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از ایـن متغیرهـا   .  به الگویی مناسب دسـت خواهـد یافـت    ها توجه کند اگر مدیریت خبر سیما به آن
تـرین   مهـم  .  نام بـرد  های مدیریت و سرعت در انتشار ، نقش توان به توجه به نیازهای خبری مردم می
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  مقدمه
رادیو و تلویزیون نیـز از ایـن خصیصـه بـه دور     . یابند های جمعی با انتشار خبر تولد می رسانه

لویزیـونی  هـای ت  خصوص در بین شـبکه  ها قرار دارد و به های آن نبوده و خبر در صدر برنامه
  . رسانی رویدادها تبدیل شده است ها در زمینه اطالع دنیا به میدان رقابت این رسانه
ای بـه   های ماهواره های تلویزیونی در جهان و ورود تلویزیون بدون شک با توسعه شبکه

از سـویی  .  ای برخـوردار شـده اسـت    رسانی ایـن رسـانه از اهمیـت ویـژه     صحنه، نقش اطالع
شـمار   ری مخاطبـان کـه از پیامـدهای مـوج جدیـد تحـوالت ارتبـاطی بـه        گ افزایش گزینش

جـادویی   ی هگلولـ  ی هتر با رهیافت نظری ای را که پیش آید، بسیاری از عناصر نظام رسانه می
  .  ساخته استیا تزریقی پیام، طراحی شده بودند، دچار دگرگونی 

فتار مخاطبان در برابـر  در خصوص ر ها پژوهشها سبب تمرکز بیشتر  نهادینه شدن رسانه
ای ارتباط جمعی بـود کـه در آن    این مطالعات طرح دو مرحله ی هو نتیج ه استدشها  رسانه

های ارتبـاطی   فعال، انواع کانال صورت این سیستم به درافراد  .منفعل بودن مخاطبان نفی شد
  . گیرند کار می ای و میان فردی را برای رفع نیازهای خود به رسانه

ها از منـابع متعـدد اسـت، نیـاز      ها که دلیلی بر استفاده آن نیازهای مخاطبان رسانهیکی از 
در انجـام   هـا  رسـانه موفقیـت   ،بنـابراین . خبری و مطلع شـدن از رویـدادهای مختلـف اسـت    

مکـان،  (ارسال پیـام و محـیط    ی منوط به محتوا، کیفیت پیام و تجانس آن با وسیله، وظایف
باید طبـق  ای چون تلویزیون  کارکرد خبری رسانهاید اذعان کرد، ب .است) گیران زمان و پیام

گـویی بـه انتظـارات     موقـع و پاسـخ   رسانی بـه  تا ضمن اطالع شودمدیریت و ریزی پی یاصول
تا رسانه بـه   بندی پیام، جلوگیری شود مخاطبان، از بروز خطاهای مختلف در جریان ساختار

ای کـه   ها خبری مـاهواره  کانال. مردم بدل شودهای اجتماعی برای  منبع اصلی تبیین واقعیت
عنـوان منبـع    ها را به اند تا آن گیری و فعالیت هستند، در پی تمرکز بر مخاطبانی درحال شکل

  .]26[ اصلی اطالعات بپذیرند
گیری از دیدگاه کارشناسان به این موضوع بپردازد کـه   پژوهشگر درنظر دارد تا با بهره 

 وضـعیت برتـر   ، قرار دارد و نیز چه مدلی در مدیریت خبـر سـیما   خبر سیما در چه جایگاهی
ی  کنـد کـه در عرصـه    سازد و به مدیریت خبرتلویزیون کمک می رسانه را فراهم میرقابتی 

  .خبررسانی به جایگاهی مناسب دست یابد
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هـای زیـادی در    خصوص ضرورت انجام این پژوهش باید گفـت؛ تـاکنون پـژوهش    در

ای  ها نقش عمده ها انجام شده است که نتایج این پژوهش ی خبری رسانهها ارتباط با فعالیت
اما در نظام ارتباط . ای در کشورهای مختلف داشته است ی ساماندهی نظام رسانه را در زمینه

ها اوالً چندان مورد توجه نبـوده   ها قرار گرفته، نتایج پژوهش جمعی ما که در سپهری از پیام
همراه نداشته که صاحبان رسانه آن را مورد  ها الگویی را به پژوهشاست، در ثانی بسیاری از

اندرکاران خبـر سـیما    همین دلیل نتایج این بررسی اگر مورد توجه دست توجه قرار دهند، به
هـای خبـری خواهـد     ی مدیریت خبر در میدان رقابـت  قرار گیرد، موجب بازنگری در نحوه

درواقـع   ،مـدیریت خبـر سیماسـت    اجرایی برایی الگوی ارایه، پژوهش نیزهدف اصلی . شد
بـه ارایـه مـدلی کـاربردی و     گیـری از نظـرات کارشناسـان،     پژوهشگر تالش کرده تا با بهره

منظـور پاسـخ گفـتن بـه      همچنـین ایـن پـژوهش بـه     .دسـت یابـد  عملیاتی در مـدیریت خبـر   
  های اساسی زیر انجام شده که برگرفته ازهدف اصلی پژوهش است؛ سؤال
 ه کارشناسان، خبر سیما در میدان رقابت درچه وضعیتی است؟ازدیدگا .  1
 الگوی اجرایی مدیریت خبر تلویزیون ازدیدگاه کارشناسان چه باید باشد؟ .  2
 چه متغیرهایی در مطلوبیت الگوی مدیریت خبر تأثیرگذار است؟ .  3
دسـت آمـده در طراحـی راهبردهـای      هـا و نتـایج بـه    گویی بـه ایـن سـؤال    شک پاسخ بی

  .موثر خواهد بود مدیریت خبر

  چارچوب مفهومی بررسی
  ی پژوهش پیشینه: الف 

هـا انجـام شـده و هـر یـک از پژوهشـگران        ی اخبـار رسـانه   های متعددی در حـوزه  پژوهش
، »اعتبـار اخبـار  «، »اعتمـاد بـه خبـر   «صورت موردی به موضوعات مرتبط با خبـر از جملـه    به
هـایی مـوردی در    در داخل کشور پژوهش. اند پرداخته... و » های ارایه اخبار ی شیوه مقایسه«

هـای ارایـه اخبـار سـیمای      ی شـیوه  موضوعات مرتبط بـا خبـر انجـام شـده، ازجملـه مقایسـه      
بـه سـفارش    1379های مطلوب ارایه خبر تلویزیـونی کـه در سـال     جمهوری اسالمی با شیوه

  .است ای صداوسیما توسط تژا میرفخرایی انجام شده مرکز تحقیقات و سنجش برنامه
ی خبـری از جملـه تلویزیـون، بـه شـرط       سؤال اصلی پژوهش این بوده که آیا هر رسـانه 

دست آمده از  انتشار اخبار، الزاماً دارای قدرت تأثیرگذاری بر مخاطب خواهد بود؟ نتایج به
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ای در انتشـار اخبـار،    دهد، مدیریت خبر با رعایـت سـاختارهای حرفـه    این پژوهش نشان می

  ].16[گذارد یرگذاری برمخاطب است و برذهنیت او تأثیر میدارای قدرت تأث
های گونـاگون و متنـوعی انجـام پذیرفتـه      ها پژوهش در خارج از کشور نیز در این زمینه

و گـروه پـژوهش   » ها صحت گزارشگری روزنامه«های میشل چارنلی بر روی  بررسی. است
 1سـازمان نظرسـنجی روپـر   . هاست یگونه بررس از این» اعتماد به منبع خبری«دانشگاه ییل بر 

نظرسنجی در مورد اعتبار رسـانه و اعتمـاد مخاطـب     1959نیز از مؤسساتی است که از سال 
  ].2[به رسانه را بررسی کرده است

ی گزارش پژوهشی که در  سیلی گازیونو و کریستین مک کراث در مقدمه همچنین سی
انـد کـه پـژوهش     ه، اشـاره کـرده  میالدی در ایـاالت متحـده آمریکـا انجـام شـد      1985سال 
و دیگـری   2»صـحت گـزارش روزنامـه   «یکی بـر روی  : ی اعتبار منبع، دو پیشینه دارد درباره

  3».عنوان جزیی از در برگیری ارتباطات قابل باور بودن منبع به«

  چارچوب نظری : ب
  ها؛ معنابخشی به رخدادها نقش خبری رسانه

هـای   قل جریان وقایع، اقدامات و عقاید در زمینـه خبر ن: در تعریف خبر این طور آمده است
  .]15[ جمعی است سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری، علمی، فنی و وضع زندگی دسته

طبیعی  ی هخبر یک پدید: کند ای دانشگاه کالسکو خبر را چنین تعریف می گروه رسانه
کننـده و   تـر، خبـر مـنعکس    نیست بلکه محصول ایدئولوژی اسـت و از یـک دیـدگاه کلـی    

. ]10[خـــاص تـــاریخی اســـت ی ههـــای حـــاکم در یـــک گســـتر ارزش ی هدهنـــد شـــکل
دیدگاه انتقادی تعریـف   اما، دانند ساز مشارکت سیاسی فرد می خبر را زمینه، کارکردگرایان

هـا دراشـاره نکـردن بـه      کند و ایراد اساسـی را درنقطـه ضـعف آن    کارکردگرایان را رد می
  ].28[داند ها از خبر می صاحبان قدرت وسوء استفاده آن

 هصـورت هـم گـرایش انتقـادی و هـم کارکردگرایـان بـر چنـد صـدایی بـه مثابـ            در هر
تردیـدی وجـود نـدارد کـه     ]. 17[انعکاسی از تکثر سیاسی جوامع مدنی امروز تأکید دارنـد 

معنـا   هـای رسـانه ماهیـت و    پخش اخباراست که بـه فعالیـت   تولید و ها، هدف بنیادین رسانه
                                                 
1. Roper 

2. News paper reporting accuracy. 
3. Believability of source as a component of persuasive communication Impact. 
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تحـت   را کـه حـوادث   دهـد  اجازه می ها ارتباطی به رسانه وسایل امروزه پیشرفت .بخشد می

بـه    سـریع  وکامـل  ا جزئیـات  بـ  راگـردآوری و  نقـاط مختلـف، اخبـار    از، قراردهنـد  پوشش
  .]6[کنند مخاطب عرضه

اطالعـاتی و جهـانی    ی عـه وجـود آمـده کـه از رهگـذر جام     هامروزه شرایطی در جهان ب
هـای   مخاطب در بطن بازاری از پیـام . است یافته خاطب افزایششدن، قدرت گزینشگری م

قدرت گزینشگری او را بـیش از پـیش افـزایش     این رهگذر که ازگرفته متنوع و متکثر قرار
  ].14[ داده است

ای و از  هـای رسـانه   با اشاره به اینکـه سـازمان   های تلویزیونی جوزف لیبرمن منتقد برنامه
: گویـد  باید به مصالح عمومی جامعه توجه نشان دهند، میجمله مؤسسات پخش تلویزیونی 

های تلویزیونی باید در راستای مصالح عمومی فعالیـت کننـد و امـواج     گردانندگان فرستنده
بایـد تغییراتـی را در محتـوای     بنـابراین،  ؛کـار گیرنـد   خود را در جهت حفظ این مصالح بـه 

  ].23[ نندها در جهت حفظ منافع عمومی جامعه اعمال ک برنامه

 آن های ویژگی مدیریت خبرتلویزیون و
خصـوص تلویزیـون کـه وظیفـه تولیـد خبـر را در طـی مراحـل          هـا و بـه   مدیریت خبر رسانه

شناسایی سوژه، گردآوری اطالعات از منابع و تنظیم اخبـار برعهـده دارد و شـامل مـدیران     
قواعـد و معیارهـای   شود، تحـت تـأثیر    خبر، خبرنگاران، گزارشگران و اعضای تحریریه می
  .درون سازمانی و برون سازمانی تولید خبر قرار دارد

ای، ملـی و محلـی روی    واقعیت آن است که اتفاقات زیادی در سـطوح جهـانی، منطقـه   
طـور کلـی شـرایط عـدم      دلیـل محـدودیت نیـروی انسـانی، کمـی وقـت و بـه        دهد که به می

. های خبری وجود ندارد سط شبکهها تو ی آن دسترسی به محل واقعه، بررسی وگزارش همه
دهـد، شـامل اقـدامات الزم     ی مـدیریت خبـر تلویزیـون روی مـی     بنابراین، آنچـه در حـوزه  

ی موضوعات یا رویـدادهای مهـم جامعـه     منظور گردآوری، پردازش و پخش خبر درباره به
  ].9[است

در تحقـق  هـای مـدیریتی را    سردبیران، دبیران، ویراستان و مدیران خبر تلویزیون، نقـش 
توان کار کردن  ی خبر را می عبارت دیگر مدیریت در حوزه به. اهداف رسانه برعهده دارند

ایـن مـدیریت   . های سـازمانی دانسـت   های خبری برای تحقق هدف اعضای تحریریه وگروه
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پـذیر در برابـر تغییـرات سیاسـی، اقتصـادی وحتـی تکنولـوژیکی         باید پویا، سیال و انعطـاف 

 ].22[باشد
ای  شناسـه  آنهـایی بـود کـه بـه      بایـد در جسـتجوی ویژگـی    تلویزیون ریت خبردر مدی

ها دو بعد درون و برون سازمانی را دربر  این ویژگی .بخشد های دیگرمی متفاوت ازمدیریت
  :گیرند و عبارتند از می

  .افزایش تعداد مخاطبان است خبر تلویزیونترین موفقیت برای  بزرگ :حجم مخاطبان .  1
رسانی، توصیف و تفسیر رویداد بـه   یابی، اطالع برای اطالع تلویزیون باید :واکنش سریع .  2

بتواند خود را با رخدادهای منتظره یا غیرمنتظـره تطبیـق   تا واکنش سریع مبادرت ورزد 
   .دهد

بنابراین،  .های فردی متفاوتی دارند سلیقه تلویزیونمخاطبان  :های فردی مخاطبان سلیقه .  3
تغییـر ایجـاد کنـد تـا      خبـر وبی خاص در کمیت و کیفیـت  در چارچخبر باید  مدیریت

  .بتواند مخاطب خود را حفظ نماید
مدیریت خبر را با مشکالتی مواجه  درتلویزیون، فنیسریع تحوالت رشد  :شتاب فناوری .  4

مدیریتی خود را با این تحوالت منطبق کند تا در  ی هزیرا ناچار است که حوز ؛سازد می
 .یات خود ادامه دهدمحیط رقابتی بتواند به ح

 های مختلفی وحرفه خبری متنوعی وجود داردمشاغل درتلویزیون،  :مشاغل خبریتنوع  .  5
های زیادی را در این حـوزه   ؛ بنابراین، تنوع مشاغل خبری جذابیتاند مرتبط خبر کار با

هـا،   گیـری ازدانـش، مهـارت    ظرفیـت بهـره   ازسـویی، مشـاغل خبـری    .سـازد  فراهم مـی 
 ].21[های مشخصی را دارد که آن را جذاب ساخته است ژگیها و وی توانایی

بسـیاری از الگوهـای رایـج    . انـد  با عنصر رقابت پابرجـا و زنـده   های خبری شبکه :رقابت .  6
تـرین عنصـر در زیسـت و بقـای      قـوی  ی لـه مدیریتی، استراتژی توانایی رقابت را بـه منز 

  . اند در نظر گرفته های خبری شبکه
مـدت در   های مخاطبان، بـه ویـژه در بلنـد    ارزیابی دیدگاه :یفیگیری ک سنجش و اندازه .  7

  .اثرگذار است خبررسانی سازی کیفی
مسـتمری بـین کیفیـت و     ی هرابطـ  اخبار تلویزیوندر  :آمیختگی محتوا، کیفیت و کمیت .  8

درسـتی و   کـه  هـای پیـام   محتوانگری در کنار کمیّت مطرح است، اما به سبب ویژگـی 



  171 (...)خبرتلویزیون از دیدگاه کارشناسان  ارایه الگوی مناسب مدیریت

 
ینـد تولیـد   آ، کـار رسـانه در فر  نیستگیری  مالً قابل اندازهصحت و بهنجار بودن آن کا

 :1نمودار . ]7[بسیار پیچیده خواهد بود
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  های مدیریت حوزه خبر ویژگی.  1نمودار 

  مدیریت خبر تلویزیون مخاطب محوری در
ل ارتبـاط جمعـی بـه اطـالع     یلحظه انبوه خبرها از سوی وسـا  بریم که هر می درجهانی به سر

هـای   از صـافی شـوند،   هـا دریافـت مـی    آنچه تحت عنوان خبر از رسانهاما  .رسد طبان میمخا
. ]4[طرفانـه گـزینش و پـردازش شـوند     تأکید بر این است که خبرهـا بـی   .گذرد مختلف می

خبـر، از بـروز    اندرکاران خبر باید در فرآیند تبدیل شـدن یـک رویـداد بـه     مدیران و دست
های خبرنگاران مشخص و  ما به هر میزان وظایف و مأموریتها جلوگیری کنند، ا جانبداری

صـورت   هـای فـردی جلـوگیری نمایـد، در ایـن      معین باشد و مدیریت خبر از اعمـال سـلیقه  
ینـد رشـد و تنـوع    آبا توجـه بـه فر  از سویی ]. 30[رسد حداقل می عوامل تأثیرگذار برخبر به

لوژی، آمـاج تهـاجم انقـالب    وتدها و م روش ی همدیریت خبر از جنب وسایل ارتباط جمعی،
ای باشد کـه   های تولید و انتشار اخبار باید به گونه شیوه بنابراین، است تکنولوژی قرار گرفته

مایکل شودسون در کتاب خود به نام قـدرت  ]. 25[به هدایت افکار در جهت هدف بینجامد
تواننـد اخبـار را    در جهانی که همه افراد دسترسـی بـه کـامپیوتر دارنـد و مـی      :گوید خبر می

 مخاطبانجمح

 واکنش سریع

آمیختگی 
 کمیت و کیفیت

های  سلیقه
 فردی مخاطبان

سنجش و 
 ارزیابی کیفی

 شتاب فناوری

 تنوع مشاغل
 خبری

رقابت

 حوزه خبرمدیریت 
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دریافت کنند و حتی خبررسانی نمایند، مشروعیت منابع خبری در چنین جهانی اعتبار ندارد 

  ].27[نگاری را اختراع کرد روزنامه دوبارهو در نتیجه باید 
ماند، اما بایـد تغییـر چهـره     ر کرد که مدیریت میبیتوان چنین تع دیدگاه شودسون را می

سازد با تغییراتـی کـه در نـوع     بانی را می دروازه ی هکه بنیان نظری آنچه عبارتی دیگر به. دهد
بـانی را پیشـه    شود و مدیران نوع دیگـری از دروازه  ها پدید آمده است، دچار تغییر می رسانه

انجـام  های مدیریت خبر باید تغییراتی اساسی  در شیوه ،رسد نظر می به]. 20[ خواهند ساخت
مـدیریت   درواقـع . باشـد  بر مبنـای خواسـت و نیـاز مخاطبـان    شود  و آنچه که انجام می شود
باید اصل شـناخت مخاطـب را اصـل    . شود میپذیر  خبر تنها با شناخت مخاطبان آن امکانبر

. محـض نیسـت   ی همخاطـب دیگـر منفعـل و پذیرنـد    ، ارزشمندی در مدیریت خبـر دانسـت  
ین صورت منبع را عـوض  پذیرد که نیازش را تأمین کند، در غیر ا مخاطب زمانی خبر را می

  ].8[رود کند و به سراغ منبع دیگر می می

  مراحل مدیریت خبر تلویزیون
ای در  هـای رسـانه   خبـری وجـود دارد و سـازمان    ی در عصر کنونی رقابتی جدی در عرصـه 
ها و نیازهای مخاطبان و از سوی دیگر در نظر گـرفتن   تالشند از یک سو با توجه به خواسته

 تعددو  رسانی دلیل نوع اطالع ها به رسانه .یابند ها در بازار خبر حضور ها و ضرورت مصلحت
هـای مختلـف مواجـه     مخاطبـان در وضـعیت   یهـا  با واکنش میدان رقابت، در ها تنوع پیام و

  ].19[شوند می
ای از اخبـار متنـوع اسـت کـه براسـاس معیارهـا و        یک بخش خبری تلویزیونی مجموعه

انتخـاب خبـر بـرای بخـش خبـر       .شـوند  ه مـی یـ مخاطبـان ارا های خبری انتخاب و بـه   ارزش
هـا، تنـوع موضـوعی، تنـوع      تلویزیونی براساس معیارهایی از قبیـل تعـدد خبرهـا و گـزارش    

های صوتی و تصویری، اهمیـت،   جغرافیایی، تدوین، جلوه هتصویری، تنوع محتوایی، گستر
  .شود مدت خبرها، زمان پخش و اطالعات سودمند انجام می

درواقـع مـالزم   ، کمتـری دارنـد   انعطـاف در مقایسه با اخبار مطبوعـات   تلویزیونی اخبار
 صدا یـا تصـویر   عناصر در تغییری را های تلویزیونی اجازه هر صحنه در تصویر و صدا بودن
هـای   همین دلیل مدیریت خبر در تلویزیون متفاوت از مدیریت خبر در رسانه به]. 5[دهد نمی

  :اند هدر تلویزیون را چنین برشمرد خبر مراحل مدیریت. مکتوب است
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رویدادها و  های داده آوری اطالعات و در این مرحله کار جمع: 1تولید خبر ی همرحل .  1

   .شود وقایع انجام می
اخبار دریافتی از قسمت تولید، متناسب با وظایف هر یـک از  : 2 پخش خبر ی همرحل .  2

  .]12[شوند  می پخش و تنظیم و تدوین نهایی ،های خبری برای مخاطبان بخش
دوم اخبـار پـردازش شـده     ی هدرمرحلـ . شـوند  اخبار خـام فـراهم مـی    تولید، ی درمرحله

  ]24[ رسد شوند که به اطالع عموم می اصالح و ادغام شده و به محصول کاملی تبدیل می
هـایی   هـا و دشـواری   با این وجود مدیریت خبرتلویزیون بـه دالیـل متعـدد ازپیچیـدگی     

تنوع و تعدد مخاطبان و گوناگونی رویدادها که مدیریت را : ، از جمله]29[ برخوردار است
سازد با اینکه چه رویدادهایی مورد توجه مخاطـب اسـت و از سـویی رسـانه چـه       مواجه می

رسـانی   اش است، باید انتخاب و اطـالع  رویدادهایی را با توجه به هنجارهایی که مورد توجه
چگونگی پخش خبر عادی را مـدیران، سـردبیران و    ی هگیری دربار تصمیم درمجموع. کند

تصـمیم نهـایی را    ،ولی خبرهایی که اهمیت بیشتری دارند. کنند اتخاذ میدبیران پخش خبر 
مدیران باالدستی رسانه و در مواقع حساس و بحرانی با همـاهنگی مراکـز قـدرت خـارج از     

  .گیرند میرسانه 
ن و سـایر نقـاط جهـان را در چـارچوبی     های خبری صداوسیما نیـز خبرهـای ایـرا    بخش
دو وظیفــه بــرای . رســانند بــه اطــالع مخاطبــان مــی) قــانون خــط ومشــی صداوســیما(خــاص
  :های خبری صداوسیما تعریف شده است بخش
کار تهیه خبر شامل فرآیندهای دریافت خبر از منابع داخلی و خارجی : ی اخبار تهیه .  1

  است؛ 
تی پس از بررسی و انتخاب، تنظـیم وپخـش   های دریاف اخبار و گزارش: پخش اخبار .  2

  .]3[شوند  می
بـا بیـان    1371سـازی کـه در سـال     در بولتن ضـوابط و معیارهـای کمـی و کیفـی برنامـه     

های  ی خبری و اصول حاکم بر برنامه های کلی صداوسیما منتشر شد، تعریف برنامه سیاست
ادث، رویـدادهای روز در  هـایی کـه بـه بیـان و انعکـاس حـو       ی برنامه کلیه: خبری اعالم شد

ی جهان و پیامدهای آن بپـردازد و جامعـه را در جریـان تحـوالت سیاسـی، مـذهبی،        گستره

                                                 
1. News Producing 

2. News Broadcasting 
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ــی و    ــادی، ورزش ــاعی، اقتص ــی، اجتم ــی، فرهنگ ــی    ... علم ــری تلق ــه خب ــد، برنام ــرار ده ق

ی ارتباطات  با عنایت به تغییر فضای خبررسانی متأثر از تحوالتی که در عرصه]. 11[شود می
رسد، ارایه الگـوی اجرایـی نیازمنـد شـناخت ترمینولـوژی مناسـبی        نظر می ده است، بهرخ دا

ای چون سیما را فراهم آورد، در این بخـش از   است که امکان انطباق با شرایط حاضر رسانه
  ی تواند نتیجـه  شود که می گیری از نظر کارشناسان، الگویی اجرایی ارایه می پژوهش با بهره

  .ای در بعد مدیریت خبر باشد هریزی رسان برنامه

  شناسی پژوهش روش
ای را برای چارچوب نظـری و   کتابخانه ـ  کارگیری روش اسنادی اقتضائات این پژوهش، به 

دلفـی یکـی   . طلبید روش دلفی را برای دستیابی به الگویی اجرایی در مدیریت خبر سیما می
بایـد باشـد پاسـخ    / توانـد  کـه بـه سـؤال چـه مـی      های کسب دانـش گروهـی اسـت    از روش

ی موضوعی معـین   در این روش به موضع و توافق گروهی از متخصصان درباره]. 1[دهد می
شود و ترکیبی از بحث گروهی با تکنیک مصاحبه است، به این ترتیب که پـس   پرداخته می

ها را در قالب یک پرسشنامه در اختیار افراد انتخاب شـده کـه    از تعیین اهداف پژوهش، آن
گذارند سپس بـرای طراحـی سـؤاالت و تجزیـه و تحلیـل       هستند، می ضوع متخصص در مو
در ایـن پـژوهش ایـن    ]. 13[شـود  تشکیل می) یک تا ده نفر(ها، گروه متخصصان دلفی پاسخ

  .تشکیل شد) پژوهشگر و دو نفر آشنا به موضوع(از سه نفر  تیم دلفی
انـد و   یزیون تشـکیل داده ی خبر تلو ی آماری پژوهش حاضر را،کارشناسان حوزه جامعه

جا که متخصص دلفی باید دانش کافی در موضوع پژوهش داشـته باشـد تـا در بحـث      از آن
نفر که بایـد از دو ویژگـی برخـوردار     21درگیر و بر فرآیند تأثیر بگذارد، درمجموع تعداد 

ر نخست؛ بـا موضـوع آشـنا بـوده و در ثـانی؛ سـابقه کـارده سـال بـه بـاال را در خبـ           ( باشند؛ 
از ایـن  . گیـری غیراحتمـالی هدفمنـد انتخـاب شـدند      صورت نمونه به) تلویزیون داشته باشند

گیـری هدفمنـد    در نمونه. نفر با پژوهشگر و تیم راهبری پژوهش همکاری کردند 14تعداد، 
ی پژوهش و بـرای   ی جامعه این فرض استوار است که دانش پژوهشگر یاگروه دلفی درباره

  ].18[مونه قابل استفاده استدستچین کردن اعضای ن
مراحل اجرایی پژوهش شامل انتخـاب کارشناسـان، تنظـیم پرسشـنامه، تحلیـل، تکـرار،       

ه اسـت کـه   پرسشـنام ابزارگـردآوری اطالعـات،   . گیری براسـاس اجمـاع بـوده اسـت     نتیجه
پس از انجام مطالعـات اولیـه، پرسشـنامه    . شددر سه مرحله انجام صورت مصاحبه تنظیم و  به
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. اول تهیه و برای اطمینان از اعتبار پرسشنامه از نظرات پنج نفر از استادان بهره برده شـد دور 

هـای طراحـی    های دو نفره با کارشناسان و در چـارچوب پرسـش   در دور اول دلفی مصاحبه
هـای ارایـه شـده بـرای هـر پرسـش        ها به ارزیابی پاسخ پس از اتمام مصاحبه. شده انجام شد
عنـوان   هـایی بـه   های هریک از کارشناسان در مورد هرپرسش، گویه بتاز صح. پرداخته شد

گیـری پرسشـنامه سـاختار یافتـه دور      ها مبنای شکل پاسخ اصلی استخراج شدند، همین گویه
  . دوم و سوم دلفی بود

در . سؤال است که به روش مصاحبه پرسـیده شـدند   16ی اول شامل  ی مرحله پرسشنامه
هــای دور قبــل پرسشــنامه ســاختار یافتــه طراحــی و از   دور دوم و ســوم بــا اســتفاده از یافتــه

کارشناسان خواسته شد، در هر سؤال به انتخاب یک گویه بپردازند و پاسخ خود را با توجـه  
هـای   ضریبی است که با توجه به تعدادگویـه ضریب اولویت، . به ضریب اولویت ارایه دهند

امتیـاز،   16گویه دارد، اولویـت اول  4طور مثال در یک سؤال که  به. شود هر سؤال تعیین می
عبـارت دیگـر اگـر     به. امتیاز دارد 4و اولویت چهارم  8امتیاز، اولویت سوم  12اولویت دوم 

نفر الویت  2عنوان اولویت دوم، نفر به 5عنوان اولویت اول، توسط  نفر به 4یک گویه توسط 
در مجمـوع  . شـود  مـی  152نفر اولویت چهارم انتخاب شده باشد، امتیاز آن برابر بـا   3سوم و

  . بندی قرار گرفتند اند، مبنای اولویت های هر سؤال محاسبه شده امتیازهایی که برای گویه
آذر تـا اسـفند    زمان انجام روش دلفـی درمقطـع زمـانی    باید اشاره کرد، در این پژوهش

  .بود) ماه 3به مدت ( 1387
ترین نتایج که حاصل این فرآیند است، در قالب سه اجماع که بـه طراحـی الگـوی     مهم

  . توان از آن به مدل سه گام نام برد، آمده است اجرایی منجر شد و می

  های اصلی پژوهش یافته
تـرین منبـع کسـب خبـر      مهمتوان ادعا کرد، در جهان امروز  ای است که می تلویزیون وسیله

ها نفـر اخبـار مـورد نظـر خـود را از طریـق تلویزیـون         روزانه میلیون. برای افراد جامعه است
در کشور ما نیز این اهمیت وجود دارد و بسیاری اخبار مـورد نظرخـودرا از   . کنند کسب می

کـه   آیـد  از نتایج اصلی ایـن پـژوهش نیـز بـر مـی     . آورند دست می های خبری سیما به بخش
ترین نتـایج پـژوهش عبارتنـد     مهم. های خبری سیما تأکید دارند کارشناسان براهمیت بخش

   :از
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ها، مشخص شده است کـه   اول روش دلفی و محوریابی پاسخ ی پس از اتمام مرحله -1

هایی که در این مرحله در  سؤال. داکثری وجود داردنظر ح هایی اتفاق بر چه عناصر و مؤلفه
  )1جدول (: ق حداکثری وجود داشت عبارتند ازهاتواف پاسخ آن

  برآیند اجماع نظرات کارشناسان در مرحله اول. 1جدول 
  محورهای مورد اجماع  سؤال

 رسانی ـ کارکرد احساس تعلق به اجتماعکارکرد خبری و اطالع  ترین کارکرد تلویزیون؟ مهم

عوامل مؤثر بر افزایش اعتبار خبر تلویزیون 
  چیست؟

ها، توجـه بـه نیازهـای مـردم در حـد مصـالح او، تبلـور عقایـد         ی واقعیتدهدهنانتقال
های مهم اجتماعی، افزایش مقبولیت، راوی صادقانه رویدادها، عدم تنـاقض در   گروه
  ای روز بودن اخبار، عملکرد حرفهها، بهپیام

عوامل مؤثر بر افزایش اعتماد به خبر 
  چیست؟) سیما(تلویزیون 

اعتبار، توجـه بـه رویـدادها از زوایـای مختلـف، دوری از مبالغـه و       طرفی، افزایشبی
گــویی، دوری از تحریــف و  اغــراق، شــناخت تمــایالت مخاطبــان، دوری از تنــاقض

  سانسور، اعتبار منبع، انعکاس دقیق وقایع

عوامل مؤثر بر قطب خبری شدن تلویزیون 
  چیست؟

خورداری از کادر مسـلط  های خبری، بر جلب توجه مخاطبان، ایجاد رقابت در بخش
جـای مصـرف، اسـتقالل     ای، افزایش سرعت در انتشار اخبار، افزایش تولید به و حرفه

  ی خبر، افزایش اعتماد و باور به خبر رسانه، تعادل در چینش اخباررسانه در حوزه

جایگاه خبر سیما در میدان رقابت چگونه 
  است؟

پـایین بـودن میـزان اعتمـاد و مقبولیـت       ها، افزایش اعتباردیگررسانه:متوسط به دالیل
  اجتماعی خبر تلویزیون

  گری ای سطح پوشش زیاد، قابلیت حرفه: باال به دالیل

نظر دارنـد کـه توجـه بـه      دهد، کارشناسان بر محورهایی اتفاق نتایج این جدول نشان می
د، شـو  های خبری افزوده، موجب افزایش اعتمـاد مخاطـب بـه خبـر مـی      ها براعتبار بخش آن

کند و در میدان رقابت به جایگـاهی مناسـب    تلویزیون را به قطب خبری درجامعه تبدیل می
 . دهد سوق می

دهـد؛ نخسـت،    کارشناسان درخصوص عملکرد مدیریت خبر سیما نشان می ارزیابی -2
ی زیادی وجـود دارد کـه بایـد     در خبررسانی سیما، بین وضع موجود و وضع مطلوب فاصله

رسـانی صـحیح، کـافی و     های اجرایـی، رسـالت اخبـار سـیما را در اطـالع      با تدوین سیاست
هنگام تحقق بخشید و از سطح فعلی کـه در آن امکانـات تکنولـوژیکی و نیـروی انسـانی       به

پذیر وجود دارد، به سطحی رساند کـه بـا تولیـد و انتشـار انـواع اطالعـات،        نوآور و معرفت
های رسیدن به چنـین   در ثانی زمینه. شناخته شود ای مطلوب و دارای مزیت رقابتی باال رسانه

ــه  ــتراتژی مرحل ــین اس ــوقعیتی تعی ــه م ــه ای اســت، ب ــوان   گون ای کــه در مراحــل مختلــف بت
  . ای وضع کرد هایی جدید و به دور از اعمال نظرهای سلیقه سیاست
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. از دیگر نتایج دور دوم بررسی، تعیـین متغیرهـای اثرگـذار بـر الگـوی اجرایـی بـود        -3
متغیر را شامل  7فق حداکثری کارشناسان در تعیین متغیرهای اثرگذار بر الگوی مدیریت توا
کارشناسان این پژوهش معتقد هستند، انتخـاب هـر نـوع الگـوی مـدیریتی نیازمنـد       . شود می

ای چـون سـیما را در انجـام مـدیریت یـاری       متغیر است که مـدیریت خبـر رسـانه    7توجه به 
  .کند می

  ): 2نمودار( رفته از توافق حداکثری کارشناسان عبارتند از این متغیرها برگ 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  متغیرهای اثرگذار بر الگوی اجرایی مدیریت خبر سیما.  2نمودار 

با پذیرش این متغیرها، اهداف کالن خبررسـانی و دسـتیابی بـه الگـوی اجرایـی کـه بـر        
  : شود پذیر می محوریت جایگاه مخاطب استوار باشد، امکان

  .مورد پذیرش مدیران باشد  عنوان کارکرد اصلی رسانه خبررسانی به )الف
  .اهداف خبررسانی در مسیر تأمین نیازهای خبری جامعه باشد )ب
های نیروی انسانی،  در اختیارداشتن امکانات و توانایی(ها  توجه به امکانات و محدودیت )ج

جـود نیـاورد، نشـان ازعـدم     و که تأثیری مطلوب در وضعیت خبری رسانه بـه  درصورتی
  ).ریزی است ی برنامه توانایی مدیریت درحوزه

 »خبررسانی«کارکرد اصلی

 نیازهای مردم

 هادیتامکانات و محدو

الگوی اجرایی های مدیریتینقش
 بمطلو

متغیرهای 
 تأثیرگذار

 مطلوبیت

 سرعت در انتشار

 بازخورد و نظارت
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ی نوع خبر، چگونگی تولید و توزیـع اخبـار و    های مدیریتی خبرکه درباره توجه به نقش )د

 .کنند رسانی، اعمال مدیریت می آثار مورد نظر از اطالع
  ). تدقت، سرعت، جامعیت و صح( های خبررسانی مطلوب توجه به ویژگی )ه
هـای خبـری محسـوب     سرعت در انتشار اخبار، ویژگی تازگی راکه اصل مهم در رقابت) و

  .دهد شود، نشان می می
  .کاهد ها می توجه به بازخوردها و نظارت پس از پخش، از ضعف )ز

های مدیریت خبر سیما  در دور سوم روش دلفی، از کارشناسان در خصوص ویژگی -4
ی اول بایـد جسـارت تغییـر در بسـیاری از      دهد، در وهلـه  میسؤال شد، اجماع نظرات نشان 

ی مدیریتی باال بـه   ی خبر، رابطه تغییر در ساختار سطوح مدیریتی حوزه. ساختارها پدید آید
کاهد، کیفیت و کمیت تولیـد خبـر    پایین را کاهش داده و از اعمال نظرهای بیش از حد می

ی تولید و  همچنین حوزه. سازد پذیر می مکانهای خبری را ا را افزایش داده و تحقق سیاست
  .نشر خبر باید در یک مدیریت واحد متجلی شود

از دیگر نتایج دور سوم روش دلفی این بود که کارشناسان در پاسخ به ایـن پرسـش    -5
که مدیریت خبر در سیما چگونه باید باشد، معتقد بودند، مدیریت خبـر سـیمای جمهـوری    

تحـت نظـر مـدیریتی    » توزیع پیام«و » تولید پیام«، »تعیین پیام«ه حوزه اسالمی ایران باید از س
دهی الگوی اجرایـی در نظـر بگیـریم،     اگر این توافق را فرآیند شکل. واحد برخوردار باشد

شـود و صـورت    گـذاری مـدیریت خبـر محسـوب مـی      تـرین بخـش سیاسـت    تعیین از اصلی
هاسـت کـه    گیـری  هـا و تصـمیم   یافتن سیاستتولید، امر فعلیت . یابد ای می عملیاتی و رسانه
آخـرین مرحلـه از مـدیریت خبـر، توزیـع آن      . های خبر تحقق خواهد یافت توسط تحریریه

ترین ترتیب و  ترین زمان، بهترین و مناسب است که هدف از آن باید یافتن بهترین و مناسب
ین میـزان  منظـور تحقـق بیشـتر    ترین شرایط مخاطـب بـرای پخـش خبـر بـه      بهترین و مناسب
 . اثرگذاری باشد

  :همچنین کارشناسان بر وظایف هر سه حوزه به این شرح اجماع داشتند
  یابی، تشخیص، انتخاب؛ سوژه: مرحله تعیین )الف
  های کاری، مهندسی مجدد؛ ریزی، مهندسی اولیه، گروه برنامه: مرحله تولید )ب
  .مهندسی نهایی، تدوین و پخش: مرحله توزیع )ج

  )3نمودار : (توان در شمای ترسیمی زیر نشان داد ا میاین اجماع ر
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در ایـن گـام بـا توجـه بـه اینکـه یکـی از موضـوعات اصـلی در گفتمـان            :تعیین پیـام ) الف

دموکراســی مشــارکتی، حــق مــردم در دسترســی بــه اطالعــات و اخبــار اســت، محورهــا و  
  :مراحل گام اول عبارتند از. های تعیین پیام موردتوجه است اولویت

یـابی خبـری براسـاس آنچـه کـه از منـابع متعـدد دریافـت          سوژه: یابی ی سوژه مرحله .  1
اند و یـا اتفـاق افتـاده و یـا در آینـده اتفـاق        اند و رویدادهایی که در حال وقوع شده
  .شوند افتند، براساس نیازهای واقعی جامعه، شناسایی می می

هـای مختلـف شناسـایی     های متعدد خبری که بـه شـیوه   بین سوژه: ی تشخیص مرحله .  2
تـوان از   در این مرحلـه مـی  . هایی وجود دارد شوند، از لحاظ اهمیت ذاتی تفاوت می

ی سـوم نزدیـک    ها را تشخیص داده و بـه مرحلـه   ترین آن های متعدد، مهم بین سوژه
  .کرد

انـد،   های مهم کـه درمرحلـه دوم تشـخیص داده شـده     از بین سوژه: ی انتخاب مرحله .  3
ی تولیـد   اهمیت بیشتری برخوردارنـد، انتخـاب کـرده و بـه حـوزه      هایی را که از آن

  .کنند معرفی می) گام دوم(
. شـود و تولیـد آن نیازمنـد عناصـر مختلفـی اسـت       خبرکاالیی است که تولید می :تولید )ب

  :مراحل اجرایی گام دوم عبارتند از
نی و غیرقابل بی ی موضوعات قابل پیش تولید خبر در دو دسته: ریزی تولید خبر برنامه .  1

هایی که کمبـود   در هر حال در تولید اخبار و گزارش. شود ریزی می بینی برنامه پیش
ریزی دقیق و همه جانبه است، خبرنگـار بخشـی از تصـمیمات را     وقت مانع از برنامه
  .سپارد کند و مهندسی نهایی را به سردبیر خبر می شخصاً اتخاذ می

یی خبر موجب شده که هـر خبـر بـه طراحـی     ساختار شکلی و محتوا: مهندسی اولیه .  2
انـدرکارخبر در پرداخـت موضـوع و     نقـش عوامـل دسـت   . ای نیاز داشته باشـد  ویژه

  . محتوا وشکل دادن ساختار آن بسیار با اهمیت است
ی رویـدادها   های کار خبر، نیروی عملیاتی خبر در صـحنه  گروه: های کار خبر گروه .  3

  .عهده خواهند داشت ات خبر را برآوری اطالع هستند و کار تهیه و جمع
ی ترتیب و محتـوای خبـر    ها اصالح و درباره در این مرحله مغایرت: مهندسی مجدد .  4

در این مرحله ممکن اسـت بـا هـدف افـزایش کیفیـت خبـر،       . شود گیری می تصمیم
  .تغییراتی در محتوا یا ساختار خبر ایجاد شود
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ارایه و توزیع خبـر هماننـد   . بری استی کارخ پخش خبرآخرین حلقه از زنجیره :توزیع )ج

در ایـن گـام   . گـذارد  ها و سازوکارهای تولید، در نوع ارتباط آن با مـردم تـأثیر مـی    سیاست
های روایت، ترتیب خبر، تفکیک اخبار به لحاظ موضـوعی و زیبـایی اهمیـت     توجه به شیوه

  :مراحل گام سوم عبارتند از. یابد می
زبینی و اصالح اولیه قرار گرفـت، در ایـن مرحلـه    خبری که مورد با: مهندسی نهایی .  1

های  گیرد تا تدوین اصلی مطابق با سیاست توسط سردبیر مورد بازبینی نهایی قرار می
  . پخش انجام شود

ها و استفاده از تصاویر، در این  ها، مدت و ترتیب آن تعیین نماها، صحنه: تدوین خبر .  2
افتـد، بـازآفرینی موضـوع براسـاس      ق میدر واقع آنچه که اتفا. شود مرحله انجام می

  .شود داستان یا سناریوی برنامه خبری است که در اطاق تدوین انجام می
ی آخـرین مرحلـه    انـد، آمـاده   اخبـاری کـه مراحـل قبلـی را طـی کـرده      : پخش خبر .  3

ی محصول را برعهـده   کننده سردبیران پخش، نقش توزیع. هستند) انعکاس به مردم(
  .ی آن هستند کننده مصرف دارند و مخاطبان خبر

  های الگو قابلیت
بـانی موجـب    رسد در این الگو، کاهش سطوح مدیریتی و در واقع کـاهش دروازه  نظر می به

کند تا تصمیمات  شود و از سویی کمک می سرعت بخشیدن به روند تولید و پخش خبر می
  .ای واحد و با اطالعات بیشتر اتخاذ شود مطابق با شرایط و ازحوزه

های این الگو کـه موجـب ارتقـای کمـی و کیفـی تولیـد و پخـش خبـر          دیگر قابلیت از
هاست که تولیـد اخبـار را بـه سـمتی      شود، توجه به نیازهای واقعی جامعه در تعیین سوژه می

در الگوی ارایه شده، مدیریت خبر همانند . دهد که مورد توجه مخاطبان قرار گیرد سوق می
کند و خبرنگاران، دبیران و سـردبیران را از   پیوسته عمل می هم یک کل منسجم با اجزای به

قابلیت دیگر این الگو، جریان ارتباطی . سازد اختیارات و آزادی عمل بیشتری برخوردار می
هـای   در سه گام مطـرح شـده گـروه   . افقی بین دبیران، سردبیران، مدیران و خبرنگاران است

ورداری از مـدیریتی واحـد، از بیشـترین ارتبـاط بـا      دلیـل برخـ   تعیین، تولید و انتشار اخبار بـه 
های خبـری   در واقع، حوزه. کنند یکدیگر برخوردارند و در تصمیمات نقش کلیدی ایفا می

هـای خبـر، نیازمنـد سـرعت عمـل در اجـرای        رسانه به دلیل ماهیت وظایف خود و ویژگـی 
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، گـردآوری  هـای خبـری   ها و اتخاذ تصمیمات مختلـف در خصـوص انتخـاب سـوژه     برنامه

ضـمن آنکـه   . اسـت ... اطالعات خبری، شناسایی درجه اعتبار منابع خبری، ویرایش خبـر و  
. طـور مـنظم اجـرا شـود     ضرورت دارد تا اخبار از صحت برخوردار باشد و فرآیند تولید بـه 

گانـه اسـت و سـیمای     هـای ایـن الگـو توجـه بـه بـازخور پیـام در مراحـل ده         ازدیگر ویژگی
کننـد، توجـه    رویکرد مخاطب محوری به آنچه کـه مخاطبـان بیـان مـی     جمهوری اسالمی با

ی  هـای مخاطبـان را در در سـه گـام و ده مرحلـه      ای، دیدگاه کرده و با تجزیه وتحلیل حرفه
ها بـه بـازخور پیـام،آن هـا را      توجه رسانه. کنند های خود لحاظ می ریزی گفته شده در برنامه

که واکنش شدید مخاطب نسبت به پیـام رسـانه اسـت،    در برابر عمل وارونه و اثر بومرانگ 
  .دارد مصون می

  گیری و پیشنهادها نتیجه
  دهد؛  محورهای مورد اجماع نشان می

ها، کارکرد خبری و ایجاد احساس تعلق اجتماعی مخاطـب   ترین کارکرد رسانه مهم .  1
  .به جامعه است

مدیریت خبر بایـد بـه    اند که در عوامل مؤثر بر افزایش اعتبار رسانه، عوامل متعددی .  2
ها باشند، به نیازهای مردم توجه شود، راوی  ی واقعیت انتقال دهنده: ها توجه شود آن

  .ای برخوردار باشد روز باشد و از عملکرد حرفه ی رویدادها باشند، اخبار به صادقانه
طرفـی و عـدم    یابد که اخبار رسـانه از بـی   اعتماد مخاطب به رسانه زمانی افزایش می .  3

  . گویی برخوردار باشد لغه، اغراق و تناقضمبا
از نظر کارشناسان، برخی عوامل مؤثر بر تبدیل سیما به قطب خبری جامعـه عبارتنـد    .  4

های خبری با هدف افزایش کیفی اخبار و افزایش سرعت  ایجاد رقابت در بخش: از
  .در انتشار خبر

خبـری از سـطح   در میـدان رقابـت   ) سیمای جمهوری اسالمی ایـران (خبر تلویزیون  .  5
  .باالیی برخوردار نیست

ای باشد که رسـانه   گونه به اعتقاد کارشناسان، عملکرد مدیریت خبر تلویزیون باید به .  6
را به محور اصلی دریافت خبر توسط مخاطب تبدیل کند و موجب اعتبـار رسـانه و   

 بنابراین، برای رسیدن به وضعیتی مطلوب در خبررسـانی . افزایش اعتماد به آن باشد
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طرفـی را لمـس کـرده و بـه خبـر رسـانه        باید مدیریتی را اعمال کند که مخاطب بی

  .اعتماد پیدا کند
بنـابراین،  . های رقیب را داشـته باشـد   سیما باید در میدان خبری، توان رقابت با رسانه .  7

مدیران خبر سیما باید در فضای رقابتی که وجود دارد در همگامی بـا میـل و عالقـه    
  . ها منزوی نشوند ای عمل کنند که از سوی آن گونه مخاطبان به

ی خبر سیما نوعی استقالل پدیـد آورنـد، ایـن اسـتقالل      مدیران خبر باید برای حوزه .  8
همچنـین  . شـود  های مختلف خبری در جذب مخاطبان بیشتر مـی  باعث رقابت بخش

ته گرا بودن رسـانه برجسـ   ای عمل نماید که مردم گونه مدیریت خبر تلویزیون باید به
. شـود، دسـت یابـد    شود تا از این طریق به آنچه کـه مقبولیـت اجتمـاعی نامیـده مـی     

که این مقبولیت حاصل شده است، رسانه در میدان رقابت از جایگاه مطلـوبی   زمانی
  .شود برخوردار می

  : شود اندرکاران خبر سیما باتوجه به نتایج گفته شده دو پیشنهاد نیز مطرح می برای دست
مدیریت خبـر تلویزیـون بایـد در صـدد تعیـین الگوهـایی باشـد کـه موجـب           اول اینکه؛

ی  دوم اینکـه؛ تفکیـک دو حـوزه   . بخشی و جذابیت در تهیه، تولید و پخش خبـر شـود   تنوع
اندرکاران تولید و پخش را که هر یـک اختیـارات خاصـی     تولید و پخش خبر، تقابل دست

هـا در هـر دو    هـا و سـلیقه   اخـتالف نگـرش  در واقـع  . آورد وجـود مـی   اند، به برای خود قائل
ی پخـش از انتشـار بعضـی     گیرنـدگان حـوزه   شـود کـه تصـمیم    ی مدیریتی باعث مـی  حوزه

  . شود در چنین وضعیتی آنچه که تولید، دپومی. تولیدات اجتناب ورزند
ها، به مدیریت خبرکمک کندکه به جایگـاهی   امید که توجه به نتایج حاصل از پژوهش

  .ی خبررسانی دست یابند مناسب درعرصه
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