستندمفاطاان 
معضتالس   ،نظتران معتقدنتد   اثخدر ثوزه ساختار ستازمانی  ترار دارد. در همتین زمینته صت     
تصتویر در رستانه ملتی شتده در      ساختاری سازمان که منجر به عدم تحقتق فرآینتد متدیریت   

هتای مفتلتف    رخوس و کندی عملکتردی بفتش   :بندی هستند چهار گروه کلی  ابل تقسی 
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کاری و تداخل وظایف، عدم تناسخ و هماهنگی نیروهتای صتف و ستتاد و     سازمان، موازی
 های مفتلف سازمان.   ها و بفش شاکه یافیای هنگی ییره همچنین هما

 رخوت و کندی عملکردی

هتای مفتلتف ستازمان در     ها، رخوس و کندی عملکتردی بفتش   بر اساس خروای مصاثاه
عواملی مثل ساختار سازمانی سنگین و ییرمنعبف رسانه ملتی، ارتفتاع بلنتد هترم ستازمانی،      
تمرکی باالی مدیریتی و همچنین روند تقسی  وظایف مکانیکی این سازمان ریشه دارد. ایتن  

یافتته و رستانه    ای اهتانی کتاهش   رسانه ملی در سپهر رستانه  عوامل منجر شده تا توان ر ابت
های خود موااته شتود.    علت کاهش سرعت و خال یت در خروای ملی با رییش مفاطخ به

هتای کتاری    همچنین ساختار ستنگین و بدنته متتورم نیتروی انستانی مواتخ شتده تتا گتروه         
هتای متالی و    و هیینته های مفتلف مدیریتی و تولید ایجادشتده   ییررسمی و ناسال  در بفش

اعتااری زیادی به رسانه ملی تحمیل شود. به عقیده کارشناسان، ارتفاع باالی هترم ستازمانی   
نیی، مواااس کاهش محستوس ادرا  ییررستمی و تفتاه  گفتمتانی بتین متدیریت و بدنته        

هتای ابالیتی و    در تفاوس و ثتی تنتا   سیاستت  آن تولید را فراه  کرده که نتیجه مستقی  
تقستتی  وظتتایف مکتتانیکی،   ،مشتتاهده استتت. مضتتاف بتتر ایتتن   هتتای آنتتتن  ابتتل  یخرواتت
ها و نوع رواب  کالسیک و منبقی ثاک  بر ساختار سازمانی مواخ شده استت   بندی سلسله

علت عدم تواته بته نیازهتای انستانی و انگییشتی نیروهتا،        یافته و به تا پویایی سازمان کاهش
 ایش یابد. گرییی و روزمرگی سازمانی افی مسئولیت

 ها و تداخل وظایف موازی کاری

ها و تداخل وظایف مواتود در رستانه ملتی بته سته       کاری ریشه موازی ،به عقیده کارشناسان
عنتوان بفشتی کته     بته  ،گردد. نفست اینکه تغییر نقش بفش مالی سازمان عامل اصلی بازمی

مواخ شده تتا بستیاری از   گیر  به نقش تصمی  ، رار بود وظیفه پشتیاانی و ستادی را ایفا کند
هتای مفتلتف تحمیتل     واسبه  مانت اهرم  درس مالی به بفش تصمیماس ییرکارشناسی به

 . شودای تسهیل  شرای  ایجاد باندهای راببهمتعا خ آن، شود و 
هتای نامشتف  در ستازمان مواتخ      همچنین فقدان استانداردهای کاری و واود رویه

یافتته و متدیریت و    مفتلتف ستازمان افتیایش    هتای  شده تا رویکترد ستعی و خبتا در بفتش    
عتدم   ،ای و ییرکارشناسی به یک روند معمول تادیل شتود. مضتاف بتر ایتن     تولیداس سلیقه
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هتا و   کتاری  ها با کمیت و کیفیتت نیتروی انستانی نیتی ریشته بستیاری از متوازی        تناسخ رویه
ازپتیش بدنته    تداخل وظایف در رسانه ملی بوده است که پیامدهایی مثل سنگین شتدن بتیش  

 های مالی را در پی خواهد داشت.   انسانی و تحمیل هیینه

 عدم تناسب تعداد نیروهای صف و ستاد

نظتران، پیتدایش ایتن معضتل در مشتف  ناتودن الگتوی نیازهتای انستانی           به عقیده صاثخ
سازمان و برنامه اذ  و همچنین عدم تفکیتک متوظفی از بترآورد در ثتوزه تولیتد ریشته       

واسبه مشف  ناودن نیازهای انسانی سازمان و برنامته   دارد. این مه  مواخ شده است تا به
ای، ییرهدفمنتد و تحمیلتی نیروهتای     هتای راببته   اتذ  نگتر در ایتن ثتوزه، شترای       آینده

علتت تتورم نیتروی انستانی ناکارآمتد، فرهنتگ روزمرگتی و         شده و بته  ییرمتفص  فراه 
های مالی و اعتااری سازمان افیایش یابد. پیامد عدم تفکیک موظفی از برآورد نیتی در   هیینه

واستبه   هایی از بدنه تولید بته  فشیابد و ب های مالی ثیبه تولید نمود می تحمیل دوباره هیینه
 تو عاس ییرمنبقی همواره در پی کسخ درآمدهای ییرمنبقی از سازمان خواهند بود. 

 های سازمان ها و بخش افزای شبکه هماهنگی غیر هم

افتیایش کمتی و ییرکارشناستی در کنتار تنتوع پتایین،        ،نظران در این بفتش معتقدنتد   صاثخ
گیتر   و همچنین مشکالس تعاملی متولیان تصتمی   ،ی مفتلفها ها و بفش اهت شاکه ر ابت بی

گیتتر در فرآینتتد پفتتش، مواتتخ شتتده استتت تتتا   در فرآینتتد تولیتتد و تتتأمین بتتا متولیتتان تصتتمی
افیا محقق نشتود.   صورس یک هماهنگی ه  های مفتلف سازمانی به ها و بفش هماهنگی شاکه
ر مشتف  ناتودن مأموریتت هتر     ها در کنتا  افیایش کمّی و ییرکارشناسی شاکه ،در این بفش

تواته   شاکه بر اساس  انر، مفاطخ یتا محتتوا مواتخ شتده استت تتا عتالوه بتر افتیایش  ابتل          
، تتداخل  تأستیس هتای ادیدال  های باالی پفش در شاکه تعهداس سازمان برای پرکردن ساعت

اده ها، عتدم استتف   یافته و مواخ یکنواختی محتوای تولیدی شاکه ها افیایش محتوایی این شاکه
ای  ها در اهت ایجاد تنوع و همچنین مدیریت کنداکتور  عیفی شود کته نتیجته   از تعدد شاکه

هتای اصتلی نداشتته استت. افتیون بتر ایتن، ر ابتت          ای رییش مفاطخ و تقلیل مراعیت شاکه
افتیا مواتخ شتده تتا تقلیتد و       اتای همکتاری هت     هتای ستازمان بته    هتا و بفتش   اهت شاکه بی

در خروای آنتن مشاهده شتود کته عمتالً مواتخ کتاهش خال یتت،       های زیادی  کاری دوباره
 شود.   های مالی و اعتااری به رسانه ملی می های تکراری و تحمیل هیینه تولید  الخ
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گیر در فرآینتد تولیتد و تتأمین بتا      کارشناسان معتقدند مشکالس تعاملی متولیان تصمی 
علتت   فراینتد یکستان استت، بته    فرآیند پفش، مواخ شده تا در مواردی که متولی ایتن دو  

فقدان نظارس کافی و یلاه فشار آنتن بر گیینش و مدیریت کیفی محتوا، متدیران ناچتار بته    
سبح پایین کیفی تولیداس برای پرکردن آنتن ر ایت دهنتد. بته دیگتر ستفن، روزآمتدی      

شتده و الاتترم   هتای متعتتدد مواتخ کتتاهش کیفیتت تولیتتد    پفتش و پرکتتردن آنتتن شتتاکه  
یابتد و همتین مبلتخ مواتخ کتاهش میتانگین کیفتی         متدیریت کتاهش متی   گتری   انتفتا  
های آنتن و رییش مفاطخ خواهد شد. همچنین در مواردی که دو فراینتد متذکور    خروای

هتای تولیتدی ت تتأمینی و      بته صتورس کامتل تفکیتک شتده استت ناهمتاهنگی میتان بفتش         
 شود.   می های سازمانی ها و اتالف سرمایه کاری های پفش، مواخ دوباره بفش

 دهي معضالت ساختاري و سازمان .4جدول 

 پيامد ها ریشه مشکالت موجود ردیف

1 

رخوت و کندی 
های  عنلکردی ب،ش

 م،تلف ساامام

ساختار سنگین و غیرمنعطف 
 بوروکراتیک

ای و اا دست دادم م،ابب  کاهش توانایی رقابت در سپهر رسانه
 علت کاهش سرعت و خالقیت به

های مالی  های کاری غیررسنی و ناسالم و تحنی  هزینه گروهایجاد 
 و اعتااری به ساامام

ارتفاع بلند هر  ساامانی و تنرکز 
 باالی مدیریتی

کاهش قاب  محسوس ادراک غیررسنی و تفاهم گفتنانی بین 
 مدیریت و بدنه تولید

 تقسیم وظایف مکانیکی
انسانی و افزایش  گریزی نیروی کاهش پویایی و افزایش مسئولیت

 بدبینی نسات به ساامام

2 
کاری و تداخ   مواای

 وظایف

تادی  ب،ش مالی ساامام به عنصر 
 جای نقش پشتیاانی ساا به تصنیم

نظر غیرکاراناسی در حواه تولید و ایجاد روابط غیررسنی و  اعنال
 انگیزگی بدنه خالق بی

های  فقدام استانداردها و وجود رویه
 کاری نامش،ص

افزایش رویکرد سعی و خطا در ساامام و مدیریت و تولیدات 
 ای و غیرکاراناسی سلیقه

ها با کنیت و  عد  تناسب رویه
 کیفیت نیروی انسانی

های مالی و اعتااری به  سنگین ادم بدنه انسانی و تحنی  هزینه
 ساامام

3 
عد  تناسب تعداد 
 نیروهای صف و ستاد

مش،ص ناودم الگوی نیااهای 
 انسانی ساامام و برنامه جذب

ای و افزایش روامرگی و  های رابطه فراهم ادم ارایط جذب
 ناکارآمدی نیروی انسانی

عد  تفکیک موظفی اا برآورد در 
 حواه تولید

های تولید و  های مالی مجدد به ساامام در ب،ش تحنی  هزینه
 اتالف منابع

4 

هناهنگی 
ها  افزای ااکه غیرهم
 ساامامهای  و ب،ش

افزایش کنی و غیرکاراناسی در 
 کنار تنوع پایین

ها در جهت  یکنواختی محتوای تولیدی و عد  استفاده اا تعدد ااکه
 ایجاد تنوع و مدیریت کنداکتور ضعیف

های  ها و ب،ش جهت ااکه رقابت بی
 م،تلف

ها و روحیه تقلیدی و غفلت نسات به انجا   کاری افزایش دوباره
 اصلیهای  ماموریت

عاملی متولیام تناهناهنگی 
گیر در فرآیند تولید و تأمین با  تصنیم

 فرآیند پ،ش

غلاه فشار آنتن بر گزینش و مدیریت محتوا و رضایت به سطح پایین 
های  ها و هزینه کاری کیفی برای پرکردم آنتن و یا تحنی  دوباره
 اائد بر رسانه ملی
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 فرهنگ سازمانیمعضالت . 4-2-4

هستتند.   فرهنتگ ستازمانی  پتردازی  کته بته نحتوی مترتا  بتا        در این بفش به معضالتی می
هتای تغییتری استت کته در      تترین گلوگتاه   ازنظر کارشناسان یکی از اصلی فرهنگ سازمانی

کنتد. خرواتی    ای نقش م ثری ایفتا متی   های رسانه تصویر در سازمان تحقق فرآیند مدیریت
کته مشتکالس اصتلی ایتن      دهد می  ه با کارشناسان نشانشده از مصاثا های انجام کدگذاری

ثاکمیت روثیته روزمرگتی، اراحیتت منتافع      :شود بندی می ثوزه به سه بفش کلی تقسی 
 ها.   ها با  دارزش اایی و استحاله ارزش به فردی بر منافع امعی و سازمانی و اا

 حاکمیت روحیه روزمرگی

رسانه ملی بیشتر ناشی از  فرهنگ سازمانییلاه روثیه روزمرگی در  ،نظران معتقدند صاثخ
ها نشان  شش عاملی است که هریک در بازتولید این ناهنجاری م ثرند. خروای کدگذاری

گریتی نستات بته اامعته و ستازمان،       اند از واتود تفکتر مستئولیت    این عوامل عاارس دهد می
دن آنتن و ر ایت به تولیتداس ستبحی،    عف سیست  نظارتی و مدیریتی، فشار و تخ پرکر

گریتی، مشتکالس ناشتی از فرآینتد  تعیف اتذ  و همچنتین         گریی و  تانون  یلاه تفکر نظ 
 های ییرعملیاتی.    عف سازوکار ارتقا و نگهداشت و اعمال شاخ 

گرییانه نیروی انسانی نستات بته    واود روثیه مسئولیت ،های کارشناسان بر اساس گفته
پتذیری پتایین ا تدام بته تولیتد       واخ شده تا افراد بتا انگیتیش و مستئولیت   اامعه و سازمان م

هتای   محتوایی کنند که پیامدهای مفر  و بلندمتدتی در اامعته خواهتد داشتت. در بفتش     
ستادی نیی عدم استفاده از ظرفیت وا عی و انجتام رفتع تکلیفتی امتور محولته، مواتخ شتده        

ای موااته   و اثربفشی با مشکالس عدیده های مفتلف سازمان از منظر کارایی است تا بفش
هتای ییرکارشناستی و ییرمستئوالنه و     شوند. لذا پیامد مستقی  این امر در تولید و توزیع پیتام 

 یابد.  مفر  بر الگوهای ذهنی و رفتاری اامعه نمود می تأثیر هنتیجدر
لی شده،  عف سیست  نظارتی و مدیریتی از دیگر عتوام  های انجام بر اساس کدگذاری

رسانه ملی شده و نتیجته ایتن    فرهنگ سازمانیاست که مواخ تقویت روثیه روزمرگی در 
امر در ایجاد فرصت برای تفلفاس اداری و گریی از انجام د یق و باکیفیت وظتایف، عینیتت   
یافته است. مضاف بر این، فشار و تخ پرکردن آنتن و ر ایت دادن مدیران و عوامل تولیتد  

دیگر عواملی است که بر روزمرگی بیشتر نیتروی انستانی دامتن زده و    به محتوای سبحی از 
مواخ شده تا تولید و پفش محتوای سبحی و ییرکیفتی بترای پرکتردن آنتتن بته رونتدی       
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اس مفر  ذهنی و رفتتاری اامعته و   تأثیرمعمول مادل شود. نتیجه مستقی  این امر در ایجاد 
 مشاهده است.   ای  ابل ههای رسان نهایت رییش مفاطاان در فضای ر ابتدر

از دیگتر عتواملی کته منجتر بته تقویتت روثیته روزمرگتی در          ،به عقیتده کارشناستان  
هتای   گریی است کته بتا روش   گریی و  انون یلاه تفکر نظ  ،رسانه ملی شده فرهنگ سازمانی

های کاذ  و فراتر از وا عیتت دارد   سازی مفتلف سعی در فریخ سیست  مدیریت و گیارش
 تعف   ،ی کتارایی پتایین بفتش ختود را بته نحتوی پنهتان کنتد. در همتین راستتا          حتو ن تا به

سازوکارهای ارزیابی، ارتقا و نگهداشت نیتروی انستانی مییتد بتر علتت شتده تتا بتا اعمتال          
ستازد  های ییرعملیاتی سنجش، مواااس دلسردشدن نیروهای نفاه و فعال را فراه   شاخ 

واستبه هوشتمندی    آیند روزمره شدن تن دهند و یا بهتا این افراد مستعد نیی درنهایت یا به فر
و عدم ر ایت خود از سیست ، به کارشکنی و تفریخ فرآینتدها بپردازنتد و ثتتی بعضتاً بتا      

 های ر یخ یاری دهند.   خرو  از سازمان به تقویت اریان رسانه
مشتتکالس ناشتتی از فرآینتتد  تتعیف اتتذ  نیتتروی انستتانی در رستتانه ملتتی از دیگتتر   

صلی است که در صحات کارشناسان بارها نستات بته آن تأکیتد شتده استت. بتر       های ا ریشه
شتده، پیامتد ایتن مو توع در ورود نیروهتایی بتا ستبح پتایین          های انجتام  اساس کدگذاری

هتای   یابد. نتیجه این امر نیی خروای انگییش و بازتولید تفکراس سبحی در سازمان نمود می
 یت خواهد بود که با سرعت ناکتافی در عرصته   از خال دور محتوایی ییرکیفی، سبحی و به

شده و مواااس رییش مفاطخ و کاهش اعتاار رستانه ملتی را    ها تولید و توزیع ر ابتی رسانه
 کند.   فراه  می

 ارجحیت منافع فردی

تصویر ثاکی از   نظران پیرامون موانع تحقق فرآیند مدیریت های صاثخ کدگذاری صحات
دی بر منافع امعی و سازمانی یکتی از مشتکالتی استت کته     آن است که اراحیت منافع فر

شتود و ریشته آن بته یلاته نیروهتای       محستو  متی   فرهنگ ستازمانی زیرمجموعه معضالس 
تراشی بترای نیروهتای فعتال مترتا  استت.        عیف با فقدان روثیه کار تیمی و همچنین مانع

نهایتت  دری سیستت  و  افتیایش فردمحتور   ،پیامتد مستتقی  ایتن دو مهت      ،عقیده کارشناسان به
دلسترد شتدن    ،اتالف سرمایه مالی، زمانی و اعتااری ستازمان خواهتد بتود. مضتاف بتر ایتن      

نیروهای نفاه و فعال از دیگر پیامدهایی است که رکود یا خرو  نفاگان در بدنه انستانی را  
 به دناال دارد.  
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 ها جایی و استحاله ارزش به جا

انتد   ها عاارس ها با  دارزش اایی و استحاله ارزش به های اصلی اا ریشه ،از نگاه کارشناسان
ااتماعی اامعه در ذهنیت و رفتار بدنه انستانی ستازمان، تاتدیل     بروز معضالس فرهنگی ت  :از

هتای اهتادی و    کاری، ریاکاری، نفا  و شعارزدگی به ارزش، تقایح فعالیتت  روثیه محافظه
 ارتی و مدیریتی. صاد انه و همچنین  عف سیست  نظ

ااتمتاعی اامعته در ذهنیتت و رفتتار بدنته انستانی،         در بحر بروز معضالس فرهنگی ت 
توان به عمومیت داشتن این فرهنگ نادرست در اامعه اشاره کترد کته نمودهتایی از آن     می

های ستبحی و ماتتذل اامعته     در رسانه ملی نیی واود دارد و عمالً منجر به بازتولید فرهنگ
کتاری، ریاکتاری،    تاتدیل یلاته روثیته محافظته     ،سازمان شده است. افیون بر این در فضای

های معضالس فرهنگی رستانه ملتی از نگتاه     نفا  و شعارزدگی به یک ارزش، از دیگر ریشه
سازی و بتیرگ نشتان دادن کارهتای کوچتک و      کارشناسان است که پیامدهایی مثل رزومه

اا را در پی داشته است. این روثیته مواتخ شتده    عملکرد  عیف و اا ماندن از ر  هنتیجدر
گری رسانه یفلت شده و این فرصت اتذ  مفاطتخ بته     تا یالااً از وظایف نظارتی و مبالاه

 .  شودهای ر یخ واگذار  رسانه
هتای اهتادی و صتاد انه     که تقایح فعالیت دهد میکدگذاری نظراس کارشناسان نشان 
هتای کتاری و ستازمانی شتده      بته استتحاله ارزش  در رسانه ملی عامل دیگری است که منجر 

نهایت روزمره شدن این افتراد  دردلسرد شدن نیروهای نفاه و فعال و  ،است. پیامد این مسئله
یا کارشکنی و خرو  بدنه انستانی مستتعد از ستازمان خواهتد بتود کته بتا کتاهش میتانگین          

 نفاگی و کیفیت محتوای خروای سازمان همراه است. 
  



 397     در سازمان صداوسيماهاي تغيير در فرایند مدیریت تصویر  اهرم

 الت فرهنگي سازمانمعض .5جدول 

 پيامد ها ریشه مشکالت موجود ردیف

1 
حاکنیت روحیه 

 روامرگی

گریز  وجود تفکر مسئولیت
نسات به جامعه و 

 ساامام

تولید و توایع  تأثیرات م،رب در جامعه تحت تأثیرایجاد 
 های ناصحیح، غیرکاراناسی و غیرمسئوالنه پیا 

ضعف سیستم نظارتی و 
 مدیریتی

کردم افراد برای ت،لف ساامانی و گریز اا فرصت پیدا 
 انجا  دقیق و باکیفیت وظایف

کردم آنتن فشار و تب پر
و رضایت به تولیدات 

 سطحی

تولید و پ،ش محتوای سطحی و غیرکیفی برای پر کردم 
ات م،رب ذهنی و رفتاری در جامعه و تأثیر هنتیجدرآنتن و 

 ای رسانههای  اا دست دادم م،اباام در فضای رقابت

غلاه تفکر نظم گریز و 
 گریز قانوم

 ساای و کارایی پایین افراد فریب سیستم مدیریت، گزارش

ضعف سااوکارهای 
 نظارت، ارتقا و نگهداات 

نهایت روامره ادم دردلسرد ادم نیروهای ن،اه و فعال و 
 یا ت،ریب سیستم و یا خرو  اا ساامام

مشکالت ناای اا فرآیند 
 ضعیف جذب

ورود نیروهایی با سطح پایین انگیزش و بااتولید تفکرات 
خروجی غیرکیفی و خالقیت  هنتیجدرسطحی در ساامام و 

 ها و سرعت پایین در عرصه رقابتی رسانه

2 

ارجحیت منافع 
فردی بر منافع 
 جنعی و ساامانی

غلاه نیروهای ضعیف با 
 فقدام روحیه کار تینی

سرمایه مالی، امانی و فردمحور ادم سیستم و اتالف 
 اعتااری ساامام

تراای برای نیروهای  مانع
 فعال

نهایت روامره ادم دردلسرد ادم نیروهای ن،اه و فعال و 
 یا ت،ریب سیستم و یا خرو  اا ساامام

3 

جایی و  جابه
ها با  استحاله اراش
 ها ضداراش

  بروا معضالت فرهنگی ا
اجتناعی جامعه در بدنه 

 انسانی 

های سطحی و ماتذل جامعه در فضای  بااتولید فرهنگ
 ساامام

کاری،  تادی  محافظه
ریاکاری، نفاق و 
 اعارادگی به اراش

 هنتیجدرساای و بزرگ نشام دادم کارهای کوچک و  راومه
 عنلکرد ضعیف و جا ماندم اا رقاا

گری رسانه و واگذار کردم  غفلت اا وظایف نظارتی و مطالاه
 های رقیب ها به رسانه فرصتاین 

های  تقایح فعالیت
 جهادی و صادقانه

نهایت روامره ادم دردلسرد ادم نیروهای ن،اه و فعال و 
 یا ت،ریب سیستم و یا خرو  اا ساامام

ضعف سیستم نظارتی و 
 مدیریتی

فرصت پیدا کردم افراد برای ت،لف ساامانی و گریز اا 
 کیفیت وظایف انجا  دقیق و با

 معضالت مدیریتی. 5-2-4

بر اساس نظر کارشناسان، مدیریت فعالیتی است که با انجام وظتایفی مشتف ، مأموریتت و    
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. نتتایج کدگتذاری   سازد میگیری از منابع و امکاناس محقق  اهداف سازمان را از طریق بهره
ثاکی از آن است که در بفش معضالس مدیریتی، سه عامل اساسی بر عدم تحقتق فرآینتد   

های نظتارتی،    عف :اند از اند که این عوامل عاارس تصویر در رسانه ملی م ثر بوده یریتمد
گتتذاری و همچنتتین معضتتالس متترتا  بتتا اتتذ ،   مشتتی گتتذاری و ختت  مشتتکالس هتتدف

 کارگیری، نگهداشت، ارتقا و ارزیابی نیروی انسانی.  به

 های نظارتی ضعف

شتود.   ت عامل کلیتدی خالصته متی   نظران در هف های نظارتی از نگاه صاثخ پیدایش  عف
گتردد. پیامتد ایتن     نفست به تقلیل نظام نظارتی به نظارس صرفاً پس از تولید و پفش بتازمی 

هتای بتاالی    داروی پس از مرگی است که منجتر بته تحمیتل هیینته     منیله نوش به ،مسئله اوالً
رونتد معمتول،    علت تادیل این مسئله بته یتک   مالی، زمانی و اعتااری برای سازمان شده و به
 ای خواهد شد.  مواخ تقلیل کیفیت محتوای تولیداس رسانه

ریشه دوم این معضل به مسئله  عف نظارتی در ثیبه انجام وظایف نیروهای صتف و  
هتا مواتخ شتده تتا      نظارس  عیف در این بفش ،ستادی مرتا  است. به عقیده کارشناسان

هتای   های در سایه و گروه ای، گروه اببهکاری و ایجاد باندهای ر شرای  بروز و ظهور اهمال
 فشار فراه  شود.  

هتای نظتارتی، فقتدان  تمانت اارایتی بترای        گیتری  تعف   عامل سوم م ثر در شکل
فقتدان نگتاه کارشناستی بته مستائل مواتخ        ،نظرهای کارشناسی است. به دیگر سفن اعمال
د تا نگاهی تفصصی شود تا نگاه به وظایف کلیدی مدیریت، بیشتر نگاهی تشریفاتی باش می

و عملیاتی. پیامد این مسئله در تادیل مسئله نظارس به یتک مو توع صتوری و تشتریفاتی و     
یابد و در بلندمتدس   شدن واهه نظارتی مدیریت در نگاه کارمندان نمود می همچنین شکسته

سازی و تقویت فرهنگ دورویی و  های رفتار سازمانی مانند گیارش مواخ تکثیر ناهنجاری
 خواهد شد.   فرهنگ سازمانینفا  در 

هتتای نظتتارتی بتته یلاتته نگتتاه  گیتتری  تتعف کارشناستتان معتقدنتتد ریشتته چهتتارم شتتکل
گردد که بر اساس آن افراد نسات به انجتام   گرییانه نسات به اامعه و سازمان بازمی مسئولیت

کننتد. پیامتد ایتن معضتل نیتی در       مبلو  وظایف خود یالااً با اهمال و مسامحه برخورد متی 
نهایتت ریتیش   درذهنتی و رفتتاری در اامعته و      اس سوءثیرتأکاهش کیفیت محتوا و ایجاد 
 مفاطاان عینیت خواهد یافت. 
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های نظارتی، تخ پرکردن آنتنی است که فشتار ناشتی از آن    عامل پنج  م ثر بر  عف
هتای اتدی موااته شتود و مستئولین نظتارتی        شود تا اعمال نظارس با محدودیت مواخ می

ریشه شش  ایتن   ،یت ر ایت دهند. از نگاه متفصصانناچار به سبح پایین و ثدا لی از کیف
هتتای ارزیتتابی و نظتتارتی متترتا  استتت.    معضتتالس، بتتا مستتئله  تتعف و فقتتدان شتتاخ    

هایی که توان ارزیابی وا عتی عملکترد کارمنتدان و خرواتی محتتوای تولیتداس را        شاخ 
ه واستتب نداشتتته و عمتتالً منجتتر بتته دلستتردی نیروهتتای مستتتعد و فعتتالی خواهتتد شتتد کتته بتته  

علتت ایجتاد    شوند و یا بته  های صوری و فضای ییرر ابتی، یا دچار افت انگییشی می ارزیابی
 های ر یخ ترییخ خواهند شد.  نفرس به کارشکنی در سازمان و همکاری با سازمان

هتای نادرستت فرهنگتی از     های نظارتی، به مقولته تلقتی   گیری  عف عامل هفت  شکل
س آن، نگاه یالخ بته مستئله نظتارس، بیشتتر بتر استاس       گردد که بر اسا ماحر نظارس بازمی

گیری است و کمتر از منظر ارتقای کیفیت به مفهوم نظتارس   تصوراس مرسوم و مصبلح مچ
ایجتاد مقاومتت در برابتر اعمتال نظتارس عملیتاتی        ،شود. پیامد مستقی  ایتن مستئله   تواه می

ه عدم همراهتی نیروهتا کتاهش    واسب نهایت توان نظارتی بدنه مدیریتی را بهو درخواهد بود 
 خواهد داد.  

 گذاری غیرعملیاتی مشی گذاری و خط هدف

هتا و   گتذاری  ترین عواملی که منجر به انجتام هتدف   در این بفش کارشناسان معتقدند اصلی
فقتدان دیتد    :شش عامل اصلی هستند تأثیرتحت  ،اند های ییرعملیاتی شده مشی گذاری خ 

هتای   ری انتیاعی و  ابل تفسیر، افتیایش کمّتی سیاستت   گذا تفصصی نسات به رسانه، هدف
گتتذاری ییرکارشناستتی و  تتائ  بتته فتترد، اکتفتتای بدنتته متتدیریت بتته        ابالیتتی، سیاستتت 

 گذاری و ابالز و همچنین ادرا  ییررسمی پایین و عدم تفوی  وظایف.  سیاست
آن فقدان دید تفصصی و وا عی نسات به رسانه، اولین عاملی است که کارشناستان بته   

هتای   هتا و محتدودیت   اند و اظهار داشتند که این دید کتاذ ، نستات بته ظرفیتت     کرده اشاره
ها، ادعاهای ییروا عی  گذاری ها و سیاست گذاری رسانه، مواخ شده تا در بسیاری از هدف

علت عدم تحقق  ای همه مفاطاان طرح شود و به آلی مثل تأمین صفر تا صد نیاز رسانه و ایده
هتا   ها، نوعی دلیدگی و دلسردی نستات بته کلیتت اهتداف و سیاستت      سیاستاین اهداف و 

شتود تتا ستبح انتظتاراس متردم و       این تلقی کتاذ  مواتخ متی    ،ایجاد شود. از سوی دیگر
صورس ییروا عی افیایش یابد. عالوه بر این، عدم تواه تفصصی  ثاکمیت از رسانه ملی به
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های تولید رستانه ملتی بتا     ی و استراتژیگذار در تعیین اهداف سازمانی مواخ شده تا هدف
، «التف ویتژه  »مشکالتی موااه شود که یکی از آنها تمرکی باال بر تولید محصوالس نمایشی 

است. در همین خصتوص  « د»و «  »و یفلت از ظرفیت تولید محصوالس رده «  »و « الف»
ا بفش ستیما  تر شدن کارکرد تفریحی تلویییون مواخ شده ت کارشناسان معتقدند، براسته

«  »و « الف»ها یالخ تواه خود را به تولیداس تفریحی و سرگرمی بفش  و مدیریت شاکه
و «  »فیلمی، از تولید طاقاس  ازثد تولیداس سریالی و تله معبوف کنند و به دلیل فشار بیش

یفلت شود. این در ثالی است که به گفته کارشناسان، ثج  تجمعی محصتوالس ویتژه   « د»
«  »های طاقته   کند و برنامه درصد از کنداکتور ساالنه رسانه ملی را پر می 6تا  5ن همواره بی

 60خر  بودن و  ابلیت اذ  مفاطخ، ایتن ظرفیتت را دارنتد تتا ثتدود       در عین ک « د»و 
 درصد از ثج  کنداکتور را پوشش دهند. 

 هتای  گتذاری  و سیاستت   گتذاری  ریشه دوم این معضتل از نگتاه کارشناستان بته هتدف     
های مفتلفتی از اهتداف،    انتیاعی و  ابل تفسیر و تأویلی مرتا  است که بر اساس آن  رائت

های ییرهمسو  توان در تولید پیام شود. نمود عینی این امر را می ها ایجاد می مفاهی  و سیاست
 ابتل تفستیر بتودن اهتداف و      ،و بعضتاً متعتارض رستانه ملتی مشتاهده کترد. افتیون بتر ایتن         

تواند در فراه  شدن فضتای مناستخ بترای بتروز و ظهتور تفکتراس        تیاعی میهای ان سیاست
 ساز م ثر باشد! سازمانی ریامحور و گیارش  انحرافی و فرهنگ

هتا،   کتاهش  تمانت اارایتی سیاستت     ،تاتع آن  های ابالیی و بته  افیایش کمّی سیاست
ت. این مهت   گذاری رسانه ملی در نگاه کارشناسان اس مشی ریشه سوم ییرعملیاتی شدن خ 

تنها منجر به بسته شدن دست عوامل تولید و کاهش خال یت و سرعت عمتل خواهتد شتد     نه
 های عملکردی کاذ  نیی م ثر است.  بلکه در فراه  شدن بستر مناسخ برای ساخت گیارش
گذاری ییرکارشناستی   مسئله سیاست ،عامل چهارمی که در این بفش به آن اشاره شد

در آن از خرد امعی کارشناسان استفاده مکفتی و وا عتی صتورس     کهاست و  ائ  به فردی 
های ییرتفصصی و عدم رعایت اصتل اامعیتت    بندی توان در دسته نگرفته و نتیجه آن را می

هتای   کارشناستان معتقدنتد سیاستت   عتالوه،   بته های اعالمی مشاهده کترد.   و مانعیت سیاست
علت استتفاده   مغفولی است که به های مفتلف دارای محورهای اعالمی رسانه ملی در بفش

هتتا را کتتاهش داده و بحتتر    تتعیف از منتتابع معتاتتر، اامعیتتت و اعتمتتاد بتته ایتتن سیاستتت   
های مغفتول ایتن ثتوزه استت. پیامتد ایتن        ها نیی از دیگر بفش بندی اارای سیاست اولویت

هتای متعتدد    ها و سردرگمی نیروهای تولید در اارای این سیاستت  مسئله در تداخل سیاست



 401     در سازمان صداوسيماهاي تغيير در فرایند مدیریت تصویر  اهرم

شود تا نگاه ییرتفصصتی بته مستائل رستانه، اامعته و مفتاهی  در        یابد و مواخ می نمود می
هتای   گتذاری  های مفتلف رسانه ملی ثاک  شود. همچنین یکی از پیامتدهای سیاستت   بفش

نیتروی انستانی    ،تاتع آن  هتا و بته   توان در افیایش کمی و ییرمنبقتی شتاکه    ائ  به فرد را می
در آن تواه کمتری به مو وع کیفیت محتوای تولیتدی واتود    رسانه ملی مشاهده کرد که

واسبه یکنواختی محتتوا و   های اصلی به ای ای تضعیف مراعیت شاکه دارد و این مه  نتیجه
ریتتیش مفاطتتخ را در پتتی نداشتتته استتت. عتتالوه بتتر متتوارد یادشتتده، کارشناستتان معتقدنتتد 

های ذهنی  ییر نادرست اولویتهای ییرکارشناسی و تغ سازی سبحی بر اساس سیاست برنامه
 گذاری ییرکارشناسی و  ائ  به فرد خواهد بود.  و رفتاری اامعه از دیگر پیامدهای سیاست

گتذاری   به اکتفای بدنه مدیریت به سیاستت  ،ریشه پنج  این معضل از نگاه کارشناسان
در تفتاوس  تتوان   و ابالز و یفلت از نقش نیروی انسانی مرتا  است. پیامد این یفلت را متی 

هتای رستانه ملتی بتر روی آنتتن ایتن        های ابالیی و خروای پیتام  تأمل محتوای سیاست  ابل
 رسانه مشاهده کرد. 

هتای ییرعملیتاتی بته مستئله      گتذاری  نظران معتقدند عامل شش  م ثر بر سیاست صاثخ
واستتبه اتتذ  نیروهتتای ییرکیفتتی   عتتدم تفتتوی  وظتتایف و ادرا  ییررستتمی پتتایین بتته 

در اینجا مراد از ادرا  ییررسمی، واود نوعی تفاه  گفتمانی است که فتارز  گردد.  بازمی
. دهتد  متی های اارایی از واود تفاه  فکری و اعتقادی نیتروی انستانی خاتر     از دستورالعمل

اگرچه ادرا  ییررسمی تا ثد زیادی  ابلیت ایجتاد و افتیایش نستات     ،عقیده کارشناسان به
ترین عامل در ارتقتای ستبح ایتن ادرا  ییررستمی بته       به سبح مواود را دارد لکن اصلی

گردد که از ابتدا دارای سبح باالیی از ادرا   میازمسئله گیینش صحیح و اذ  افرادی ب
ملتتی، بتتا ستترعت و خال یتتت بتتاال،  ییررستتمی باشتتند تتتا در طتتول ثضتتور ختتود در رستتانه  

هتتای کیفتی مناستتای را بترای ستتازمان تولیتد کتترده و بتا التتخ اعتمتاد متتدیران از       خرواتی 
ها و میایای تفوی  وظایف و اختیاراس در اهت اعتالی رسانه ملی استتفاده کننتد.    ظرفیت

 ها و کاهش سترعت، خال یتت و   های ناشی از دستوری بودن سیاست تواند آفت این مه  می
 ها را تا ثد زیادی کاهش دهد.  نهایتاً عقخ ماندن در عرصه ر ابتی رسانه

 کارگیری، نگهداشت، ارتقا و ارزیابی نیروی انسانی مشکالت جذب، به

ترین معضالس مدیریتی سازمان در اهت تحقق فرآینتد   یکی از اصلی ،به عقیده کارشناسان
نگهداشتت، ارتقتا و ارزیتابی نیتروی      کارگیری، تصویر به مسائل مرتا  با اذ ، به مدیریت
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هتای صتنعتی، نیتروی     گردد. کارشناسان بر ایتن باورنتد کته بترخالف ستازمان      انسانی بازمی
عنوان یک بازیگر م ثر بر خرواتی ستازمان شتناخته     ای، تنها به های رسانه انسانی در سازمان

هتا و   شناسایی سو ه ترین و م ثرترین نقش را در شود بلکه نیروی انسانی یا م لف اصلی نمی
ای دارد. بته دیگتر ستفن، نقتش افتراد در پرداختت آثتار نمایشتی در          پرداخت آثتار رستانه  

نمتایی استت کته خاتر از ماهیتت       ای همچون آیینه تمام اای روند تولید محصول رسانه اای
ها ثاکی از آن بتود   خروای کدگذاری مصاثاه ،. با همه این اثواالسدهد میسازنده خود 

 عامل کلیدی است.   پنجمشکالس مدیریت منابع انسانی در رسانه ملی ناشی از  که ریشه
نظتتران معتقدنتتد عامتتل نفستتت مشتتکالس متتدیریتی منتتابع انستتانی بتتا فقتتدان    صتتاثخ

ایتن مستئله    .رییی اذ  هدفمند و متناسخ بتا نیازهتای وا عتی ستازمان مترتا  استت       برنامه
ای و  ای، ستتلیقه میماس راببتتهمواتتخ شتتده تتتا فرآینتتد اتتذ  ستتازمان بیشتتتر تتتابع تصتت    

تتترین  ای ییرهدفمنتتدی باشتتد کتته منجتتر بتته ثضتتور افتتراد ییرمتفصتت  در یکتتی از ثرفتته 
یکتی از پیامتدهای ایتن مستئله، تتورم       ،نظتران  های کشور شده است. به باور صاثخ سازمان

واسبه عدم تناسخ کمتی و کیفتی افتراد بتا وظتایف       نیروی انسانی مازاد بر نیازی بوده که به
های مالی و اعتااری بسیاری به رستانه ملتی تحمیتل کترده استت. از       عمالً هیینه ،حول شدهم

گریتیی نستات بته     تورم نیروی انسانی ییرکیفی مواخ شده تا روثیه مسئولیت ،سوی دیگر
یافته و میانگین کیفی خرواتی آنتتن در رستانه ملتی کتاهش یابتد.        اامعه و سازمان افیایش

بر  واب ، بازتولید فرآیند اذ  ییرهدفمند نیروهای ناکارآمد،  یلاه رواب  ،مضاف بر این
نهایت تضعیف، تقلیل و تحریف مفتاهی  در  درسنگین شدن بدنه انسانی ییرکیفی سازمان و 

آنتن از دیگر پیامدهای ناشی از  عف فرآیندهای اذ  بوده است که مواخ تغییتر منفتی   
مفاطتتخ خواهتتد شتتد. همچنتتین ورود  ذائقتته مفاطاتتان و کتتاهش اعتاتتار ستتازمان و اعتمتتاد

نیروهای ییرکیفی به سازمان منجر به افیایش ناهمگونی گفتمانی بین بدنه متدیریت و تولیتد   
افیایتتی  و کتتاهش ستتبح ادرا  ییررستتمی و نهایتتتاً کتتاهش ستترعت، خال یتتت و هتت       

 های مفتلف شده است.   های آنتن شاکه خروای
هتا و الیامتاس    سخ افتراد و فقتدان شاخصته   کارگیری نامنا روند به ،کارشناسان معتقدند

گیتری مشتکالس متدیریتی منتابع      مشایل مفتلف از دیگر عواملی است کته مواتخ شتکل   
انسانی شده است. پیامد این مه  در افیایش بدنه ییرتفصصی ستازمان و افتیایش مستئولیت    

لی بته  گرییی افراد نسات به اامعه و سازمان نمود خواهد یافت. همچنین تحمیتل هیینته متا   
ساله در روند  راردادهای رسانه ملی پیامد دیگتری استت    30و  25سازمان و ایجاد تعهداس 
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که مواخ افیایش فرصت اهمتال و ناکتارایی نیتروی انستانی در ستازمان صداوستیما شتده        
یلاه نگاه روزمرگی مواااس کاهش میانگین نفاگتی ستازمان را    ،است. از نگاه کارشناسان
فرهنتگ ناکارآمتد ستازمانی بازتولیدشتده و مجتددًا بتر فرآینتدها و        فراه  خواهد کترد تتا   
 منفی داشته باشد.  تأثیرروندهای رسانه ملی 

سومین عامل م ثر بر مشکالس مدیریتی منابع انسانی به مسئله رونتد ارتقتای  تعیف و    
دلسردی نیروهتای مستتعد و فعتالی استت      ،گردد. پیامد این مقوله های انتیاعی بازمی شاخ 

های صوری و واود فضای ییرر ابتی با کتاهش انگیتیه موااته شتده و      واسبه ارزیابی به که
شتوند.   نهایتاً با ایجاد نفرس نسات به سیست  به روزمرگی یا کارشکنی علیه سازمان دچار می

در کنار این مسئله، روند ارتقای نامناسخ مواخ خواهد شد تا زمینته مناستخ بترای رشتد و     
ها و نفا  سازمانی در فرهنگ عمومی سازمان فتراه    سازی گانه، گیارشتکثیر رفتارهای دو

 شود.  
مدیریت  عیف نفاگان و هنرمندان، چهارمین عامتل مشتکالس    ،به عقیده کارشناسان

های ختاص   واسبه ویژگی مدیریتی منابع انسانی رسانه ملی است. نفاگان و هنرمندانی که به
هستند و در صورس مدیریت نادرستت، خترو  و یتا    نیازمند نوع رواب  و مدیریت متفاوتی 

عملکرد ییرهمسو آنها نسات به منافع سازمان دور از ذهن نیستت. نیروهتای هنرمنتد و نفاته     
هتای ر یتخ پرداختته و مواتخ      واسبه عدم تعلق سازمانی به همکتاری بتا رستانه    توانند به می

هتای   ن بر ایتن، یکتی از آستیخ   هایی برای رسانه ملی بشوند. افیو ها و کارشکنی تراشی هیینه
مترتخ بر مدیریت ییرتفصصی نفاگان، فقدان تعریف نفاگتی و عتدم واتود فرآینتدهای     

کارگیری و ثمایت از هنرمندان متفصت  و متعهتد در رستانه ملتی استت کته        شناسایی، به
های طالیی را به تهدیداتی اتدی فتراه     تواند زمینه تادیل این فرصت درصورس یفلت می

چنین پیامد منفی دیگری که بر مدیریت ییرتفصصی نفاگان و هنرمندان مفتروض  کند. هم
واستبه عملکترد    به بروز و ظهور الگوهای ستبحی و ماتتذلی اختصتاص دارد کته بته     ، است

ستتازی ستتالیق و ذائقتته عمتتومی توستت  رستتانه ملتتی، مواتتخ ایجتتاد  ییرهدفمنتتد و ستتبحی
 ی اامعه شده است.  های فکری و رفتار های بسیاری در اولویت ناهنجاری

پنجمین عامل مشکالس مدیریتی نیروهای انسانی در رسانه ملی، بته مستئله    ،و درنهایت
عتدم   ،ثاکمیت تعقل ابیاری و ساک مدیریت کالسیک مرتا  است. از نگتاه کارشناستان  

انگییشی کارکنتان، مواتخ مترگ      تواه به برخوردهای انسانی و تأمین نیازهای بهداشتی ت  
د خواهد شد و این مو وع خود را در روندهای روزمره ستازمان و اامانتدن از   انگییش افرا
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فقتتدان ثتتس  ،ر اتتا از ثیتتر خال یتتت و کیفیتتت ظتتاهر خواهتتد کتترد. در چنتتین شتترایبی  
شود تا خال یت و تعلتق ستازمانی بته ثتدا ل      خوشنودی از کار و مرگ انگییش مواخ می

کننتد بلکته بته کارشتکنی علیته سیستت         یتنها با ظرفیت وا عی خود کتار نمت   و افراد نهبرسد 
یفلتت از نقتش مستتقی  نیتروی انستانی در خرواتی ستازمان و         ،بپردازند. مضاف بر این می

تفریای نیروهتای تولیتد    تأثیراعمال برخوردهای مکانیکی و دستوری مواخ خواهد شد تا 
دناال ایتن مستئله، ریتیش     بر خروای آنتن، کیفیت و اعتاار سازمان را دچار مشکل کند و به

 مفاطخ و کاهش اعتاار سازمان اتفا  بیفتد.  

 معضالت مدیریتي سازمان .6جدول 

 پيامد ها ریشه مشکالت موجود ردیف

1 

ضعف نظارتی 
خصوصاً در حیطه 

ها و  خروجی پیا 
پیامدهای آم بر 

 جامعه

تقلی  نظا  نظارتی به 
 نظارت پس اا تولید و پ،ش

تحنی  بار مالی، امانی و  نوش داروی پس اا مرگ،
اعتااری به ساامام و تقلی  کیفیت محتوا و هنچنین 

 تادی  این مسئله به یک روند معنول

ضعف نظارتی در حیطه 
انجا  وظایف نیروهای صف 

 و ستادی

های در سایه  ای، گروه کاری و ایجاد باندهای رابطه اهنال
 های فشار اندا  گروه و فرصت یافتن عرض

فقدام ضنانت اجرایی برای 
 اعنال نظر کاراناسی

تادی  مسئله نظارت به یک موضوع صوری و تشریفاتی و 
 اکسته ادم وجهه نظارتی مدیریت در نگاه کارمندام

ساای و  های رفتار ساامانی مانند گزارش تکثیر ناهنجاری
 فرهنگ ساامانیتقویت فرهنگ دورویی و نفاق در 

گریزانه  غلاه نگاه مسئولیت
 نسات به جامعه و ساامام

ات سوء ذهنی و رفتاری تأثیرکاهش کیفیت محتوا و ایجاد 
 در جامعه و ریزش م،ابب

 فشار و تب پرکردم آنتن

ایجاد محدودیت برای اعنال نظارت واقعی و رضایت به 
کاهش کیفیت و ریزش  هنتیجدرسطح پایین تولید و 

 م،ابب

های  ضعف و فقدام ااخص
 ارایابی و نظارت

واسطه ارایابی صوری  دلسردی نیروهای مستعد و فعال به
نهایت ایجاد نفرت و خرو  افراد درو فضای غیررقابتی و 

 ن،اه اا ساامام

تلقی فرهنگی غلط اا 
 ماحث نظارت

 هنتیجدرایجاد مقاومت در برابر اعنال نظارت عنلیاتی و 
واسطه عد  هنراهی  کاهش توام نظارتی بدنه مدیریتی به

 نیروها

 
 
 



 405     در سازمان صداوسيماهاي تغيير در فرایند مدیریت تصویر  اهرم

 . معضالت مدیریتي سازمان6جدول ادامه 

 پيامد ها ریشه مشکالت موجود ردیف

2 

گذاری و  هدف
گذاری  مشی خط

غیرعنلیاتی و 
 غیرواقعی

فقدام دید ت،صصی و 
ها و  واقعی نسات به ظرفیت

 های رسانه محدودیت

ادگی و دلسردی  ها و دل و سیاستعد  تحقق اهداف 
 ها نسات به کلیت اهداف و سیاست

افزایش سطح انتظارات غیرواقعی مرد  و حاکنیت اا 
 رسانه ملی

گذاری غیرت،صصی تولید با تنرکز بر محصوالت  هدف
 « ب»و « الف»، «الف ویژه»ننایشی 

گذاری انتزاعی و قاب   هدف
 تفسیر و تأوی 

ها و تولید  های م،تلف اا مفاهیم و سیاست قرائتایجاد 
 های غیرهنسو و بعضاً متعارض پیا 

فراهم ادم فضای مناسب برای بروا و ظهور تفکرات 
 ساا ریامحور و گزارش فرهنگ ساامانیانحرافی و 

های  افزایش کنّی سیاست
ابالغی و کاهش ضنانت 

 اجرایی

خالقیت و سرعت ادم دست عوام  تولید و کاهش  بسته
 عن 

های  فراهم ادم بستر مناسب برای ساخت گزارش
 های ابالغی واسطه تعدد سیاست عنلکردی کاذب به

گذاری  سیاست
غیرکاراناسی و قائم به فرد 

جای استفاده مکفی اا  به
 خرد جنعی

ها و سردرگنی نیروهای تولید در اجرای  تداخ  سیاست
 ها سیاست

فقدام نگاه ت،صصی به مسائ  رسانه، جامعه و مفاهیم و 
 های اعالمی ابالغ و اجرای سطحی سیاست هنتیجدر

ها و نیروی انسانی و  افزایش کنی و غیرمنطقی ااکه
توجه کنتر به موضوع کیفیت و محتوا و تضعیف مرجعیت 

 ساامام 

های غیرکاراناسی  ساای سطحی بر اساس سیاست برنامه
 های ذهنی و رفتاری جامعه تیییر اولویتو 

اکتفای بدنه مدیریت به 
 گذاری و ابالغ سیاست

تأم  در  غفلت اا نقش نیروی انسانی و تفاوت قاب 
های رسانه  های ابالغی و خروجی پیا  محتوای سیاست

 ملی

عد  تفویض وظایف و 
ادراک غیررسنی پایین 

واسطه جذب نیروهای  به
 غیرکیفی

کاهش سرعت و  درنتیجهها و  دستوری بودم سیاست
عقب ماندم در عرصه رقابتی متعاقب آم، خالقیت و 

 ها رسانه
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 . معضالت مدیریتي سازمان6جدول ادامه 

 ردیف
مشکالت 

 موجود
 پيامد ها ریشه

3 

مشکالت 
جذب، 

کارگیری،  به
نگهداات، 
ارتقا و 
ارایابی 
نیروی 
 انسانی

جذب ریزی  فقدام برنامه
متناسب با نیااهای واقعی 

 ساامام

واسطه عد  تناسب کنی و کیفی نیروها با  تور  نیروی انسانی به
 وظایف و تحنی  بار مالی و اعتااری به ساامام

غلاه روابط بر ضوابط و جذب غیرهدفنند نیروهای ناکارآمد، 
سنگین ادم بدنه انسانی غیرکیفی ساامام و تضعیف، تقلی  و 

نهایت تیییر منفی ذائقه م،اباام و درتحریف مفاهیم در آنتن و 
 کاهش اعتاار ساامام و اعتناد م،ابب

افزایش ناهنگونی گفتنانی بین بدنه مدیریت و تولید و کاهش 
کاهش سرعت، خالقیت و  درنتیجهسطح ادراک غیررسنی و 

 افزایی  هم

کارگیری نامناسب  روند به
ها  افراد و فقدام ااخصه

 و الزامات مشاغ  م،تلف

گریزی  افزایش بدنه غیرت،صصی ساامام و افزایش مسئولیت
 و ساامام افراد نسات به جامعه

ساله برای ساامام درروند  سیتحنی  هزینه و ایجاد تعهدات 
 قراردادها و افزایش فرصت اهنال و ناکارایی برای ساامام

بااتولید  ،غلاه نیروی انسانی غیرکیفی ،کاهش میانگین ن،اگی
 بر فرآیندها و روندها تأثیرفرهنگ ناکارآمد ساامانی و 

روند ارتقای ضعیف و 
 های انتزاعی ااخص

واسطه ارایابی صوری و  دلسردی نیروهای مستعد و فعال به
 نهایت ایجاد نفرت و خرو  افراد ن،اهدرفضای غیررقابتی و 

ساای  ایجاد امینه مناسب برای راد و تکثیر رفتار دوگانه، گزارش
 و نفاق ساامانی در فرهنگ عنومی ساامام

مدیریت غیرت،صصی 
 هنرمندامن،اگام و 

خرو  و یا عنلکرد غیرهنسو ن،اگام با منافع ساامام و ورود 
واسطه  تراای و کاراکنی به های رقیب یا هزینه افراد به رسانه

 ایجاد نفرت

کارگیری و حنایت اا بدنه ن،اه  عد  تعریف فرآیند اناسایی، به
 تادی  فرصت به تهدید درنتیجهمت،صص و متعهد و 

واسطه  الگوهای سطحی و ماتذل در جامعه بهبروا و ظهور 
 ساای سطح سلیقه عنومی عنلکرد غیرهدفنند و سطحی

وجود تعق  ابزاری و 
 ساک مدیریت کالسیک

عد  توجه به برخوردهای انسانی و تأمین نیااهای بهدااتی و 
 ها و افزایش روامرگی نهایت مرگ انگیزشدرانگیزای و 

فقدام حس خوانودی اا کار، مرگ انگیزش و خالقیت و 
 نهایت تالش برای روامرگی و کاراکنیدر

غفلت اا نقش مستقیم نیروی انسانی در خروجی ساامام و اعنال 
ت،ریای  تأثیرنهایت دربرخوردهای مکانیکی و دستوری و 

 نیروهای تولید بر خروجی آنتن
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 گيری و نتيجهبندی  جمع

های امروز مواتخ شتده تتا     در عرصه ارتااطاس و رسانهفناورانه پویایی باال و تغییراس سریع 
ای برای ثفظ ثیاس یا مفاطاان خود، راهی ای ایجاد چابکی، انعباف و  های رسانه سازمان

تواه به ذائقه و نیازهای مفاطخ نداشته باشند. در ایتن مستیر دشتوار و پیچیتده، تجدیتدنظر      
های مفتلف  های معمول سازمانی، بفشی از تالشی است که رسانه دی در رویهمنظ  و فراین

باید برای ثفظ اایگاه خود انجام دهند. تحقیق ثا ر با پذیرش این فرض که بازمهندستی  
شود تا با ایجتاد تغییتراس بنیتادی در فرآینتدهای اصتلی،       وکار مواخ می فرآیندهای کسخ

( تالش داشتت  1381: 18ایجاد شود )دانایی فرد،  نوعی بهاودی اساسی در عملکرد سازمان
های تغییر در فرآیند مدیریت تصویر سازمان صداوسیما، با استفاده از  تا  من شناسایی اهرم

یتابی و   به ریشته  ،اند نظراس نفاگان و افرادی که دارای تجربه زیسته در سازمان مذکور بوده
ازد. مشتکالتی کته انجتام اصتالثاس در     تحلیل پیامدهای مترتخ بر تدام این مشکالس بپترد 

تواند مقدماس ایجاد فرآیند مدیریت تصویر مبلو  را بترای رستانه ملتی بته همتراه       آنها می
 داشته باشد. 

هتای اصتلی    نتایج ثاصل از این تحقیق ناظر بر واود پنج محور کالن بته عنوانته اهترم   
عوامل  :اند از اس کالن عاارسهای تغییر در مقی تغییر در سازمان صداوسیماست. این گلوگاه

محیبی، عوامل آموزشی و پژوهشی، عوامل ساختاری، عوامل فرهنگی و عوامتل متدیریتی.   
ها مشتمل بتر مستائلی    ها تو یح داده شده، هریک از این گلوگاه همانبور که در بفش یافته

اشتی از  یابی و تحلیتل و تعیتی کته ن    است که محقق در کنار توصیف و تایین آنها، به ریشه
تداوم واود این مشتکالس استت پرداختته تتا نمتایی کلتی امتا سیستتماتیک را از و تعیت          

شناسی ناظر به موانعی است که به نحوی  این و عیت ،سازمان صداوسیما ارائه دهد. در وا ع
 گیری فرایند مبلو  مدیریت تصویر در این سازمان بوده و هست.  مفل شکل

هتایی   ثا ر برای تکمیل نتایج خود، نیازمند پژوهش الزم به یادآوری است که تحقیق
هتای   است که با رویکتردی میکروستکوپیک، میتدانی و اختصاصتی در هتر یتک از ثتوزه       

گیری همیمان از هر دو رهیافت  های مفتلف رسانه ملی انجام شود تا با بهره مذکور و بفش
ای اتتامع و  موعتتهنهایتتت بتوانتتد بتته مجدرمحتتتوایی و فرآینتتدی در مقیتتاس ختترد و کتتالن، 

 ای تادیل شود.   های رسانه استفاده برای رسانه ملی و یا سایر سازمان  ابل
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و کالن پژوهش ثا ر که سعی داشت تتا فرآینتد متدیریت     1با تواه به رویکرد از باال
بررستی اختصاصتی ایتن     ،تصویر در رسانه ملی را به صورس کلی متورد بررستی  ترار دهتد    

توانتد در تکمیتل نتتایج ایتن      هتا متی   رسانه ملی و سایر رستانه های مفتلفی  مو وع در بفش
هتای مترتا  بتا فرآینتد      این پژوهش بیشتتر ستاثت   ،پژوهش مفید وا ع شود. به دیگر سفن

مدیریت تصویر در رستانه ملتی را در یتک نگتاه کتالن شناستایی کترده و تتالش داشتته تتا           
در مستیر تحقتق ایتن فراینتد را     متناسخ با این نگاه اامع و کالن، موانع و مشکالس مواتود  

شتده در بفتش    هتای طترح   شتود تتا هریتک از ثتوزه     شناسایی و تحلیل کند. لذا پیشنهاد می
عنوان یک یا چند مو وع مستقل پژوهشتی در   گانه تغییر، به های پنج شناسایی و تحلیل اهرم

شتده   کارهای آینده موردتواه پژوهشگران و محققان  رار گیرد. افیون بر مو وعاس طرح
گانه تحقیق، با تواه به اینکه رهیافت مفتار این تحقیق، رهیتافتی فرآینتدی و    در اداول پنج

ساختاری در ورود به ثیبه مدیریت تصتویر بتوده، بتا تمرکتی بتر رهیافتت محتتوایی ثتوزه         
محتور، رویتدادمحور و یتا     هتای پراهمیتت شتف     مدیریت تصویر،  تمن شناستایی ستو ه   

هایی با نگاه ترسی  و عیت مبلتو  از   ا تضای هر سو ه پژوهش بهتواند  میمحور،  مو وع
های سو ه با رویکرد ا تضایی انجتام شتود کته ذکتر مصتادیق متعتدد و متنتوع آن از         انگاره

 ثوصله این مقاله خار  است.  
  

                                                                                                                                        
1. macroscopic 
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