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خطمشيگذاری عمومی و سیاستهای
نظارت بر برنامههاي صدا و سيما
چکیده

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران به عنوان نهادي حاكميتي بر حسب قانون اساسي
بهطورانحصاري فعاليت ميكند .از سوي ديگر به دليل فراگيري مخاطبان خود در سراسر كشور بهروشني جزو
مسائل و موضوعات حوزه عمومي قرار ميگيرد .باتوجه به ويژگيهاي فوق (حاكميتي -انحصاري – عمومي)
هر نوع سياستگذاري براي مجموعة راديو و تلويزيون در ايران مشمول تعريف خطمشيگذاري عمومي خواهد
بود؛ چه آنكه طبق تعريف ،خطمشي عمومي تصمیم یا فرايندي است كه در قبال يك مشكل عمومي اعمال
ميشود .در اين نوشته ،ضمن معرفی سطوح و انواع نظارت کنونی بر برنامههای صدا و سیما و تحوالت تاریخی
آن ،به برخی از مهمترین مدلهای خطمشیگذاری عمومی اشاره شده ،نحوه کاربست آنان در حوزه نظارت بر
برنامههاي یادشده واکاوی شده است.
واژگان كليدي:

صدا و سیما ،نظارت ،خطمشی عمومی ،سیاستگذاری ،مدلهای خطمشیگذاری.

عبدالكريم خيامي

دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقر العلوم(ع)

ak.khayami@gmail.com
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تعريف خطمشي عمومی

در یک تعریف عام و خالصه میتوان خطﻣﺷﻲ عمومي را تصميمي دانس��ت که در قبال يک
مشکل عمومي اتخاذ ميﺷود (قلیپور ،1389 ،ص .)96طبق نظر ویلیام جنکینز در کتاب تحلیل

سیاستها خطمشی عمومی مجموعهای از تصمیمگیریهای بههموابسته است که به وسیله گروهها
یا بازیگران سیاسی با هدف دستیابی به اهداف خاص یا بهدستآوردن ابزار مناسب برای دستیابی
به آن اهداف اتخاذ میشود (.)Jenkins, 1978, P.10
از نظر جان ديويي ( )Dewey, 1972, pp.12-16مس��ائل و مشکالت را ﻣﻲتوان به دو بخش
عمومي و خصوصي تقسيم کرد .چنانچه مسائل و مشکالت داراي تأثير عميق ،فراگير و گسترده
باشند ،عمومي محس��وب ﻣﻲشوند و مردم در مواجهه با آنها نقش��ي فعال دارند و به سازماندهي

62

نيروها پرداخته ،براي حل آنها اقدام ﻣﻲکنند؛ اما اگر گسترۀ تأثير آنها محدود باشد ،جزو مشکالت
خصوصي ﻣﻲشوند که معموالً از پشتيباني و حمايت کافي مردم برخوردار نيستند و مشمول تعريف
خطمشي عمومي نميشوند .البته بايد توجه داشت که خطﻣﺷﻲ فقط تصميمگیری نيست ،بلکه
فرايندي است ،شامل تمامي اقداماتي که از زمان احساس مشکل شروع و به ارزيابي نتايج حاصل
از اجراي خطﻣﺷﻲ ختم ميﮔردد.
الوانی و شریفزاده ( ،1383ص )4تعاريف مختلف ديگري نيز از خط مشي عمومي (Public

 )Policyارائه کردهاند که به برخي از آنها اشاره ميشود:
خطمشيهاي عمومي اصولي هستند كه به تصميمها ،اقدامها و فعاليتهاي سازمانهاي عمومي
جهت ميدهند و آنها را در مسير تحقق اهداف تنظيم مينمايند (.)S. G. Vickers
خطمش��ي عمومي نش��اندهنده خواس��تها و انتظارات بخش عمومي اس��ت كه در فرايند
تصميمگي��ري به صورت آیيننامه ،قوانين و مق��ررات اجرايي ،تقنيني و قضائي منعكس ميشود
(.)F. A. Nigro
خطمش��ي عمومي به مجموعهاي از اقدامهاي پيش��نهادي يك شخص ،گروه يا دولت اطالق
ميشود كه در محدوده يك قلمرو جغرافيايي با مش��كالت و موانع يا فرصتهايي مواجه اس��ت.

خطمشيگذاری عمومی و سیاستهای نظارت بر برنامههاي صدا و سيما

سياست مزبور به منزله تالشي براي ازميانبرداشتن مشكالت يا استفاده بهينه از منابع و رسيدن
به اهداف و مقاصد عمومي پيشنهاد و ارائه ميشود (.)C. Friedrich
خطمش��ي عمومي به مجموعهاي از عمليات آگاهانه سازمانهاي عمومي اطالق ميشود كه
براي نيل به يك هدف يا اهدافي معين اجرا ميشوند (.)O. Willams & D. Garson
توماس بیرکلند نیز در کتاب مقدمهای بر فرایندهای سیاس�ی ()Birkland, 2001, p.21

تعدادی از این تعاریف را ارائه کرده است:
• ک�لارک کوجران :خطمش��ی عمومی ب��ه فعالیتهای حکومت و مقاصدی که س��بب این
فعالیتهاست ،میپردازد.
• توماس دای :خطمشی عمومی هر آن چیزی است که حکومتی قصد میکند انجامدهد یا
کنار بگذارد و انجام ندهد.
• ایلویز مالون :خطمش��ی عمومی شامل برنامههای سیاسی برای اجرای طرحهایی به منظور
دستیابی به اهداف اجتماعی است.
• گای پیترز :خطمش��ی عمومی مجموعه فعالیتهای حکومتی اس��ت که تأثیر مس��تقیم یا
غیرمستقیم بر زندگی شهروندان دارد.
بر پایه مطالب و تعاريف پيشگفته اصليترين ويژگيهاي مشترك خطمشيهاي عمومي را
ميتوان به صورت ذيل فهرست نمود:
 .1پايدارند.
 .2آيندهنگر و واقعبينانهاند.
 .3هدفدارند.
 .4گسترده و فراگيرند.
 .5مظهر و منعکسکننده منافع عمومياند.
بر همين اساس مهمترين نقشهاي خطمشي عمومي عبارت خواهند بود از:
 .1راهنماي عمل است.

63

فصلنامه دین و سیاست فرهنگی  /شماره دوم /پاییز 1393

 .2هماهنگکننده است.
 .3ارزيابيکننده و کنترلکننده است.
 .4ابهامزداست.
 ..5تأمينکننده و تضمينکننده منافع عامه است.
بر این اساس فرایند تدوین خطمشی نیازمند پشتوانهای از علوم مختلف خواهد بود .سیاستگذاری
یا «خطمشیگذاری عمومی» شاخهای نو از علم سیاست است که با توجه به عرصه عمومی آن و
چندوجهیبودن مسائلی که خطمشیها برای حل آنها تدوین میشوند ،از علومی همچون حقوق،
اقتصاد ،جامعهشناسی و روانشناسی به تناوب و تناسب بهرهمند میشود (مولر ،1378 ،ص.)11
سطوح نظارت بر برنامههاي صدا و سيما
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نظارت بر برنامههاي صدا و س��يما را ميتوان در س��طوح مختلفي دستهبندي و بررسي كرد.
بر اس��اس قانون اساسي ،نصب و عزل رئيس س��ازمان از اختيارات رهبري است؛ ازاينرو ميتوان
عاليترين وجه نظارت بر فعاليتهاي صدا و سيما را از آنِ رهبري نظام دانست.
در س��طح دوم ،شوراي نظارت بر صدا و س��يما اين وظيفه را بر عهده دارد .شورايي متشكل از
شش نفر كه هر دو نفر از آنها به نمايندگي از سوي يكي از قواي سهگانه عضو این شورا هستند.
تفاوت سطوح یک و دو نظارت بر صدا و سیما از دیگر سطوح و مراجع نظارتی ،پشتوانه قانونی آنها
در باالترین سند ملّی کشور ،یعنی قانون اساسی است .در سطح سوم -و در پي تذكر رهبر معظم
انقالب در سال  -1379مركز نظارت و ارزيابي اين سازمان مأموريت دارد بر برنامههاي پخششده
از شبكههاي گوناگون سازمان نظارت كند.
س��طح چهارم شامل ادارات كلی اس��ت که با عناوین مختلف در هر يك از معاونتهای رسانه
ملّی تشکیل شده و یکی از وظایف آنها نظارت بر فعاليتهاي برنامهسازي و پخش شبكههاست.
در سطح پنجم كه رابطه مستقيمي با حوزه توليد برنامهها دارد ،واحد «نظارت» یا «پخش»
شبكهها به بازشنوايي و بازبيني برنامهها پیش و گاهی پس از پخش ميپردازند.

خطمشيگذاری عمومی و سیاستهای نظارت بر برنامههاي صدا و سيما

انواع يا مراحل نظارت

بهطورخالصه ميتوان از پنج نوع يا پنج مرحله نظارت بر برنامههاي صدا و سيما ياد كرد كه
عبارتاند از:
الف) پیش از توليد :در اين مرحله ايده يا طرح يا نمايشنامه يا فيلمنامه يا ...مورد بررسي و
نظ��ارت ق��رار ميگيرد؛ به عبارتي پيش از آغاز توليد ،طرح آن بايد به تصويب دفاتر طرح و برنامه
شبكهها یا مراکز استانی یا شوراهای مشابه -مانند شورای تصویب فیلمنامهها در مرکز برنامههای
نمایشی معاونت سیما -برسد.
ب) حين توليد :اين نوع نظارت را ناظران كيفي يا نمايندگان دفاتر نظارت شبكهها يا معاونتها
انجام ميدهند.
ج) پیش از پخش :برنامههاي توليدشده ،پیش از پخش و به منظور کنترل و آمادهسازی نهایی
در واحد پخش هر شبكه مورد بازبيني و بازشنوي قرار میگیرند.
د) حين پخش :هنگام پخش برخي برنامههاي زنده ،ناظران در استوديوي پخش حضور دارند
و بر روند كار نظارت ميكنند.
ه�ـ) پ�س از پخ�ش :برنامههاي گوناگون پخششده ضبط و بررس��ي ميشون��د و نتايج به
دستاندركاران توليد ارجاع داده ميشود.
باتوجه به توضيحات فوق ،سطوح نظارت بر سازمان در قالب جدول شماره  1قابل ارائه است:
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جايگاه

سطح

نهاد يا واحد مسئول

توضيحات

1

رهبري

عزل و نصب رئيس سازمان و ابالغ سياستهاي كلي

خارجي

داخلي
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2

شوراي نظارت

نمايندگان سه قوه (پس از پخش)

3

مركز نظارت

شأن نظارتي رياست سازمان (پس از پخش)

4

معاونتهاي سازمان

شأن نظارتی معاونان سازمان ،به تفكيك در
معاونتهاي صدا ،سيما ،استانها ،برونمرزي ،خبر
(همه مراحل)

5

شبكهها

نظارت از طرح ايده تا پخش (همه مراحل ،بهویژه
قبل از پخش)

جدول شماره :1نهادها و واحدهاي رسمي نظارت بر برنامههای صدا و سيما

تطورات تاریخی مقوله نظارت بر برنامههای صدا و سیما

م��رور اجمال��ي موضوع نظارت و ارزيابي برنامههاي راديو و تلويزيون نش��ان ميدهد ميتوان
دستكم از چهار مرحله طي سالهاي پس از انقالب ياد كرد:
مرحله اول :سالهاي پس از انقالب

در اين سالها سازمان صدا و سيما با عنوان راديو و تلويزيون ملّي به صورت سرپرستي اداره
ميشد .اين شوراي سرپرستي نيز واحدي با عنوان نظارت و ارزشيابي داشته است .در عين حال در
آن مقطع مهمترين خطمشي ناگفته براي كنترل خروجيهاي شبكههاي راديو و تلويزيون ،تغيير
عوامل انساني بوده است .كنارگذاشتن نيروهايي كه به نظام شاهنشاهي وابستگي فكري داشتند
و حضور چهرههاي انقالبي مهمترين سازوكار براي اين امر بوده است .در مواردي نيز كه نيروهاي
انساني جديد از دانش و تجربة فني و حرفهاي كافي برخوردار نبودهاند ،عنوانهای شغلي جديدي
طراحي ميشد تا نظارت و هدايت محتوايي برنامهها زير نظر افرادي با علقه انقالبي و ديني انجام

خطمشيگذاری عمومی و سیاستهای نظارت بر برنامههاي صدا و سيما

شود -مانند شغل سردبير كه در كنار تهيهكننده قرار گرفت و هدايت محتوايي برنام ه را عهدهدار شد.
خالصه آنکه مرحله اول سياس��ت نظارتي در قبال صدا و س��يما تغيير و تعديل نيروي انساني
بوده است.
مرحله دوم :سالهاي دهة 70

در اين دهه سازمان صدا و سيما توسعه چشمگير يافت .راديو و تلويزيون ملّي با يك شبكه
راديوي��ي و دو شبكه تلويزيوني بهس��رعت در حال افزايش شبكهه��اي راديويي و تلويزيوني خود
بود .از سويي ساعات پخش برنامهها نيز كه اغلب كمتر از هشت ساعت بود ،افزايش قابل توجهی
مييافت .اين حركت در مقابل موضوع تهاجم فرهنگي كه در سالهاي پس از جنگ مورد توجه
كانوني قرار گرفته بود ،محقق ميشد.
شبكههاي استاني نيز در اين دهه يكي پس از ديگري افتتاح ميشدند .در شرايط جديد قانون
سازمان تغيير يافته بود و از اداره شورايي و انتصاب مدير عامل به ساختار جديد خود ،با نصب رئيس
سازمان توسط رهبري تبديل شد .به تبع اين توسعه فراگير ،مقولة نظارت و ارزيابي برنامهها نيز
مورد اهتمام جدي قرار گرفت .گسترش فعاليتهاي شوراي نظارت بر سازمان و ايجاد تشكيالت
وسيعتر براي اين امر در همين مرحله قابل توجه است.
اما به نظر ميرسد مهمترين خطمشي در اين مرحله ،اصالح فرايندهاي برنامهسازي بوده است.
تش��كيل واحدهاي «طرح و برنامه» در تمامي شبكهها براي اصالح و تصويب طرحها و ايدههاي
برنامهس��ازي و تشكيل كارگروههاي فراوان همانديشي و تقويت ناظران كيفي براي نظارت حين
توليد و پخش از مهمترين اقدامات اين مرحله محسوب ميشود.
مرحله سوم :سالهاي دهه 80

اين دهه با تش��كيل مركزي متمركز به منظور نظارت و ارزيابي برنامهها آغاز شد .اين مركز
پيرو ارائه نظر رهبر معظم انقالب در سال  1379تشكيل شد .اين مركز با تفكيك مقولة نظارت
لحظهاي از ارزيابي روندي و نيز طراحي ساختار خود متناسب با معاونتهاي توليدي سازمان (صدا-
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سيما -مراكز استاني) كار خود را آغاز نمود .در سالهاي بعد نيز بهمرور با توجه به مأموريتهاي
جديدي كه بر عهده آن گذاشته شد و نيز گسترش فعاليتهاي توليد و پخش برنامهها توسعه يافت.
در اين س��الها گاه شاهد تأثيرات متقابل پنهان و آشكار ميان شوراي نظارت بر صدا و س��يما
و اين مركز بودهايم .گرچه حوزههاي توليدي صدا و س��يما در ابتداي امر واكنش چندان مثبتي
به تشكيل اين مركز نشان ندادند ،بعدها با حمايت رياست سازمان و ضرورت نظارت بيروني ،وارد
تعامل و گفتگو با اين واحد نوپا شدند.
مرحله چهارم :سالهاي پيش رو

در دهه پيش رو به نظر ميرس��د «طرح جامع نظارت و ارزيابي» در دس��تور كار قرار گيرد
و در آن ،حلقهها و اليههاي گوناگون و س��طوح متفاوت نظارتي در چارچوب س��امانهای يكپارچه
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طراحي گردد.
انواع خطمشيها در مقوله نظارت و ارزيابي برنامههاي صدا و سيما

يکي از متداوﻝترين طبقهﺑﻧﺪيهاي خطﻣﺷﻲ ،به قواي س��هگانه هئيت حاکمه مربوط ﻣﻲشود
که متناسب با حوزۀ فعّاليت ،اختيار و عملکرد خود ،خطﻣﺷﻲهايي را تهيه و تدوين ﻣﻲکنند:
خطﻣﺷﻲهاي قضايي ( :)Judicial Policiesاین خطمشیها را قوۀ قضائيه و دادگاهﻫﺎ اتخاذ و
تدوين ﻣﻲکنند؛ مانند دستورالعملهای قوه قضائیه یا آرای دیوان عالی کشور که به وحدت رویه
در رسیدگی به دعاوی میانجامد.
خطﻣﺷﻲهاي اجرايي ( :)Executive Policiesبه وسيله سازمانها و دستگاهﻫﺎي قوۀ مجريه
تهيه و تنظيم ﻣﻲشوند؛ مانند آييننامهﻫﺎ و بخشنامهﻫﺎي وزارتخانهﻫﺎ يا هئيت دولت.
خطﻣﺷﻲهاي تقنيني ( :)Legislative Policiesبه وسيله نمايندگان مجلس و از طرق ارائه
طرحﻫﺎ و لوايح قانوني مطرح و تصويب ﻣﻲشوند (الوانی و شریفی ،1383 ،ص.)8
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خطﻣﺷﻲها را همچنين ﻣﻲتوان به دو دسته تصريحي و تلويحي تقسيم کرد:
در صورتي که قوانين و مقررات خاصي در مورد مسئله يا مشکلي وجود داشته باشد ،به آن
خطمشي تصريحي يا مكتوب گفته ميشود؛ زيرا ﻣﻲتوان بهصراحت موارد رفع مشکل را با توجه
به خطﻣﺷﻲهاي مدّ ون يافت؛ اما در مواردي که روح و مفاد قانون و مقررات نس��بت به مس��ئله يا
نص صريح قانوني يا خطﻣﺷﻲ روشني در آن مورد وجود نداشته باشد،
مش��کلي مس��کوت باشد و ّ
خطﻣﺷﻲ تلويحي يا غيرمدون است.
گونهبنديهاي ديگري نيز از خطمش��ي ارائه شده اس��ت؛ مانند انواع انضباطي يا بازدارنده
()Regulatory Policy؛ توزيع��ي ( )Distributive Policyو توزيع��ي مجدد (Redistributive

 )Policyكه بيش��تر در حوزه بهداشت و رفاه عمومی یا مديريت اقتصادي به کار گرفته میشود
(همان ،ص.)10
نظر به جایگاه س��ازمان صدا و س��یما در قانون اساسی ،نمیتوان خطمشیهای مربوط به این
س��ازمان را بهطور مطلق جزو یکی از انواع خطمشيها دانست .بيشك نمونههايي چون تصويب
قوانين مربوط به اداره صدا و س��يما در مجلس يا رس��یدگی به برخي شكايات از صدا و س��يما در
دادگاهها ،نتايجي تقنيني يا قضايي دارد؛ اما ناگفته پیداس��ت که بسیاری از خطمشیهای اداری
و مالی و نیز تنظیم بودجه س��ازمان صدا و س��یما از دولت الگوگیری میکند .رابطه تنگاتنگ این
رسانه با عرصههای گوناگون فعالیت وزارتخانهها و عضویت ریاست سازمان در جلسات هیئت دولت
نیز موجب میشود سیاستهای نظارت بر برنامهها بهطورطبیعی تا حدود زیادی از خطمشیهای
اجرایی متأثر شود.
گفته شد که در دس��تهبندي ديگري خطمش��يها به دو نوع مكت��وب (تصريحي) و تلويحي
(غيرمدون) تقسيم ميشوند .از اين منظر سياستهاي مربوط به نظارت برنامههاي راديو و تلويزيون
ميتوانند بهطورهمزمان تصريحي يا تلويحي باشند .تدوين شاخصهاي معين براي نظارت كه همه
س��اله در قالب كتاب سياس��تها منتشر شده ،در اختيار برنامهسازان و ناظران قرار ميگيرد ،ذیل
عنوان سياستهاي مدون و تصريحي قرار میگیرند.
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از سوي ديگر -بهويژه از منظر مدلهاي خطمشیگذاری «بازي» يا «گروهی» -بخشي از اعمال
نظارتها غيرمدون و تلويحي است .بهطورعمومی رسانهها به دليل ماهيت انعطافپذيرشان و سرعت
در انعک��اس رویدادها و حوادث هرگز نميتوانند تمام فرايندهاي كاري خود را با خطمش��يهاي
مكتوب و ثابت به پيش برند.
الگوهای خطﻣﺷﻲگذاري عمومي و کاربست آنها در نظارت بر برنامههای صدا و سیما

الگو یا مدل برداشتهاي انتزاعي از دنياي واقعيات اس��ت؛ به عبارت ديگر مدل ،بازس��ازي و
خالصه��ﺍي از واقعيت اس��ت که با دربرداشتن ويژگيهاي اصل��ي آن ،شناخت ما از واقعيت مورد
نظر را تسهيل ﻣﻲکند .مدلﻫﺎ انواع مختلفي دارند که از ميان آنها آنچه در حوزه خطﻣﺷﻲگذارﻱ
عمومي کاربرد بيشتري دارد ،مدلﻫﺎي مفهومي است .داي ويژگيهاي یک مدل خوب را چنین
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تعريف میکند:
مدل بايد ساده و خالصه بوده و قدرت نظمدهندگي داشته باشد؛ گوياي جنبههاي اصلي و مهم
پديده مورد نظر باشد و با واقعيتها هماهنگي و تطابق داشته باشد؛ همچنین مدل بايد اثربخش
و مفيد باشد؛ در كاربردها ،اهل حرفه را ياري دهد؛ به تسهيل امر تحقيقات و بررسيها كمك كند
و در تبيين و تشريح پديدهها كارساز و مؤثر باشد (.)Dye, 1978, p.43
برخي از فوايد كاربرد مدلها عبارتاند از:
yyانديشههاي ما را در مورد سياست و ساير مسائل اجتماعي ،بهطورساده و روشن بيان ميكنند.
yyجنبههاي مهم مشكالت سياست را شناسایي ميكنند.
yyبا تأكيد بر ويژگيهاي اصلي مسائل و مشكالت ،ما را به ايجاد ارتباط با يكديگر قادر ميسازند.
yyبا تشخيص مسائل مهم از غيرمهم ،ضمن ايجاد درك بهتر از سياست عمومي ،به ما اين توانايي
را ميدهند كه تالشهاي خود را در جهت روشن هدايت كنيم.
yyشرايطي فراهم ميكنند تا بتوانيم براي سياست عمومي و پيشبيني پيامدهاي آن پيشنهادهايي
را ارائه دهيم (الوانی و شریفی ،1383 ،ص.)18

خطمشيگذاری عمومی و سیاستهای نظارت بر برنامههاي صدا و سيما

مدل نهادي ()Institutional Model

بين خطمش��ي عمومي و نهادهاي دولتي ارتباط بس��یار نزديكي وجود دارد و از لحاظ قانوني
نيز به وسيله همين نهادها تعيين ،اجرا و اعمال ميشود .از ويژگيهاي اتخاذ خطمشي به وسيله
نهادهاي دولتي ميتوان به مشروعيتبخش��ي ،ضمانت اجرايي و گس��تردگي و فراگيري آن اشاره
كرد (همان ،ص .)20بهطورکلي ﻣﻲتوان چنين بيان کرد که ساختار نهادهاي دولتي هم در وضع
و ه��م در اج��راي خطﻣﺷﻲ نقش فعال و تعيينکنندهﺍي ﻣﻲتوان��د داشته باشد .البته در ارزيابي
تأثير ساختار بر خطﻣﺷﻲ بايد محتاط بود؛ چراکه گاهي ممکن است هر دو تحت تأثير نيروهاي
اجتماعي و اقتصادي باشند(. )Anderson, 2015, p.21

سازمان صدا و سيما به مثابه راديو -تلويزيون انحصاري حاكميت در ايران ،در ارتباط نزديك،
مؤثر و متقابل با همه نهادها و ارگانهاي دولتي و حاكميتي است .نصب و عزل رئيس سازمان از
سوي مقام رهبري و نظارت قواي سهگانه بر فعاليتهاي صدا و سيما -در قالب شوراي نظارت -جزو
تعامالت رسمي بين نهادي است .در عين حال ازجمله به داليل ذيل ،نظارت و ارزيابي برنامههاي
ت تأثير ديگر واحدها و نهادهاي دولتي و حاكميتي نيز قرار ميگيرد:
صدا و سيما تح 
الف) تنظيم الیحه و تخصیص بودجه صدا و سيما از سوی هيئت وزيران (قوه مجريه)؛
ب) تصويب بودجه و ديگر قوانين مربوط به سازمان در مجلس شوراي اسالمي؛
ج) برنامههاي مشاركتي صدا و سيما با نهادهاي گوناگون براي تبيين و اطالعرساني فعاليتهاي
آنان به جامعه؛
د) ايفاي نقش ديپلماسي عمومي نظام جمهوري اسالمي ايران و تريبون رسمي آن در تعامل
نزديك با دستگاههاي امنيتي و سياسي -مانند شوراي عالي امنيت ملّي؛
هـ) نظارت سازمانهاي وابسته به قوه قضائيه -مانند سازمان بازرسي -بر صدا و سيما به عنوان
يك سازمان حاكميتي؛
و) شأن نظارتي مجلس شوراي اس�لامي نس��بت به صدا و سيما -حتي گاه در قالب تحقيق و
تفحص.
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بدین ترتیب مجموعهاي از تعامالت اقتصادي ،سياسي و تبليغي با نهادهاي مختلف حاكميت،
خطمش��يگذاري براي رس��انه ملّي را تحت تأثير جدي قرار ميدهد .اين امر در پارهای موارد به
شكلگيري برخي توقعات و در نتيجه نظارت براي تأمين آنها نیز منجر ميشود.
بنابراين اعمال برخي سياس��تها و شاخصهاي نظارتي درباره برنامههاي راديو و تلويزيون را
ميتوان به مثابه يك بازده نهادي ( )Institutional outputبررسي کرد.
مدل فرايندي ()Process Model

اين مدل حاصل سلطه مكتب رفتارگرايي بر علوم سياسي است .اين مكتب به بررسي فعاليتهاي
تصميمگيرندگ��ان ،گروههاي ذينفع ،قانونگذاران ،رؤس��اي جمه��ور ،قضات و ديگر فعاالن عرصه
سياست ميپردازد و فرايند خطمشي را به مثابه مجموعهاي از فعاليتهاي سياسي در قالب مراحل
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شناسايي مشكل ،تدوين راهحلها ،قانونيكردن ،اجرا و ارزيابي در نظر میگیرد .به باور حاميان اين
مدل ،دانشمندان علوم سياسي به جای تمركز بر ذات خطمشيها بايد به «فرايند» خطمشيگذاري
توجه كنند (الوانی و شریفزاده ،1383 ،ص .)21به کمک اين ايده میتوان به نحوۀ تصميمگیریها و
خطﻣﺷﻲها پي برد .آيا از اين منظر ميتوان به خطمشيهاي نظارت بر برنامههاي صدا و سيما نگريست؟
بررسيها و تجارب میدانی نشان ميدهد گرچه نميتوان فعاليتهاي سياسي افراد و مديران
را در اين حوزه بياثر تلقي كرد ،در عمل بهطورغالب به دليل ثبات رهبري (دورهاينبودن آن) و
انتساب سازمان به اين نهاد پايدار و پاسخگويي نهايي به ايشان ،فعاالن و نيز فعاليتهاي سياسی
آنها نقشی محوري در سياستهاي نظارت و ارزيابي سازمان صدا و سيما ندارند.
مدل گروهي ()Group Model

ت يا خطمشي را شكل ميدهد
اين مدل معتقد است «تعامل بين گروههاي مختلف» يك سياس 
و دولت بیش��تر به عن��وان یک داور عمل میکند (ترنر و هی��وم ،1379 ،ص .)82درواقع گروههاي
سياسي به عنوان پل ارتباطي بين افراد و دولت محسوب ميشوند كه هدف اصلي آنها نفوذ در فرايند
خطمشيگذاري عمومي و تغيير آن به نفع گروه است.

خطمشيگذاری عمومی و سیاستهای نظارت بر برنامههاي صدا و سيما

طبق اين نظريه خطمش��ي عمومي هميشه حاصل تعادل و توازن مبارزات گروهي است .اين
تعادل بر مبناي نفود نسبي هر يك از گروههاي ذينفع تعيين ميگردد .نفوذ گروهﻫﺎ نيز به عواملي
چون توانایيهاي اعضا در کسب مزایا و منافع ،توانایی برقراری ارتباط با دولتمردان و سیاستمداران،
امکانات مالي ،قدرت چانهزنی و مذاکره با حاکمیت و ...بستگي دارد (هال و جنکینز ،1378 ،ص.)59
بر اساس اين مدل ،خطمشيگذاران بهطورمداوم و به صورت جدل و مذاكره به فعاليتها و
فش��ارهاي گروهي عكسالعمل نشان داده ،ميكوشند با درخواستهاي تنشزاي گروههاي فشار
س��ازش و مصالحه كنند .اين مدل بر اين اعتقاد اس��ت که مؤسسات دولتي را درنهايت يک گروه
تسخير ﻣﻲکند و خطﻣﺷﻲﻫﺎیي که وضع ﻣﻲشود ،به نفع آن گروه و نه لزوماً همه مردم است.
در بررسي موضوع نظارت و ارزيابي برنامههاي صدا و سيما از منظر مدل گروهي ،توجه به دو
نكته كلي ضروري است:
نخست آنكه در تعاريف جدید قدرت ،رسانهها نقشی كانوني دارند؛ چه آنكه امروزه برخورداري از
نيروي نظامي يا جمعيت و ...تا حد زيادي اولویت نخست خود را به تكنيكهاي اقناع افكار عمومي
دادهاند؛ ازاينرو تالش گروههاي ذينفع هر جامعه در بهرهمندي از منافع رسانه جديتر شده است.
در جامعه ما كه رسان ه راديو و تلويزيون انحصاري است ،فشار گروهها نیز با تمرکز بيشتری همراه
خواهد بود .البته بدیهی اس��ت ماهیت عملکرد همه اين گروهها را نمیتوان و نباید با س��وگیری
ارزشی مطلقانگارانه منفی یا مثبت نگریست؛ برای مثال پیگیری مطالباتی با جهتگیریهای ديني،
زيس��ت محيطي ،فرهنگي ،معنوي و ...و تالش برای تأثیرگذاری بر خطمشیهای سازمان صدا و
سيما گرچه میتواند ناشی از نفع گروهی باشد ،بسیاری از این تعامالت ،مشمول قدرتخواهی -به
معنای سنتی و کالسیک قدرت -نخواهند بود.
دوم آنك��ه بر خالف بس��ياري از نهادهاي حاكميتي و دولتي ديگر ،عملكرد رس��انه ملّي در
معرض ديد همگان است؛ به عبارت ديگر گروههاي ذينفع جامعه ميزان تأمين منويات و منافع
خود در رسان ه را بهسرعت و سهولت متوجه ميشوند و نسبت به آن واكنش نشان ميدهند .رسانه
ملّي جمهوري اسالمي ايران نيز در اين ميان مستثنا نيست و گروههاي متفاوتي همواره در القای
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شاخصهاي خود در فرايند نظارت بر برنامههاي سازمان تالش میکنند.
همانطورك��ه گذشت ،نيّت و انگيزه گروهها متفاوت اس��ت؛ ب��رای نمونه مراجع عظام تقليد،
همواره نس��بت به تقيد رس��انه به چارچوبهاي شرعي مراقبت نموده ،تذكر ميدهند .با توجه به
جايگاه رفيع مرجعيت در جامعه ما ،اين منويات تأثير مستقيمي بر سياستگذاريهاي صدا و سيما
در تمامي سطوح نظارت و ارزيابي دارد.
جناحهاي سياس��ي ،برخي گروههاي مذهبي خاص ،مداحان ،اهالي مطبوعات ،اهالي سينما،
واعظان و س��خنرانان ،اصناف ،از جمله ديگر گروههايي هس��تند كه ميكوشند در اين حوزه مؤثر
واقع شوند؛ گرچه وزن اثر و نفوذ آنها به يك اندازه نيست.
مدل عقالئي()Rational Model
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ای��ن الگو ریش��ه در نظریه عقالنیت در مکتب اثباتگرای��ی دارد (هاولت ،1380 ،ص)224؛
مکتبی که تالش میکرد با بیطرفی کامل و روشهای کمیتگرای علمی بر امور اجتماعی فایق
آید .در اين مدل هدف از اتخاذ خطمشي بهحداكثررساندن دستاوردهاي اجتماعي است؛ بنابراين
دولتها بايد خطمشيهايي را انتخاب كنند كه منافع اجتماعي آن براي جامعه بيشتر از هزينههاي
اجراي آن باشد .دو رهنمود اصلي اين مدل عبارتاند از:
اول اينكه از انتخاب خطمش��يهايي كه هزينهاش بيش��تر از منافع است ،اجتناب شود .دوم،
از بين خطمش��يهاي پيشنهادي ،تصميمگيرندگان بايد گزينهاي را انتخاب كنند كه در مقايسه
با هزينهها ،بيش��ترين منافع را در بر داشته باشد؛ بنابراين يك خطمش��ي وقتي عقاليي است كه
تفاوت ميان ارزشهاي بهدستآمده با آنچه از دست ميدهد ،مثبت و نتيجه حاصل از آن از نتايج
ساير خطﻣﺷﻲهاي قابل انتخاب بيشتر و مطلوبتر باشد (قلیپور ،1389 ،ص .)155ارزشها در
اين مدل صرفاً مادي نيستند ،بلكه همه ارزشهاي اجتماعي ،اقتصادي و سياسي را در بر میگیرد.
براي اتخاذ اين خطمشي بايد خطمشيگذاران بر همه اولويتهاي ارزشي جامعه آگاه باشند،
همه گزينهها و پيامدها را بشناسند ،نسبت هزينه /منفعت را براي همه گزينهها محاسبه كنند و
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درنهایت كاراترين گزينه را انتخاب كنند.
پرواضح است به رغم ظرفیتهای تئوریک و ریاضیگونه این مدل ،امکان اجرای کامل آن محل
تردید است .پارهای از موانعی که این تردیدها را جدی میکنند ،عبارتاند از:
 فقدان توافق كلي بر منفعتهاي اجتماعي؛ ناسازگاري منافع و هزينهها؛ دخالت انگيزههاي سياستگذاران در تدوين سياستها؛ موانع گردآوري اطالعات جامع و درست؛ ناممكنب��ودن پيشبين��ي و محاس��به همه منافع و هزينهه��اي احتمالي -حتي به كمكپيش��رفتهترين فنون تحليلي و روشهاي پردازش رايانهاي -در عرصه علوم رفتاري و اجتماعي،
بهویژه در شرایط دخالت همزمان ارزشهاي مختلف سياسي ،اقتصادي و فرهنگي؛
 تخصصيشدن خطمشيگذاري عمومي و دشواري تصميمگيريهاي جامع.در موضوع مورد بررس��ي اين مقاله نيز بیشتر مش��كالت و موانع مربوط به خطمشيگذاري
عقاليي است؛ در عين حال توجه به موارد ذيل ضروري است:
عمومي��ت و فراگي��ري ،ميزان باالي اثرگذاري بر جامعه ،اثرپذي��ري ارزشهاي متعدد ديني،
اجتماعي ،فرهنگي ،سياسي و اقتصادي از برنامههاي صداوسيما و ...نشان مي دهد كه ارزش ستاده
(ارزشهاي فوق) در هر صورت از ارزش داده (هزينههاي نظارت و ارزيابي) بس��يار بيش��تر است.
هماكنون تمام هزينههاي صرفشده براي مقوله نظارت و ارزيابي صدا و سيما در تمامي سطوح و
انواع و مراحل آن (برونسازمانی و درونسازمانی) نسبت به سایر سرفصلها ناچیز به نظر ميرسد.
از منظر اجتماعي ،رفتاري و غيرمادي نيز گرچه نظارتهاي رسمي هزينههايي درون سازماني
دارد ،در ابعاد ملّي ،دستاوردهاي شگفتي به همراه خواهد داشت؛ برای مثال جلوگيري از پخش يا
بازپخش برنامهاي كه ميتواند تبعاتی جبرانناپذیر در حوزه اختالفات قومي يا الگوسازي نادرست
فرهنگي يا تخريب شخصيتهاي ويژه ديني يا ...داشته باشد ،منفعتي بزرگ و بیشمار براي صدا
و سيما و كل جامعه محسوب ميشود.
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با توجه به مجموعه مطالب فوق به نظر ميرس��د گرچه در مقاطعي سياس��تگذاران جمهوري
اس�لامي براي رس��يدن به مدل عقالئي نظارت بر برنامههاي صدا و سيما تالش نمودهاند ،در اين
زمينه توفيق چنداني نداشتهاند؛ چه آنكه هماكنون:
 س��طوح مختلف نظارت ارتباط معناداري با هم ندارند و بيش��تر به مثابه جزاير جدا از همعمل ميكنند .اين امر موجب شده است اولويتهاي گوناگوني در قبال ارزشهاي جامعه و رسانه
داشته باشند.
 ضعف در زمينه مطالعات آيندهپژوهي موجب شده اس��ت پيامدها احصا نگردد و مبتني برآن اعمال شاخصهاي نظارتي با حساسيت پيگيري نشود.
 -سرمایهگذاری پيشبينيشده -اعم از منابع مالی ،آموزشی ،منابع انسانی ،ساختار تشکیالتی
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و -...ب��راي واحده��اي درونزای نظارتي (مراحل تصویب طرح و نظارتهای پیش و حین تولید و
پخش) نسبت به واحدهای برونزای آن (مراحل پس از پخش) نشان میدهد محاسبه کامل هزينه
و فايده -آنگونهکه اقتضای این مدل است -انجام نشده است.
 اتخاذ روشهاي نادرست و استفاده از نيروي انساني غيرحرفهاي در ارزيابي برنامههاي صدا وسيما سبب باالرفتن هزينههاي فرهنگي و اجتماعي مقوله نظارت و ارزيابي شده است؛ بهگونهايكه
جايگ��اه محصوالت نظارتي -بهويژه نتايج كاري شوراي نظارت -در بس��ياري موارد قابل پذیرش
نبوده ،با مقاومت و نقد متخصصان و كارشناسان رسانه مواجه ميشود.
 بهطوركلي ،به رغم گذشت چند دهه از انقالب شكوهمند اسالمي ،هنوز طرح يا نظام جامعيبراي نظارت و ارزيابي برنامههاي صدا و سيما تدوين نشده است.
مدل انتخاب عمومي () Public Choice Model

این مدل يکي از رويکردهاي عمده خطﻣﺷﻲگذاري محسوب ﻣﻲشود و از نظريهﻫﺎي اقتصادي
سرچشمه ﻣﻲگيرد .پرسش کانونی در اینجا آن است که کاالها و خدمات عمومي کمياب را در جامعه
چگونه ﻣﻲتوان تقس��يم و توزيع کرد .اين مدل با برداشتي از انسان به عنوان يک تصميمگيرنده،

خطمشيگذاری عمومی و سیاستهای نظارت بر برنامههاي صدا و سيما

توضيح ﻣﻲدهد که چگونه انسان در مورد مصرف و توليد کاالها و خدمات عمومي ،تحت قوانين
و ساختارهاي مختلف تصميمگيري ،انتخاب خود را انجام ﻣﻲدهد؛ به عبارت دیگر سطح تحلیل
در ای��ن مدل فردی اس��ت (هاولت و رامش ،1380 ،ص .)31در ای��ن دیدگاه بايد منطق بازار در
تصميمگیریهای دولتي لحاظ شود.
در رسانههاي عمومي بسياري از كشورها نیز در چارچوب این مدل ،نياز و ميل مخاطبان يكي
از منابع تعيينكننده شاخصهاي ارزيابي است؛ ازهمینرو «تعداد» مخاطبان برنامهها و «میزان»
رضایتمندی آنان ،نقش اصلی را در فرایند ارزشیابی برنامهها ایفا میکنند؛ اما در صدا و سیمای
جمهوري اسالمي ايران ،عالوه بر دو مؤلفه ميل و نياز ،مؤلفه «مصلحت» نيز به عنوان رأس سوم
نظریه رسانهای بهطوررسمي مطرح شده است؛ به همین دلیل در کنار انجام پیمایشهای متعدد
دورهای و اندازهگیری میزان مخاطبان و رضایت آنان از برنامهها ،مالحظات و نظارتهای محتوایی
و فرهنگی نیز لحاظ میشود.
بدیهی است این تفاوت در روشها و خطمشیها ،ریشه در تفاوت فلسفی و بنیادین تعاریف
اسالم و لیبرالیسم از «انسان» و «هستی» دارد که موضوع این نوشته نیست؛ به همين دليل «مدل
انتخاب عمومي» که مخاطبان را عمدتاً به مثابه «مشتریان» میانگارد ،براي خطمشيگذاري نظارت
و ارزيابي برنامههاي راديو و تلويزيون كشور ما ،انتخاب كاملي نخواهد بود.
مدل تدريجي -جزئی ()Incremental Model

در اين مدل خطﻣﺷﻲ عمومي به صورت تداوم فعاليتهاي گذشته با اعمال تغييراتي جزئي
در نظر گرفته ﻣﻲشود .مدل جزئي -تدريجي را اولين بار چارلز ليند بلوم()Charles Lindblom

درب��اره نقد و تعدیل مدل عقاليي تصميمگيري معرفي کرد (هاولت ،1380 ،ص .)226اين مدل
ماهيت غيرعملي مدل عقاليي را آشکار و روش محافظهکارانهتري از تصميمگيري را ارائه ﻣﻲکند.
تاريخچه نهادها و واحدهاي نظارت بر برنامههاي صدا و سيما هم نشان از يك سير تكاملي و تدريجي
دارد .حس��ب قوانين اولیه اداره راديو و تلويزيون ،در شوراي سرپرس��تي واحدي به نام «نظارت و
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ارزشيابي» طراحي شد .بعدها بهتدريج بر تعداد ،س��طح و مراحل نظارت افزوده شد .نكته درخور
توجه آنكه در هر مقطع غالباً واحدها ،ويژگيها و وظایف قبلي حذف يا اصالح نشده ،صرفاً فعاليت
يا تشكيالت جديدي بر ساختارهاي موجود اضافه شده است.
بنابراين خطمشيگذاري در قالب مدل جزئي -تدريجي همواره در سياستگذاريهاي نظارت
و ارزيابي بر برنامههاي صدا و سيما حضوري پررنگ داشته است.
فرايند سياستگذاري

به طور کلی سياس��تگذاري در فرايند س��همرحلهاي شــکـلگي��ري ( ،)Formationاجــرا
( )Implementationو ارزيابي ( )Evaluationتحقق مييابد .برخي صاحبنظران با تفصيل بيشتر
اين فرايند را در شش مرحله شناخت و درک مسئله ،ارجاع و طرح مسئله در سازمانهاي عمومي،
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تهيه و تدوين خطمش��ي ،قانونیکردن و مشروعيتبخشي به خطمشي ،ابالغ و اجراي خطمشي و
ارزيابي و کسب بازخورد از عملکرد خطمشي تعريف کردهاند (الوانی و شریفزاده ،1383 ،ص.)23-22
گام اول :شكلگيري و تدوين خطمشي

1.1شناخت ،درك و بيان مسئله يا مشكل
سازمان صدا و سيما در قانون اساسی نهادي مستقل عنوان شده است كه رئيس آن را رهبر
انقالب تعيين ميكند؛ در عين حال به عنوان مهمترين و مؤثرترين نهاد رسانهاي جمهوري اسالمي
ايران و تريبون رسمي حاكميت از حساسيت ويژهاي برخوردار است؛ ازاينرو به رغم انتصاب فوق،
سه قوه اصلي حاكميت نسبت به نظارت بر آن توجه داشتهاند .بيشك انحراف در راديو و تلويزيون
انحصاري كشور انحراف در كل نظام و جامعه خواهد بود .بر پایه همين جايگاه ،نظارت بر حسن
عملكرد اين سازمان بزرگ ،اهميتي درخور دارد .طی دهههای اخیر ،قدرت و وسعت رسانه ملّي
و به تبع آن دامنه و تشكيالت نظارتي آن توسعه چشمگیری يافته است.
2.2ارجاع و طرح مسئله در سازمانها و مؤسسات عمومي
احساس همين ضرورت موجب شد نظارت بر اين سازمان به خبرگان قانون اساسي ارجاع داده
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شود؛ ازاينرو در جلسات اصالحيه قانون اساسي كشور موضوع مطرح و براي آن تصميمگيري شد.
شكلگيري و تهيه و تدوين خطمشي عمومي
اين مسئله ابتدا در قانون اساسي تدوين شد .اصل  175قانون اساسي كار نظارت بر سازمان را
بر عهده شورايي متشكل از نمايندگان سه قوه قرار داد .هر يك از قوا دو نفر را به عنوان نماينده
معرفي ميكنند .دربارة قواي مجريه و قضائيه ،رؤساي آنها تصميم ميگيرند؛ اما درباره مجلس اين
نمايندگاناند كه با رأي خود دو نفر را براي عضويت در شوراي مذكور انتخاب ميكنند.
3.3قانونيكردن و مشروعيتبخشيدن به خطمشي عمومي
تصويب قانون اساسي در جلسات اصالحيه و سپس كسب رأي مثبت مردم ،اين نوع نظارت
كلي و عام را مشروعيت بخشيد.
گام دوم :ابالغ و اجراي خطمشي

شوراي نظارت بر س��ازمان در همان اوان تصويب اين قانون تش��كيل شد؛ ولي سازوكارهاي
درستي براي اين كار نداشت؛ بهنحويكه در سالهاي دولت اصالحات دفتر رئيسجمهور رأساً به
مونيتورينگ و نظارت بر برنامههاي سازمان ميپرداخت .درادامه شورای مذکور تجربيات بيشتري
به دست آورد و اقدام به جذب نيروي انساني و بازبيني و بازشنوي برنامههاي راديويي و تلويزيوني
ك��رد؛ در عين ح��ال به دليل نداشتن دانش و تجربه كافي اين اف��راد ،محصوالت آن كمتر مورد
پذيرش مديران و برنامهسازان صدا و سيما قرار ميگرفت.
گام سوم :ارزيابي خطمشي اجراشده

فعاليتهاي نظارتي در حوزه رس��انه ملّي تا كنون مورد ارزيابي دقيق و مدوني قرار نگرفته
است .در سالهای اخیر کمیسیون فرهنگی مجلس شوراي اسالمي در صدد تدوین و تصویب قانون
جديد اداره س��ازمان صدا و سيما بوده است؛ اما به دالیل گوناگون ازجمله فقدان چنین گزارشی
تا کنون موفق به این امر نش��ده اس��ت .ارزيابيها فعالیتهای نظارتی گذشته ،در حد گفتگوهاي
بيناالذهاني و ذكر تجربيات افراد باقی مانده است.
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نقد و بررسي و پیشنهاد

مهمترين نكات در اين زمينه عبارتاند از:
-1سياستهاي نظارت و ارزيابي برنامههاي سازمان صدا و سيما هيچگاه بهطورجامع تدوين
نشده است.
-2سطوح مختلف نظارت همانند جزاير جداگانه عمل ميكنند و در «شاخصها» و «روشها»
هماهنگي الزم را ندارند.
«-3انواع» و «مراحل» نظارت نيز در تعامل با هم تعريف نشدهاند.
-4خلط مفاهيم «نظارت»« ،ارزيابي»« ،ارزشيابي»« ،كنترل» و امثال آن در برنامهريزيهاي
نظارتي مشهود است.
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-5تعامل شوراي نظارت بر صدا و سيما -كه متشكل از نمايندگان سه قوه است -از يك سو
و تعامل مستقيم قواي سهگانه كشور با صدا و سيما از سوی دیگر با روابط و جريانهاي سياسي
عجين شده است؛ ازاینرو در تدوين خطمشیهای نظارت و ارزيابي برنامههاي صدا و سيما لحاظ
موارد ذیل پیشنهاد میگردد:
 .1تعیین رئوس شرح وظايف س��طوح مختلف نظارتي بهگونهايكه «موضوع» و «روش«هاي
نظارت ،ارزيابي ،كنترل و ارزشيابي براي هر يك از سطوح يادشده مشخص باشد؛
 .2تعیین نحوه ارتباط و تعامل «مراحل» و «سطوح» نظارتي؛
 .3تدوین و متناسبسازی شاخصهاي ثابت «نظارت»« ،ارزيابي» و «ارزشيابي» با جايگاههاي
مختلف نظارتي؛
 .4تدوین مكانيزم پاسخگويي واحدهاي توليدي با لحاظ سرعت ،سهولت و شرايط دشوار آنها؛
ن صدا و سيما و تحدید تعامالت رسمي
 .5بازتعريف شیوههای تعامل قواي س��هگانه با سازما 
نظارتي در شوراي نظارت بر سازمان؛
 .6محوریت و اولویت نظارت «درونزا» نسبت به سایر گونههای نظارتی.

خطمشيگذاری عمومی و سیاستهای نظارت بر برنامههاي صدا و سيما

جمعبندی

بررسی مدلهای مختلف خطمشیگذاری عمومی نشان داد که گرچه به دلیل جایگاه خاص
و انحصاری صدا و سیما در قانون اساسی و مجموعه شرایط فرهنگی و اجتماعی کشورمان اعمال
برخی از آنها برای سیاستگذاری مقوله نظارت و ارزیابی برنامهها دچار ناسازگاری بنیادین است،
ولی بسیاری از انواع آن قابل استفاده و بهرهبرداری است؛ چه آنکه نظام رسانهای کشورهای مختلف
جهان نیز هر یک متناس��ب با اقتضائات خود ،برخی شیوهها برای تعیین خطمشیهای رسانهای
را به استخدام درآوردهاند.
در شرایط کنونی ،هم در س��طح کالن نظام تصمیمگیری کش��ور و هم در سطح سازمان صدا
و س��یما ،جای خالی تطبیق روشهای نظارت ،ارزیابی ،ارزشیابی و کنترل برنامههای رادیویی و
تلویزیونی با مدلهای مختلف خطمشیگذاری عمومی احساس میشود .البته بیتردید فقدان نظریه
هنجاری اسالمی -ایرانی رسانهای مورد وفاق در کشور ،به فرایند خطمشیگذاری زیرمجموعههای
گوناگون آن -ازجمله نظارت و ارزیابی -آس��یب میرس��اند؛ اما این بدان معنا نیس��ت که نتوان از
مدلهای��ی که توضیح نمونههای��ی از آنها گذشت ،برای طراحی نظام نظارت و ارزیابی برنامههای
صدا و سیما بهره برد.
با فراهمآوردن ادبیات اولیه نظری و کس��ب تجارب میدانی کارگزاران این عرصه ،میتوان با
عبور از موازیکاریها ،بر همپوشانیها و تعارضات در تعاریف ،به س��اماندهی جدیدی از انواع و
سطوح نظارتی دست یافت و بر اساس آن به بازتدوین شاخصهای ثابت و سیال و حدود اختیارات
و وظایف هر یک از آنها متناسب با سرعت عملیات رسانهای دست یازید.
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