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مقدمه

جوامع کنوني هيچ پديده مدرني را بش انـدازه رسـانشهـاي جمعـي مـورد اسـتفاده اـرار
نداده اند .از ديدگاه کارکردي ،هر پديده اجتماعي داراي فعاليتي است کش نيازي را پاسـخ
ميدهد يا هدفي را تحق ميبخشد و از سويي اين نياز و هدف در جهت حفـظ کليـت
جامعش است .با نگاهي بش روند شکلگيري رسانشهاي جمعي ،تأثيري کش اين رسانشهـا از
جهات گوناگون بر نحوه تفکر و طرز زندگي مردم جوامع امروزي دنيـا دارنـد ،آشـکار
ميشود؛ رسانشها توانستشاند ترکيب و سرشت زندگي اجتماعي را تغييـر شـکل دهنـد و
اشکال جديدي از تعامل را بش وجود آورند .پيامدهاي اين دگرگونيهـا چنـان وسـيع و
دامنشدار است کش بر بسياري از جنبشهاي زندگي بشر از خصوصيترين جنبشهاي فـردي
گرفتش تا عموميترين آنها تأثيرگذار بوده است .مهمترين نقش و کارکرد وسـايل ارتبـاط
جمعي ،پيجويي و گردآوري اطالعات در مورد حوادث و رويدادهاي ملي و فراملـي و
انتقال آنها بش عموم بدون در نظر گرفتن سلسلش مراتب گروهي است.
«رسانشها بش دليل اهداف ارتباطي و نوع اطالعرساني از اهميـت بيشـتري نسـبت بـش
ساير سازمانها برخوردارند .بش همين دليل ،سـازمانهـاي رسـانش بـا مقاصـد اجتمـاعي،
سياسي ،فرهنگـي و ااتصـادي ،مجموعـشاي از پيـامهـاي آموزشـي ،خبـري ،تبليغـاتي،
سرگرمکننده يا تلفيقـي را توليـد مـيکننـد و از سـوي ديگـر ،بـا واکـنش مخاطبـان در
وضعيتهاي مختلف مواجش ميشوند» (سرتو ،1992 ،1ص .)53
توليد و توزيع پيام  ،بيانکننده ضرورت و دليل وجودي سازمانهاي رسانش است .بـش
تعبير ديگر ،رسانش مجموعشاي «خدماتي ـ توليدي» است کش در عرصش فرهنگ ،سياسـت
و ااتصاد فعاليت ميکند .خبررساني بش عنـوان آگـاهيبخشـي و اطـالعدهـي ،نخسـتين
کارکردي است کش مبناي تأسيح سازمان رسانش (مطبوعات ،خبرگ اري ها ،سينما ،راديـو
و تلوي يون) محسوب مي شود و اطالع رساني در خصوص رويـدادها و واـايع مهـم و
جالب توجش ،بخش زيادي از پيامها يا توليـدات رسـانشهـا را در بـر مـيگيـرد .دروااـع
رسانشهـا از طريـ اطـالعرسـاني صـحيح در فراينـدهاي شـکلگيـري افکـار عمـومي
تأثيرگذارند و فرايند خبررساني صحيح نيـ بـش کيفيـت پيـامهـا مـرتبط اسـت .در ايـن
خصوص نقش مديريت خبر تأثيرگذار است؛ دروااع ،دو نقش را ميتوان براي مديريت
1. Certo
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خبر پيش بيني کرد :نخست ،مديريت خبـر انعکـاردهنـده وااعيـتهـا باشـد و سـیح
مديريت خبر نقش مداخلش گر را ايفا کند .بش عبارت ديگر ،در مديريت خبر ميتـوان بـش
رويدادها ورود پيدا کرد ،با دستکاري آنها خبرسازي کرد و در نهايت ،جريـاني را پديـد
آورد .مديران خبر در رسانشها هر دو نقش را ايفا مي کنند ،اما آنچش مسـلم و در نگـرش
صاحبنظران عرصش خبر برجستش است ،نقش اول بيشتر بايد مورد توجش باشد.
در جامعش ما ني  ،بخشهاي مختلف خبري راديو و تلوي يـون و يـا صـفحشهـاي خبـري
مطبوعات ،وظيفش اطالعرساني بش مردم را در زمينشهـاي گونـاگون برعهـده دارنـد و در ايـن
ميان ،تلوي يون بش لحاظ برخورداري از سطح پوشش وسيع و ويژگيهاي خـاص (صـوت و
تصوير) از مهمترين منابع کسب خبر در کشور شناختش ميشود کش ميتواند نقـش ارزنـدهاي
در اف ايش آگاهي ااشار مختلف جامعش از تحوالت سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و  ...ايـران و
جهان ايفا کند .بيشک با گسترش تلوي يونهاي ماهوارهاي ،نقش اطـالعرسـاني ايـن رسـانش
(سيماي جمهوري اسالمي) در کشور از اهميت ويژهاي برخوردار ميشود .اهميت ايـن مسـئلش
بويژه براي جامعش ما ـ کش از هر سو در معرض تبليغات رسانشهـاي مختلـف اـرار دارد ـ بـش
مراتب بيش از ديگر جوامعي اسـت کـش تحـت نفـوذ هسـتند .از طرفـي ،موفقيـت سـيماي
جمهوري اسالمي در حوزه اطالعرساني و جذب مخاطب ،ورود بش عرصش راابـت رسـانشاي
است کش گري ي از آن نيست و توفي در اين ميدان راابت بستگي بش اتخاذ راهبردهـايي دارد
کش نقشش راه رسانش در شرايط مختلف باشد.
طرح مسئله

مهم ترين نقش و کارکرد وسايل ارتباط جمعي ،پي جويي و گردآوري اطالعات در مورد
حوادث و رويدادهاي ملي و فراملي و انتقال آنها بش عموم ،بدون در نظر گرفتن سلسـلش
مراتب گروهي است.
در عصر اطالعات کش نوآوريها و فناوريهاي ارتباطات ،بـش رسـانشهـا ،تنـوع و بـش
مخاطبــان آنهــا دسترســي و حـ انتخــاب بيشــتري داده اســت ،بــيترديــد آن دســتش از
رسانشهاي جمعي ميتوانند سرچشمش ادرت ،مديريت و نوآوري باشند و بش منابع اصلي
تبيين وااعيتهاي اجتماعي براي مردم تبديل شوند کش از ميان رسانشهاي بيشمار ،معتبر
شناختش شوند.
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در کشور ما ،برنامشهاي خبري سيماي جمهوري اسالمي کش هر روزه در چندين بخش
خبري ،از شبکشهاي سيما و ني شبکش خبر پخش ميشوند ،يکي از منابع مهم اطالعرساني
بش مخاطبان هستند و ميتوانند بش يکي از عوامل مهم هدايت ،آگاهي و تحرک مردم تبـديل
شوند .بنابراين ،پخش خبر از تلوي يون ،عالوه بر آنکش بش عنوان يک برنامـش تلوي يـوني در
جذب بيننده مؤثر است در شکلگيري ارتباط بين اين رسانش با جامعش نيـ نقـش عمـدهاي
ايفا ميکند .بش همين دليل ،خبر در صدر برنامشهاي تلوي يوني ارار دارد و بش ميدان راابـت
اين رسانشها در زمينش اطالعرساني رويدادها تبديل شده است.
با توجش بش آنچش بيان شد ،هدف اصلي پژوهش ،تج يش و تحليل ويژگيهـاي اخبـار
سيما از نظر کارشناسان است کش رسـانش را در دسـتيابي بـش راهبردهـاي اجرايـي يـاري
ميرساند .مسئلش اصلي پژوهش ني پاسـخگويي بـش دو پرسـش اصـلي اسـت؛  .1نقـاط
اوت ،1ضعفها ،2فرصتها 3و تهديدهاي 4حوزه خبر تلوي يون کدامند؟
 .2راهبردهاي تعامل نقاط چش مي توانند باشند؟ يعني چش راهبـردهـايي ضـمن رفـع
نيازهاي خبري مخاطبان ،موجب موفقيت رسانش در ف اي راابتي ميشود؟
براي رسيدن بش راابتي مؤثر ،بايد بش دنبال «م يـتهـاي تطبيقـي» رفـت و بـا تعيـين
راهبردهاي نو و يافتن شيوههاي جديد ،وضعيت برتر راابتي خود را در عرصـش جهـاني
پديد آورد.
اهميت و ضرورت پژوهش

خبر تلوي يون کارکردهاي گوناگوني مانند اطالع رسـاني ،آمـوزش ،تبليغـات سياسـي و
مانند آن دارد .خبر تلوي يون مـي توانـد از سـويي ،بـا احساسـات مـردم سـخن بگويـد
(تحريک عواطف) و از سوي ديگر ،بش عقل آنها توجش داشتش باشـد (تحليـل) .همچنـين
خبر محصول با ارزش رسانشها و عامل معنابخشي بـش پديـدههـا و رخدادهاسـت .ايـن
فعاليت رسانشاي از چنان اهميتـي برخـوردار اسـت کـش نظريـشپـردازان ارتباطـات آن را
اصليترين يا مبناييترين کارکردرسانشهاي جمعي ميدانند.
امروزه همش سازمانهاي خبري در کشاکش راابت بش سوي اطب خبري شدن پـيش
3. oportunities

2. weaknesses

1. strengths
4. threats
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ميروند و در عرصش حرفشاي درگير دو مقولش «جلب» و «همـراهسـازي» افکـار عمـومي
هستند .مديران خبر از يک سو ،با خواستشها و نيازهاي مخاطبان مواجـشانـد و از سـوي
ديگر بايد مصـلحتهـا و ضـرورتهـا را مـد نظـر اـرار دهنـد .بنـابراين ،پيـدا کـردن
راهبردهايي مناسب کش مديران را اادر سازد تا در اين ف اي راابتي بش حيـات حرفـشاي
خود ادامش دهند ،داراي اهميت است.
در شرايط کنوني ،اگر خبر سيماي جمهوري اسالمي راهبردهايي متناسب بـا ف ـاي
راابتي براي خود تعيين نکند ،سهمي در خور از «بازار جهاني اطالعـات» و راابـت بـر
سر بهرهبرداري از منابع جهاني گردش اطالعات ،بـش دسـت نخواهـد آورد .از ايـن رو،
ضروري است کش پژوهش هايي در خصوص فعاليت هاي خبري رسانش انجـام شـود .بـش
همين دليل در مقالش حاضر تالش شده است با دستيابي بش نگرش کارشناسـان آشـنا بـش
خبر ،راهبردهايي را احصا کرد و در مرحلش بعد ،با اراکش آنها ،در صورتي کـش نتـايج ايـن
بررسي مورد توجش دستاندرکاران خبر تلوي يون ارار گرفت ،موجب بازنگري در نحوه
مديريت خبر در برابر راابتهاي خبري شود.
الف) چارچوب مفهومي پژوهش

تعريفمفاهيم
رسانه .بش وسايلي اطالق ميشود کش انتقال پيام را بش سوي مردمي در ااصا نقاط موجـب
ميشوند.
تلويزيون .وسيلشاي ارتباطي است کش بش دليل اراکش تصوير ،جاذبش بيشتري نسـبت بـش
ديگر رسانشها دارد.
مديريتخبر .ااداماتي کش بش منظور توليد و انتشار اخبار بـر پايـش اصـول مـديريت و
خبررساني در سيما (تلوي يون) انجام ميشود.
راهبردرقابتي .توجش بش چشمانداز مطلوب خبر سيما با تج يش و تحليل نقاط اوت و
ضعف ،تهديد و فرصتهاي محيطي .بش بيان ديگر؛ تعيين جهـت راهبـردي خبـر سـيما
براي ح ور مؤثر در «شبکش گردش خبر جهاني».1
1. virtual network
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ب) چارچوب نظري پژوهش

عاملمعنابخشيبهپديدهها

خبر
خبر محصول اصلي رسانشهاي جمعي بش شمار ميرود و خبررساني و اطالعدهي بحـث
انعکار محتواي رويدادهاست کش اابال عمومي مخاطبـان بـش رسـانش نيـ تـا حـد اابـل
توجهي بش آن مربوط ميشود .رسانشها در فرايند توليد خبر بايد بر اسار نيـاز مخاطـب
بش عنوان مصرف کننده عمل کنند .بش عبارت ديگر ،مديريت خبر مبتني بر اهداف خبـري
رسانش بايد در جهت تأمين نيازهاي مخاطبان باشد .مسيريابي اهداف خبـري بـش منظـور
جذب مخاطبان و اثرگذاري بر آنان با شناخت خبر امکانپذير است.
شناخت خبر

خبر محصول با ارزش و جوشان رسانش و عامل معنابخشي بش پديدهها و رخدادهاسـت.
در تعريف خبر آمده است :خبر نقـل جريـان واـايع ،ااـدامات و عقايـد در زمينـشهـاي
سياسي ،ااتصادي ،اجتماعي ،هنري ،علمي ،فنـي و وضـع زنـدگي دسـتشجمعـي اسـت
(معتمدنژاد ،1371 ،ص .)19
گروه رسانش اي دانشگاه کالسکو خبر را چنين تعريف ميکند :خبر يک پديده طبيعي
نيست بلکش محصول مصنوع ايدکولوژي است .اين محصول بش وسيلش يک صنعت توليـد
ميشود و در ساخت هاي ااتصادي و بوروکراتيک همـان صـنعت و در رابطـش بـا سـاير
صنايع و از همش مهمتر در ارتباط با دولت و سازمانهاي سياسي ،شکل مـيپـذيرد و از
يک ديدگاه کليتر ،خبر منعکحکننده و شکلدهنده ارزشهـاي حـاکم در يـک گسـتره
خاص تاريخي است (شکرخواه ،1374 ،صص 7ـ.)6
با توجش بش تعاريف ياد شده ميتوان دو گروه تعريف را در مورد خبر از يکديگر باز
شناخت :گروه اول ،تعاريفي هستند کش از ديدگاه ژورناليستي بـش خبـر مـينگرنـد .ايـن
تعاريف با مشخص کردن معيارهايي ،در پـي شناسـاندن خبـر و تشـخيص آن از سـاير
پيامهاي رسانشاي هستند و بش ما مي گويند کش خبر بش معناي وااعي خود ،بايد داراي چـش
ويژگيهايي باشد.
در گروه دوم ،تعاريفي وجود دارد کش برخاستش از نظريشها و مکاتب انتقادي هسـتند.
هر انديشمند بر اسار نظريش و ايدهاي کش بش آن معتقد است ،تعـاريف ويـژهاي از خبـر
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اراکش ميدهد .بش طور کلي ،در اين تعاريف و تلقيهايي کش از خبر وجود دارد ،بيشتر بـش
کارکرد و نقش خبر در جامعش و رابطش آن با نظام حاکم توجش ميشود .کارکردگرايان در
تعريف نقش خبر در جامعش امروز ،خبر را زمينشساز مشارکت سياسـي فـرد مـيداننـد و
زمينش مشارکت تنها از طري انتشار نظرها و نگرشهاي مختلفـي کـش در سـطح جامعـش
وجود دارد ،فراهم خواهد بود .ديدگاه انتقادي ،تعريـف کارکردگرايـان را رد مـيکنـد و
ايراد اساسـي ديـدگاه آنـان را نقطـش ضـعف در اشـاره نکـردن بـش صـاحبان اـدرت و
سوءاستفاده آنها از خبر مي داند .البتش گرايش انتقادي ،با بيـان نگـرشهـاي خـود ،خـ
نظري در اين ارتباط را پر کرده است (هال ،2005 ،1ص .)63
در هر صورت ،هم دارندگان گرايش انتقادي و هم کارکردگرايان بر چند صدايي بـش
مثابش انعکاسي از تکثر سياسي جوامع مدني امروز تأکيد دارند.
خبر و تبعيت از هنجارها

فعاليت رسانش ها تابعي از گرايش آنها بش هنجارهـاي جامعـش و نظـام سياسـي اسـت بـش
عبارت ديگر ،سـازماندهي ،2برنامـشريـ ي ،3تصـميمگيـري ،4همـاهنگي 5و نظـارت 6در
فعاليت هاي رسانش ها تابع گرايش آنها بش اين هنجارهاسـت .هنجارهـا در هـر جامعـشاي
مدلي از رسانشها را پديد ميآورند کش ويژگيهاي خاص خود را داراند و دروااع ،پيونـد
رسانش و جامعش محسوب ميشوند .از سويي هنجارها ميتوانند روشها و عملکردهـا را
در مسير ايدهآلها و مطلوبها بش چالش کشند و از اين رهگذر نشان دهند کـش فعاليـت
نهادهاي رسانش اي در يک جامعش بايـد در چـارچوب چـش اصـول و مقرراتـي و بـا چـش
مديريتي انجام گيرد (سلطانيفر و هاشمي ،1382 ،ص .)92
خبر را ميتوانيم بيان رويداد در حداال زمان و عبارات و ظرفيتهاي مکتوب ديداري
و شنيداري فرض کنيم (ارباني ،1385 ،ص  .)34بنابراين ،همچون داسـتاني مـيمانـد کـش
متکي بش متن و نوشتشهاي مناسب باشد و رسانش توانايي بش هم بافتن و ربـط دادن عناصـر
را بش هم دارد و اين نشانگر هنجارهاي رسانش است (گورملي ،2004 ،7ص .)235
3. planning

2. organizing

1. Hall

6. monitoring

5. coordination

4. decision making
7. Gormly
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فاولر )1991( 1در کتاب زبان در اخبار ،گفتار و ايدکولوژي در مطبوعات مينويسـد:
طرز بيان ايدکولوژي در زبان اخبار تکميل ميشود .اين کار هر روزه با تکـرار باورهـا و
مدلوارههاي عمومي جامعش در پح زمينش اخبار دنبـال مـيشـود وکـارکرد آن بازتوليـد
ايدکولوژي و وفاق اجتماعي است.
دروااع پيامرساني رسانشها تابع ايـدکولوژي و هنجارهـايي اسـت کـش رسـانش پايبنـد
آنهاست و اين ايدکولوژي در نوع مديريت رسانش ني تأثيرگذار است.
جايگاه خبر در سازمان رسانه

رسانشهاي خبري اخبار را جمعآوري و پردازش ميکنند و سرانجام آن را پخش يا منتشـر
ميسازند .اخباري را کش عرضش ميشود ،افکار عمومي با درجـشهـاي متفـاوتي از اهميـت،
دريافت و درک ميکنند .براي درک اهميت و حساسيت مقولش اخبار ،بايد بش چهار مرحلـش
اصلي توجش داشت کش عبارتاند از :جمعآوري ،پردازش ،پخش و واکنش افکار عمومي.
امروزه تکامل و پيشرفت وسايل ارتباطي بش رسانشها اجازه مـيدهـد کـش حـوادث را
تحت پوشش کاملتري ارار دهند .از نقاط مختلف ،اخبار را گـردآوري کننـد و پـح از
پردازش ،با ج کيات کاملتر و سريعتر از ساب بش مخاطب عرضش کنند (دفلور ،2دنيح،3
ترجمش مرادي ،1383 ،صص 337ـ )335
ترديدي وجود ندارد کش هدف اوليش و بنيادين رسانشها ،همان توليـد و پخـش اخبـار
است کش بش فعاليتهاي رسانش ماهيت و معنا ميبخشد و عـاملي بـر تحکـيم اعتمـاد بـش
رسانش محسوب ميشود.
مديريت توليد ،پردازش و انتشار

از ميان همش رويدادها تنها برخي اابليت انتشار پيدا ميکننـد و ايـن بـش داليـل مختلـف
است .اول اينکش ،امکان تهيش گ ارش از همش رويـدادها وجـود نـدارد؛ دوم اينکـش ،همـش
رويدادها نميتوانند براي مخاطبان جالب باشـند ،چـرا کـش ارزشهـاي خبـري را بـراي
انتشار ندارند و سوم اينکش ،رسانش ها بيش از هر زمان ديگر در ارسال اخبار ،تحت تـأثير
3. Dennis

2. Defleur

1. Fowler
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اهداف خاص و ادرتطلبي هاي خود ارار دارند .بنابراين ،اخبار و رويدادها تا بش اطالع
مخاطبان برسند از صافيهاي مختلفي عبـور مـيکننـد کـش شـکل نهـايي اراکـش خبـر را
مشخص ميسازد .ميتوان نتيجش گرفت آنچش در رسانشها بش عنوان مديريت خبـر مـورد
توجش بوده است ،توليد ،پردازش و انتشـار رويدادهاسـت کـش دروازهبـاني در آن نقـش
مهمي را ايفا ميکند.
هنــريش )2008( 1از صــاحبنظران رســانش معتقــد اســت ،دروازهبــاني خبــر کــش از
ضروريات حرفش خبرنگاري است ،بش طور عمده در رسانشهاي سنتي و در ف ايي بسـتش
انجام مي گرفت و بش همين دليل ،در شرايط کنوني ،بـش دليـل پويـايي رسـانشهـا امکـان
دروازهباني همانند گذشتش حتي در رسانشهاي سنتي نيـ وجـود نـدارد .بنـابراين ،سـنت
گذشتش در حوزه دروازهباني و مديريت خبر بايد تغيير کند.
حتي برخي از صاحبنظران معتقدند کش ديگر دوران دروازه باني بش پايان رسيده است،
براي مثال ،هارتلي )2009( 2معتقد است کش دوران دروازهباني در حـال گـذار بـش دوران
تسهيلکنندگي است و افراد شاغل در خبر جاي خود را بش عنوان گ ينشـگر بـش افـرادي
بش عنوان تسهيلکننده ميدهند.
بنابراين آنچش بش عنوان مديريت خبر در فرايند توليد و پخش صورت داده مـيشـود
بايد بر مبناي ا اوتهاي مخاطبان شکل گيرد و اوام يابد.
عوامل تأثيرگذار بر شكل و محتواي خبر

براي شناخت تنگناها و نارسايي هاي فعاليت خبري يک رسـانش ،مباحـث مـورد نظـر را
مي توان از ابعاد و چشمانداز هاي گوناگوني طـر و بررسـي کـرد .فراينـد خبررسـاني،
شامل مراحل تهيش ،پردازش و پخش ميشود کش هر يک از اين مراحل در دو بعـد درون
و برون سازماني اابل تج يش است.
املدرونرسانهاي 

الف)عو
متغيرهايي را شامل ميشوند کش از درون رسانش بر نحوه تهيـش و انعکـار رويـداد تـأثير
ميگذارند:
2. Hartly

1. Heinrich
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 .1اعمال نظرها و سليقشهاي متوليان اصلي خبر
 .2تأثيرپذيري خبرنگاران و دبيران خبر از اعتقادات ،محـيط زنـدگي ،محـيط کـار و
همکاران خود
 .3مي ان بهرهگيري خبرنگاران و دبيران خبر از امکانات
 .4محدوديت مکان و زمان ،مي ان جا در مطبوعات و مدت زمان در راديو و تلوي يون
ب)عواملبرونرسانهاي 

کليش متغيرهايي را شامل ميشوند کش از خارا رسانش بر آن تأثير ميگذارند:
 .1اعمال نظر اشخاص حقيقي و حقواي [صاحب شهرت و ادرت]
 .2اعمالنظر صاحبان آگهيها
 .3اعمال نظر گروههاي فشار
اين عوامل بش عنوان عوامل جانبي در فرايند تبديل رويداد بش خبر نقش دارند ،بنـابراين
آنچش با عنوان خبر از رسانشها دريافت ميکنيم ،از صافيهاي مختلف ميگـذرد .تأکيـد بـر
اين است کش خبرها بيطرفانش گ ينش و پردازش شوند (پورنوروز ،1380 ،ص .)242
در خوشبينانش ترين اظهارنظر بايد گفت بين رويداد اتفاق افتاده و خبـر منتشـر شـده
تفاوت زيادي بش چشم ميخورد؛ دروااع ،عينيت مطل در اين زمينش وجـود نـدارد و در
فرايند تبديل رويداد بش خبر ،فعل و انفعاالت مختلف و عوامل گوناگون «عينيت مطل »1
را بش «عينيت نسبي »2تبديل ميکنند کش بخش زيادي از ايـن مسـئلش ،بـش طبيعـت و ذات
کار خبر بازمي گردد .انتشار برخي رويدادها ،برجستش کردن اسمتي از يک رويداد ،نحوه
تنظيم خبر ،انتخاب نوع رسانش ،مدت زمان خبـر در راديـو و تلوي يـون و ميـ ان جـاي
اختصاص داده شـده بـش يـک خبـر در مطبوعـات ،محـدوديت فرصـت تصـميمگيـري
رويدادها را در چنبرهاي از فعل و انفعاالت مختلف ارار ميدهد و سبب ميشود برخـي
از خبرها ،با پرداخت خاص ،در اندازهها ،برجستگيها و اولويـتهـاي مختلـف انتشـار
يابند .هر چش اين فعل و انفعاالت بيشتر باشد ،ظهور وااعيت کمتر است و برعکح ،هـر
چش اين عوامل کنترل کمتر باشد ،وااعيتها بيشتر نمود پيدا ميکنند.
2. relative objectivity

1. absolute objectivity
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نقش مديريت خبر در کاهش اعمال نفوذها

با وجود همش اين عوامل کش در فرايند خبر تأثير مي گذارند ،مـديران و دسـتانـدرکاران
خبر بايد در فرايند تبديل شدن يک رويداد بش يک خبر ،از بروز جانبداريها جلـوگيري
کنند ،هر چند کش بش اول راجر فولر« :در فرا ينـد تبـديل شـدن رويـداد بـش خبـر ،بـروز
جانبداري ميتواند اجتناب پذير يا مشهود باشد و يا بـش ديگـر سـخن ،جهـان رسـانشاي
ميتواند جهان وااعي نباشد» (شکرخواه ،1380 ،ص .)82
با اين حال ،مديريت خبر در سازمانهاي رسانشاي در روند توليد و انتشـار خبـر بـش
داليل زير با دشواري مواجشاند:
 .1تنوع فرهنگي و تناا ها و تعارضها در هنجارها و ارزشهاي جامعش
 .2تغييرات و تحوالت اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي و...
 .3گوناگوني انتظارات و عالي افراد جامعش از رسانش
 .4تعدد مخاطبان در گروههاي مختلف و واکنشهاي غيراابل پيشبيني آنها
 .5محدوديتهاي مختلف در دسترسي بش منابع خبري موث
 .6جامعشپذيري کارکنان حوزه خبر
 .7باورها و اعتقادات افراد درگير با تهيش و انتشار خبر
 .8اعمال نظرهاي اانوني و غيراانوني اشخاص حقيقي و حقواي
بش نظر ميرسد شرط اصلي براي راابت بهتر و موفقيت در آن ،دستيابي بش راهبردهـاي
مناسب در کاهش دشواريهاي ياد شده است تـا رسـانش بتوانـد اابليـتهـاي خـود را در
انتشار رويدادها بروز دهد و دروااع ،با تأمين نيازهاي خبري افراد جامعش در ميدان راابـت
مواعيت مؤثري را کسب کند .براي اين منظور ،سازماندهي توليد پيام کـش فراينـدي اسـت
در تقسيم کار ميان افراد و گروههاي کاري ،در دستيابي بش اهداف ،امري ضروري است.
مديريت خبر در تلويزيون

اختراع تلوي يون فرصت هاي جديدي را فـراهم کـرد تـا رويـدادها و واـايع ،در االـب
پيامهاي تلوي يوني بش مخاطبان اراکش شوند .اين پيامهـا بـا برخـورداري از ويژگـيهـاي
رنگ ،نور ،حرکت ،عکح ،اساليد ،گرافيک ،کالم ،صدا ،موسيقي ،افکـت و  ...موجـب
متماي شدن اين رسانش از ساير وسايل ارتباط جمعي شده است.
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در تلوي يون ،کار تهيش خبر ،برعهده گروه خبري ارار دارد کش متشکل از يک يا چند
نفر خبرنگار ،تصويربردار و صدابردار است و هر يک وظايف معيني را انجام مـيدهنـد.
گ ارشگري براي روزنامش يک کار فردي است ،نوشتن ني يک فعاليـت انفـرادي اسـت،
معادل آنها در تلوي يون فعاليتهاي گروهياند کـش بـش تنهـايي معنـايي ندارنـد (تيـرل،1
ترجمش رحيميان ،1371 ،ص .)55
يک بخش خبري تلوي يوني ،مجموعشاي از اخبار متنوع است کش بر اسـار معيارهـا
و ارزشهاي خبري انتخاب و بش مخاطبان اراکش ميشوند .انتخاب خبر براي بخـش خبـر
تلوي يوني بـر اسـار معيارهـايي از ابيـل اهميـت ،تعـدد خبرهـا و گـ ارشهـا ،تنـوع
موضوعي ،تنوع تصويري ،تنوع محتوايي ،گستره جغرافيايي ،تدوين ،جلوههاي صوتي و
تصويري ،مدت خبرها ،زمان پخش و اطالعات سودمند انجام ميشود .مراحل مـديريت
خبر در تلوي يون را ميتوان چنين برشمرد:
.1مرحلهتوليدخبر 
در مرحلش توليد خبر ،2کار جمع آوري اطالعـات و دادههـاي رويـدادها و واـايع انجـام
مي گيرد و اطالعات گردآوري شده بـر اسـار عينيـت و «ارزشهـاي خبـري »3تنظـيم
ميشوند .منابع خبري ،گروه خبري و سرويحهاي خبري سش ايستگاه کاري عمده يا بـش
تعبير ديگر سش دروازه مهم عبور اطالعات هستند.
.2مرحلهپخشخبر 
پخش خبر ،4تحريريشها و بخـشهـاي متعـددي دارد کـش بـر اسـار موضـوع ،گسـتره
جغرافيايي ،زمان پخش و مخاطبان سازماندهي شده اند .اخبار دريافتي از اسمت توليـد،
متناسب با وظايف هر يک از بخش هاي خبري براي مخاطبـان تنظـيم و تـدوين نهـايي
ميشوند» (عباسي ،1383 ،صص  64ـ.)63
مديريت خبر در تلوي يون بش منظور انتشار اخبـار ،بـش تعيـين خـطمشـي واحـدي بـراي
تهيشکنندگان اخبار ميپردازد و البتش م يت آن ايجاد يکنواختي و هماهنگي در شيوههاي تهيـش
3. news values

2. news producing

1. Terrel

4. news broadcasting
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و توليد و انتشار است .در اين مورد ،مطابقت معيارهاي اصلي تهيش و انتشار برنامش خبـري بـا
سياست پذيرفتش شده رسانش ،از اهميت ويـژهاي برخـوردار اسـت .مـديريت خبـر تلوي يـون
تصميمگيري در زمينش کسب اخبار رويدادها ،پردازش و چگونگي انتشار آنهـا را برعهـده دارد.
نکتش اساسي آن است کش اين تصميمگيري بايد سش ضلع مردم ،رسانش و نظام را در بر گيرد.
با توجش بش اينکش حوزه خبر صداوسيما در دور جديـد فعاليـتهـاي خـود سياسـت
تبديل شدن بش اطب خبري جامعش را اتخاذ کرده است ،براي رسـيدن بـش يـک سـازمان
اطالعرسان مورد اعتماد بايد از سطح فعلي بش سطحي مطلوب ـ کش مـورد اسـتناد اـرار
گيرد ـ تبديل شود.
رقابت در بازار خبر؛ الزام سازماني

در عصر کنوني همش سازمانهـاي رسـانشاي و خبـري در ميـدان راابـت و چـالشهـاي
اطالعاتي و خبري درگيرند .راابتي جدي در عرصش خبري وجـود دارد و سـازمانهـاي
رسانشاي در تالشاند از يک سو ،با توجش بش خواستشها و نيازهاي مخاطبـان و از سـوي
ديگر ،با در نظر گرفتن مصلحتها و ضرورتها ،در بازار خبري ح وري فعـال داشـتش
باشند و نيازهاي اطالعاتي مخاطبان خود را کش بش سرعت در حال دگرگون شدن اسـت،
تأمين کنند ،چش در غير اين صورت ،اادر بش راابت در اين ميدان مهم نخواهند بود.
در چنين شرايطي ،رسانشهايي در ميدان راابت خبري توفي مييابنـد کـش بـش دنبـال
م يت هاي تطبيقي باشند و با در نظر گرفتن دو مقولش سازگاري با محيط و همراهسـازي
با مخاطبا ن ،وضعيت برتر راابتي خود را در عرصش جهاني تداوم بخشند .بـراي ح ـور
در عرصش راابت بايد اصول ساختاري و مديريتي حوزه خبر يک رسانش از اابليـتهـايي
برخوردار باشد تا بش عنوان سازماني با م يت راابتي بـاال و مجموعـشاي اطـالعرسـان و
داراي تواناييهاي خاص مورد پذيرش ارار گيرد.
بر همين اسار در برنامشري ي و سازماندهي توليد و انتشار خبر« ،هدف محـوري» اع ـاي
آن بايد مورد توجش باشد تا رسانش بتواند در وضعيت مطلوب راابتي ارار گير (شکل .)1
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شکل 1ـ هدف محوری در حوزه خبر
مديران خبر

سردبيران و
دبيران خبر

اهداف

مشاغل
مرتبط

خبرنگاران و
گزارشگران

اين فرايند ميتواند مبناي سياستهاي خبري يک رسانش محسوب شود کش در نهايت
حوزه خبري رسانشاي چون تلوي يون را بش نتايج زير رهنمون ميسازد:
 .1اف ايش کمي و کيفي اخبار در موضوعات متعدد
 .2موفقيت در ميدان راابت فعاليتهاي خبري
رسانش ها براي آنکش در عرصش راابت خبري ح ور اثرگـذار داشـتش باشـند ،بايـد در
چارچوب مديريتي مناسب کش هدف آن اتخاذ بهترين شيوه حرکت با توجش بش تواناييها
و ضعف هاي دروني و تهديدات بيروني است ،اادام نمايند کش از آن با عنـوان مـديريت
راهبردي نام برده مي شود .بحث مديريت راهبردي اين است کش مـديريت بايـد بهتـرين
شيوه را براي وصول بش اهداف انتخاب کند .بـراي مثـال ،واتـي اـرار اسـت رسـانش در
عرصش خبري وارد ميدان راابت شود ،بايد بداند کش نقاط ضـعف و اـدرت ،تهديـدها و
فرصت ها کجا هستند و چگونش بايد با آنها برخورد کرد .در اين خصوص نمـوداري بـش
نام ماتريح  1Swotمطر است کش عنوان آن مخفف چهار کلمش ،اـوتهـا ،ضـعفهـا،
فرصتها و تهديدهاست.
تهديدات عواملي هستند کش در بيرون از هر سازماني وجود دارند و ايجـاد دشـواري
ميکنند .خبري پخش ميشود کش مشخص مي گردد صحيح نبوده است ،اين يک تهديـد
)1. Strengths, Wealnesses, Oportunities, Threats (SWOT
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است کش نگاه مخاطب را بش خبررساني شما ترديدآمي ميکند .مدير خبر بايد بدانـد کـش
تهديدها و فرصتها در کجا ارار دارند ،چون هر دو عوامل بيرون از سـازمان هسـتند و
اابل کنترل نميباشند .در مقابل تهديدها و فرصتها عوامل درون سـازماني هـم وجـود
دارند کش از آنها با عنوان اوتها و ضعفها نـام بـرده مـيشـود .اـوتهـا آن دسـتش از
امکاناتي است کش يک سازمان از نظر تکنولوژي ،ف ا و نيروي انساني دارا ميباشـد .در
حوزه خبر صداوسيما خبرنگاران تحصيلکرده مشغول فعاليت اند کش اين يک اوت است
و مدير بايد بداند کش چگونش و کجا از اين نيروها اسـتفاده کنـد .يکـي ديگـر از عوامـل
درون سازماني ،نقاط ضعف هـا اسـت کـش رسـانش را بـا مشـکالتي روبـشرو مـيسـازد.
ناهمــاهنگي در توليــد و پخــش ،دروازهبــاني شــديد و تــأخير در انعکــار اخبــار از
ضعفهاي حوزه خبر محسوب ميشود کش چالشهاي زيادي را در وضعيت راابـت در
بازار خبر براي رسانش پديد مي آورد .بنابراين در مـديريت راهبـردي بـراي دسـتيابي بـش
وضعيت اابل ابول راابتي ،توجش بش چهار ااعده کلي ال امي است:
ااعده اول :حداکثر استفاده از اوتها براي بيشترين بهرهبرداري از فرصتها
ااعده دوم :حداکثر استفاده از اوتها براي بش حداال رساندن اثر تهديدها
ااعده سوم :بش حداال رساندن ضعفها براي حداکثر استفاده از فرصتها
ااعده چهارم :بش حداال رساندن ضعفها براي کاهش اثر تهديدها (فرهنگي،1383 ،
صص 115ـ.)112
جدول 1ـ نمودار قواعد چهارگانه برای طراحی جهتگیریهای راهبری (ماتریس )Swot

نقاط

فرصتها

تهديدها

قاعده دو :
قاعده اول:
قوتها حداكثر اسـتفاده از قـوتهـا بـرای حداكثر استفاده از قوتها برای بـه
بيشترين بهرهبرداری از فرصتها حداقل رساندن اثر تهديدها
قاعده چهار :
قاعده سو :
ضعفها به حداقل رساندن ضعف هـا بـرای به حداقل رساندن ضعف هـا بـرای
كاهش اثر تهديدها
حداكثر استفاده از فرصتها
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با توجش بش ويژگيهاي مديريت راهبردي ،رسانشهـا در فراينـد توليـد خبـر بايـد بـر
اسار ويژگيهـاي خـود ،بـش عنـوان توليدکننـده و ويژگـيهـاي مخاطـب ،بـش عنـوان
مصرف کننده عمل کنند .بش عبارت ديگر ،اهداف خبري و پيامرساني رسـانش بـر حسـب
نوع رويداد ،شرايط جامعش و نيازهاي مخاطبان تحق مييابد.
روششناسي و يافتههاي پژوهش

اات اکات اين پژوهش ،بش کارگيري روش مصاحبش عمي با کارشناسان را ميطلبيـد .بـا
توجش بش اهميت اطالعات صاحبنظران و ل وم مشخص شدن زواياي گوناگون ،مصـاحبش
ح وري ترجيح داده شد .زيرا بش اين ترتيب احتمال سوء برداشت بش حداال مـيرسـيد
و ابهامهاي احتمالي با پرسش مجدد سؤالها برطرف ميشـد .جامعـش آمـاري پـژوهش،
صاحبنظران ،مديران و دستاندرکاران در امر خبر تلوي يون و ارتباطات بودهاند .افـرادي
کش با خبر تلوي يون آشنا باشند ،نظريش هاي ارتباطات را بشناسـند و نيـ در حـوزه خبـر
تلوي يون کارکرده باشند.
در اين بررسي ،محوريترين سؤالها چنين بودند:
 .1مهمترين کارکرد رسانشها چيست؟
 .2ارزيابي نسبت بش خبر سيما چيست؟
 .3جايگاه خبر سيما در ميدان راابت چگونش است؟
 .4عوامل مؤثر بر اعتماد بش خبر سيما کدامند؟
 .5نقاط اوت ،ضعفها ،فرصتها و تهديدهاي خبر سيماي جمهوري اسالمي کدامند؟
 .6با توجش بش تحليل محيط خبر بارويکرد بش ماتريح  Swotچش راهبردهـايي بـراي
خبر سيما مناسب است؟
براي انجام مصاحبش ،فهرستي از اسامي استادان ارتباطات و رسانش ،کارشناسان ،مـديران
و دستاندرکاران اخبار ،بويژه اخبار تلوي يون تنظيم شد کش  17نفر از آنها آمادگي خـود را
براي مصاحبش در دو مرحلش اعالم کردند .اسار مصاحبش بر  6سؤال اصـلي متمرکـ شـده
بود .اگر تمامي کارشناسان در صحبتهاي خود بش همش سـؤالهـا پاسـخ مـيدادنـد102 ،
پاسخ بش دست ميآمد ،اما در برخي موارد ،پاسخهاي بـش دسـت آمـده کـش ارزش تحليـل
نداشتند .دروااع درصد پرسشهاي داراي پاسخ اابل تحليل حدود  90بوده است.
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در تحليل يافتشهاي روشهايي کش بش صورت کيفـي انجـام مـيشـوند ،نمـيتـوان از
شيوه هاي آماري اسـتفاده کـرد بنـابراين ،فـن مقايسـش دايمـي 1کـش از سـوي گليـ ر 2و
استراور 3مطر شده بش کار رفت « .فـن مـذکور شـامل چهـار گـام اسـت  :اـرار دادن
پاسخها در دستشهاي مرتبط ،پااليش آنها ،يافتن م مونهاي مشـترک و ترکيـب دادههـا
در ساختار منسجم» (ويمـر و دومينيـک ،ترجمـش امـامي ،1384 ،ص  .)166بـش عبـارت
ديگــر ،در فــن مقايســش دايمــي ،پرســشهــاي اساســي پــژوهش را بــش دفعــات از
مصاحبششوندگان ميپرسند و پاسخها را پااليش و م امين مشترک را احصا ميکنند تـا
بش جوابي کش مورد وثوق پرسششوندگان است دست يابند و اعتبار معنايي حاصل شود.
در نهايت ،با استفاده از پاسخهاي دريافت شـده ،فهرسـتي از فرصـتهـا ،تهديـدها،
نقاط اوت و نقاط ضعف خبر سيما احصا شد و راهبردهاي مبتني بر ماتريح  Swotني
بر مبناي ديدگاه کارشناسان بش دست آمد.
يافتههاي پژوهش

با توجش بش پرسشهاي محوري پژوهش ،در خصوص با هر سؤال م ـامين مشـترکي از
پاسخها استخراا شد کش بش شر زير اراکش ميشوند.
 .1وسايل ارتباط جمعي کارکردها و نقش هايي با عنوان وظايف اجتماعي بـر عهـده
دارند .اين وظايف عبارت اند از هدايت و راهنمايي ،آموزش و اطالعرسـاني ،تفريحـي،
تبليغي و خبري .اگر رسانشاي نقشها و وظايف خود را بش خـوبي ايفـا کنـد ،مـيتوانـد
نيازهاي مخاطب را مرتفع و جايگاه مناسبي ن د او پيدا کنـد .بـا ايـن حـال ،مهـمتـرين
کارکرد رسانشها از نظر کارشناسان ،کارکرد خبري و اطالعرساني آنها اسـت کـش اگـر در
ميان نباشد ،فلسفش وجودي رسانشها با ترديد روبشرو خواهد شد.
 .2ارزيابي کارشناسان در خصوص خبر سيما موارد زير را در بـر مـيگيـرد؛ ابتـدا ،در
خبررساني ،بين وضع موجود و وضع مطلوب فاصلش زيادي وجود دارد کش بايد بـا تـدوين
سياستهاي اجرايي ،رسالت اخبار سيما در اطالعرساني صحيح ،کافي و بش هنگـام تحقـ
يابد و دوم اينکش خبر صداوسيما بايد از سطح فعلي کش در آن امکانـات فناورانـش و نيـروي
3. Strauss

2. Glazer

1. constant compare
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انساني نوآور و معرفتپذير وجود دارد ،بش سطحي برسد کش با توليـد و انتشـار انـواعي از
اطالعات بش عنوان سازماني مطلوب و داراي م يت راابتي شناختش شود.
 .3از نظر کارشناسان ،خبر سيما در ميدان راابت خبررساني مقبوليتي نسبي دارد ،امـا
از نظر سطح پوشش مکاني و جمعيتي ،از جايگاه بهتري برخوردار است .بش بيان ديگـر،
با وجود آنکش رسانش هاي خبري رايب اادرند اخبار رويدادها را با کمتـرين دروازهبـاني
بش اطالع مخاطبان خود برسانند ،صداوسيما هنوز در جامعش مـا پرمخاطـبتـرين وسـيلش
ارتباطي محسوب مي شود و اين ويژگي شرايط مساعدي را فراهم آورده است کـش ايـن
رسانش در حوزه خبررساني با بهرهگيري از فناوري هاي نوين ارتباطي ،تغيير در شيوههاي
کسب و انتشار اخبار و توجش بش نيازهاي وااعي مردم ،بش عنوان اطب خبري مورد توجش
ارار گيرد و افراد جامعش بش معني وااعي جذب آن شوند ،در غير اين صـورت در ميـدان
راابت بازنده ميدان خواهد بود.
 .4يکي از پرسش هـايي کـش از کارشناسـان پرسـيده شـد مربـوط بـش شـاخصهـا و
مؤلفش هاي مؤثر بر اف ايش اعتماد بش خبر بود کش مؤلفشهاي متعددي از سوي آنان مطـر
شد؛ اما آنچش مـورد تأييـد اکثـر کارشناسـان اسـت ،اينکـش موفقيـت رسـانشاي همچـون
صداوسيما بستگي کامل بش جلب اعتماد مخاطبان دارد و اجراي هر راهبـردي در رسـانش
بدون جلب اعتماد مخاطب امکانپذير نخواهد بود .بنابراين ،عملکرد صداوسيما بايد بـش
گونشاي باشد کش ضريب اعتماد و اطمينان مردم را نسبت بش رسانش باال ببرد.
از نظر کارشناسان مؤلفش هاي زير در اعتماد مخاطب نسـبت بـش خبـر مـؤثر هسـتند:
بي طرفي ،اف ايش اعتبار ،نگريستن بش رويـدادها از زوايـاي مختلـف ،دوري از مبالغـش و
اغراق ،شناخت تمايالت مخاطبان ،دوري از تناا گويي ،دوري از تحريف و سانسـور،
اعتبار منبع و انعکار داي واايع.
 .5نقاط ضعفها و اوتها ،فرصتهـا وتهديـدهـاي حـوزه خبـر سـيما از ديـدگاه
کارشناسان بش اين شر استخراا شده است:
الف)نقاطقوت .حوزه خبر سيما از نقاط اوتي برخوردار اسـت کـش مـديريت خبـر
بايد بش آنها توجش نشان دهد .نقاط اـوتي کـش در نگـرش کارشناسـان نـوعي اجمـاع در
خصوص آنها وجود دارد ،عبارتاند از:
 .1برخورداري از نيروي انساني جوان ،کارآمد و عالاشمند بش فعاليت در حوزه خبر
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 .2توجش بش دوره هاي آموزشي ژورناليسم و شرط گذراندن اين دورهها بـراي ترفيـع
خبرنگاران و گ ارشگران
 . 3برخورداري از امکانـات و تجهيـ ات مناسـب در مقايسـش بـا برخـي از راديـو و
تلوي يونهاي منطقش
 .4فعاليتهاي بش نسبت پويا در صحنشهاي خبري از طري راهاندازي دفاترخبر و بـش
کارگيري خبرنگاران آزاد
 .5گسترش دامنش فعاليـتهـاي خبـري از طريـ راهانـدازي شـبکش خبـر و باشـگاه
خبرنگاران جوان
 .6اابليت برخورداري از فرهنگ سازماني نوآور ،يادگيرنده و راابتي
 .7ح ور کارشناسان آشنا بش موضـوعات متعـدد کـش بهـرهگيـري مناسـب از تـوان
تخصصي آنها ،تأثير بااليي در اف ايش کيفي تفاسير خبري خواهد داشت.
 .8يقين باوري در بين کارکنان خبر نسبت بش تبديل خبر تلوي يون بش اطب خبري جامعش
 .9دريافت اخبار خبرگ اريها و شبکشهاي مهم دنيا با بهرهگيري از تجهي ات پيشرفتش
 .10اف ايش گ ارشهاي خبري موضوعي در بخشهاي خبري
 .11از حاشيش بش متن آمدن بخشهايي از خبر تلوي يون در سالهاي اخير
ب)نقاطضعف .برخي از نقاط ضعف خبـر سـيما کـش در صـورت برطـرف نشـدن
آسيبرسان خواهند بود ،از ديدگاه کارشناسان عبارتاند از:
 .1نبود راابت بين بخشهاي خبري در تهيش و انتشار اخبار
 .2نبود توازن در نوع خبر و حتي گاه چينش اخبار بر مبناي ارزشهاي خبري
 .3بيش از حد رسمي جلوه کردن خبر تلوي يون کـش باعـث دوري از صـميميت بـا
مخاطبان ميشود.
 .4تکرار خبرها بش شکلي يکسان و بدون هيچ گونش تغيير در متن خبر
 . 5آشنا نبودن برخي از خبرنگاران و سردبيران با اصول ژورناليسم حرفشاي
 .6ضعف در ساختار حرفشاي خبر بش لحاظ شکل ،فرم و محتوا
 .7فقدان راهبردهاي تبديل رسانش بش اطب خبري جامعش
 .8کمتوجهي بش سابقش خبر و مفروض گرفتن سابقش ذهني مخاطب
ج)فرصتها .نگـرش کارشناسـان و همچنـين بررسـي اابليـتهـاي خبـر سـيماي
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جمهوري اسالمي ايران نشان مي دهد ،اين حوزه خبري از فرصـتهـاي مناسـبي بـراي
دستيابي بش وضع مطلوب برخوردار است کش اگر دستاندرکاران و مسئوالن خبر بـش آن
توجش نشان دهنـد ،فاصـلش وضـع موجـود بـش وضـع مطلـوب کـاهش خواهـد يافـت.
فرصتهاي موجود براي حوزه خبر سيما عبارتاند از:
 .1توجش بيشتر مردم بش اخبار تلوي يون بش دليل ويژگيهاي منحصر بش فرد اين رسانش
 .2امکان گسترش همکاري با شبکشهاي خبري و خبرگ اريهاي مهم دنيا
 .3تأکيد برنامش چهارم توسعش بر تقويت اطالعرساني بش مردم
 .4انتخاب دو راهبرد تحکيم اعتماد و اطب خبـري شـدن در سـند افـ رسـانش کـش
نشاندهنده نگرش جديد مسئوالن صداوسيما در عرصشهاي خبري است.
 .5سهم نامتوازن دسترسي مردم بش همش منابع خبري در حال حاضر
 .6دسترسي سيماي جمهوري اسالمي ايران بـش صـحنشهـاي خبرسـاز در منطقـش بـش
واسطش وجود دفاتر خبري و خبرنگاران آزاد در کشورهاي مختلف
 .7گرايش بش ايجاد شبکش خبري اسالمي در برخي از کشورهاي منطقش
 .8گرايش مسئوالن کشور بش بهرهگيري از اابليت بـاالي سـيما در پيـامرسـانيهـاي
داخلي و فرا ملي
 .9تأثيرگذاري صداوسيما بر افکار عمومي در برخي از عرصشهـاي اجتمـاعي از ابيـل
انتخابات
 .10سطح پوشش وسيع و گسترده جغرافيايي و جمعيتي صداوسيما
 .11ح ور راباي جديد در عرصش خبـري کـش تغييـر رويـش خبررسـاني را موجـب
خواهد شد.
د)تهديدها .تهديدهاي موجود براي فعاليتهاي خبري سـيماي جمهـوري اسـالمي
ايران از ديد کارشناسان عبارتاند از:
 .1ح ور راباي اوي با حجم فعاليت زياد در شبکش خبررساني
 .2باال بودن نيازها و تواعات مردم براي کسب آخرين اخبار و برآورده نشدن نيازها
از سوي حوزه خبر
 .3توانمندي حرفشاي نيروي انساني شبکشهاي خبري و بيتـوجهي رسـانش ملـي بـش
حرفشاي شدن نيروهاي حوزه خبر
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 .4سرمايشگذاري سنگين کشـورهاي ديگـر در عرصـش اطـالعرسـاني و بـيتـوجهي
صداوسيما بش سرمايشگذاري در اين خصوص
 .5ناکارآمد شدن روش هاي سنتي کسـب و انتشـار اخبـار و اابـال نسـبي مـردم بـش
رسانشهاي خبري نوين
 .6اف ايش مقبوليت ديگر رسانشهاي خبري ازجملـش سـايتهـاي خبـري اينترنتـي و
شبکشهاي خبري ماهوارهاي
 .7نبود سياستهاي اجرايي براي دستيابي بش راهبردهاي تعيين شده در حوزه خبر
 . 8نبود دانش و مهارت الزم در عرصش خبري در بين برخي از کارکنان و خبرنگاران
صداوسيما
 .9محيطهاي پرتالطم پيراموني در عرصشهاي سياسي؛ اجتماعي ،فرهنگي و ااتصادي
 .10مصلحتانديشيهاي غيرضروري و غيرحرفشاي در عرصش انعکار اخبار
امروزه همش سازمانهاي رسانشاي و خبري در عرصش حرفشاي با مقولش راابت مواجـش
هستند .مديريت رسانشاي مانند تلوي يون بايد الگوي مناسبي را انتخاب کنـد تـا در ايـن
چالش راابتي ب رگ ،ح ور تعريف شدهاي براي آن رام بخورد.
تحليل نگرش کارشناسان؛ پاسخ به اصليترين پرسش پژوهش

مشخص کردن راهبردهاي راابتي ،ف اي اصلي اين مقالش را در بـر مـيگيـرد ،مـيتـوان
گفت با توجش بش اينکش راهبردهاي خبري بش منظور استفاده بيشتر از فرصـتهـا ،کـاهش
تهديدها و ضعفها و استفاده از اوتهاست ،از تحليل عناصر در تعامل با يکديگر ايـن
راهبردها اابل استخراا است .بش بيان ديگر ،از محورهاي پاسخ بش سؤال  6پـژوهش کـش
اصليترين پرسش بوده است ،راهبردهاي زير اابل احصا است:
هاوقوتها(راهبـرد .)SOيکـي از نتـايج بررسـي ،اتفـاق نظـر اکثـر


عاملفرصت
ت
پاسخگويان بر اين نکتش بود کش شبکش خبر اابليت بيشتري براي تبـديل شـدن بـش اطـب
خبري در جامعش دارد ،چرا کش ايـن شـبکش بـا توجـش بـش وجـود خـ در اخبـار ديگـر
شبکشهاي سيما ،با تمرک بر اخبار و اطالعات خاص ميتواند در ميـدان راابـت خبـري
ح ور گسترده داشتش باشد .با توجش بش نقاط اوت و همچنين فرصتهايي کش در محيط
براي سيما وجود دارد ،ميتوان گفت کش اوتهاي موجود براي بهرهگيري از فرصتهـا
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کافي نيستند و از اين رو ،مديريت خبر بايد سياستهاي مناسبي را ازجملش توجش بيشـتر
بش شبکش خبر براي تبديل آن بش محور اصلي در خبررساني اتخاذ کند.
تعاملفرصتهاونقاطضعف(راهبرد  .)WOاز منظـر کارشناسـان ،ضـعفهـايي در

کارکرد حرفشاي خبر مشاهده مي شود کش موجب کاهش اعتماد مخاطب و دست نيـافتن
رسانش بش اطب خبري جامعش خواهد بود .براي دستيابي بش اعتماد و تبديل شدن بش اطب
خبري ،راهبرد مسلط مديريت خبر تلوي يون بايد توانمندسازي حرفشاي باشـد .دروااـع،
حرفشاي عمل کردن ،نقاط ضعف را کاهش ميدهد ،هر اادامي را تبديل بش يک فرصـت
ميکند و دستيابي بش اهداف را آسان ميسازد.
تعاملتهديدهاوقوتها(راهبرد .)STبا تحليـل اـوتهـا و تعامـل آن بـا تهديـدها
ميتوان گفت مديريت خبر تلوي يون با بهرهگيري از اين ويژگي کش اکثر افراد جامعش بـش
اخبار تلوي يون توجش نشان ميدهند ،ميتواند بر تعامل بيشتر با مخاطبان تمرک يابـد تـا
در ميدان راابت با ديگران ،توانمندي راابتي خود را از طريـ حفـظ مخاطبـان افـ ايش
دهد .راهبردهاي اجرايي اين بخش ميتواند برحفظ مخاطبان از طري توجش بش نيازهـاي
خبري آنها تمرک يابد.
تعاملتهديدهاوضعفها(راهبـرد .)WTدر بررسـي نقـاط ضـعف و تعامـل آن بـا
تهديدها ،نتيجش ميگيريم کش چنين وضعيتي ،مانع از دستيابي صداوسيما بش اهداف کـالن
مي شود .بنـابراين ،مـديريت خبـر سـيما بايـد بـا اتخـاذ راهبردهـايي خـاص؛ ازجملـش
تنوع بخشي بش موضوع هـاي ،ايجـاد راابـت در بخـش هـاي خبـري ،کـاهش حاکميـت
دروازهباني و موارد ديگر از دام تهديدها خارا شود و ضعفها را بش حداال برساند.
نقاط
نقاط قوت S
نقاط ضعف W

فرصتها O

تهديدها T

راهبــرد  SOـ تبــديل شــدن بــه راهبرد  STـ حفظ مخاعبان
قطب خبری
راهبرد  WTـ تنو بخشي ـ كاهش
راهبرد  WOـ توانمندسازی حرفهای
دروازه باني
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نتيجهگيري و پيشنهادها

نظام خبررساني بيانکننده مجموعشاي از اهداف ،برنامشهـا ،ابـ ار و شـيوههـاي اجرايـي
است کش در چارچوب آنها ،فرايند توليد و نشر اخبار از رويدادها مشخص ميشود .ايـن
مجموعش تحت تأثير عوامل مختلفي ارار دارد کش در برنامشري يها بايـد بـش آنهـا توجـش
نشان داده شود.
آنچش بش عنوان مصاحبش در اين پژوهش مورد استفاده ارار گرفتش ،بهـرهگيـري از منظـر
کارشناسان و دستاندرکاران حرفشاي خبر تلوي يون بوده است کش نتايج آن ميتواند مـورد
توجش دستاندرکاران خبر تلوي يون ارار گيرد .خالصش نتايج اين پژوهش عبارتاند از:
مهمترين کارکرد رسانشها ،کارکرد خبري آنهاست.
بين وضع موجود و وضع مطلوب فاصلش وجـود دارد و رسـانش ملـي بايـد بـا تـدوين
راهبردهاي راابتي اين فاصلش را کاهش دهد و رسانش را بش اطب خبري جامعش تبديل کند.
خبر تلوي يون (سيما) بش لحاظ پوشش جمعيتي در وضعيت مطلـوبي اـرار دارد ،امـا
در ميدان راابت خبري ،از سطح بااليي برخوردار نيست.
اعتماد مخاطب بش رسانش زماني اف ايش مـييابـد کـش اخبـار رسـانش از ويژگـيهـاي
بي طرفي و دوري از مبالغش ،اغراق ،تناا گويي ،تحريف و سانسور برخـوردار باشـد و
منبع خبر معتبر باشد.
در تحليل ماتريح  Swotراهبرد هاي خبري بش منظور استفاده بيشـتر از فرصـتهـا،
کاهش تهديدها و ضعفها و استفاده از اوتها تعيين شد ،براي مثال ،بش منظـور تبـديل
شدن سيما بش اطب خبري جامعش ،مديريت خبر چارهاي ج کاهش نقاط ضعف نـدارد.
بنابراين ،در تعامل فرصتها و نقاط ضعف ،راهبـرد مسـلط مـديريت خبـر سـيما بايـد
توانمندسازي حرفشاي باشد.
راهبردهاي تبديل شدن بش اطب خبري ،حفـظ مخاطبـان ،توانمندسـازي حرفـشاي و
تنوعبخشي و کاهش دروازهباني از مهمترين راهبردهايي هسـتند کـش مـديريت خبـر در
مدل راهبردي خود بايد بش آنها توجش نشان دهد .اين راهبردها مبناي اجماع کارشناسـان
بوده است.
از آنچش بش عنوان نقاط اوت و ضعف  ،تهديدها و فرصتهاي اخبار سيماي جمهوري
اسالمي بر مبناي نگرش کارشناسان بيان شده ،پيشنهادهايي ني اابل احصا است:
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 .1سيماي جمهوري اسالمي ايران بايد متناسب با راهبردها ،اهداف و مخاطبان خود،
برنامش و سياستهاي اجرايي از پيش تدوين شدهاي را بـراي فراينـد مـديريت خبـر در
اختيار داشتش باشد (اساسنامش اطالعرساني).
 .2اراکش اطالعات خبري بايد بش طور عمده متکي بر عناصر چرايي و چگونگي وااعش
و ارزش تازگي و در بر گيري باشد؛ همچنين از ويژگي صحت ،دات و جامع بودن کـش
بش مهار شايعات کمک ميکند ،برخوردار باشد (ژورناليسم عينيگرا و توصيفي).
 .3گرايش مديريت خبر بش روشن شدن ابعاد وااعش و پاسخگويي بش ابهامـات ،عامـل
مهمي در اف ايش ضريب اعتماد مخاطب بش رسانش خواهد بود (ژورناليح تحقي گرا).
 .4ايجاد راابت در ميان بخشهاي خبري سـيماي جمهـوري اسـالمي بـراي کسـب
اطالعات و اخبار جديد ،کيفيسازي اخبار و جلـوگيري از تکـرار خبرهـا کـش بـش طـور
عمده از متنهاي ثابت برخوردارند ،مؤثر است (راابت داخلي).
 .5براي براراري ارتباط ن ديک با مخاطبان و اف ايش اعتماد آنها بش خبر ،بايـد نحـوه
دروازه باني و فرايند توليد خبر را بر اسار نياز خبري مخاطبان و واکـنشهـاي آنـان در
برابر انتشار پيامهاي خبري از طري روشهاي افکارسنجي مديريت کرد .دروااـع آنچـش
با عنوان مديريت مخاطبان مطر است ،بيانگر مجموعشاي از اادامات ،برنامـشريـ يهـا،
تصميمگيريها و هماهنگيها در چارچوب تحريريش اخبار و تعامل و ارتباطات اثربخش
ميان عوامل توليد پيام خبري (پيام فرست) و دريافتکننـدگان پيـام خبـري (مخاطبـان)
است .در حال حاضر ،بسـياري از سـازمانهـاي رسـانشاي سـاختار خـود را بـر مبنـاي
مخاطبان سازماندهي ميکنند ،تقسيم کار بين گروههاي توليـدي برنامـشسـاز بـر حسـب
مخاطبان بر اسار مباني متعدد ،نظير سن و يا طبقش اجتماعي ،مبين کاربرد اصل تقسـيم
کار بر مبناي مخاطب است (مديريت بر مخاطب) (دميرر ،1996 ،1ص .)153
 .6مديريت خبر و اع اي تيم خبري بايد بش اين اصل توجش کنند کش فرايند توليـد و
پخش خبر در شرايط مختلف بش طور عمده با فشارهاي رواني ،پيگيـريهـاي مسـتمر و
انتظارات فوري مخاطبان همراه است .بنابراين براي فعاليت در اين حـوزه افـرادي بايـد
انتخاب شوند کش مهارتهاي رواني مقابلش با استرر و شـرايط دشـوار را داشـتش باشـند
(حرفشايگري).
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 .7با توجش بش فشارهايي کش در اع اي تيم خبري بش دليل ماهيت فعاليت آنها وجـود
دارد ،مديران و سردبيران خبر بايد با در نظر داشتن سـبکهـاي ارتبـاطي پويـا در رفـع
فشارهاي روحي تالش کنند .تحقيقات نشـان داده اسـت کـش کارکنـان اسـمت خبـر از
مديراني کش روش رابطشمدار را در مناسبات کـاري خـود برگ يـده بودنـد ،بيشـتر ابـراز
رضايت کردند ،زيرا آنان از مشارکت فعال و هم فکري و همکاري کارکنان اسمت خبر
در فرايند تصميم گيري بش نحو شايستشاي بهـرهمنـد شـده بودنـد (مـديريت مشـارکتي)
(فرهنگي و ببران ،1383 ،صص 184ـ.)183
 .8در پايان هر سال الزم است روش هاي اجرا شده در حوزه خبر مورد ارزيابي ارار
گيرد و نقاط اوت و ضعف آن بررسي شـود تـا روشهـاي آتـي از حـداکثر بهـرهوري
برخوردار باشند .تنظيم روشهاي کار و بررسي نتايج عملکردها و ني اسـتمرار ارزيـابي
کار بر مبناي استانداردهاي علمي (ارزيابي) (ترو ،1992 ،1ص .)53
 .9پوشش خبري رويدادهايي کش استمرار دارند بايد بش طور پيوستش ،از آغاز تا پايـان
رويداد ادامش يابد (خط سير خبر).
 .10تکرار اخبار در بخش هاي مختلف خبري با متن ثابت و بدون هيچ گونـش تغييـر
در اطالعات آن موجب مي شود کش از تأثير ضريب اابليت تکرار کاستش شود (توجـش بـش
تنوع در نگارش).
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