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ــم  ــه در مراس ــف جامع ــار مختل ــور اقش » حض
معارفــه رئیــس جدیــد«، » حضــور معــاون 
سیاســی در جمــع همــکاران تحریریــه اخبــار«، 
» آغــاز تعامــل گســترده بــا هنرمنــدان و اهالــی 
ــا رانــت و ویژه خــواری«.  فرهنــگ«، » مبــارزه ب
این هــا مهم تریــن اتفاقاتــی اســت کــه در طــول 
ــانه  ــد رس ــت جدی ــه ی ریاس ــک ماه ــدت ی م
ملــی شــاهد بودیــم؛ اتفاقاتــی کــه در ســال های 
اخیــر بــی ســابقه و یــا در بهتریــن شــرایط، کــم 
ســابقه بــوده اســت. اگرچــه دوران آغازیــن هــر 
ــات و انگیزه هــای موقــت  ــا هیجان مســئولیتی ب
ــا گــذر زمــان،  همــراه اســت و ممکــن اســت ب
شــرایط بــه حالــت قبــل بازگــردد، امــا اتفاقــات 
اخیــر و رویکــرد رئیــس جدیــد صداوســیما ایــن 
نویــد را می  دهــد کــه می تــوان بــه تــداوم مســیر 

تحــول امیــدوار بــود.
یکــی از مشــکالتی کــه در ســاختار اداری 
صداوســیما حاکــم اســت و کمتــر کســی 
ــان  ــق می ــکاف عمی ــه دارد، » ش ــه آن توج ب
ــه «  ــدان زیرمجموع ــازمان و کارمن ــران س مدی
اســت؛ مدیرانــی کــه خــود را در اتاق هــای اداره 
ــالغ  ــه اب ــد و فعالیــت آن هــا ب محبــوس کرده ان
چنــد بخشــنامه و برگــزاری جلســات بی فایــده 
ــار  ــی کــه ب ــل کارمندان محــدود شــده .در مقاب
بــه دوش  را  فعالیت هــای رســانه ای  اصلــی 
ــک اســم  ــا ی ــر خــود، صرف می کشــند و از مدی
ــول در  ــاد تح ــلما ایج ــد. مس ــر دارن ــه خاط ب
رســانه ملــی، هدفــی اســت کــه نتیجــه تدبیــر 
و سیاســتگذاری مدیــران و همــت کارمنــدان و 
ــن اختــالف جایگاهــی  ــا ای ــان اســت؛ ام کارکن
نبایــد باعــث ایجــاد دو دســتگی و فاصلــه 
میــان مدیــران و کارمنــدان شــود.رویکردی کــه 
ــف  ــای مختل ــت در دوره ه ــفانه سال هاس متاس
ســازمان دیــده می شــود و البتــه بــرای همــگان 
ــی رود در دوره  ــار م ــت. انتظ ــده اس ــادی ش ع
مدیریتــی جدیــد، مدیــران منصــوب، بــه معنای 
واقعــی کلمــه، خــود را »هــم کار« و » هــم راه« 
ــی  ــه ی مدیریت ــان مجموع ــدان و کارکن کارمن
خــود بداننــد و بــر ایــن نکتــه واقــف باشــند کــه 
در موفقیــت  و عملکــرد مثبــت یــک مجموعــه، 
ــتند  ــی هس ــی و عملیات ــدان اجرای ــن کارمن ای
کــه بیشــترین نقــش را دارنــد، نــه » مدیریــت 

ــه ای « .  ــنامه ای و جلس بخش
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دانشگاه صداوسیما؛ میراثی که خاک می خورد

سید محمداسماعیل عرب جعفری
کارشناسی روزنامه نگاری

ــکالت  ــا مش ــیما ب ــر صداوس  درحال حاض
ــی،  ــش اعتمادعموم ــه کاه ــادی ازجمل زی
تصمیم گیری هــا،  در  اســتقالل  نبــود 
ــبکه های  ــل ش ــت در مقاب ــرد نادرس رویک
نویــن،  رســانه های  ســایر  و  اجتماعــی 
خالقانــه  ایده هــای  و  محتــوا  کاســتی 
گوشــه ای  این هــا  اســت.  مواجــه   ... و 
ــی رود  ــار م ــه انتظ ــت ک ــکالت اس از مش
ــد رســانه ی ملــی، برنامه هــا و  رئیــس جدی
ــد و  ــر بگیرن ــبی را در نظ ــای مناس اقدام ه

ــد. ــام دهن انج
بــرای  ایــده آل  گزینه هــای  از  یکــی    
رویارویــی بــا ایــن مشــکالت، دانشــگاه 
از  کــه  دانشــگاهی  اســت.  صداوســیما 
ســازمان  مســئوالن  و  مدیــران  ســمت 
کمتریــن  و  شده اســت  گرفتــه  نادیــده 
توانایی هــای  و  ظرفیت هــا  بــه  نگاهــی 

نشده اســت. دانشــگاه  در  موجــود 
پــس از  دانشــگاه  ایــن  در  دانشــجویان    
مختلــف  مراحــل  گذاشــتن  پشــت  ســر 
پشــت   ... و  گزینــش  مصاحبــه،  علمــی، 
می نشــینند  دانشــگاه  ایــن  صندلی هــای 
و درس هــای مختلــف پایــه و تخصصــی و 
مربوطــه بــه حــوزه رســانه و صداوســیما 
بســیاری  در  ســرمی گذرانند.  پشــت  را 
حوزه هــای  در  دانشــجویان  نیــز  مواقــع 
ــات  ــد موسس ــود مانن ــی خ ــف تحصیل مختل
وارد  و...  خبرگزاری هــا  برنامه ســازی، 
می شــوند و کار می کننــد. همــه ی این هــا 
درصورتی اســت کــه حتــی اجــازه واردشــدن 
بــه ســازمان صداوســیما را هــم ندارنــد! بــرای 
ــای  ــق و ارتباط گیری ه ــزار طری ــد ه ورود بای
ــد وارد  ــا بتوانن ــد ت مختلفــی را امتحــان کنن
ســازمان شــوند و هیــچ پــل ارتباطــی بــرای 

ــدارد.  ــود ن ــن کار وج ای
ــا ســازمان و ایجــاد  ــاط دانشــجویان ب    ارتب
چنیــن مرکــز ارتباطــی باعــث می شــود 
ــی  ــای غیردرس ــجویان در زمان ه ــه دانش ک
ــای  ــی حوزه ه ــری عمل ــوزش و یادگی ــه آم ب
ــانه ای را  ــای  رس ــد و فعالیت ه ــود بپردازن خ
ــه و کســب مهــارت  بتواننــد از نزدیــک تجرب
کننــد. ایــن ارتبــاط و مشــارکت باعــث رشــد 

ــی  ــی و عمل ــای علم ــن توانایی ه و قوت یافت
دانشــجویان می شــود. همچنیــن بــا فعالیتــی 
ــه مــرور حاصــل می شــود؛ بســیاری از  کــه ب
کارهــای رســانه ای و ســازمانی صداوســیما بــا 

ــود. ــال می ش ــو دنب ــی روبه جل حرکت
ــع  ــری اســت! موان ــز دیگ ــت چی ــا واقعی   ام
کمک هزینه هــا،  مثــل  مشــکالتی  و 
خوابــگاه، مشــکالت تحصیلــی، امریــه و...؛ 
ــری  ــط پیگی ــئوالن مرتب ــمت مس ــه از س ک
ــواردی ســد دانشــجو و  ــن م نمی شــود. چنی
ســطح دغدغه هــای آن شده اســت کــه در 
واقــع ســنگی  اســت بــرای ارتبــاط موثــر بیــن 

ــازمان.  ــجویان و س دانش
ــرای  ــازمان ب ــه س ــت ک ــن اس ــر ای   جالب ت
دانشــجویان خودش در طــول دوران تحصیل، 
فوق العــاده ای  و  خــاص  برنامــه ی  هیــچ 
برنامه هایــی همچــون  نــدارد.  نظــر  را در 
کارگاه هــای مختلــف عملــی و رســانه ای. 
ــم  ــری ه ــگاه جدی ت ــوان ن ــه می ت ــه ک البت
داشــت و جنشــواره ها، اردوهــای علمــی، 
بازدیــد و رونمایــی از پروژهــای مختلــف 
از  بســیاری  در  دانشــجویان  مشــارکت  و 
ــت؛  ــز درنظــر گرف واحدهــای رســانه ای را نی
باعــث  می توانــد  مــوارد  ایــن  همــه ی 
ــزه  ــش انگی ــت و افزای ــی، ایجــاد خالقی پویای

و همــکاری میــان دانشــجویان و ســازمان 
ــود. ش

در  را  کشــور  پزشــکی  پیشــرفت  اگــر    
ــه  ــرفت ها ب ــیاری از پیش ــم، بس ــر بگیری نظ
ــگاه های  ــی دانش ــوی و دائم ــه ق ــل رابط دلی
مراکــز  و  بیمارســتان ها  بــا  علوم پزشــکی 
اکثــر  کــه  می بینیــم  و  اســت  درمانــی 
کنــار  در  پزشــکی  علــوم   دانشــگاه های 
دانشــگاه  شــده اند.  ایجــاد  بیمارســتان ها 
صداوســیما نیــز در کنــار ســازمان و چندصــد 
ــگاه جــدی  ــغ از ن متــری آن اســت؛ امــا دری
ــر روی  ــذار ب ــی و اثرگ ــرمایه گذاری واقع و س
ایــن دانشــگاه. رئیــس پیشــین ســازمان خــود 
ــیما  ــگاه صداوس ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
بــود و بــه اصطــالح اصــل نــان و نمــک 
ــه  ــان ک ــا آن چن ــود! ام دانشــگاه را خــورده ب
ــرای  ــدی ب ــه ی جدی ــت برنام ــار می رف انتظ
دانشــگاه ترســیم و ایفــا نکــرد. رئیــس جدیــد 
ســازمان نیــز عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه 
ــگاه متفــاوت  ــم ن صداوسیماســت و  امیدواری
باشــد.  بــه دانشــگاه داشــته  و جدیــدی 
برنامه ریــزی صحیــح، ارتبــاط و مشــارکت  
جــدی و مضاعــف ســازمان بــه عــالوه همــت 
را  پربــاری  نتایــج  می توانــد  دانشــجویان 
بــرای رســانه ملــی بــه همــراه داشــته  باشــد. 
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معاونت فضای مجازی؛ 
چالش جدی رئیس 
جدید رسانه ملی 

علیرضا زرین کاله 
 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه

ــی،  ــد اجتماع ــانه های جدی ــش رس ــا پیدای ب
طــی کمتــر از دو دهــه، فرهنــگ و آییــن 
مصــرف رســانه ای تغییـــر یافتــه و رســانه های 
ــون،  ــو و تلویزی ــون رادی ــی همچ ــان اصل جری
بخشی از مخاطبـــان خـود را از دسـت داده اند. 
رشــد انفجــاری رســانه های اجتماعــی نشــان 
ــانه در  ــت رس ــه اکوسیســتم صنع ــد ک می ده
ــرات اساســی اســت  ــال دگردیســی و تغیی ح
ــای  ــد راهبرده ــانه ای بای ــازمان های رس و س
تــازه ای را بــرای ایــن فضــای در حــال تحــول 

ــد. اتخــاذ کنن
ــی چــون  ــه بازیگران ــدی ک ــای جدی در بازاره
نتفلیکــس و آمـــــــازون بــه زودی جایگزیــن 
بازیگــران برودکســت های ســنتی خواهنــد 
شــد، تقاضــای مخاطبــان بــرای مصــرف 
ــر  ــه طــور اساســی تغیی ــو ب ــون و ویدئ تلویزی
خواهــد کــرد. بازیگــران ســنتی بــازار  ویدئــو 
ــن  ــا ای ــده ای ب ــور فزاین ــه ط ــون ب و تلویزی
ــت  ــاره موقعی ــداردهنده درب ــار هش ــوع اخب ن
هســتند.  مواجــه  آینــده  در  خودشــان 
اینترنتــی  زنــده  پخــش  ســرویس های 
ــرای  ــرم ب ــک پلتف ــوان ی ــه عن ــط ب ــر فق دیگ
نمایش هــای تلویزیونــی و نمایشــی عمــل 
نمی کننــد. آن هــا همچنیــن بــر تولیــد و 
ــرمایه  ــان س ــوای خودش ــوز محت ــدور مج ص
ــا را در  ــگاه آنه ــن جای ــد. ای ــذاری می کنن گ
ــنتی  ــون ســـــ ــا تلویزی ــتقیم ب ــت مس رقاب

می دهــد. قــرار 
ــوری  ــیمای جمه ــازمان صداوس ــا در س و ام
ایــن  بــا  مقابلــه  بــرای  ایــران  اســالمی 
ــای  ــبکه ه ــانه ها و ش ــژه رس ــای وی چالش ه
ــر  ــم دکت ــا حک ــال 1395 ب ــی در س اجتماع
علــی عســکری، معاونــت جدیــدی تحــت 
ــت فضــای مجــازی در ســاختار  ــوان معاون عن
ــن  ــه ای ــد ب ــف شــد . حــال بای ســازمان تعری
پرســش اساســی و جــدی پاســخ داد کــه 

ــال  ــج س ــه پن ــب ب ــت قری ــا گذش ــون ب اکن
ــدازه  ــه ان ــا چ ــت ت ــن معاون ــیس، ای از تاس
ــر در  ــی موث ــش آفرین ــا نق ــت ب ــته اس توانس
ــر چالش هــای مهــم ســازمان در  ــن فضــا ب ای
ــی  ــد . چالش های ــق بیای ــازی فائ ــای مج فض
ــا  ــری ب چــون بدســت گرفتــن مرجعیــت خب
توجــه بــه پیشــتازی رقبــا در جــذب مخاطــب 
و نیــز برخــورد بــا شــایعات ســازمان یافتــه و 
هدفمنــد در فضــای مجــازی بویــژه در وضعیت 
آن. خنثی ســازی  و  اجتماعــی  بحران هــای 

روزنامــه دنیــای اقتصــاد در ســال 99 نوشــت 
)بســتر  »زلــکا«  پلتفــرم  بررســی های   :
ــوش  ــک ه ــه کم ــار ب ــانه و اخب ــل رس تحلی
مصنوعــی( از اکانت هــای مختلــف موجــود 
ــود  ــی از آن ب ــی، حاک ــبکه های اجتماع در ش
کــه میــزان اقبــال افــراد بــه اخبــار و مطالــب 
ــر  ــیما، کمت ــه صداوس ــق ب ــای متعل اکانت ه
از ۲5 درصــد اســت ، عمومــا اکانت هــای 
ــر  ــن در توییت ــای آنالی ــمی خبرگزاری ه رس
ــد کــه  ــر از 1۰۰ هــزار دنبال کننــده دارن کمت
نــرخ مشارکت شــان ۰.3  متوســط میــزان 
درصــد اســت. ایــن درحالــی اســت کــه ایــن 
ــاالن  ــا فع ــگاران ی ــت خبرن ــرای اکان ــدد ب ع
رســانه ای در ایــن شــبکه اجتماعــی، بیــش از 
ــارکت  ــرخ مش ــا ن ــده ب ــزار دنبال کنن 1۰۰ ه
ــن  ــد ای ــه نشــان می ده 4.5 درصــد اســت ک
ــتقل، از  ــرهایی مس ــوان اینفلوئنس ــراد به عن اف
ــتند  ــاغل هس ــه در آن ش ــمی ک ــانه رس رس

ــد. ــتری دارن ــوذ بیش نف
ــک  ــوان ی ــه عن ــم ب ــر بخواهی ــز اگ ــون نی اکن
ــی و  ــش عین ــد و پای ــک رص ــاده ی ــر س کارب
ــت  ــز کمی ــت و نی ــا کیفی ــاط ب ــذرا در ارتب گ
در  ســیما  مختلــف  شــبکه های  حضــور 
شــبکه های اجتماعــی مشــخصا در پلتفــرم 

اینســتاگرام انجــام دهیــم، بــه راحتــی حضــور 
کمرنــگ و غیــر مؤثــر شــبکه ها در ایــن فضــا 
را حــس خواهیــم کــرد بــه گونــه ای کــه 
برخــی آیکون هــا و آدرس هــای دسترســی 
در  شــده  درج  اجتماعــی  شــبکه های  بــه 
ــا  ــبکه ه ــدودی از ش ــداد مع ــایت های تع س
ــن  ــت و چنی ــریفاتی اس ــن و تش ــا نمادی گاه
نــدارد.  درگاهــی اساســا وجــود خارجــی 
از ســویی دیگــر میــزان دنبــال کننــدگان 
ــن شــبکه هــا  ــال اینســتاگرام ای صفحــات فع
ــای  ــور ه ــزان فال ــت ) می ــن اس ــیار پایی بس
ــای  ــای اینســتاگرام شــبکه ه ــج ه ــوم پی عم
ــت(  ــزار اس ــر از 1۰۰ ه ــیما کمت ــف س مختل
کــه ایــن مبیــن عــدم توجــه کافــی و اقدامــات 
مؤثــر در بــاب فعالیت هــای تبلیغاتــی بــه 
منظــور معرفــی شــبکه هــای معاونــت در 
فضــای مجــازی و برندســازی رســانه ای اســت 
بهره گیــری  بــا  می تــوان  کــه  حالــی  در 
از ظرفیــت بی نظیــر ســازمان صداوســیما 
ــر  ــت خب ــترده معاون ــات گس ــون امکان همچ
ــع  ــگاران و مناب ســازمان صــدا و ســیما )خبرن
ــل و  ــف داخ ــاط مختل ــدد در نق ــری متع خب
خــارج کشــور( بــه منظــور شــناخته شــدن بــه 
ــار رســمی  ــوان انتشــاردهنده نخســت اخب عن
کشــور در فضــای مجــازی گام هایــی جــدی در 
راســتای ایــن برندســازی و شــهرت رســانه ای 
مثبــت برداشــت و همچنیــن می تــوان بــا 
ــار،  ــده اخب ــش زن ــکان پخ ــری از ام بهره گی
ــش  ــد پای ــرد واح ــه ف ــر ب ــات منحص اطالع
فضــای مجــازی معاونــت، امکانــات فنــی، 
و  ســازمان  غنــی  آرشــیو  از  بهره گیــری 
ــه  ــی ب ــه انحصــاری تلویزیون هــای تعامل تجرب
خوبــی در راســتای جــذب مخاطبــان و دنبــال 
ــل  ــادار عم ــمار و وف ــازی پرش ــدگان مج کنن
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در  بی بدیلــی  نقــش  رســانه ها  امــروزه 
ــان  ــی مخاطب ــن ســبک زندگ ــی و تعیی معرف
ــر  ــت تغیی ــر تقوی ــترده ای ب ــر گس دارد و تاثی
نگــرش مخاطبــان دارد. زن کــه عنصــر اصلــی 
و پایــه خانــواده اســت و مهم تریــن نقــش 
ــب  ــود مخاط ــت، خ ــدان اس ــت فرزن او تربی
ــوان  ــه عن ــون ب ــت. تلویزی ــانه اس ــی رس اصل
یــک رســانه بصــری بــا وام گرفتــن از تصاویــر 
ــن  ــر و ذه ــتری در تفک ــش بیش ــا نق و نماه

مخاطبــان ایفــا می کنــد.
بــه  کــه  رســانه هایی  و  زنــان  مطالعــات 
ــردازد،  ــی پ ــروه م ــن گ ــش ای ــی نق بازنمای
یکــی از حــوزه هــای مــورد توجــه اســت 
مختلــف  زوایــای  از  را  آن  می تــوان  کــه 
ــان بســیاری از  ــروزه مخاطب ــرد. ام بررســی ک
ــه  ــود ب ــای خ ــای گیرنده ه ــف پ ــار مختل اقش
تماشــای ســریال ها و فیلم هــای ســینمایی 
می نشــینند. گــروه بزرگــی از ایــن مخاطبــان 
زنــان هســتند کــه بــا در نظــر گرفتــن 
ــل،  ــر تاه ــا از نظ ــاوت آن ه ــای متف ویژگی ه
اشــتغال، ســن و میــزان تحصیــالت بــه طبــع 
ــانه  ــب رس ــری از جان ــوای غنی ت ــد محت بای
ملــی برایشــان ســاخته و منتشــر شــود. زنــان 
متفاونــی  راه هــای  طریــق  از  رســانه ها  در 
اخبــار و  از جملــه ســریال های داســتانی، 
ــوند. در  ــی می ش ــواده بازنمای ــای خان برنامه ه
پنــج ســال اخیــر شــاهد ســاخت ســریال هایی 

ــرد . ک
فعــال  صفحــات  در  ایــن  بــر  مضــاف 
ــزان  ــا وجــود می ــن شــبکه ها ب اینســتاگرام ای
فالــور پاییــن ، نســبت درســت و معقولــی 
بیــن ایــن میــزان فالــور بــا تعــداد بازدیدهــا ، 
الیک هــا و نیــز بازخوردهــای کاربــران وجــود 
نــدارد کــه ایــن یــا نشــان از فیــک بــودن ایــن 
ــه  ــا مبیــن ارائ تعــداد دنبــال کننــده دارد و ی
ــه ای  ــر حرف ــتاندارد و غی ــر اس ــای غی محتواه
اســت کــه اساســا در برانگیختــن رغبــت و یــا 
انگیــزه ی کاربــران بــرای پیگیــری ایــن محتــوا 
ــره  ــا به ــوان ب ــه می ت ــی ک ــد؛ معضل ناموفقن
گیــری از تهیــه کننــدگان بــا تجربــه و خــالق 
حــوزه تولیــد محتــوا مرتفــع نمــود و تــا حــد 

زیــادی ایــن حضــور تــک ســویه و غیرتعاملــی 
ــش داد. ــازی را کاه ــای مج در فض

ــا همــه  ــا همــه این هــا بــه نظــر می رســد ب  ب
تالش هایــی کــه معاونــت فضــای مجــازی 
در  ســال ها  ایــن  در  صداوســیما  ســازمان 
جهــت ارتقــای ســطح کیفــی و کمــی حضــور 
فضــای  در  صداوســیما  کارآمــد  و  مؤثــر 
ــبکه های  ــای ش ــخصا پلتفرم ه ــازی و مش مج
تــا  هنــوز  اســت،  داده  انجــام  اجتماعــی 
رســیدن بــه تــراز قابــل قبــول فاصلــه زیــادی 
ــر  ــای تخصصی ت ــاق فکره ــکیل ات دارد و  تش
ــا بهــره گیــری از  و بیشــتر فضــای مجــازی ب
ــک و  ــای تئوری ــوزه ، کاره ــن ح ــگان ای نخب
ــکده ها  ــت اندیش ــتفاده از ظرفی ــن ، اس بنیادی

و دانشــگاه ها خصوصــا دانشــگاه صداوســیما ، 
اصــالح ســاختار بوروکراتیــک در ایــن معاونــت 
ــف و  ــاختاری منعط ــه س ــدن ب ــل ش و تبدی
ــت  ــن معاون ــات تحــول در ای ــک از ملزوم چاب

 . می باشــد 
حــال بایــد دیــد رئیــس جدیــد رســانه ملــی 
کــه بــا نــگاه و رویکــرد تحولــی و عنایــت بــه 
اقتضائــات متغیــر و متداخــل و نیــز عــدم 
رســانه های  عرصــه  کلیــدی  قطعیت هــای 
نویــن، پــای در عرصــه خدمــت نهــاده اســت 
دقیــق  تاکتیک هــای  و  اســتراتژی ها  ،چــه 
نمــودن  متحــول  جهــت  در  منســجمی  و 
ــر  ــازمان در نظ ــازی س ــای مج ــت فض معاون

ــت. ــد گرف ــکار خواه ــته و ب داش

ــی  ــم؛ زنان ــش اول زن بوده ای ــت نق ــا محوری ب
ــر شــدهاند و  ــوی ظاه ــد و ق ــه گاه قدرتمن ک
ــه  ــا گری ــا ب ــه تنه ــرده ک ــاط و افس گاه محت
ــد. ــش رفته ان ــدی پی ــق ناامی ــردن و تزری ک

ــال  ــه در ح ــته زن همیش ــال های گذش در س
ــر در  ــود و اگ ــه ای ب ــای کلیش ــای نقش ه ایف
جامعــه نقــش اجتماعــی هــم داشــت، در حــد 
کوتاهــی نشــان داده می شــد. نبایــد انــکار کرد 
کــه زن هســته اصلــی خانــواده اســت. امــروزه 
بــه دلیــل حضــور روزافــزون زنــان در جامعــه، 
ــای  ــی نقــش و کاراکتره ــه بازنمای رســانه ها ب
شــغل  صاحــب  و  فعــال  زنــان  نمایشــی 
ســریال های  بــه  نگاهــی  بــا  می پردازنــد. 
پخــش شــده در پنــج ســال اخیــر تلویزیــون 
می تــوان حضــور زنــان را در جایگاه هــای 

ــد:  ــریال هایی مانن ــرد؛ س ــی ک ــف بررس مختل
ــرا. ــاور و اف ــا، احضــار، ی پایتخــت، کیمی

موفق تریــن  از  یکــی  »پایتخــت«  ســریال 
ــه در 6  ــیما ک ــک س ــبکه ی ــای ش مجموعه ه
فصــل ضبــط و پخــش شــد. شــخصیت همــا 
در ســریال پایتخــت یــک مــادر ناظــر اســت. 
ــر تمــام اعضــای  او در موقعیت هــای ســخت ب
ــت معنــوی  ــواده نظــارت دارد و در مدیری خان
ــر  ــری را ب ــت. او رهب ــر اس ــی ماه و احساس
ــی اســت.  ــده دارد و مشــورت هایش منطق عه
او ســخت تــالش می کنــد و در هــر موقعیــت 
ســعی دارد انصــاف را رعایــت کنــد. همــا 
تحصیــل کــرده و باهــوش اســت. او بــا خانواده 
ــد امــا آینــده ســبز او  ــه تهــران می آی خــود ب
ــراوان مــی شــود. در  ــه مشــکالت ف ــل ب تبدی
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مجموعه هــای بعــدی همــا را در قالــب زن 
ــیدگی  ــرای رس ــه ب ــم ک ــدی می بینی کارمن
ــورا  ــد وارد ش ــردم می خواه ــکالت م ــه مش ب
ــت  ــار نیس ــا او ی ــت ب ــاره بخ ــا دوب ــود ام ش
و مشــکالت می شــود.  معضــالت  و دچــار 
ــت  ــای مثب ــام ویزگی ه ــا تم ــا ب ــک هم این
خــود کــه از فصــل یــک بــه مــا معرفــی شــده 
دچــار بحــران می شــود و ســعی دارد از پــس 
مدیریــت خانــواده و مــردم بربیایــد، اینجاســت 

کــه چالش هــا امــان او را می گیرنــد.
ســریال »کیمیــا« یکــی از بلندتریــن مجموعه 
ــود کــه  ــر ب ــی پنــج ســال اخی هــای تلویزیون
ــا در  ــت. م ــت رف ــیما روی آن ــبکه دو س از ش
ایــن ســریال برشــی از روایــت هــای تاریخــی 
ــه  ــری ب ــی دخت ــه زندگ ــه ده ــب س را در قال
ــام کیمیــا شــاهد هســتیم. کیمیــا دختــری  ن
جســور امــا با منطــق و عاقــل اســت؛ او ازدواج 
زمانــی کــه متوجــه می شــود  و  می کنــد 
ــا شــوهرش متفــاوت  ارزش هــا و باورهایــش ب

ــود. ــدا می ش ــت از او ج اس
ســریال »یــاور« مجموعــه ای تلویزیونــی که در 
مــاه رمضــان 14۰۰ هــر شــب از شــبکه ســه 
ســیما پخــش شــد. داســتان فیلــم روایتــی از 
ــل  ــده قت ــر پرون ــه درگی ــت ک ــواده ای اس خان
ــل ســریال متوجــه  ــده در اوای می شــوند. بینن
نــام  بــه  شــخصیت ها  از  یکــی  می شــود 

ــت  ــرده اس ــت ک ــرش خیان ــه همس ــال ب جم
ــی  ــت و حت ــاط اس ــری در ارتب ــا زن دیگ و ب
بــا او ازدواج کــرده. امــری کــه باعــث تعجــب 
همســر  بی تفاوتــی  می شــود.  تماشــاگران 
جــالل و دیگــر اعضــا خانــواده بــا ایــن خیانــت 
اســت کــه چنــدان مشــکلی ندارنــد و موضــوع 
رو بــه فراموشــی مــی رود امــا در انتهــا مقصــر 
ــی  ــالل معرف ــود ج ــر خ ــت همس ــن خیان ای
ــاور همیشــه  ــام ی ــه ن می شــود. پدرســاالری ب
ــاد  ــواده اســت؛ او اعتق ــراد خان ــر اف ــاالی س ب
دارد کــه زنــان نبایــد از حقــوق اولیــه و 
ــی  ــوند و حت ــد ش ــره من ــود به ــی خ اساس
بــدون هماهنگــی پــدر و همســر و برادرشــان 
حــق تصمیــم گرفتــن ندارنــد. در ایــن ســریال 
ــت و  ــان اس ــرای زن ــط ب ــان فق ــاوان گناه ت
ــد.  ــش می برن ــود را پی ــا کار خ ــردان تنه م

ــار روح  ــوع احض ــا موض ــار« ب ــریال »احض س
و ارائــه تیــزر هنرمندانــه اش توانســت بــه 
ــه  ــون اضاف ــان تلویزی ــی مخاطب ــت اصل لیس
شــود؛ امــا بــا گذشــت زمــان تبدیــل بــه یــک 
کلیشــه شــد و نتوانســت تماشــاگران خــود را 
ــده حفــظ کنــد. در ایــن  ــای گیرن ــا انتهــا پ ت
ــه رو  ــر روب ــا دو شــخصیت دخت ــا ب ــریال م س
ــده  ــر عه ــی را ب ــای اصل ــه نقش ه هســتیم ک
ــزد  ــت و گوش ــخصیت مثب ــر ش ــد. دخت دارن
کننــده بالهــا چــادری اســت و دختــر منفــی 

ــالی  ــد س ــد. چن ــی می پوش ــری های رنگ روس
اســت کــه معیارهای ســیما بــرای نشــان دادن 
گروه هــای مثبــت و منفــی همیــن اســت 
ــه  ــفانه ارائ ــا متاس ــت!! و ی ــاری از خالقی و ع
ــرق  ــکالت غ ــه در مش ــی ک ــای زنان تصویره
ــذاری شــده  ــادر کدگ ــا حجــاب چ هســتند ب
اســت و نتنهــا در ســیما بلکــه ســینمای ایــران 

بازنمایــی می شــود.
رســانه یکــی از رکن هــای مهــم زندگــی 
کــه  تصویــری  اســت.  مخاطبــان  امــروزه 
تلویزیــون بــه عنــوان رســانه از زن و نقــش وی 
ــه  ــریال ها ب ــژه در س ــه وی ــد ب ــه می ده ارائ
جایــگاه و نقــش آنهــا نمــود بارزتــری می دهد. 
مســئوالن بایــد بــه تصویــری کــه از زن ارائــه 
می دهنــد حســاس تــر باشــند. امــروزه زنــان و 
ــای  ــوی در عرصه ه ــای ق ــران باانگیزه ه دخت
مختلــف تــالش می کننــد و ســعی در گــذر از 
ــر  ــر و موثر ت ــه نقــش پررنگ ت کلیشــه ها و ارائ
از خــود دارنــد. از طرفــی رســانه های غربــی در 
حــال تغییــر ذائقــه مخاطبــان خــود اســت و 
ــردازد. در  ــی می پ ــای زن غرب ــه الگوه ــه ارائ ب
ایــن میــان رســانه ملــی بایــد بیــش از پیــش 
تــالش کنــد تــا بــه مهم تریــن گــروه جامعــه 
ــدی اســت  ــده نســل های بع ــت کنن ــه تربی ک
ــه  ــه دور از کلیشــه ارائ ــول و ب ــی معق محتوای

دهــد.
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رقابت به سبک جام جم
سعید حمزه ئی

کارشناسی روزنامه نگاری

هنــوز هــم صداوســیما بــا تمــام ایــن فرصت هــا  
ــان  ــا مخاطب ــتی ب ــرای آش ــی ب ــان اقبال آنچن

ــت. ــته اس نداش
سایه ی انحطاط بر سریال های سیما

آمــار منتشــر شــده از ســریال های درحــال 
ــان از  پخــش نشــان دهنده ی دور شــدن مخاطب
تلویزیــون اســت؛ البتــه بــه جــز  ســریال افــرا بــه 
کارگردانــی بهرنــگ توفیقــی کــه بــا داســتان و 
روایــت خوبــش توانســت چهل وپنــج دقیقــه ای 

ــای قــاب جادویــی نگــه دارد. مــردم   را پ
ــرا اثبــات کــرد کــه  هنــوز هــم اگــر قصــه ی  اف
خوبــی روایــت شــود مخاطبــان حاضرنــد کــه بــا 
تلویزیــون آشــتی کننــد ولــی آمار متتشــر شــده 
خــود می گویــد کــه خبــری از قصــه ی خــوب در 
آثــار شــبکه ی دوم، ســوم و پنجم ســیما نیســت.

ــدام  ــه اق ــر از هم ــث؛ بدت ــن بح ــته از ای گذش
ــان از شــبکه ی  ــع مخاطب ــرای دف صداوســیما ب
نمایــش خانگــی به جــای ایجــاد بســتر مناســب 
بــرای آشــتی بــا آنهاســت. بارهــا اخبــار ۲۰:3۰ 
شــبکه ی دوم  ســیما اقــدام بــه اعمــال ضدتبلیــغ 
بــرای آثار شــبکه ی نمایــش خانگی کرده اســت. 
بهتــر نیســت تلویزیــون به جــای تخریــب رقیب، 

بــه دنبــال قدرتمنــد کــردن خــود باشــد؟!
ایــن چــه رقابتــی اســت؟ چطــور می شــود نامش 
را رقابــت گذاشــت؟! و اصــال چطور ممکن اســت 
ــه  ــار را ک ــوز آث ــت؟! مج ــت باخ ــن رقاب در  ای
ــی سانســور  ــگام پخــش کل ــی، هن ــر می ده دی

ــاخت  ــرای س ــتت ب ــی دس ــی  و از طرف می  کن
آثــار خــوب بــاز اســت. ولــی قریــب بــه اکثریــت 
ــت  ــارت نمی تواننــد حتــی نیمــی از مخاطبان آث

را راضــی  کننــد.
شــاید اگــر صداوســیما به جای ســرک کشــیدن 
ــاط  ــی روی نق ــش خانگ ــبکه ی  نمای ــه کار ش ب
ضعــف و قــوت خــودش تمرکــز کنــد و در پــی 
ــای  ــه روزه ــد ب ــد، بتوان ــتی ها باش ــع  کاس رف
انحطــاط  ســایه ی  برگــردد.  خــود  آرمانــی 
ــنگینی  ــی س ــانه ی مل ــر  رس ــر س ــت ب مدتی س
ــدی  ــاد رون ــا ایج ــوان ب ــا می ت ــد. قطع می کن
ــا  ــیل ها ب ــت از پتانس ــتفاده ی درس ــازه و اس ت

ــرد. ــتی ک ــان آش مخاطب
ــیما  ــی صداوس ــال و روز فعل ــل ح ــی از دالی یک
پــرورش  اســت.  ستاره ســوزی  مســئله ی 
اســتعدادهایی کــه وقتــی تبدیــل به ســتاره های 
محبــوب می شــوند؛ مــورد بی مهــری قــرار 
می گیرنــد یــا ممنوع الــکار  می شــوند. کــه البتــه 
ایــن رفتــار دو ســر باخــت اســت. هم ســرمایه ای 
کــه صرف شــکوفایی چنین اســتعدادهایی شــده 
ــا  ــتاره ها گاه ــن س ــم ای ــی رود و ه ــن م از بی
ــهرت و  ــا ش ــا ب ــوند ی ــار می ش ــزوا دچ ــه ان ب
ــرای  ــه ب ــرای رســانه هایی ک محبوبیــت خــود ب
درآمدزایــی  نکشــیده اند  زحمتــی  هیــچ  او 

می کننــد.
ــه  ــیاهی ک ــه   ی س ــن چرخ ــان ای ــد پای ــه امی ب

ــت. ــرار اس ــال تک ــدام درح م

ــت  ــت، دس ــوب اس ــه خ ــدر ک ــدرت همان ق ق
ــه  ــیمایی ک ــت. صداوس ــز هس ــر نی ــا گی و پ
ــادی  ــان زی ــش مخاطب ــا امکانات ــد ب می توان
را بــه خــود جــذب کنــد، درگیــر بازی هــای 
قــدرت شــده و  بــا عنوان »ســاترا« مشــغول 
چــوب گذاشــتن الی چــرخ شــبکه ی نمایش 

خانگــی اســت. ایــن درحالــی اســت کــه اگــر 
ایــن وقــت و انــرژی صــرف برنامه ســازی و 

ــار  ــه آث ــت ک ــد نیس ــود، بعی ــازی ش سریال س
مانــدگار زیــادی تولیــد شــود.

یــک مســابقه رالــی را تصــور کنیــد کــه 
قانون گــذار  هــم   شــرکت کننده ها  از  یکــی 
و هــم داور مســابقه  اســت؛ قطعــا در ایــن 
ــه از  ــود و نتیج ــرار نمی ش ــت برق ــت عدال رقاب
ــی اســت  ــال مشــخص اســت. طبیع پیــش کام
ــری  ــذار و مج ــون گ ــه قان ــرکت کننده ای ک ش
قوانیــن اســت طــوری قوانیــن را وضــع می کنــد 

ــود.  ــودش اول ش ــه خ ک
شــرکت کننده ی  ایــن  روزگار  بــِد  از  امــا 
قصــه ی مــا آنقــدر از موقعیــت، پتانســیل و 
ــا  ــه ب ــد ک ــتفاده می کن ــد اس ــرمایه  هایش ب س
تمــام ایــن اختیــارات و امکانــات هنــوز هــم در 

ــت. ــده اس ــدن مان ــودای اول ش س
در رقابــت سریال ســازی، صداوســیما حکــم  
را  مســابقه  نــاکام  شــرکت کننده ی  همیــن 
دارد کــه قانون گــذار و داور مســابقه اســت. 
کــه  روزهایــی  آن  در   ... چــرا؟  می پرســید 
پلتفرم هــا در شــبکه نمایــش خانگــی مخاطبــاِن 
ــذب  ــود ج ــه خ ــی را ب ــانه ی مل ــردرگم رس س
می کردنــد. مســئولین ســازمان صداوســیما 
ــا  ــه  سرشــان زد. ب ــد و فکــری ب ــت نیاوردن طاق
گذشــت زمــان و اســتقبال خــوب مــردم از 
ــدی  ــون جدی ــار شــبکه نمایــش خانگــی قان آث
ــود  ــن ب ــد ای ــون جدی ــی؟ قان ــه قانون ــد. چ آم
ــب شکســت خــورده  ــی رقی ــانه ی مل ــه »رس ک
شــبکه ی نمایــش خانگــی، بایــد از ایــن پــس بر 
آثــار ایــن رســانه ی بــه ظاهــر مســتقل نظــارت 
ــا   ــد.« ام ــوز ده ــد، مج ــورت تایی ــد و در ص کن
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وضعیت خاندان پهلوی از دیدگاه رسانه؛ 
حقیقت یا فریب ؟!

کیمیا ذوالفقاری
کارشناسی روزنامه نگاری

امــروزه در کارزار جنــگ تمــام عیــار رســانه ای، 
شــاهد پیــام هایــی هدفمنــد از دوران ســلطنت 
خانــدان پهلــوی هســتیم کــه محتــوای آن 
ــه دور از  ــن و ب ــن روزگاری رنگی ــی تلقی در پ
هرگونــه تلخــی اســت. ایــن گونــه تولیــد محتوا، 
بــا بــه تصویــر کشــیدن بخشــی از واقعیــت یــا 
بــا اســتفاده از دروغ و حیلــه، هدفــی همچــون 
ــال  ــوع انقــالب اســالمی، را دنب ــزوم وق عــدم ل
ــوان و  ــر ج ــرای قش ــر ب ــن تصوی ــد. ای میکن
نوجــوان کــه آن دوران را لمــس نکــرده اســت، 
ــی  ــانه مل ــا رس ــود. ام ــس می ش ــر ح حقیقی ت
بــرای انتشــار پادزهــر چــه اقداماتــی انجــام داده 
اســت؟ آیــا بــه شــبهات ایجــاد شــده پاســخی 

داده شــده اســت؟
ــالت  ــش حم ــا افزای ــته، ب ــه گذش ــک ده در ی

ــد،  ــن روشــی جدی ــش گرفت ــانه ای و در پی رس
ــت و  ــت سیاس ــه روای ــا ب ــیما تنه ــدا و س ص
رویدادهــای سیاســی گذشــته پرداختــه اســت و 
در ایــن بیــن توجــه قابــل قبولــی بــه وضعیــت 
ــته  ــی و ... نداش ــی، فرهنگ ــادی، اجتماع اقتص
ــه  ــال ســریال معمــای شــاه ب ــرای مث اســت. ب
عنــوان یکــی از تولیــدات صــدا و ســیما در 
حــوزه تاریخــی، بــه تصویــر کشــاندن هیاهــوی 
ــرار داده و در ســایر  سیاســی را محــور خــود ق
زمینه هــا بــه موضوعاتــی نظیــر کشــف حجــاب 
ــار هــا تکــرار شــده اند، بســنده می کنــد.  کــه ب
ــوان  ــه عن ــی ب ــانه مل ــدی رس ــف و ناکارآم ضع
ــه  ــرم، در ب ــا جنــگ ن قــرارگاه مقــدم مقابلــه ب
تصویــر کشــیدن گذشــته ســیاه و رفتــار هــای 
مســتبدانه و منفعــت طلبانه، پاســخ به شــبهات 
ایجــاد شــده و مبــارزه بــا دروغ و حیلــه موجــب 
افزایــش مخاطــب رســانه های معانــد بــا هــدف 
ــکار  ــت اف ــود و هدای ــت می ش ــای حقیق افش
ــد.  ــارج می کن ــترس خ ــردم را از دس ــوم م عم

القــای شــرمندگی و تاســف بابــت شــرایط 
ــده و  ــرفت در آین ــکان پیش ــدم ام ــی، ع کنون
تــالش بــرای بازگشــت آزادی و نشــاط از طریق 
ــوی،  ــدان پهل ــت خان ــر و حکوم ــی دیگ انقالب
نتیجــه عملکــرد منفعالنــه هــای ســازمان هــای 

ــه صــدا و ســیما اســت.  مربوطــه از جمل
ــالب در  ــم انق ــر معظ ــه رهب ــه گفت ــر ب ــا نظ ب
ســال 94 مبنــی بــر ایــن کــه » هــدف اصلــی 
ــالل  ــده، انح ــرم طراحی ش ــگ ن ــی جن و نهای
درونــی و اســتحاله ی داخلی جمهوری اســالمی 
از طریــق تغییــر باورهــا و سســت کــردن ایمــان 
مــردم و به ویــژه جوانــان اســت« ، رســانه 
ــه  ــی می بایســت برنامــه جامعــی را در زمین مل
ــت  ــیم وضعی ــته، ترس ــت گذش ــای حقیق افش
امــروز و نشــان دادن حقیقــِت کشــورهای دیگــر 
ــاهد  ــان ش ــون همچن ــا اکن ــل آورد؛ ام ــه عم ب
ــن  ــتیم. ای ــه هس ــئوالن مربوط ــی مس بی تفاوت
ــا کجــا ادامــه پیــدا خواهــد کــرد؟!  وضعیــت ت
چــه کســی بــه ایــن خــال خواهــد پرداخــت ؟!
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کاش به سریال های تلویزیون هم سیمرغ تعلق می گرفت!

نرگس صالحی
کارشناسی روزنامه نگاری

تلویزیــون در پخــش ســریال های غمنــاک 
رکــورد عجیبــی را جابجــا کــرده اســت. ایــن 
رکــورد بیشــتر بــا پخــِش ســکانس هایی 
مربــوط بــه خاکســپاری »پیمــان«  در ســریال 
»افــرا« و اتفاقــات مربــوط بــه »رهــی« در 
ســریال »در کنــار پروانه هــا« جابــه جــا شــده 
اســت. برخــی از تهیه کننــدگان و کارگردانــان 
ــانه  ــک در رس ــن و تاری ــم غمگی ــد ت معتقدن
ملــی طرفــدار باالیــی دارد؛ درحالی کــه میزان 
مخاطــب فیلم هــای طنــز، عکــس ایــن ماجــرا 
ــران  ــتا مدی ــن راس ــد. در ای ــان می ده را نش
مربوطــه هــم از تلخ ســازی و دلهره آفرینــی 

ــد.  ــان راضی ان ــرای مخاطب ب
ســیمرغ بلوریــن غمگیــن تریــن ســریال 
ــی  ــوع اصل ــرا«. موض ــه » اف ــرد ب ــق میگی تعل
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــگ توفیق ــد بهرن ــر جدی اث
ــوط  ــائل مرب ــت مس ــتان می بایس ــیر داس س
ــان  ــط  زیســت و مشــکالت جنگل بان ــه محی ب
متحمــل  کــه  ســختی هایی  و  زحمــات  و 

ــریال  ــی س ــف اصل ــا ضع ــد. ام ــوند، باش می ش
دقیقــا از همیــن جــا آغــاز می شــود کــه اگــر 
ــان  ــا قهرم ــده ب ــوان بینن ــه عن ــا ب ــت م بناس
داســتان کــه فــردی دوســت دار و حافــظ 
ــاط  ــت، ارتب ــوران اس ــت و جان ــط زیس محی
برقــرار نماییــم، قهرمــان مــا بایــد ویژگی هــای  
ــول را در  ــل قب ــت و قاب ــخصیت مثب ــک ش ی
ــی  ــفانه طراح ــا متاس ــد. ام ــته باش ــود داش خ
ــه  ــوع ب ــه موض ــت ب ــوه پرداخ ــتان و نح داس
گونه ایســت کــه بیننــده بعــد از تماشــای  
ــه ایــن نتیجــه می رســد هــر  چنــد قســمت ب
بالیــی کــه بــر ســر جنــگل و جانورانــش بیاید، 
هیــچ اهمتــی نــدارد؛ زیــرا بهــای حفاظــت از 
آن، نابــودی یــک زندگــی مشــترک اســت! در 
ــه  ــاب ک ــعود و مهت ــر مس ــتا کاراکت ــن راس ای
ــوند،  ــان داده می ش ــک زوج نش ــوان ی ــه عن ب
ــا  ــد. ام ــم دارن ــه ه ــبت ب ــی نس ــق پنهان عش
ــک  مخاطــب در طــول ســریال در حســرت ی
ــد،  ــخصیت می مانن ــن دو ش ــان ای ــد می لبخن
انــگار نــه انگار حســی بیــن آن هــا وجــود دارد. 
ســیمرغ بلوریــن تلخ تریــن ســریال تعلــق 
می گیــرد بــه » درکنــار پروانه هــا«.  ایــن 

در  را  غم انگیــزی  اتفاقــات  هــم  ســریال 
می دهــد.  قــرار  مخاطــب  نــگاه  معــرِض 
بســیاری از اتفاقاتــی کــه بــرای »رهــی« افتاده 
و در حــال وقــوع اســت، ناراحت انــد و دوســت 
ندارنــد شــاهد ایــن همــه تلخــی و بیمــاری در 

ســریال های تلویزیونــی باشــند. 
حــال در نظــر بگیریــد، در روزهایــی کــه مردم 
زمینه هــای  در  بســیاری  چالش هــای  بــا 
ــد  ــش و تولی ــتند، پخ ــه هس ــف مواج مختل
ســریال هایی از ایــن دســت آیــا نتیجــه ای 

ــردم دارد؟ ــاب م ــن روی اعص ــز رژه رفت ج
ــازان مدتیســت رِگ  ــت سریال س ــوان گف می ت
ــد و  ــم کرده ان ــود را گ ــان خ ــواب مخاطب خ
ــانند  ــی برس ــه جای نتوانســته اند مخاطــب را ب
کــه منتظــر قســمت بعــدی داستان شــان 
ــرات  ــه نظ ــی ب ــا نگاه ــن ب ــد و همچنی باش
مــردم می تــوان بــه رویــه نادرســِت درام ســازی 
یــا پررنگــی تلخ ســازی در ســینما و تلویزیــون، 
ــه  ــئوالن مربوط ــران و مس ــرد. از مدی ــی ب پ
ــی  ــرایط کنون ــه ش ــه ب ــی رود باتوج ــار م انتظ
جامعــه، تجدیــد نظــری در تولیــد ســریال بــا 

ــی داشــته باشــند. ــن محتوای چنی
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فهم میزان تاثیر گذاری بر مخاطب در سیمای ملی، نیاز بقای فرهنگی انقالب

محمدمهدی صحبتی
کارشناسی روزنامه نگاری

ــاب و  ــار بازت ــی معی ــانه مل ــروزه در رس ام
ــده  ــداد بینن ــا تع ــم تنه ــذاری فیل ــر گ تاثی
تعــداد  اســت. گرچــه در جــذب  شــده 
مخاطــب نیــز عملکــرد ضعیــف تلویزیــون و 
کاهــش محبوبیــت ســیمای ملــی حتــی در 
فیلــم و ســریال هــا و برنامــه های ســرگرمی 
نیــز زنــگ خطــر را در همیــن مقولــه بــرای 
ســازمان بــه صــدا درآورده اســت، امــا ایــن 
ــن  ــا در ای ــث م ــزاع و بح ــل ن ــوع مح موض

ــن نیســت.  مت
ــری  ــرای اندازه گی ــی ب ــتاندارد های ــود اس نب
تاثیــر در مخاطــب ، و موفقیــت فیلــم ســاز 
ــرا اقتصــادی،  ــداف ف ــه اه ــرای رســیدن ب ب
منجــر شــده اســت کــه میــزان بیننــده بــه 
ــود.  ــم داده ش ــری، تعمی ــر پذی ــزان تاثی می
ایــن موضــوع عیــوب فراوانــی دارد. از جملــه 
عیــوب ایــن طــرز تلقــی را در برنامــه هــای 
ــتیم.  ــاهد هس ــیما ش ــی س ــی و دین فرهنگ
ایــن برنامــه هــا بایــد نســل جــوان و جدیــد 
ــای  ــت و ارزش ه ــا معرف ــنا ب ــالب را آش انق
ــان  ــه آن نش ــد ب ــالب و پایبن ــالم و انق اس
ــه اطــراف  ــی ب ــگاه کوتاه ــا ن ــه ب ــی داد ک م
ــه تنهــا  ماننــد مــدارس و فضــای مجــازی ن
موفقیــت ســیمای ملــی را نمی بینیــم، بلکــه 
عملکــرد منفــی نیــز نســبت بــه گذشــته در 
هدف گذاری هــا  و  تاثیرگــذاری  راســتای 
داشــته اســت؛ پــس نبــود اســتاندارد و 
ــرای کمــی کــردن  ــدام ب ــزان، و عــدم اق می
بــه  مخاطبــان  پذیــری  تاثیــر  میــزان 
ــی  ــق فرهنگ ــدت و عمی ــد م ــکالت بلن مش
در  بــودن  خنثــی  زیــرا  می انجامــد؛ 
ــی  ــی تدریج ــه فراموش ــگ ب ــه فرهن مقول
ــد  ــد ش ــر خواه ــا منج ــا و هنجار ه ارزش ه
و نبــود میــزان، بــرای اندازه گیــری تاثیــرات 
ــی  ــرد منف ــا عملک ــی و ی ــه خنث ــا ب برنامه ه

ــرگ  ــن م ــد و ای ــی می انجام ــه فرهنگ مقول
تدریجــی فرهنــگ و عــدم انتقــال فرهنــگ 

ــه نســل جــوان اســت.  ب
راه هــای متعــددی بــرای بررســی تاثیــر 
برنامه هــا بــر روی مــردم و میــزان موفقیــت 
پیشــبرد  در  ســازان  برنامــه  و  فیلم ســاز 
اهــداف خــود وجــود دارد کــه نیازمنــد 
کمــک ســازمان صــدا و ســیما و همچنیــن 
ــه  ــتن بودج ــار گذاش ــی و کن ــاره اندیش چ
ــق  ــرای تحقی ــازان ب ــم  س توســط خــود فیل
میدانــی در زمینــه تاثیــر پذیــری اســت. امــا 
انــدازه  مالک هــای  و  فیلم ســازان  تفکــر 
گیــری نبایــد تنهــا بــه گــروه کوچــک 
و مشــخصی محــدود شــود؛ بلکــه بایــد 
طیف هــای مختلــف مــردم را نیــز در بگیــرد. 
ــدازه  ــر ان ــش در ام ــد کوش ــن کار نیازمن ای
گیــری تاثیــر پذیــری اســت . در راســتای در 
برگرفتــن ابعــاد مختلــف طیفــی، کار بر روی 
ــی دانش آمــوزان و  ــه طــور کل ــان و ب نوجوان
دانشــجویان بســیار راحــت تــر اســت، زیــرا 
هــم کاهــش هزینــه هــا را بــه دنبــال 
قشــر  می تــوان  هــم  و  داشــت  خواهــد 
بنــدی دانش آمــوزان و تاثیــر بــر طیــف 
ــرد.  ــی ک ــه بررس ــف را جداگان ــای مختل ه
ــوان،  ــودک و ج ــل ک ــرای نس ــن ب همچنی

جامعــه  رشــته های  فعالیــن  از  اســتفاده 
شناســی و زیــر شــاخه های آن یعنــی مــردم 
ــن  ــی و همچنی ــت شناس ــی و جمعی شناس
 ، و روان شناســی  کارشناســان فرهنگــی 
ــیما اســت.  ــازمان صــدا و س ــرم س ــاز مب نی
ــا تهیــه تســت ها  ــراد هســتند کــه ب ایــن اف
ــرات  ــا و تاثی ــزان دریافت ه ــواالت، می و س
مخاطــب را از یــک برنامــه تلویزیونــی را 
ــا  ــلما ب ــد. مس ــری می کنن ــدازه گی ــل ان قاب
ــر ضــرورت  ــن ام وجــود فضــای مجــازی ای
بســیار در کیفیــت و کمیــت عمــل دارد؛ 
زیــرا فضــای مجــازی کــه تنهــا رســانه 
تاثیــر گــذار بــر نســل جــوان اســت در 
ــتری  ــت بیش ــیما جذابی ــدا و س ــل ص مقاب
دارد و امــکان بازخــورد مســتقیم از مخاطــب 
ــه  ــی ک ــت؛ ضعف ــرده اس ــم ک ــز فراه را نی
ــای  ــالش و کاره ــا ت ــد ب ــیما بای ــدا و س ص
ــع  ــد رف ــق و گســترده بتوان تخصصــی، عمی

ــد.  کن
ــد  ــر می خواه ــیما اگ ــدا و س ــان ص در پای
فرهنــگ ســازی درســت انجــام داده و نســل 
جــوان را در راســتای اهــداف انقــالب و 
اســالم تربیــت کنــد، بایــد بــه مــوارد گفتــه 
ــر  ــرای تاثی ــی ب ــد و اقدام ــه کن ــده توج ش

ــد. ــام ده ــود انج ــان خ ــذاری مخاطب گ
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فاطمه پناهی پور
کارشناسی روزنامه نگاری

عصــر یــک روز تابســتانی، صفحــه اینســتاگرام 
ــن  ــود. در ای ــد دالوری ب ــان محم ــض میزب نب
گفت و گــوی تصویــری زنــده، آقــای دالوری 
نکاتــی در خصــوص شــاخص های فعالیــت 
رســانه ای و اصــول تولیــد محتــوا بیــان کردنــد .

ــان  ــای دالوری بی ــت آق ــن نشس ــدای ای در ابت
ــای  ــه معن ــانه ای ب ــت  رس ــه  فعالی ــت ک داش
تولیــد محتواســت و تولیــد محتــوا جنبــه 
ــر  ــد در ب ــی را می توان ــاده مختلف ــای فوق الع ه
داشــته باشــد؛ ماننــد یــک عکــس در صفحــات 
شــخصی یــا چــاپ کــردن کتــاب و یــا ســاختن 
ــرح  ــا ط ــف. وی ب ــای مختل ــم در مدیوم ه فیل
ــی  ــد جذاب ــم تولی ــی توانی ــه م موضــوع  چگون
ــه  داشــته باشــیم  ادامــه داد کــه همــه ی مــا ب
ــایر  ــار س ــده در کن ــد کنن ــک تولی ــوان ی عن
ــا  ــی در حقیقــت م تولیدکننــدگان هســتیم ول
ــب  ــی مخاط ــتیم؛  یعن ــوا هس ــنده محت فروش
خریــدار اســت کــه محتــوای مــورد نظــر را مــی 
خــرد؛ گاهــی واقعــاً بــرای خریــد محتــوا پــول 
پرداخــت مــی کنــد و گاهی هــم از بین هــزاران 
رقیــب مختلــف فقــط وقتــش را صــرف محتوای 
مــورد نظــر می کنــد کــه ایــن یعنــی ایــن بــازار 
رقابتی هســت؛که نقــش و اهمیــت تولید کننده 

گفتگوی ویژه نبض با محمد دالوری
گزارشی از

بیشــتر حــس می شــود . البتــه بایــد گفــت:  که 
ــی  ــای قبل ــذرد قاعده ه ــان می گ ــه زم ــر چ ه
ــه  ــوند؛ ب ــوخ می ش ــوا منس ــد محت ــرای تولی ب
عنــوان مثــال در ابتــدا فقــط شــبکه یــک و دو 
ــه االن  ــی ک ــد در حال ــوا می کردن ــد محت تولی
ــیما،  ــاالی س ــبکه های ب ــداد ش ــر تع ــالوه ب ع
راه هــای دیگــری همچــون گوشــی، لــپ تــاپ و 
صدهــا کانــال دیگــر تولیــد محتــوا می کننــد .

ــت  ــی اهمی ــازار رقابت ــن ب از نظــر اقتصــادی ای
زیــادی دارد چــون مصــرف محتــوا در آن زیــاد 
اســت و احتمــال جــذب هــم زیــاد اســت. 
روزنامــه هــا ،خبرگــزاری هــا ،پیــچ هــا ،شــبکه 
هــا و همــه نیازمنــد تولیــد کننــده هســتند و 
ــت  ــن اس ــب آن ای ــت وعی ــن آن اس ــن حس ای
کــه رقابــت ســنگین اســت و اگــر کســی تولیــد 
محتــوای بــد داشــته باشــد بــه راحتــی حــذف 
می شــود ، حتــی اگــر بــه قولــی دوپینــگ 
کــرده باشــد )یعنــی فــردی بــه ســبب آشــنایی 
بــا عوامــل در کاری عضــو شــود و تولیــد محتــوا 

ــرد. ــب نمی پذی ــرا مخاط ــد( زی کن
 نکتــه بعــدی ایــن اســت کــه بشــر بــر حســب 
ــی  ــوان مثبت ــه ت ــالت ک ــارغ از تحصی ــزه ف غری
اســت میــل بــه تولیــد محتــوا دارد و هــر روز بــه 
نحــوی محتــوا تولیــد می کنــد. همیــن حــرف 
زدن بــا دیگــران نوشــتن و غیــره تولیــد محتــوا 
هســت؛ امــا چــه کار کنیــم کــه تولیــد محتوای 

جذابــی داشــته باشــیم؟  مثــالً بیــن کســی کــه 
خاطــره تعریــف می کنــد و مخاطــب آن چنــان 
محــو آن می شــود و از گــوش دادن بــه او ســیر 
نمی شــود تــا کســی کــه مخاطــب نســبت بــه 
آن احســاس خوبــی نــدارد و رغبــت بــه ادامــه 
ــدارد فــرق  ــه حــرف هــای او ن گــوش کــردن ب
اســت و ایــن فــرق بیــن تولیــد محتــوای جذاب 
و غیــر جــذاب اســت کــه همــه مــا تاکنــون بــا 
ــوا  ــد محت ــر تولی آن مواجــه شــده ایم. حــاال اگ
ــان  ــرد و اطرافی ــع خــود ف ــه ای باشــد توق حرف
بــاال مــی رود. نقطــه مهــم و اساســی ایــن اســت 
کــه تولیــد محتــوا بــه شــدت بــه زندگــی تولید 
کننــده پیونــد خــورده اســت؛ یعنــی نمی شــود 
یــک آدم بی ســواد و بی انــرژی و بــی ذوق باشــد 
ولــی در عیــن حــال تولیــد کننــده خوبی باشــد 

ــس. ــور بالعک و همین ط
مــا در تولیــد محتــوا در دو ســاحت قــرار 
می گیریــم: اول ایــن اســت کــه مــا چنــد بیــل 
در یــک کــوره بــزرگ تولیــد محتــوا می زنیــم،  
ــی را  ــا گل اصل ــن اســت کــه م ــی دومــی ای ول
در جهــان محتــوا می زنیــم و ایــن چطــور رقــم 
ــت  ــد گف ــوال بای ــن س ــواب ای ــورد.در ج می خ
تجربــه زیســتی یعنــی مــا در مقــام یــک تولیــد 
کننــده محتــوا زیســت متناســب بــا یــک تولید 
ــن  ــت در ذه ــیم. آن وق ــته باش ــده را داش کنن
مــا، جهــان مــا ،محتوایــی تولیــد می شــود کــه 
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می توانــد در زمــان مناســب ظهــور پیــدا کنــد 
و مخاطــب بــا مــا ارتبــاط قــوی برقــرار کنــد.

در ادامــه جلســه اعضــای حاضــر در گفت وگــو 
بــه طــرح  ســواالتی پرداختنــد کــه آقــای 

ــود :  ــا ب ــخگوی آن ه دالوری پاس
1- پشــت پــرده و پشــت صحنــه ماجراهــای 

انتخابــات 1۴00 چــه کســانی بودنــد؟
ــه اینکــه مــن خیلــی آدم مطلعــی  ــا توجــه ب ب
ــه پشــت پــرده هــا نیســتم و خیلــی  نســبت ب
ــات  ــدارم اطالع ــا ن ــرده ه ــت پ ــه پش ــه ب عالق
ــدارم؛ امــا بایــد گفــت  ــاره ن چندانــی در ایــن ب
کــه معاونــت سیاســی و ســتاد انتخاباتــی 
ــم  ــم تصمی ــا ه ــا ب ــه این ه ــه ک ــتند ک هس
می گیرنــد و مرحلــه بــه مرحلــه جلســاتی بــرای 
تصمیــم گیــری دارنــد کــه اکثــراً مدیران ارشــد 

ــتند . ــازمان هس س
ــران20 در  ــک ته ــیما ی ــرا در صداوس 2- چ
ســطح ملــی نداریــم کــه عنــوان آن ایــران 

ــد؟ 20 باش
فراینــد برنامه ســازی بــه شــدت تابــع موقعیت و 
لحظــه اســت و ایــن امــکان دارد کــه ایــن برنامه 
ســاخت شــود و مــن امیــدوارم این اتفــاق بیفتد 
.برنامه ســازی در صــدا و ســیما فرمــول و متــد 
خاصــی نــدارد. بســته بــه عالقــه منــدی مدیــر 
ــرای ســاختن یــک  ــه می چرخــد. ب ایــن گردون
ــد  ــه رئیــس شــبکه عالقه من ــد ب ــه نیازمن برنام
ــه  ــتیم ک ــد هس ــازنده عالقه من ــم س ــک تی و ی
برنامــه ای  همچــون تهــران ۲۰ عالقــه کمتــری 
ــه  ــم ب ــر ه ــر دردس ــغله و پ ــرا پرمش را دارد زی

لحــاظ مالــی و هــم کاری.
ــرا  ــم اســت زی ــم ک ــد ه ــر شــبکه عالقمن مدی
ــه ای   ــر برنام ــد و اگ ــد پاســخگو باش ــداوم بای م
بــا ایــن ریســک نداشــته باشــد نســبت بــه آن 
جبهــه کمتــری گرفتــه می شــود بــه قولــی کار 

ــه از کار کــردن. نکــردن ب
بــرای نســل  امیــدوارم  بــه شــدت  البتــه 
ــن  ــانه همی ــت رس ــد. خواس ــر بکن ــما تغیی ش
ماجراجویــی و هیجــان اســت، ولــی چــون 
صــدا و ســیما یــک نظــام اداری هســت تمایــل 
ــع نظــام  ــن یعنــی تاب ــه فرونشســت دارد و ای ب
ــرای  ــانه ای ب ــام رس ــت. نظ ــاالری اس دیوان س
همیــن مدیــران در بلندمــدت خســته و عوامــل 
نیــز خســته می شــوند و برنامــه ای از این دســت 

کمتــر ســاخته می شــود.
3-ماجرای برنامه تبادل چیست؟

در رابطــه بــا برنامــه تبــادل بایــد گفــت تلوبیون 
ــه  ــت ک ــی اس ــبکه تلویزیون ــک ش ــتار ی خواس
در زیــر شــاخه ی آن شــبکه آرا بــه تولیــد 
ــه  ــت صحن ــا پش ــه ب ــردازد؛ در رابط ــوا بپ محت
زیــاد مطلــع نیســتم امــا بــه مــن بــرای برنامــه 
پیشــنهاد کردنــد و مــا برنامــه ســاختیم. شــکل 
ــت.  ــایر شبکه هاس ــد س ــوا مانن ــاختار محت س
ماننــد تهیه کننــده، ســردبیر ،مجــری و عوامــل 

فنــی.
۴-عموما فرمول محتوا دست کیست؟

در برنامه هایــی کــه مــن اجــرا دارم عمومــا 
دســت خــود مــن هســت. رویکــرد را دوســتان 
ــم  ــی کن ــالش م ــن ت ــد  و م ــرح می کنن مط
بــرای سیاســت یــک گام بــه جلــو بــروم؛ مثــاًل 
و حرف هــای  افــراد ممنوعــه  بــا  صحبــت 
ــد  ــر نکن ــاس خط ــب احس ــا مخاط ــه ت ممنوع
ــا در  ــه عموم ــوده. البت ــق ب ــا حــدی موف ــه ت ک
ــی دســت مجــری هســت  ــای تلویزیون برنامه ه

ــده . ــه کنن ــا حــدی تهی و ت
ــددی و  ــاظ ع ــا از لح ــرارداد برنامه ه 5- ق

ــت؟ ــه اس ــازی چگون ــریال س س
ــازی  ــریال س ــه ای در س ــن تجرب ــفانه م متاس
نــدارم و نســبت بــه ایــن حرفــه بی اطــالع 
هســتم. بــرای برنامــه ســازی در تلویزیــون 
ــتند و از آن  ــذار هس ــر گ ــر و تاثی ــط موث رواب
مهم تــر تیــم برنامــه ســاز حرفــه ای اســت کــه 
خیلــی کــم ســاخته مــی شــود، بیشــتر تیم هــا 
ــی کــه  ــوری هســتند )مثــالً تیــم جوان کاریکات
ــط  ــه فق ــی ک ــا تیم ــت ی ــد اس ــط عالقه من فق
ــم  ــاق مه ــازد( . اتف ــه می س ــول برنام ــرای پ ب
ــس  ــت رئی ــن اس ــازی ای ــه س ــد برنام در فرآین
ــه  ــد؛ ب ــل کن ــاد حاص ــر اعتم ــا مدی ــبکه ی ش
ــراد کار جمــع کــن . اکثــرا  تیم هــای  ــی اف قول
جــوان باعــث عــدم اعتمــاد می شــوند. اگــر وارد 
کار برنامــه ســازی شــدید جلــب اعتمــاد کنیــد 
زیــرا مدیــران هیــچ وقــت ریســک نمی کننــد . 
برنامــه ســازی پــر هزینــه و پر مســئولیت اســت

6- ما مطالبه گر هستیم چه کنیم؟
مطالبه گــر در مقایســه بــا پزشــکی حکــم جراح 
مغــز و اعصــاب رو دارد ؛ نکتــه مهــم ایــن اســت 
ــرای فتــح قلــه داشــته  کــه مــا نبایــد عجلــه ب
ــوا شــروع  ــد محت ــا تولی ــد ب ــدا بای باشــیم و ابت
کنیــم در غیــر ایــن صــورت هــم خودتــان را بــه 
ــت  ــرمایه را از دس ــم س ــد و ه ــر می اندازی خط
می دهیــد. اول چنــد محتــوا تولیــد کنیــد بعــد 

ــر  ــوری دیگ ــن ط ــد ای ــو بروی ــه گام جل گام ب
هیــچ مخاطــره ای نیســت و شــما در ایــن حرفــه 

ــده. ــا دی ــه شــده اید و دنی پخت
ــاخته  ــا س ــاع در کج ــت اط ــاً جه 7- صرف

ــد؟ ــل ش ــد و تعطی ش
صرفــا جهــت اطــالع در معاونــت سیاســی 
ســاخته می شــود و افــراد بــه ازای تولیــد محتــوا 
حقــوق، کارانــه و اضافــه کار مــی گیرنــد و مــن 
فکــر می کنــم بــه خاطــر فشــارهای زیــاد ایــن 

برنامــه تعطیــل شــد.
ــن  ــی تعیی ــه کس ــش را چ ــاعت پخ 8- س

؟ می کنــد
 رئیــس شــبکه یــا رئیــس بخــش بــا مشــورت 
خــود تهیــه کننــده ســاعت را تعییــن می کنــد. 
ــبت  ــد نس ــه ای باش ــرای برنام ــر ب ــر اسپانس اگ

متفــاوت اســت.
9- برآوردها دقیقه ای چند است؟

بســته بــه نــوع برنامــه متفــاوت اســت. امــا ارزان 
تریــن نــوع آن گفت وگــوی زنــده ای اســت کــه 

بــا مجــری غیــر برنــد انجــام می شــود.
10- تجربــه انقــاب جنســی را توضیــح 

ــد؟ بدهی
ــود  ــی ب مســتند انقــالب جنســی مســتند خوب
ــم و  ــت کردی ــردم دریاف ــول را از م ــا پ ــرا م زی
ســود هــم خــوب بــود  و از طرفــی پاســخگو بــه 

ــود.  مســئولین  نبودیــم و تجربــه خوبــی ب
11- آیــا مــا واقعــا بایــد اســتخدام ســازمان 

صــدا و ســیما شــویم؟
نــه لزومــی نیســت.  ایــن بــازار خیلــی گســترده 
اســت امــا مشــروط بــه ایــن کــه تولیــد کننــده 
ــوای شــما  ــد محت ــردم تولی ــی باشــید و م خوب
را دوســت داشــته باشــند ومیــل بــه خریــداری 
داشــته باشــند وگرنــه صــدا وســیما و کارمنــدی 

گوشــه ی امنــی هســت.
12- دیــد تقلیــدی در تلویزیــون چــرا زیــاد 

اســت و کســی توجــه نمــی کنــد؟
خــود الگــو بــرداری کار بــدی نیســت و تاکنــون 
ــب  ــده و مخاط ــاخته ش ــی س ــای خوب برنامه ه
ــن  ــه ای ــبت ب ــاد نس ــیت زی ــم دارد. حساس ه
ــد اســت؛ پلتفرم هــای ســاخته شــده  مســئله ب
ــال :  ــاد نیســت. مث ــم اســت و زی تعدادشــان ک
تــاک شــو سال هاســت دارد همــه جــا اســتفاده 
می شــود و مــورد توجــه مردم اســت .اگــر پلتفرم 
ســاخته شــود خــوب اســت امــا ایــن کار خیلــی 
ــی  ــد برنامه های ــر؛ مانن ــت و زمان ب ــاص اس خ
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ــه  ــه عرص ــا ب ــه پ ــام ک ــد ش ــون بفرمایی همچ
ــت  ــی محتواس ــش اصل ــتند. چال ــور گذاش ظه
ــم. تعــداد  ــوا تولیــد کنی ــا نمی توانیــم محت و م
ــد  ــوا کنن ــد محت ــد تولی ــه می توانن ــانی ک کس
ــت و کار  ــی اس ــون کار خاص ــت؛  چ ــم اس ک
ــینمایی،   ــم س ــک فیل ــالً در ی ــه . مث هنرمندان
مثلــث : فیلمنامــه ،کارگــردان ،بازیگــر  خیلــی 
مهــم اســت کــه اگــر عــوض بشــوند فیلــم هــم 
ــه  ــث حلق ــی مثل ــن یعن ــود. ای ــوض می ش ع

ــم از  ــری ه ــی دیگ ــه فرع ــت و حلق ــی اس اصل
ــم  ــا ه ــت ؛آنه ــره هس ــردار و غی ــه فیلمب جمل
می توانــد خــاص باشــد امــا اگــر عــوض شــوند 
لطمــه ای بــه فیلــم وارد نمی شــود. برنامه هایــی 
ــای  ــی مجری ه ــا دورهم ــه  و ی ــد خندوان مانن
آن هــا عنصــر حیاتــی و پیــش برنــده دارنــد؛ بــه 
ــه  ــوان از خندوان ــد ج ــر رامب ــال اگ ــوان مث عن

ــه ای نیســت. حــذف شــود دیگــر برنام
تهیــه  ســازمان  عمومــی  برنامه هــای  در 

کننــده بیشــتر عنصــر حیاتــی اســت، ولــی در 
برنامه هــای خــاص عنصــر حیاتــی مجــری 
اســت. ماننــد مســابقه های موفــق کــه مجــری 

ــتند. ــی داش ــد و خوب ــای برن ه
ــه  ــم در حلق ــی و ه ــه اصل ــم در حلق ــه ه البت
فرعــی آدم می توانــد خــاص باشــد تــا حــذف آن 
ســخت باشــد و جایگزینــی نداشــته باشــد. برای 
ــان را واکاوی و  ــن خودم ــد ذه ــا بای ــن کار م ای

بازبینــی کنیــم کــه مهم تریــن کار اســت.

صداوسیما و بحران کرونا

سیدحسین نجفی
کارشناسی ارشد مدیریت رسانه

در  کشــور  هــر  رســانه های  رفتــار  نــوع 
و  طبیعــی  بحران هــای  بــا  رویارویــی 
ــات  ــی از موضوع ــوان یک ــی را می ت غیرطبیع
ــت.  ــران دانس ــت بح ــد مدیری ــم در فرآین مه
ــانه ها  ــرد رس ــه در عملک ــدت روی ــدان وح فق
ــی  ــکار عموم ــت اف ــی مدیری در شــرابط بحران
ــدون شــک  ــد. ب ــه رو می کن ــش روب ــا چال را ب
می تــوان کرونــا را یــک بحــران بــزرگ در 
بحــران  دانســت. کرونــا  اخیــر  ســال های 
جهان گیــری اســت کــه شــیوه رویارویــی 
بــا آن را می تــوان شــاخص مهمــی بــرای 
ــن  ــی رســانه ها دانســت. در ای ســنجش توانای
ــه نقــش مهــم  ــا توجــه ب بیــن رســانه ملــی ب
خــود در مدیریــت افــکار عمومــی، نقــش 
اساســی در مدیریــت بحــران دارد، نقشــی کــه 
ســه مرحلــه پیــش، حیــن و پــس از بحــران را 

ــد.  ــد ش ــامل خواه ش
ــه  ــی ب ــتین ایران ــالی نخس ــان ابت ــاره زم درب
ــر  ــار نظ ــوان اظه ــد 19 نمی ت ــروس کووی وی
قطعــی کــرد، امــا بــا قطعیــت می تــوان تاریــخ 
ســی ام بهمــن 1398 را بــه عنــوان نخســتین 
اعــالن رســمی مقامــات بهداشــتی کشــور 

ــوط  ــای مرب ــودن آزمایش ه ــت ب ــاره مثب درب
بــه ابتــالی شــهروندان دانســت. وظیفه رســانه 
ــی و  ــران آگاه ــاد بح ــش از ایج ــی در پی مل
آماده ســازی افــکار عمومــی بــا بحــران  اســت. 
از زمــان شــنیده شــدن خبرهایــی مبنــی 
ــا  ــیما ت ــور، صداوس ــه کش ــا ب ــر ورود کرون ب
ــف  ــئولین مختل ــای مس ــن صحبت ه ۲9بهم
وزارت بهداشــت و دولــت را مبنــی برتکذیــب 
وجــود  داد.  پوشــش  ویــروس  ایــن  ورود 
ــدن  ــر ش ــه گی ــض و هم ــد و نقی ــار ض اخب
ــار آورد.  ــه ب ــروس تبعــات منفــی را ب ــن وی ای
ــع،  ــه موق ــه انتشــار ب ــن اســت ک ــت ای واقعی
درســت و جامــع اخبــار و عــدم سانســور 
ــی را در  ــارکت مردم ــاد و مش ــد اعتم می توان
پــی داشــته باشــدو افــزون بــر ایــن، بحران هــا 
زمینــه بســیار خوبــی بــرای انتشــار شــایعه ها 
ــه  ــت و ب ــار درس ــار اخب ــرای انتش ــالش ب و ت
ــا ضمــن جلوگیــری از دامــن  ــع اســت، ت موق
ــکار  ــاد اف ــت و اعتم ــایعات، حمای ــه ش زدن ب
ــه  ــد. در چندماه ــب کن ــز جل ــی را نی عموم
ــا  ــن بیمــاری، ب ــا ای اول درگیرشــدن مــردم ب
ــه برنامه هــای مناســب  ــه ب ــاز جامع وجــود نی
ــه  ــود توصی ــن باوج ــش و همچنی و آرامش بخ
ــت کار  ــیما نتوانس ــور، صداوس ــئوالن کش مس
چشــمگیری در ایــن زمینــه انجــام دهــد؛ 
البتــه در ماه هــای بعــد شــرایط قــدری بهتــر 

شــد.
صــدا و ســیما در دوران قرنطینــه عمومــی 

بــه  از خــود  مــردم، عملکــرد درخشــانی 
جــای گذاشــته اســت؛ تــا انجــا کــه توانســت 
ــت » در  ــتای سیاس ــادی در راس ــد زی ــا ح ت
ــات  ــرده و لحظ ــت ک ــم »  حرک ــه بمانی خان
مفرحــی را بــرای مــردم فراهــم کنــد. پخــش 
فیلم هــای  طنــز،  ســریال های  مرتــب 
ســرگرمی  برنامه هــای  و  روز  ســینمایی 
محــور از آن جملــه بــود. عــالوه بــر ایــن، راه 
ــوان  ــت عن ــی تح ــای اموزش ــدازی برنامه ه ان
مدرســه ای بــه وســعت ایــران  نیــز گام بســیار 
ــام  ــوزان در ای ــش آم ــوزش دان ــری در ام موث
ــر و  ــای اخی ــه در ماه ه ــا آنچ ــود. ام ــا ب کرون
ــش از  ــا بی ــوج پنجــم کرون ــن م ــا اوج گرفت ب
ــدن  ــراری ش ــد، تک ــی می کن ــش خودنمای پی
بســیاری از شــیوه های اموزشــی و تبلیغــی 

ــت. ــدا و سیماس ص
فراگیــر بــودن بحــران کرونــا و تــداوم آن 
آن  بــرای  پایانــی  نمی تــوان  هنــوز  کــه 
متصورشــد، نوعــی خســتگی را در بیــن مــردم 
ایجــاد کــرده و خــود بــه خــود بــر مشــارکت 
مــردم در مقابلــه بــا بحــران تاثیرگذاشــته 
ــاص  ــور خ ــه ط ــی ب ــانه های دولت ــت. رس اس
صداوســیما می تواننــد در بازگردانــدن روحیــه 
بــه مــردم بســیار تاثیرگــذار باشــند. بــه 
تعوقیــق انداختــن منازعــات سیاســی و تولیــد 
مطالبــی کــه بتوانــد مانــع فرســایش جســمی 
و روحــی مــردم شــود، کمــک چشــمگیری بــه 

ــرد.  ــد ک ــن بحــران خواه ــا ای ــه ب مقابل
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