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مصاحبه

پژوهش ؛
زيربناي اصلي
برنامهسازي

مصاحبه با پرويز فارسيجاني
مديرکل آموزش و پژوهش سيما
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با توجه به سوابق مديريتي جنابعالي ،وضعيت پژوهش را در عرصههاي مختلف رسانه ملي ،همچون
توليد و برنامهسازي ،برنامهريزي و سياستگذاري ،مديريت و  ...چگونه ارزيابي ميکنيد؟
پرسش عميق و گستردهاي است و طبيعت ًا بنده با بضاعت و محدوديت مديريتي خود اظهار نظر ميکنم .به
نظر ميآيد که در موقعيت کنوني وضعيت پژوهش در رسانه ملي نسبت به گذشته بسيار متفاوت شده و مورد
توجه مسئوالن ارشد سازمان ،بويژه رياست محترم سازمان و معاونت محترم سيما قرار گرفته و اين وضعيت،
وضعيت بسيار ارزشمندي است.
ِ
درخواست توجه ويژه به پژوهش هنوز نتوانسته است به آن جايگاه واقعي خود برسد و
به نظر ميآيد که
نيازمند يک سري کارهاي آسيبشناسي و همينطور ارائه راهحلهايي جهت حل اين مشکالت و موانع و
مسائلي است که باعث دست نيافتن به وضعيت مطلوب پژوهش شده است .پژوهش در حوزه هنر يک رکن
اساسي و در رسانه ملي زيربناي اصلي برنامهسازي در حوزههاي مختلف است.

مصاحبه
به نظر ميآيد در حوزه نظام و روش ِ
هاي مجموعة توليد و برنامهسازي بايد به خود امر پژوهش توجه ويژهاي
داشت و براي آن جايگاه رسمي قائل شد ،گرچه شايد هم اکنون داراي جايگاهي باشد ،اما به نظر ميآيد که اين
جايگاه بايد رسمي ،ويژه و کارشناسانه شکل بگيرد .يکدستي و غناي محتوايي پژوهشها ،جهتدهي مناسب
و سمت و سو پيدا کردن پژوهش با حوزه اهداف افق رسانه ملي از آن جمله کارهايي است که بايد در امر
پژوهش مورد توجه قرار گيرد.
با توجه به تأکيدي که مقام معظم رهبري در حوزه پژوهش ،هنر و رسانه ملي دارند و در حکم اخير جناب
مهندس ضرغامي هم تأکيد شده است که بايد پژوهش منشأ تحول در رسانه تلقي شود ،به نظر ميآيد که اين
موضوع مهم اهتمام بيشتري را ميطلبد و بايد وضعيت موجود به شکل ويژهاي تحليل و در يک کار گروه
مناسبي بررسي شود .همچنين براي رسيدن به وضعيت مطلوب که در افق رسانه ملي هم به آن توجه ويژهاي
شده است ،تالشها و اقدامات عملي را به ثمر رساند.
امسال ميتواند سال خوبي براي پيگيري جدي اين موضوع در رسانه ملي باشد .بايد تالش کرد تا در حوزه
ش بنيادي
سياستها و روشها هم اين امر جدي گرفته شود .البته ميدانيم که ما هم در حوزه پژوهش ـ پژوه 
ش برنامهاي ـ نيازمند يک نگاه نظاممند هستيم .اين امر در حوزه سيما به مرحله عمل درآمده است و
و پژوه 
اميدواريم امسال سال خوبي براي اهتمام بيشتر به آن باشد.
براي بهرهبرداري بيشتر و بهتر از نتايج و آثار پژوهشي در عرصههاي ذکر شده چه پيشنهادي داريد؟
اولين و جديترين موضوع ارتباط تنگاتنگ صف و ستاد در عرصه توليد در حوزه پژوهش است ،خصوص ًا
در حوزه پژوهش برنامهاي که اين موضوع هنوز به طور کامل و صد درصد اتفاق نيفتاده است .نکته دوم الزام
برنامهسازان و توليدکنندگان برنامهها بر بهرهگيري مستمر و در واقع گام به گام از حوزه پژوهش در برنامهسازي
است؛ به طور کام ً
ال رسمي و ويژه .گرچه هماکنون به طور پراکنده در حوزه سيما اين اتفاق دارد ميافتد ،اما بايد
يک نظارت مستقيم بر فرايند پژوهش و روش پژوهشي در حوزه توليد وجود داشته باشد که جاي آن بسيار
خالي است.در حوزه پژوهش ،در خصوص اطالع مراکز پژوهشي سازمان از کارهاي در دست انجام يکديگر
و جلوگيري از تکرار و موازيکاري ،اولويتبندي اهداف خرد و کالن و برنامهريزي دقيق و هوشمندانه و در
زمينه تربيت و آموزش برنامهسازان و مديران ،در امر توجه و بهرهگيري ويژه از حوزه پژوهش براي برآوردن
نيازهاي برنامهسازي ،اهتمام ويژهاي صورت نگرفته است که با بهرهگيري از روشهاي مستقيم و غيرمستقيم
ميتوان بهرهوري را باال برد.
به نظر من استفاده از روشهاي مجازي در حوزه پژوهش از موضوعاتي است که بايد به شکل جدي به آن
توجه کرد و نيز ارتباط با حوزه مراکز پژوهشي ،حقيقي و حقوقي در داخل و خارج سازمان ـ هم در حوزه و
هم در دانشگاه ـ بسيار ميتواند به ما ياري رسانند.
در برنامههاي حوزه معاونت سيما تا چه ميزان در توليد برنامهها از پژوهش استفاده ميشود .به عبارت
ديگر ،برنامهسازان در حوزه سيما تا چه حد ملزم به استفاده از پژوهش در توليد برنامههاي خود هستند؟
در حال حاضر امر پژوهش در سيما اتفاق ميافتد؛ يعني ميتوان گفت که تمامي برنامههاي سيما بدون
پژوهش توليد نميشود ،اما مشکل در اين است که شايد همه پژوهشها ،روشمند و داراي غنا و محتواي الزم
و منطبق با اهداف افق رسانه ملي نباشند .به نظر ميآيد بايد در اين زمينه به برنامهسازان و مديران عزيز ما در
حوزه برنامهسازي کمک کرد تا به پژوهش در سيما به طور جامع و کامل توجه شود.
البته هماکنون بيش از گذشته به پژوهش توجه ميشود و در حوزه سيما نيز در تالش هستيم که پژوهش به
شيوهاي ضابطهمند و روشمند انجام گيرد تا کمک بيشتري به حوزه توليد برنامه در سيما شود.
مشکالت پژوهش در حوزه تحت مديريت شما چيست و براي رفع آنها چه راهحلي پيشنهاد ميکنيد؟
کمبود نيروي کارآزموده و پژوهشگر طراز او ِل آشنا با حوزه پژوهش برنامهاي و پراکندگي يا نبود ارتباط
نزديک بين سيما و مراکز درون مجموعه خود ما ،مثل ارتباط با دانشکده سازمان ،مرکز پژوهشهاي اسالمي قم
يا مرکز تحقيقات ،از جمله مشکالت ما به حساب ميآيند.
مشکل ديگر اينکه به نظر ميرسد در خصوص ارتباط دايمي و سازماني با مراکز پژوهشي برجسته حوزه و
دانشگاه و حتي مراکز پژوهشي دستگاههاي مختلف کشور با ناکامي روبهرو هستيم که اين امر بايد به شکلي،
قاعدهمند شود .نکته ديگر ،آشنا نبودن برنامهسازان و پژوهشگران برنامهاي با حوزه روشهاي جديد پژوهش ،از
جمله ناآشنايي با نرمافزارها يا سايتها و بانکهاي اطالعاتي اداره کل است که ميتوان از آنها به شيوه بهينهاي
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در فرايند توليد
برنامهاي سه
عنصر مهم و
شکلدهنده
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ساختار و
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استفاده کرد .به نظر من بايد ما به نوعي در اين زمينه فعالتر و کارآمدتر عمل کنيم.
نکته ديگر هم بياطالعي برنامهسازان از وجود پژوهشهاي موجود در اين اداره کل است که شايد بخشي
از آن به دليل اطالعرساني نادرست از طرف ما يا مجموعههاي سازماني است و بخشي هم از طرف دوستان
ماست که با اين اداره کل ارتباط مستمر و دايمي ايجاد نکردهاند که به نظر من بايد اين مشکل حل شود؛ چرا
که فکر ميکنم اين اداره کل ،کمک بسيار خوبي براي باز کردن خيلي از گرههاي پژوهشي در حوزه برنامهسازي
در سيما خواهد بود.
نکته ديگر هم بحث اختصاص کد پژوهشي به برنامههاي توليدي سيما است که به نظرم ميرسد آرام آرام
بايد از امسال اين کار انجام شود و برنامهسازان ما به نوعي ملزم شوند که به صورت منطقي از دستاوردهاي اين
اداره کل استفاده کنند .در اين زمينه هم تالشهايي با همکاري اداره کل طرح و برنامه سيما صورت گرفته است
که اميدوارم به زودي اين اتفاق بيفتد.
نکته بعدي بحث تخصيص بودجه کافي براي پژوهش در حوزه برنامهسازي است که باعث تقويت روند
کار پژوهش ميشود .برنامهسازان و مديران ما بايد توجه کنند که به اين امر مهم ،بودجه منظمي اختصاص داده
شود .به نظر من در خصوص نظارت بر نوع هزينهکرد اين بودجه و ارزيابي تالش پژوهشي در اين حوزه نيز به
اندازه کافي توجه نشده است .در نهايت ميخواهم عرض کنم که نبود ارتباط سازماني و حرفهاي بين پژوهش
و توليد ،يکي از آن مشکالتي است که بايد با تدبير و چارهجويي حل شود.
به نظر شما راهکارهاي ايجاد تعامل بهتر و مؤثرتر بخش توليد و پژوهش براي ساخت برنامههاي سيما کدامند؟
اولين راهکار ايجاد يک مديريت کالن و واحد براي تمام واحدهاي پژوهشي است .حتي توصيه ميشود
نمايندگاني از طرف اين اداره کل در شبکههاي مختلف سيما وجود داشته باشند تا هم کمکي به بهبود و ارتقاي
پژوهش در حوزه برنامهاي شود و هم ارتباطي سازماني بين اين اداره کل و برنامهسازان برقرار شود تا از توان
پژوهشي اين اداره کل بهرهگيري شايستهاي صورت گيرد .همچنين به نظر ميآيد که ما بايد پژوهش در توليد
را به يک الزام حرفهاي تبديل کنيم و با هدايت و نظارت و ارزيابي گام به گام ،به سوي ايدهآل شدن محتوا در
برنامهسازي پيش برويم.در اين زمينه بايد برنامهريزيهاي دقيق و هدفمندي انجام شود که اميدوارم امسال اين
اتفاق بيفتد .راهکار ديگر پرهيز از کارهاي تکراري و موازي و سطحي و کماهميت است که در حوزه سيما بايد
با ايجاد روشهايي ،از اين امر اجتناب کرد .برگزاري دورههاي آموزشي حرفهاي براي تهيهکنندگان و برنامهسازان
و پژوهشگران نيز يک امر الزم و ضروري است که متأسفانه در اين زمينه براي پژوهشگران دورههاي بدو خدمت و
ضمن خدمت در حوزه پژوهشگري و شغل پژوهشگري وجود ندارد و اين غفلتي است که بايد به آن توجه کرد.نکته
مهم ديگر اين است که ما بايد از امر پژوهش در حوزه برنامهسازي پس از توليد ارزيابي مستمري داشته باشيم و ببينيم
که آيا اين پژوهشهايي که انجام ميشود به تحقق ميرسد يا اينکه تا چه ميزان به تحقق ميرسد و نيز بايد موانع و
مشکالت راههايي که به بهبود روند کار کمک ميرسانند ،شناسايي شوند .به نظر ميآيد که در اين زمينه برنامهسازان
ما بايد باور کنند که وجود اداره کل آموزش و پژوهش سيما بازويي خدمترسان در حوزه پژوهشي است که
ميتواند با شيوههاي مختلف براي بهتر شدن کيفيت کار در حوزه برنامهسازي ياري برساند .اين امر با همت هر
دو طرف تحقق مييابد که اميدوارم امسال شاهد به وقوع پيوستن آن باشيم.
به نظر شما مسئله اصلي در توليد برنامههاي سيما که پژوهش بتواند پاسخگوي آن باشد ،چيست؟
ببينيد ما در فرايند توليد برنامهاي سه عنصر مهم و شکلدهنده داريم؛ پيام ،ساختار و مخاطب .در اين زمينه
ما بايد تالش کنيم به غناي الزمي در حوزه برنامهسازي برسيم .تا زماني که هم ستاد و هم صف نتواند در اين
سه حوزه به مديريت الزم برسد ،همچنان در حوزه برنامهسازي از جهت پژوهشي با کمبود و مشکل روبهرو
خواهيم بود .بايد سعي کنيم در اين زمينه تا حد ممکن ،در هدفگذاري و سياستگذاري ،به حوزه مديريت کمک
کنيم تا هم راهبردها بتوانند با اطمينان بيشتر در حوزه پيام اجرا بشوند و هم برنامهسازان بتوانند در تجلي عيني
اين پيام در ساختار برنامههاي مختلف ،پاسخگوي نياز مخاطب باشند.
ميتوان گفت که متأسفانه تا به حال در اين زمينه پژوهش الزم و کافي نداشتهايم .اين اداره کل تالش کرده
است با ايجاد بانک اطالعات پنج شخصيت بزرگ انقالب ،حضرت امام (ره) ،مقام معظم رهبري (مد ظله
العالي) ،عالمه طباطبايي (ره) ،شهيد مطهري (ره) و آيتاهلل جوادي آملي (دام ظله) ،و ثبت آثار مکتوب و
شنيداري و ديداري اين بزرگان تمام اهداف افق رسانه ملي و مناسبتهاي سال و تمام موضوعات مورد نياز

اخبار
پژوهشی
مصاحبه
برنامهسازان مختلف سيما را در اين زمينه جمعآوري کند.
حدود بيش از  600مدخل اصلي در اين زمينه گردآوري ،تقسيم و فيشبرداري شده است که براي بهرهبرداري
در حوزه پيام براي برنامهسازان ما آماده است .من توصيه ميکنم عزيزان برنامهساز و پژوهشگران حتم ًا از اين
بانک بازديد کنند .به نظر ميرسد اين بانک ،بسياري از دغدغههاي حوزه پيام در برنامهسازي را پاسخگو باشد.
همچنين پايگاههاي اطالعاتي خالصه آثار ادبي ايران و جهان و تاريخ تمدن و فرهنگ اسالمي ايران که دو
پايگاه بسيار بزرگ ،داراي بيش از  100هزار اثر ثبت شده در اين زمينه هستند و ميتوانند در حوزه پژوهشهاي
برنامهاي ،اين خأل را تا حد زيادي پر کنند.
ما در حوزه مخاطبشناسي هم آثار فاخري را عرضه کردهايم و امسال ،به طور ويژه ،به اين موضوع
ميپردازيم .با توجه به اينکه الزم است برنامهساز ما ،مخاطب و نيازهاي او را بشناسد ،از سال گذشته ،با
همکاري مرکز تحقيقات سازمان نيازسنجي در حوزه کودک و نوجوان ،جوان ،زن و خانواده را آغاز کرديم
که تاکنون دو مرحله آن؛ يعني کودک و نوجوان و جوان به پايان رسيده است .امسال هم اميدوارم بحث زن و
خانواده به اتمام برسد و در گام بعدي ،از فرهيختگان نيازسنجي کنيم.
در حوزه شناخت مخاطب ايراني ،آثار خوبي از پژوهشهاي انجام شده در سطح کشور در مجموعه آثار اين
اداره کل گردآوري شده است؛ همچنين از نگاه پنج شخصيت ،کارهاي مختلفي در حوزه شناخت نياز مخاطبان،
مخاطبشناسي در حوزه جوان و خانواده انجام گرفته است که در اين زمينه ،آثاري را هم با عنوان مخاطب
مطلوب يا الگو از نگاه اين پنج شخصيت بزرگوار انقالب منتشر کردهايم که کار بسيار ارزشمندي است .در
حوزه ساختار نيز ،بخش ساختارشناسي ما تمام منابع مربوط به ساختارهاي تلويزيوني را که در کل کشور انجام
شده ،گردآوري کرده است که در حال حاضر ،در حال تلخيص و دستهبندي است .ما به زودي ،دستاوردهاي
خوبي را در حوزه ساختارهاي تلويزيوني عرضه خواهيم کرد.
بايد يادآور شوم يکي از کارهايي که سعي کردهايم در اين زمينه انجام بدهيم ،ترسيم انديشههاي شهيد مطهري،
براي ايجاد يک واحد مطهريپژوهي در اين اداره کل است که به طور دايم تشکيل شده و هدف آن بهرهگيري از
انديشههاي شهيد مطهري در برنامههاي مختلف تلويزيون براي مخاطبان مختلف است .کل آثار ايشان ،در اينجا
گردآوري شده و مجموعه گرانقدري شکل گرفته که به نظرم ميتواند دستاوردهاي گرانبهايي براي برنامهسازان
داشته باشد و به طور دايم هم آماده خدمتگزاري است.همچنين سعي کرديم هم مراکز پژوهشي و افراد حقيقي
را در حوزه پژوهش ،در سه حوزه پيام ،مخاطب و ساختار ،شناسايي کنيم و هم رابطه خوبي با آنان برقرار کنيم
و از ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل هر يک استفاده کنيم که در اين زمينه هم گامهاي اساسي برداشته شده است.در
قالب نشستها و همايشهاي ادواري نيز با برنامهسازان مختلف در گروههاي مختلف برنامهسازي دورههايي
آموزشي داشتيم که سال گذشته ،با حضور مديران مختلف سيما و همچنين تهيهکنندگان ،برنامهسازان و مديران
گروه کودک و نوجوان برگزار شد .امسال هم قرار است با گروهها و برنامهسازان ديگر سيما ،اين جلسات را به
طور مستمر ادامه بدهيم که اميدوارم نتيجهبخش باشد.ايجاد يک سايت فعال ،پويا و کارآمد در حوزه پژوهش
و آموزش به پژوهشگران و برنامهسازان به صورت مجازي و غيرمجازي نيز از راهکارهاي خوبي است که در
دستور کار ماست و آن را به طور جدي پيگيري خواهيم کرد.
با عنايت به نظامنامه جامع تحقيقات سازمان ،چشمانداز آتي پژوهش را در رسانه ملي چگونه ميبينيد؟
من فکر ميکنم اين نظامنامه ،نظامنامه بسيار خوبي است ،اما نياز به بازنگري ،تصحيح و تکميل دارد که
خوشبختانه معاونت آموزش و پژوهش سيما اين موضوع را جزء دستور کار گذاشته است .اميدوارم با همکاري
همه ادارات کل آموزش و پژوهش سازمان ،اين مجموعه مورد بازنگري قرار بگيرد و به طور کامل عملي و
محقق شود .انجام چنين کاري ،همت ويژهاي را ميطلبد که متوليان اصلي امر پژوهش بايد آن را جدي بگيرند.
براي تحقق اين نظامنامه ،ارتباط نزديک با پژوهشگران و برنامهسازان سازمان و از همه مهمتر ،با متولي اصلي
آن ،يعني خود اداره کل ،در تمام معاونتها ،يکي از ضرورتهايي است که جاي آن خالي به نظر ميرسد .نبود
شوراي هماهنگي پژوهش از آن خألهايي است که هنوز پر نشده و ايجاد و اختصاص بودجه مناسب براي
اجراي نظامنامه و نظارت و کنترل آن هم از نکتههايي است که بايد تکميل شود.
اميدوارم امسال بتوانيم تحول ويژهاي را در حوزه پژوهش در مجموعههاي سازمان شاهد باشيم؛ از جمله در
حوزه سيما که اين روند رو به رشد ،گام به گام جلو رفته است و اميدوارم به سر منزل مقصود هم برسد.
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