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چکیده
رقابت دائم رسانه ها در حوزه های فنی، تولید، پخش و محدودیت منابع، باعث شده مباحث مربوط به مدیریت 
مباحث مالی و سرمایه ای، در سازمان رسانه ای از اهمیت بیشتری برخوردار باشد. اتاق های خبر، به عنوان قلب 
تپنده رسانه ها به شدت تحت تأثیر عوامل مختلف برون و درون شبکه ای هستند. در این مقاله موضوع مالی و 
سرمایه ای به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار درون سازمانی؛ بر کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون در اتاق خبر بررسی 
می شود. هدف مقاله، شناخت جایگاه منابع مالی و سرمایه ای در ساختار کلی سازمان خبر و ارائة پاسخی روشن 
به میزان نقش و رابطة این متغیر با کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون است. پژوهش با استفاده از روش پیمایش و 
توزیع پرسشنامة پژوهشگرساخته انجام شد. جامعة آماری آن 530 نفر و نمونة آماری آن را 112 نفر از کارکنان 
خبرگزاری صداوسیما تشکیل می دهند. بر اساس یافته ها، متغیر منابع مالی و سرمایه ای با ابعاد بودجه، تجهیزات، 
خدمات، عوامل فیزیکی و محیطی در اخبار تلویزیون نقش ایفا می کنند. نتایج این پژوهش، با تبیین نقش برجستة 
ابعاد تجهیزات )3/3( و بودجه )3/04( بر کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون، ضرورت توجه مدیران رسانه، به تأمین 

منابع مالی سازمان و تجهیز اتاق های خبر  به امکانات و فناوری های نوین را بیش  از پیش آشکار می سازد.

کلیدواژه: خبر، اتاق خبر، منابع مالی و سرمایه ای، کمیت و کیفیت خبر، نظریة سیستم ها، اقتصاد 
رسانه.
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مقدمه 
با گذشت زمان، رشد تحوالت فناورانه شتاب بیشتری گرفت، به طوری که در حال حاضر، زمان 
گردش فناوری در سطح جهانی به یک سال رسیده است )نیکو اقبال، 1396(. نقش فناوری های 
نوین ارتباطی در سازمان های امروزی به اندازه ای پررنگ است که بسیاری از نظریه پردازان، به 
مدیران و تصمیم گیرندگان سازمان ها توصیه می کنند، در جهت گیری های آتی خود، راهبردهای 

مرتبط با این فناوری ها را اتخاذ کنند. )تربن و همکاران، 2013(
 انقالب در حوزة فناوری های  ارتباطی، ساختارهای شبکه های پخش و بنگاه های رسانه ای 
را در معرض تغییر و دگرگونی دائم قرار داده  است. برخورداری از فناوری  دیجیتال »شیوه های 
سنّتی مدیریتی و ارتباطاتی را متحول ساخته  اند« )خواجه زاده، 1993(، اتاق های خبر را متحول و 
 زمینة ظهور واحدهای جدیدی به نام “اتاق خبر دیجیتال” )Newsroom( را فراهم کرده اند. پاول
یاد می کند  یکپارچه”  تلویزیونی  اتاق خبر   “ به  عنوان  تغییرات  این  از   )Powell Peter, 1998(

)اعزازی، 1386(. به اعتقاد کوهن اتاق خبر یکپارچه، ریشه در دگرگونی رسانه ای دارد. در این 
ظرفیت های  فراخور  به  و  می نوردند  در  را  وظایف  و  ساختار  سنّتی  مرزهای  رسانه ها  اندیشه، 
انسانی خود، رسانه ای جدید بر مبنای رسانة قدیم خلق می کنند )لمن و کوهن، 2004(. اتاق خبر 
مکانی است مجهز به سیستم یکپارچة عملیاتی و اطالعاتی مکانیزه که با بهره گیری از سه عنصر 
انسانی، کـار تولید و پـخش اخبـار را بـرعهده دارد. نیـروی   کلیدی نـرم افزار، سخت افزار و 
)نامور، 1388 :11(. به کارگیری فناوری دیجیتال به  ارتقاء میزان تعامل رسانه ها با مردم، افزایش 
سرعت عمل و کاهش میزان خطای کاربران، کاهش هزینه های تولید و افزایش فزایندة قدرت 
انتخاب و گزینشگری مخاطبان در اتاق خبر کمک شایانی کرده است. شاید بتوان »مهم ترین مزیت 
فناوری دیجیتال را فراهم کردن امکان انتشار محصوالت رسانه ای در سطح بسیار وسیع و حذف 

دشواری های توزیع برشمرد«. )خواجه زاده، 1393( 
تحوالت صرفه جویانة فناوری  و استفاده از ماشین آالت جدید، موجب کاهش قابل توجه 
هزینه های جاری در حدی شده است که فناوری های قدیمی تر، به سرعت از نظر اقتصادی مستهلک 
شده؛ لذا  قیمت فروش آنها به مبالغ ناچیز، حتی زیر یک دهم قیمت های اولیه تنزل پیدا می کند 
)نیکو اقبال، 1396(. همین امر، رقابت بی وقفه و نامحدود رسانه  ها و مواجهة آنها با چالشی تحت 
عنوان محدودیت منابع، زمینة تلفیق و تفکیک بنگاه های رسانه و پخش را در قالب مدل های عمودی 
)Vertical expansion( افقی )Horizental expansion( و قطری )Digonal expansion( به  عنوان 

امری راهبردی بیش  از پیش فراهم کرده  است. رقابت رسانه ها در سه حوزة توسعة فنی وسایل 
تولید و پخش، تنوع و تعدد تولیدات فرهنگی و گسترش حوزة جغرافیایی مخاطبان هدف، سبب 
شده است تا موضوع اقتصاد رسانه، به ویژه صرفة مقیاس و تنوع در حوزة مباحث مالی و سرمایه ای 
برای سازمان های رسانه ای از اهمیت بیشتری برخوردار باشد )گیلیان، 1390: 33(. در این زمینه 
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لیپسی)Lipcey( معتقد است »انقالب ارتباطات باعث بین المللی شدن رقابت در اکثر صنایع شده 
است. بازارهای ملی دیگر به وسیلة هزینه های باالی حمل و ارتباطات یا بی خبری بنگاه های خارجی 
حفاظت نمی شوند ... رقابت جهانی، رقابت بسیار شدیدی است و بنگاه ها باید برای بقای خود از 
سرعت عمل باالیی برخوردار باشند« )Lipcey, 1995: 258(. این شرایط باعث شده رسانه  ها، اعم 
از دولتی و غیردولتی از نظر مالی به شدت تحت تأثیر بازار و اقتصاد جامعه باشند. سرعت تحول 
برنامه ها، در حوزه های مختلف فرهنگی و اقتصادی به کمک فناوری های ارتباطی، رشد غیر قابل 
تصوری را در حوزه های مختلف زندگی و در سطح جهانی رقم زده است. این موضوع باعث شده 
است تا ضرورت دگرگونی در ساختار های قدیمی سازمان های رسانه ای بیش از پیش آشکار شود.
 برای درک چگونگی نقش و تأثیر منابع مالی و سرمایه ای، در تولیدات اتاق خبر، کافی است 
نگاهی گذرا به ساختار شکلی تحول  یافتة استودیوهای پخش شبکه های خبری نظیر فرانس24، 
بی بی سی و سی ان ان، پرس تی وی به ویژه شبکة یک داشته باشیم. به کارگیری تکنیک های دیجیتالی 
در تولید و پساتولید اخبار در اتاق های خبر، این امکان را برای حوزه های تولیدی و خبری رادیو 
و تلویزیون فراهم می آورد، تا با ایجاد تحول در فرایند تولید کمی و کیفی اخبار، نظیر مدت و 
تعداد برنامه، قالب و ساختار برنامه، افزایش کانال های ارتباطی با مخاطب، استفاده از هنر گرافیک 
و افزایش مداوم کیفیت تصاویر دریافتی و ارائة برنامه های ویژه با استفاده از تصاویر چندبعدی، 
از بازار رقابت در سپهر رسانه ای عقب نمانند. از سویی، به کارگیری تجهیزات جدید، دومین وجه 
غالب در منابع سرمایه ای است که قابلیت های کم نظیری را برای رسانه ها فراهم کرده است. همچنین 
امکان ذخیره سازی نامحدود داده ها، دسترسی مخاطب به آرشیو، بسته بندی و تحویل اطالعات 
در زمان کمتر و با کارایی بیشتر باعث شده تا رسانه ها با ارائة خدمات ویژه به مخاطبان فعال، در 
جلب رضایت و اعتماد و تشویق آنها به تماشای شبکة مورد نظر موفق عمل کنند. مخاطبان در 
مواجهه با بسته، بخش، بولتن و یا مجموعة خبري که محصول دست پخت سردبیران خبر است، 
با مجموعه اي از اخبار متفاوت مواجه هستند؛ که فرایند شکل گیری آن از ایده تا پخش در اتاق 
خبر صورت می گیرد. فعالیت در اتاق خبر به منزلة یک سازمان متأثر از عامل های درون سازمانی و 
برون سازمانی است. به اعتقاد کارشناسان اتاق های خبر یکی از بخش های مهم و پیچیدة سازمان های 
امور خبر، که عمومًا خبرنگار  افراد خالق و ورزیده در  از  تعدادی  به وسیلة  خبری است که 
نامیده می شوند، اداره شود. اصوالً هیچ رسانه ای، بدون به کارگیری سطح مشخصی از خالقیت در 
تولیدهای خود نمی تواند موفق شود. در این زمینه زافیر)Zafir, 2008( معتقد است، در ابتدایی ترین 
سطح، سازمان های رسانه ای تالش می کنند از طریق شناسایی و به کارگیری افراد خالق به مدیریت 

خالقیت بپردازند. )صلواتیان، 1395(
در تأیید مطالب پیش گفته، یافته های این تحقیق نشان داد، عوامل متعددی در فرایند تولید و 
پخش اخبار تلویزیون نقش دارند، که این نقش آفرینی یکسان نیست و متناسب با شرایط بیرونی 
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و داخلی سازمان رسانه تغییر می کند. اتخاذ درست سیاست های مالی و مدیریت هزینه، بر اساس 
صرفه و صالح سازمان، در تأمین به موقع تجهیزات مورد نیاز، توسعة طرح های خدماتی و رفاهی 
و فراهم کردن شرایط مناسب در محیط فیزیکی کار چهار بُعد از عوامل مالی و سرمایه ای، همچنین 
برخورداری از مدیریت “خالقیت به عنوان یک منبع ارزشمند در صنایع رسانه ای” )همان( در 
عملکرد کارکنان اتاق خبر و کمیت و کیفیت اخبار نقش دارد. بررسی ها در حوزة تجربة شبکه های 
تلویزیونی نشان می دهد تخصیص بودجه و به کارگیری تجهیزات مدرن در میزان، شیوه، کیفیت 
تولید و افزایش مخاطب نقش دارد؛ اگرچه برخی مطالعات این موضوع را به طور کامل تأیید 
نیست  قادر  به تنهایی  فنـاورانه،  و  فیزیـکی  ساختارهای  بر  تأکید  یافته ها،  بـراساس  نمی کنند. 
تلویزیون  دیجیتال  کند. سرویس هـای خبری  ایـجاد  پیـام  محتـوای  کیفیت  در  تغییر شگرفـی 
اعزازی  از  نقل  به  ))Swedian TV )STV( سال1999، )کریستین سن 2000  سوئد، اس تی وی 
 1386( و پخش کننده های رادیو و تلویزیونی بزرگ تر مانند بی بی سی بنگاه سخن پراکنی بریتانیا
))British Broadcasting Corporation (BBC( و آی تی ان در سال 1998 )کاتل، 1999(، راه اندازی 

شدند. شبکة خبری سی ان ان ))Cable News Network (CNN(، شبکة تلویزیونی کابلی، نیز در 
سال 1999 تجهیزات آنالوگ ادارات مرکزی خود را، در ایالت آتالنتا با سیستم های دیجیتال عوض 
کرد )سولیوان 1999، به نقل از اعزازی، 1386(.  اما کامل ترین شبکة دیجیتال به شبکه تجاری “ تل 5” 
)Tele 5( اسپانیا تعلق دارد که در آگوست 1998 راه اندازی شد. در سال 1997، شبکه های تلویزیونی 

تل 5 و “ آنتنا Antena 4( 4( ” اسپانیا تبدیل فناوری از آنالوگ به دیجیتال را، با صرف هزینه ای بالغ  
بر 6میلیون یورو، آغاز کردند. هدف آنها سرعت بخشیدن و مقرون  به صرفه کردن عملیات خبری 
بود و انتظار می رفت این سرمایه گذاری باعث افزایش تعداد خبرهای تولیدی شود؛ اما نظرسنجی ها 
نشان داد فقط 11/6 درصد خبرنگاران این دو شبکة اسپانیا بر این باورند که با اجرای این برنامه 

تغییرات چشم گیری در محتوای اخبار ایجاد شده است. )اعزازی، 1386(
به کارگیری  معتقدند،  نیز  خبر  مرکزی  واحد  کارشناسان  تحقیق،  این  یافته های  اساس  بر   
فناوری های نوین و مدرن، به آن میزان که حوزة شکل و ساختار فیزیکی رسانه را متحول می کند، 

در حوزة محتوای اخبار تأثیر ندارد.

سؤاالت تحقیق
به  طور کلی مدیران و متصدیان اتاق های خبر با دو پرسش اساسی روبه رو هستند، نخست اینکه، 
مقوله های مالی و سرمایه ای تا چه میزان در کمیت و کیفیت اخبار نقش دارد؟  دوم، چگونه می توان 

با بهره گیری از این امکانات، وضعیت نسبتًا پایداری در سازمان تولید خبر ایجاد کرد؟ 
سؤال نخست موضوع اساسی این تحقیق است و دارای چهار بُعد زیر است.

1. آیا فناوری )تجهیزات( در کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون در اتاق خبر نقش دارد؟
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2. آیا بودجه در کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون در اتاق خبر نقش دارد؟
3. آیا خدمات رفاهی برای کارکنان اتاق خبر در کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون  نقش دارد؟

4. آیا محیط فیزیکی کار کارکنان اتاق خبر در کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون نقش دارد؟

فرضیه  های تحقیق 
به نظر می رسد بین امکانات مادی و سرمایه ای با کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون رابطه وجود دارد.

y .به نظر می رسد بین تجهیزات و کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون در اتاق خبر رابطه وجود دارد
y  به نظر می رسد بین امکانات فیزیکی و کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون در اتاق خبر رابطه

وجود دارد.
y  به نظر می رسد بین بودجه سازمان و کمیت و کیفیت خبر تلویزیون در اتاق خبر رابطه وجود

دارد.
y  به نظر می رسد بین میزان خدمات رفاهی سازمان و کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون در اتاق

خبر رابطه وجود دارد.

تعریف عملیاتی مفاهیم
خبر. خبر بیان و یا گزارش وقایع و رویدادها است که با عنوان کلی پیام برای اطالع و آگاهی 
مخاطب ارسال می شود و هر آنچه که تحت عنوان خبر مکتوب، گزارش ، مصاحبه و تصویر در یک 

بخش خبری پخش می شود خبر نامیده می شود.

روزنامه نگاری،  حوزة  به  آشنا  و  متخصص  افراد  از  مجموعه ای  به   .)Newsroom(خبر اتاق 
خبررسانی و رسانه گفته می شود که با کمک بسترها و امکانات فنی الزم، به  صورت گروهی و 
هماهنگ با یکدیگر، ضمن آشنایی با وظایف خویش و با رعایت سلسله مراتب  نسبت به تهیه، 
گردآوری، پردازش و آماده سازی خبر برای پخش و ارسال آن به سمت مخاطب، با توجه به نوع 
و ماهیت رسانه خبری فعالیت می کنند )شمس و دیگران، 1397(. به عبارت دیگر اتاق خبر واحد 
یا مکانی است که بخش های مختلف آن از طریق سیستم اتوماسیون به  صورت یکپارچه با هم در 
ارتباط هستند. به کارگیری سیستم دیجیتال، این زمینه را فراهم کرده است تا تمامی فرایند تولید و 

پخش اخبار  به  صورت یکپارچه مدیریت و کنترل  شود.

اعتبارات  عوامل مادی و سرمایه ای. به  طور کلی، بیشترین درآمد و بودجه سازمان  از محل 
دولتی تأمین می شود و بخش دیگر درآمدهای مورد نیاز از طریق بخش خصوصی، با استفاده 
از پخش آگهی جذب می شود. »درآمد کل ناشی از فروش امتیاز نمایندگی، تبلیغات بازرگانی، 
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حمایت مالی برنامه ها، سرمایه گذاری دولت، فروش برنامه و حقوق تلویزیونی« )پرایس، 1388: 
و سرمایه ای مالی  امکانات  دیگر  از  نیز  نقل  وسایل حمل  و  اداری،  و  فنی  تجهیزات  و   )103 

سازمان هستند.

کمیت. در فرهنگ  فارسی معین، به معنای مقدار، اندازه و تعداد و در فرهنگ انگلیسی به فارسی 
آریانپور )1368: 1780( قدر، درجه، میزان و در  انگلیسی به انگلیسی النگ من )Longman( معادل 
ارزش، تعداد و شماره معنا شده است )النگمن، 1382:  1901(. تعدد در خبر، فرصت انتخاب برای 
سردبیران فراهم می کند و زیبایی یک بولتن خبری به تنوع خبر بستگی دارد.  تنوع در خبر اشاره به 
استفاده از تعداد قالب هایی دارد که خبر بر مبنای آن تولید شده است. در مجموع، منظور از کمیت 

تعداد و مدت پخش در اخبار است.

کیفیت. در فرهنگ فارسی معین، به چگونگی و چونی معنا شده و در فرهنگ انگلیسی به فارسی 
آریانپور به کیفیت، خصوصیت، درجه، برتری و در النگ من نیز، درجه و رتبه معنا شده است.  متغیر 

کیفیت اخبار دربرگیرندة ساختار و محتوا است.

ساختار اخبار. شامل تنظیم خبر در قالب مکتوب، گزارش، مصاحبه، تصویر، شرح عکس، گرافیک 
تصویری، ارتباطات زنده تصویری، رادیویی و استودیویی است. 

شفافیت،  و  جامعیت  نظیر  ویژگی هایی  پیام،  ماهیت  به  بسته  محتوا،  با  ارتباط  در  محتوا. 
برجسته سازی،  خبر،  دروازه بانی  خبر،  عناصر  و  خبری  ارزش های  کاربرد  مخاطب محوری، 

جریان ساز بودن و نوع گفتمان  حاکم بر خبر قابل ارزیابی است.

نظریه عمومی سیستم ها. اتاق خبر، به  عنوان یک سازمان از نظر ساختاری، دارای اجزاء مختلفی 
مانند واحدهای تولید، پخش، پشتیبانی، تحریریة پخش، تحریریة تولید، آموزش، تحقیقات، بخش 
داخلی و یا بخش بین الملل است؛  از منظری دیگر، مدیران، کارکنان، تجهیزات، امکانات اداری و ... 
اجزای آن را تشکیل می دهند. این اجزا دارای کارکرد مستقل هستند، اما بدون ارتباط با سایر اجزا، 
قادر به انجام و اتمام فعالیت خود  نیستند. این واحدها  علی رغم اینکه وظایف و عملکرد مشخصی 
دارند، بدون ارتباط با سایر بخش ها کامل نیستند و در فرایند کلی سازمان روی  هم تأثیر می گذارند 

و از هم تأثیر می پذیرند. 

اقتصاد رسانه. در این حوزه، نقش عوامل تأثیرگذار اقتصادي و مالي بر فعالیت های ارتباطي، نظیر 
سازمان ها و بنگاه های رسانه ای و فناوری های ارتباطی مورد توجه قرار می گیرد و بر اساس موضوع 

مورد مطالعه، تحت عنوان عوامل مالی و سرمایه ای بررسی می شود.
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پیشینة تحقیق
مرتضی شمس، احد عسگري، علي اصغر کیا و اردشیر زابلي زاده، )1397( در پژوهشی، عوامل 
ارتقاي عملکرد  اتاق خبر و نقش آن در  مؤثر در پذیرش و به کارگیري فناوري اطالعات در 
شبکه های تلویزیوني خبري از نگاه دبیران و سردبیران خبر سازمان صداوسیما را مورد بررسی 
قرار دادند. در این پژوهش، که با روش کیفي انجام گرفته، نظرها به وسیلة پرسشنامه از 25 نفر از 
افراد نمونه جمع آوري شده و با تکنیک تم، از میان کدهاي اولیه، پنج کد اصلي از پاسخ مصاحبه 
شوندگان به دست آمده است. بر اساس نتایج این پژوهش، با وجود موانع و مشکالت بهره گیري 
از فناوري اطالعات در اتاق خبر، استفاده از آن در افزایش سطح کمي و کیفي تولیدات خبري تأثیر 
مستقیمي دارد؛ با افزایش میزان تولیدات خبري و کاهش خطا، بازده و عملکرد شبکه های خبري را 
بهبود و ارتقا بخشیده است. بر اساس یافته های این تحقیق، رسانه ملي مي تواند به وسیلة آشنا کردن 
کارکنان اتاق خبر با مزایاي بهره گیري از فناوري هاي نوین و آموزش دوره اي آنان، تجهیز اتاق هاي 

خبر نوین و پشتیباني مناسب از آنها، به بهترین شکل در این مسیر گام بردارد.
محمد صالحی، وحید فالح و زهرا قصابی)1389(، در مقاله ای به نام “تأثیر فناوری اطالعات 
و ارتباطات بر مدیریت تغییر” به این نتیجه رسیدند که فناوری اطالعات و ارتباطات با مدیریت 
تغییر رابطه دارد؛ همچنین این فناوری بر تغییر ساختار سازمان هم مؤثر است و خط مشی سازمان 
را نیز تغییر می دهد. نتیجة مهم دیگر این تحقیق این است که فناوری ارتباطات، عملکرد کارکنان 

را تغییر می دهد.
خبر  مرکزی  واحد  در  خبر  تولید  مدیریت  شیوة  پژوهشی،  در   ،)1382( عزت اهلل خوشدل 
صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران را با هدف رسیدن به الگوي مطلوب مورد بررسي قرار داده 
است. او در این تحقیق، به دنبال روش یا الگوی مشخص و مطلوب علمی، در روند مدیریت تولید 
خبر صداوسیما است؛ تا با شناخت علل اصلی ضعف های موجود از تکرار خطاهای گذشته و 

اتالف منابع و امکانات رسانه جلوگیری کند.
“تأثیر تغییر فناوری آنالوگ به دیجیتال در واحد مرکزی خبر از دیدگاه مدیران”، پژوهش 
دیگری در حوزه رسانه است که به  وسیله حسن نامور )1388( اجرا شده هدف اساسی این تحقیق  
شناخت میزان تأثیر تغییرات فناورانه بر تولید خبر و برنامه های خبری است. یافته های تحقیق نشان 
می دهد استفاده از فناوری های دیجیتال در کاهش میزان خطای انسانی،  تعداد و میزان تردد افراد 
در تحریریة خبر، کاهش اختالف سلیقه بین دبیران و سردبیران در انتخاب و  تنظیم خبر  و میزان 
هزینه های مالی نقش دارد. فناوری دیجیتال، باعث افزایش کارایی سیستم، افزایش سرعت، تسهیل 
تهیه و پخش خبر می شود و همچنین امکان مانیتورینگ همزمان و ارتقاء سطح نظارت، کنترل و 

دروازه بانی بهتر را، در اتاق های خبر فراهم می کند.
در این زمینه افشین احمدزاده )1383(، پژوهشی به نام “ مقایسه روش های نوین مدیریت تولید 

ون
یزی

تلو
ار 

خب
د ا

ولی
ر ت

ی د
مال

ع 
مناب

ش 
 نق

سی
رر

ب



38

2 
ارة

شم
 / 

هم
ت و ن

یس
ل ب

سا
 /

گزارش های خبری با روش های سنّتی”، اجرا کرده است. بر اساس یافته های این تحقیق، استفاده از 
اتاق خبر دیجیتال، در مقایسه با روش های سنّتی موجب تغییرات اساسی  در تولید گزارش خبری 
می شود. و استفاده از فناوری دیجیتال در اتاق خبر، عالوه بر کاهش هزینه های تولید، افزایش کارایی 

در نحوة تولید گزارش های خبری را به  دنبال دارد.  
رشکیانی در تحقیقی به نام “ طراحی الگوی مطلوب نظام مدیریت رسانه ملی )صداوسیما( از 
دیدگاه متخصصان رسانه ای کشور” الگوی مدیریتی برای صداوسیما طراحی کرده است. یافته های 
این تحقیق نخست نشان می دهد، متخصصان رسانه ای ایرانی، در بررسی نظام مطلوب مدیریت 
رسانة ملی، دیدگاه های نظام مدیریت رسانه  بازارمحور را رد می کنند. دوم اینکه، آنها، نسبت به 
بینابینی دارند. سوم متخصصان رسانه ای  نظام مدیریت رسانة قدرت محور، نگاهی  دیدگاه های 
کشور، در بررسی نظام مطلوب مدیریت رسانه ملی، دیدگاه های نظام مدیریت  رسانه خدمت محور 

را می پذیرند.
 ،)knowledge management in the Digital newsroom( مدیریت اطالعات در اتاق های خبر دیجیتال
در  محقق،  میدانی  مطالعات  و  بررسی ها  کتاب حاصل  این  است.   کوئین  استفان  از  کتابی  نام 
کشورهای مختلف جهان است. او در این پژوهش، سعی کرده با مطالعة روند تحول و تغییرات 
اتاق های خبر کشورهای مختلف و با استناد به تجارب به دست آمده، در فرایند نوسازی  اتاق های 
خبر، به پرسش های  فراروی فعاالن خبری  پاسخ دهد. در این پژوهش، عالوه بر متغیرهایی مانند 
شیوه های گزینش خبر، کاربرد سخت افزارها و نرم افزارهای کامپیوتری، راه هاي افزایش و گسترش 
فعالیت گزارشگران،  آموزش گزارشگران تازه وارد و راه های کاهش هزینه در اتاق خبر  بررسی 

شده است.
در مطالعه ای تطبیقی، در بارة اتاق های خبر دیجیتالی در بریتانیا و اسپانیا، اویلز و همکارانش 
)2004( به این نتیجه رسیدند که عمومًا ساختارهای اتاق خبر، با فناوری دیجیتال از کارایی مناسبی 
برخوردار است و به کارگیری آن در فرایند تولید از نظر صرف هزینه های مالی  مقرون به صرفه است؛ 
با وجود این در آینده، فعالیت در این مکان ها با مسائل مالی مواجه شده و به دالیل اقتصادی، به 
سوی چندمهارته شدن افزایش خواهد یافت. منظور از چندمهارته شدن، تعدیل نیروی انسانی و 
جذب نیرو با کارایی بیشتر است، به  طوری که قادر باشند چند فعالیت را با هم انجام دهند. برای 
مثال، خبرنگار قادر باشد عالوه بر تهیه و نگارش خبر، کار تصویربرداری و تدوین و ارسال اخبار 

را نیز برعهده بگیرد.

چارچوب نظری
سازمان ها، واقعیت هایی برآمده از زندگی جـمعی و گروهی جامعه بشری هـستند. هر سـازمان، 
به  دلیل ارتباطات و پیوندهایی که با محیط بیرونی و دیگر عوامل مستقل از خود دارد، تحت 
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تأثیر آنها قرار می گیرد. این  ارتباطات به طور ذاتی، موجب پیدایش روابطی می شود که سازمان 
را ناگزیر از بروز رفتار خاصی می سازد. درک مدیران از سـاختارهای حاکم بر سازمان مربوطه، 
زمینه های دسترسی برای دستیابی به اهداف مورد نظر سازمان را تسهیل می کند. ریچارد  آل دفت 
)Daft(  معتقد است. سازمان ها، به رغم تـفاوت های ظاهری فراوانی که دارند، به دلیل خصلت  

و ذات  سازمان ، دارای ویژگی ها و وجوه مشترک هستند. بر اساس این دیدگاه سازمان آگاهانه 
 طراحی شده،  دارای نهاد اجتماعی، سیستم فعال و هماهنگ است و با محیط خارجی ارتباط دارد.

)دفت، 1376: 97(

نظریة عمومی سیستم ها
یکی از مهم ترین نظریه ها، در ارتباط با نحوة عملکرد و ارتباط عناصر درون یک سازمان ، نظریة 
عمومی سیستم ها ))General system theory (G.S.T( است. در این سیستم »همه چیز به همه چیز 
وابسته است، یعنی هر تغییری در یکی از اجزا، همه اجزا را تحت تأثیر قرار می دهد مانند اعضاء 
یا جوارح به هم پیوند خورده انسان. این نوع وابستگی روش شناختی جدیدی را بنیانگذاری کرده 
که تحت عنوان نظریة سیستم ها شهرت یافته است و اساسًا در تقابل با روش شناسی کالسیک قرار 
دارد« )نیکواقبال، 1396(. بنابراین ضروری است که موضوع را با نگاهی سیستمی آغاز و بررسی 
کنیم. به اعتقاد برتاالنفی)Bertalanfi, 1951( همه اجزا سیستم بر یکدیگر اثر مي گذارند و در عین 
 حال، همة اجزاء وابسته به کل هستند )ایران نژاد، 1379:  9ـ91(. »از نظر فون برتاالنفی، سیستم 

عبارت است از تعدادی عنصر که با یکدیگر ارتباط دارند.« )نجف بیگی، 1385: 63( 
برتاالنفي مفهوم ارگانیسمي از زندگي را به تئوري عمومي بیولوژیک بسط داده و پایة تئوري 
سیستم ها را تبیین مي کند. از دیدگاه تئوري عمومي سیستم ها، همة پدیده هاي علمي چه در علوم 
طبیعي و چه در علوم اجتماعي از اتم و مولکول گرفته تا تک سلول، اندام و ارگانیسم، همه به 
سطح افراد، گروه ها و جوامع طي طریق مي کنند. وی بین سیستم های باز و بسته تمایز قائل  است. 
سیستم های فیزیکی و مکانیکی می توانند سیستم های بسته در ارتباط با محیط شان در نظر گرفته  
شوند. از جمله خصوصیت مهم همة سیستم های بسته این است که آنها تمایل ذاتی به حرکت در 
جهت تعادل ایستا و “ انتروپی” )Entropy( دارند. انتروپی تمایل هر سیستم بسته ای به حرکت در 
جهت یک حالت بی نظم یا تصادفی است، که توانایی بیشتری برای تبدیل انرژی یا کار در آن وجود 

ندارد. سیستم های بیولوژیکی  و اجتماعی درون این طبقه قرار نمی گیرند. 
در سیستم های باز، انتروپی متوقف شده و ممکن است حتی به شکل انتروپی منفی درآید. 
این سیستم ها، نه تنها در رابطه با محیطشان باز عمل می کنند، بلکه در ارتباط با خودشان نیز چنین 
هستند و تعامالت بین اجزایشان، سیستم را به عنوان یک کل تحت تأثیر قرار می دهد. سیستم باز 
با محیطش، با تغییر ساختار و فرایندهای اجزاء درونی اش انطباق پیدا می کند. بر اساس دیدگاه 

ون
یزی

تلو
ار 

خب
د ا

ولی
ر ت

ی د
مال

ع 
مناب

ش 
 نق

سی
رر

ب



40

2 
ارة

شم
 / 

هم
ت و ن

یس
ل ب

سا
 /

برتاالنفي، سازمان ها مواد، پول و اطالعات را دریافت کرده و آنها را به خروجی هایی به شکل کاال 
و خدمات تبدیل می کند. ) حسین زاده، فرهنگي و شاهمیرزاده: 75ـ271(. 

سیستم  هر خرده  که  کارهایی  گرفتن  نظر  در  با   ،(Tom Burns, 1913( برنز  تام  اعتقاد  به 
فعالیت های  بهبود  برای  از سیستم کلی سازمان،  داده است، می توان  انجام  و  برنامه ریزی کرده 
سازمان، در مسیر تحقق مأموریت آن، بهره گرفت. در نظریة سیستمی، فعالیت با توجه به عناصر 
اصلی )داده ها، فراگرد، بازداده ها( انجام می شود )رضاییان، 1382: 70(. همان گونه که در مقدمه 
اشاره شد، بودجه و سرمایه یکی از مهم ترین ابزارهای اساسی سازمان های رسانه ای، برای اجرای 
برنامه ها و دست یابی به اهداف مورد نظر به  شمار می روند. منابع مالی سازمان رسانه، عمدتًا از 
محل اعتبارات دولتی و عمومی تأمین می شود. تخصیص بودجه )Budger & Capital(، جذب 
مالیات، فروش آگهی و تبلیغات، فروش محصوالت رسانه، منابع مالی سازمان هستند. اموال منقول 
و غیرمنقول، شامل امالک عرصه و اعیان، تأسیسات فنی، تجهیزات فنی تولید و پخش، امکانات 
امکانات و  این  از  اداری منابع سرمایه ای سازمان هستند. میزان برخورداری سازمان ها  لوازم  و 

بهره مندی کارکنان از مزایای آن، در فرایند تولید محصول نقش دارد.
 امروزه منابع مالی، در میزان بهره مندي رسانه ها از مزایاي پخش دیجیتال، استفاده از ماهواره های 
پخش برنامه هاي تلویزیوني و رادیویي و افزایش کیفیت تولیدات و پخش برنامه نقشی غیر قابل 
قادر  مدیران  بودجه،  بدون  اذعان کرد،  باید  که  است  آنجا  تا  این موضوع  اهمیت  دارند.  انکار 
به برنامه ریزی و کنترل کارکردهای سازمان رسانه ای نیستند. آنها بدون اطالعات در این زمینه، 
نمی توانند برای فعالیت های روزمره، رشد بلندمدت و دوام و بقای سازمان ها گام  بردارند. )ویکس، 

 .)48 :1388
امروزه، به دلیل خصوصی شدن رسانه ها و نقش اساسی بودجه و سرمایه های مالی، در حفظ 
و تداوم حیات رسانه ها حوزة مطالعاتی مستقلی تحت عنوان اقتصاد رسانه، شکل گرفته است. در 
ایران اگرچه رسانة صداوسیما در ردیف رسانه های دولتی قرار دارد، اما بخش هنگفتی از بودجة آن 
از طریق فروش زمان پخش تأمین می شود. بخش دیگری از تولیدات آن با استفاده از برون سپاری 
برطرف می شود و شرکت های وابسته به آن، که مانند اقمار عمل می کنند )نظر، تکتا، سیماچوب، 

صبا(، از جمله محل های کسب درآمد این سازمان محسوب می شوند. 

نظریة اقتصاد رسانه
اقتصاد رسانه )Media Ecnomics(، حوزه ای از مطالعات نظری و علمی است که از دهة 70 
میالدي به شدت مورد توجه محققان اقتصاد و رسانه قرار گرفته است. بر اساس تعریف رابرت 
پیکارد )Robert picard(،  اقتصاد رسانه به بررسی چگونگی تأمین خواسته ها و نیازهای تماشاگران، 
تبلیغ کنندگان در جامعه می پردازد. از نظر آلباران، اقتصاد رسانه بر چگونگی استفاده صنایع رسانه ای 
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از منابع کمیاب برای تولید محتوا ... جهت تأمین خواسته ها و نیازهای متعدد تأکید دارد. )دویله، 
 )13 :1390

“ نارس تریوتلر” )Narc, M. Treutler(، اعتقاد دارد. در این حوزه، نقش عوامل تأثیرگذار 
اقتصادي و مالي بر فعالیت های ارتباطي  سازمان ها،  بنگاه هاي رسانه اي و صنایع ارتباطات مطالعه 
مي شود. موضوع اصلی اقتصاد رسانه ها، کمک به  گردانندگان رسانه ها است؛ تا با بهره گیری از منابع 
موجود خواسته ها و نیازهای اطالعاتی و سرگرم کننده مخاطبان را برآورده سازند )سعیدی،1390:  
22(. دربارة شکل گیری نظریه اقتصاد رسانه تریوتلر معتقد است  براي درک چرایي ادغام نظریة 
رسانه و تفکر اقتصادي، در رهیافت اقتصاد رسانه، ما نیازمند جست وجوي دو رابطة کلي بین رسانه 

و اقتصاد هستیم: 
اقتصادي در یک رسانه  نظریة  رابطة کاربرد  اولین  اقتصادي در رسانه.  تفکر  به  کارگیری   .1
واحد، در اشکال سنّتي اقتصادي مانند بازار، خانواده و بنگاه است. در این کاربرد رسانه با 
شرکت های رسانه اي، مانند AOL یا تایم وارنر، یکسان فرض شده است. این شرکت ها محتواي 
رسانه اي تولید مي کنند؛ تولیدي که به دریافت کنندگان تحویل داده مي شود، به دلیل ویژگي هاي 
خاصي مثل محصول اطالعات محور غیرمادي و نقش فرهنگي رسانه ها، اغلب منجر به ترکیب 
ارزش هاي هنجاري با این تحقیقات مي شود. این محدودة مطالعاتي از قبل توسعه پیدا کرده 

است. یک نمونه از این محدوده را آلباران )1996( در آمریکا انجام داده است. 
2. به  کارگیري تفکر نظري رسانه در اقتصاد. نقش رسانه در تعامالت بین بازیگران اقتصادي 
مختلف تجزیه  و تحلیل مي شود. رسانه ها خودشان، به  عنوان بستر برخورد مواجهة تولیدات و 
تقاضا در بازارهاي غیرشخصی عمل مي کنند. از حروف الفباي خط میخي بابلي ها تا بیت هاي 
اینترنت، رسانه ها قابلیت بستن قرارداد و تجارت غیرشخصي را داشته اند )تریوتلر، 2002(. 
علم اقتصاد رسانه، مدیران ارشد رسانه را قادر می سازد تا بازار و مخاطب را همز مان کنترل 
کنند. ویژگی های اقتصادی متفاوت ناشی از تفاوت در تقاضا، تولید، بازار و شرایط توزیع و 
محیط مدیریتی بسیار متفاوت از آنچه در بسیاری از صنایع دیگر یافت می شود، سازمان های 
رسانه ای را متمایز ساخته است. )اربطانی، 1394(. از این رو مدیران رسانه ها با اطالع از 
وضعیت اقتصادی در بازار )کاالها و خدمات( و ایجاد زمینه های الزم برای جذب آگهی های 
بازرگانی، به کسب درآمد می پردازند، و از سوی دیگر با شناسایی و گسترش جامعة هدف، 
مخاطبان خود را به سازمان ها و بنگاه های اقتصادی واگذار می کنند، »در واقع رسانه وقت 
و توجه مخاطب را به شرکت های تجاری می فروشد« )همان( و از این طریق، میزان درآمد 
و سرمایه خود را به  طور فزاینده ای افزایش می دهند. البته باید این نکته را در نظر داشته 
 باشیم که میزان درآمدهای رسانه ها از محل فروش آگهی، تابع شرایط بازار در دوران تورم

و رکود است.
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بنگاه در نظریة  اقتصاد رسانه
بنگاه ها نهادهایی هستند که تولید در آنها صورت می گیرد و صنایع از تعدادی بنگاه تولید کنندة 
کاال و خدمات برای همان بازار تشکیل  شده اند. در بنگاه های رسانه ای )سازمان های رسانه ای( »به 
جای تولید کاالهای ملموس به تولید اطالعات می پردازند، افراد ویژگی های اقتصادی ـ اجتماعی 
تولیداتشان از تولیدات کاالهای ملموس بسیار متفاوت است. این کاالها، کاالهای دوگانه اند چون 
عمومًا از دو محصول مکمل تشکیل می شوند که از دو بازار مجزا می آید. عنصر اول محتواست که 
برای مخاطب تهیه شده است، فیلم، کتاب، بازی رایانه ای و ... . عنصر دوم زمانی است که مخاطب 
در اختیار تبلیغ کنندگان قرار می دهد« )همان(. بنگاه های رسانه ای به دو بخش تجاری و نهاد پخش، 
که معموالً دولتی هستند، تقسیم می شوند که در نقش یک شرکت دولتی به ارائة خدمات عمومی 
رادیویی و تلویزیونی می پردازند. بر همین اساس، منابع بودجه ای و درآمدی آنها متفاوت است. 
»بسیاری از بنگاه های پخش عمومی. ))Public service broadcasters (PSBA(  به بودجة دولتی 
مانند کمک های مالی تکیه می کنند، اما برخی نیز تا حدودی یا به  طور کلی به درآمدهای فعالیت های 
تجاری از قبیل فروش فضای تبلیغاتی وابسته اند« )دویله، 1390: 17(.  صداوسیمای جمهوری 
اسالمی ایران را، با توجه به ویژگی هایی که برای آن بر خواهیم شمرد، بایستی در زمرة بنگاه ها و 

سازمان های بزرگ رسانه ای دولتی قلمداد کرد.
 بر اساس اصل 175 قانون اساسی، سازمان صداوسیماي جمهوري اسالمي ایران، تنها متولي 
قانوني پخش برنامه هاي رادیویي و تلویزیوني در جمهوري اسالمي ایران شناخته می شود، که در 
میداني بي رقیب، تولید صدا و تصویر و ارائة آن به مخاطبان را بر عهده دارد )منصور، 1382: 89(. 
از نظر درآمد و تأمین بودجه، مجلس شورای اسالمی راه های زیر را برای منابع درآمدی این سازمان 

در نظر گرفته است:  
درآمدهای ناشی از واگذاری حق پخش و توزیع محصوالت و ارائه خدمات سازمان به اشکال . 1

مختلف؛
عواید حاصل از اجرای قانون توسعة شبکه تلویزیونی کشور؛. 2
درآمدهای ناشی از فعالیت های تولیدی و سود مربوط به آنها؛. 3
وجوه دریافتی از محل بودجه کل کشور و سایر وجوهی که به عناوین دیگر از طرف دولت در . 4

اختیار سازمان گذاشته می شود؛
اعتبارات از محل بودجه عمرانی کشور؛. 5
درآمدهای ناشی از اجرا و پخش برنامه های تبلیغاتی و آگهی های بازرگانی؛. 6
کمک های نقدی یا غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی )وب گاه مجلس شورای اسالمی ایران(.. 7

بودجة ساالنه و درآمد سازمان صداوسیما، از محل اعتبارات دولتی و عمومی و خصوصی از طریق 
تخصیص بودجه، جذب مالیات، فروش آگهی و تبلیغات، فروش محصوالت رسانه تأمین می شود، 
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اموال منقول و غیرمنقول، شامل امالک عرصه و اعیان، تأسیسات فنی، تجهیزات فنی تولید و پخش، 
امکانات و لوازم اداری از منابع سرمایه ای آن به شمار می رود. به  طور طبیعی، میزان برخورداری 
سازمان  از این امکانات و بهره مندی کارکنان از مزایای آن در فرایند تولید محصول نقش دارد.  
پرواضح است؛ بدون “ سرمایه و بودجه” )Budget & Capital( مدیران قادر به برنامه ریزی و کنترل 
کارکردهای سازمان رسانه ای نیستند. آنها بدون اطالعات در این زمینه، که از سوی حسابداری تهیه 
و ارائه می شود، نمی توانند برای فعالیت های روزمره، رشد بلندمدت و دوام و بقای سازمان ها گام 
 بردارند )ویکس و دیگران، 1388: 480(. هر سال، نیمي از کل هزینة ساالنه سازمان صداوسیماي 
جمهوري اسالمي ایران، در قانون بودجه مشخص و نیمي دیگر از راه هایي دیگر تأمین مي شود، 
برای مثال »فروش زمان پخش رادیو و تلویزیون به تبلیغات بازرگاني، دریافت هزینه آبونمان از 
تمام مشترکان برق در ایران، دریافت مبلغي با عنوان عوارض توسعة شبکه صداوسیما از فروش هر 
دستگاه تلویزیون، درآمد حاصل از انتشارات سروش، انتشار مجله ها و روزنامة جام جم، درآمدهای 
حاصل از شرکت های صنعتي سیما چوب، صوتي و تصویري سروش و سروش رسانه، از جمله 
مهم ترین منابع درآمدي سازمان صداوسیما محسوب مي شوند« )وب گاه صداوسیما(. این سازمان 
از منظر سیاسی نیز بخشی از نهاد حاکمیت است و در زمره بنگاه های پخش عمومی جای می گیرد. 
صداوسیما فراتر از یک سازمان رسانه اي و ازجمله سازمان هایی است که به  صورت قطری اداره 

می شود و تشکیالت متعددي به  عنوان زیرمجموعه آن فعالیت می کنند. 
خبرگزاري صداوسیما، وظیفة تأمین بخش هاي خبري تمام شبکه هاي رادیویي و تلویزیوني 
سراسری و برون مرزی، به  جز شبکه های خبر، العالم، الکوثر، سحر و شبکة پرس تي وي، را بر 
عهده دارد. خط مشی این سازمان، خبرگزاری صداوسیما را از جذب درآمد از طریق دریافت و 
پخش رپرتاژ آگهی و یا تبلیغات درون برنامه ای، به هر نحوی ممنوع کرده است؛ لذا مدیریت اتاق 
خبر بودجه و سرمایة خود را، به  طور مستقیم از بخش مالی سازمان صداوسیما دریافت می کند. 
در این تحقیق اتاق خبر را یک سازمان در نظر می گیریم. سازمانی که خود، جزئی از ساختار کلی 
رسانه صداوسیما به  شمار می رود و با سایر بخش های این سازمان در تعامل است؛ بنابراین باید با 
برخورداری از ساختاری مناسب و منعطف، قادر به پاسخگویی به نیازهای رسانة ملی جمهوری 
اسالمی ایران باشد و جایگاه کیفی و کمی اخبار خود را در سپهر رسانه ای پر از رقیب جهان معاصر 
حفظ کند. لذا با توجه به ارتباط موضوع مقاله )امکانات مادی و سرمایه ای با ساختار سازمانی( و 
چارچوب نظری تحقیق )نظریة عمومی سیستم ها( به ناچار نیم نگاهی هم به ساختار رسانه خواهیم 

داشت.

روش شناسی تحقیق
 با توجه به موضوع و اهداف تحقیق، مبنی بر کشف رابطه بین عوامل مالی و سرمایه ای با کمیت و 
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کیفیت اخبار تولیدی در اتاق خبر، روش بررسی در این تحقیق مبتنی بر روش پیمایش است. برای 
گردآوری داده ها از پرسشنامة پژوهشگرساخته استفاده شد و پس از تجزیه و تحلیل داده ها نسبت 

به توصیف و تبیین وضعیت جامعه مورد نظر اقدام شد.
برای به دست آوردن پایایی، از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضریب 
همبستگی شاخص های متغیر مورد بررسی )عوامل مالی و سرمایه ای( در پرسشنامه برابر با 0/81 
است که با توجه به چهار شاخص بررسی شده بر اساس طیف لیکرت )1. کاماًل مخالف، 2. مخالفم 

3. تا حدودی 4. موافقم 5. کاماًل موافقم( سنجیده شده اند.
قلمرو زمانی تحقیق زمستان 1391 است. جامعة تحقیق، افراد مرتبط با حرفة روزنامه نگاری 
خبر  مرکزی  واحدهای  در  فعال  کارکنان  و  کارشناسان  ؛   )TV Journalizem( تلویزیونی 
به  توجه  با  هستند.  ایران  اسالمی  جمهوری  صداوسیمای  سازمان  تلویزیونی  شبکه های 
نمونه گیری  روش  مناسب ترین  دسترس پذیر،  احتمالی  غیر  روش  نمونه،  جامعة  ویژگی های 
نفر   530 با  برابر  خبر  مرکزی  واحد  کارکنان  یعنی  تحقیق،  آماری  جامعه  شد.  داده  تشخیص 
فرمول  از  استفاده  با  که  بودند،  مختلف  مشاغل  از  کارمند  نفر   475 و  سردبیر  نفر   55 شامل؛ 
کوکران در سطح 95 درصد اطمینان، حجم نمونه تحقیق به تعداد 112 نفر تعیین شد. بر همین 
مرکزی خبر سازمان  واحد  در  فعال  کارشناسان  و  کارکنان  میان  پرسشنامه   تعداد 112  اساس 
صداوسیما شامل مدیران، سردبیران، دبیران، خبرنگاران، گزارشگران، تصویربرداران، تدوین گران 
بررسی داده ها مورد  برای تجزیه و تحلیل  پایان  102 پرسشنامه   و مترجمان توزیع شد و در 

قرار گرفت.

یافته های تحقیق
یافته های جدول 1 نشان می دهد، میانگین عوامل مادی و سرمایه  ای )3/3002( از حد متوسط )3( 
باالتر است؛  به عبارتی عوامل مادی و سرمایه ای در حد متوسط قرار دارند و می توانند در کمیت و 

کیفیت اخبار تلویزیون نقش ایفاء کنند.

جدول 1.  شاخص های آماری

مادي و سرمایه ای
انحراف متوسط از میانگینانحراف معیارمیانگینفراوانی

1023/30020/586600/05808

اطمینان،   101 آزادی  درجه  با    ،5/169 با  برابر  یک طرفه،   t آزمون  از  آمده  به  دست  نتایج 
متوسط حد  از  متغیر  میانگین  اختالف  است،  حاکی  1درصد  وخطای  اطمینان   99درصد 

معنا دار است.
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جدول 2.  آزمون t  یک گروهی مادي و سرمایه ای

آزمون t یک گروهی
وضعیت متوسط=3

Tاختالف میانگینسطح معناداریدرجه آزادی

5/1691010/0000/30025مادي و سرمایه ای

نتایج به  دست آمده از آزمون t یک طرفه، با درجه آزادی 101 اطمینان، 99درصد، خطای 1درصد  نشان 
می دهد اختالف میانگین عوامل مادی و سرمایه ای، در ابعاد تجهیزات و بودجه از حد متوسط )3( معنا دار 
است. همچنین اختالف میانگین ابعاد بودجه و تجهیزات، باالتر از حد متوسط و بیانگر آن است که این 
عوامل در کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون در اتاق خبر نقش دارند. از سوی دیگر اختالف میانگین محیط 
فیزیکی کار نیز با 95درصد اطمینان و خطای 5درصد از حد متوسط معنا دار  و پایین تر از حد متوسط است؛ 
یعنی نشان می دهد این عامل نمی تواند در کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون در اتاق خبر نقش مؤثری ایفا کند. 

جدول 3.  شاخص های آماری به تفکیک گویه ها
انحراف متوسط از میانگینانحراف معیارمیانگینفراوانی

1022/84310/717080/07100محیط فیزیکي کار

1022/92650/651040/06446خدمات

1023/79410/947520/09382تجهیزات

1023/63730/804250/07963بودجه

بر اساس یافته های جدول 4، اختالف میانگین عوامل مادی و سرمایه ای در بعد خدمات با اطمینان  
95درصد و خطای 5درصد معنادار نیست. بنابراین بُعد خدمات در کمیت و کیفیت اخبار نقش منفی 

دارد. به عبارت دیگر این بُعد تاثیر چندانی در تولید اخبار ندارد.

جدول 4.  آزمونt  یک گروهی مادي و سرمایه ای به تفکیک گویه ها

آزمون t یک گروهی
وضعیت متوسط=3

Tاختالف میانگینسطح معناداریدرجه آزادی

2/2091010/0290/15686-محیط فیزیکي کار

1/1411010/2570/07353-خدمات

8/8641010/0000/79412تجهیزات

8/0021010/0000/63725بودجه

فرضیه نخست.  به نظر می رسد بین امکانات مادی و سرمایه ای و کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون 
رابطه وجود دارد.
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جدول 5.  شاخص های آماری

مادي و سرمایه ای
نتیجهسطح معناداریدرجه آزادیTمیانگین

فرضیه تأیید می شود3002/35/1691010/000

طبق نتایج به  دست آمده از آزمون t یک طرفه، هر چهار فرضیه  تأیید می شود و اختالف میانگین شاخص ها 
از حد متوسط معنادار است. طبق جدول 5، میانگین عوامل مادی و سرمایه ای )3/3002( از حد متوسط 
)3( باالتر است؛ یعنی همة عوامل در حد متوسط قرار دارند و بر کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون در 
اتاق خبر نقش ایفا می کنند. لذا نخستین فرضیة تحقیق، که فرضیه کلی تحقیق به شمار می رود، بر اساس 
داده های جدول فوق اثبات  می شود. یافته ها مؤید این مفهوم است که بین متغیر منابع مالی و سرمایه ای و 

متغیر اخبار و به  طور دقیق تر میزان کمیت و کیفیت آن، رابطه وجود دارد.

سایر فرضیه های تحقیق
بر اساس فرضیه های تحقیق مقوله های تجهیزات، بودجه، خدمات و محیط فیزیکی کار بر کمیت و کیفیت 

اخبار در اتاق خبر تلویزیون نقش ایفا می کنند.
همان گونه که داده های جدول 6 نشان می دهد دو بعد تجهیزات )3/3( و بودجه )3/04(، بیشتر از سایر 
ابعاد در کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون نقش دارند. این یافته ها بیانگر آن هستند که فرضیه های تحقیق با نتایج 
به دست آمده هماهنگ است و دیدگاه محقق را مبنی بر نقش عوامل سرمایه ای بر کمیت و کیفیت اخبار در 
اتاق خبر تلویزیون تأیید می کنند. آنچه مسلم است، یافته ها، فرضیه های تحقیق را، درخصوص نقش ابعاد 
محیط فیزیکی کار )1/08( و خدمات )1/58(، که دارای رتبه های میانگین بسیار پایینی هستند، تأیید نمی کند. 
بر این اساس، از نظر پاسخگویان، ابعاد خدمات و محیط فیزیکی کار از لحاظ نقش آفرینی در میزان کمیت و 

کیفیت اخبار در اتاق خبر تلویزیون، نسبت به دو بُعد تجهیزات و بودجه از نقش کمتری برخوردار هستند.

جدول 6.  توزیع رتبه ابعاد منابع مادی و سرمایه ای

رتبه نهایی
مادي و سرمایه ای

رتبهگویه

3/30تجهیزات1

3/04بودجه2

1/85خدمات3

1/80محیط فیزیکي کار4

5.

538 /119آزمون فرید من

3درجه آزادی

000سطح معناداری
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نکته. همان گونه که در مقدمه و چارچوب نظری ذکر شد، پژوهش حاضر عوامل درون سازمانی 
را توأمان مورد بررسی قرار داده است. از نظر کارکنان واحد مرکزی خبر متغیر فناوری، یکی از 
گویه های متغیر ساختارسازمانی است که  نقش باالیی در کمیت و کیفیت خبر دارد. از سویی، 
فناوری در قالب تجهیزات عینیت می یابد و برخورداری از آن مستلزم صرف هزینه بسیار زیاد است؛ 
از همین حیث از دارایی ها و سرمایه های ارزشمند سازمان محسوب می شود. بر این اساس فناوری، 

به  عنوان یک متغیر واسطه جانبی، در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته است. 
دو عامل ساختار سازمانی، مالی و سرمایه ای در مدیریت سازمان ها به ویژه صداوسیما نقش 
برجسته ای دارند از این  رو، در جدول 7  توزیع رتبه ای دو متغیر ساختار سازمانی و امکانات مالی 
و سرمایه ای به صورت مقایسه ای ارائه شده، که در این مقایسه نقش فناوری و تجهیزات به عنوان 

دو عامل هزینه بر و تأثیرگذار در فرایند تولید اخبار به خوبی  بیان شده است.

جدول 7.  توزیع رتبه ابعاد ساختار سازماني )فناوری( و مالی و سرمایه ای
مالي و سرمایه ایساختار سازمانيرتبه نهایی

رتبهگویهرتبهگویه

3/30تجهیزات3/55تکنولوژي1

3/04بودجه3/25حرفه ی بودن2

1/85خدمات3/19تصمیم گیري3

1/80محیط فیزیکي کار2/70مدیریت4

2/30خط مشيء5

42/047119/538آزمون فرید من

43درجه آزادی

0/0000/000سطح معناداری

همان طور که مشاهده می شود، ساختار سازمانی، با تمامی ابعادش در حد متوسط یا زیاد، در کمیت 
و کیفیت اخبار تلویزیون نقش دارد. شاخص فناوری )3/55( دارای باالترین رتبة میانگین است. از 
سوی دیگر، عوامل مادی و سرمایه ای نیز در حد متوسط یا زیاد، بر کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون 
در اتاق خبر نقش دارد؛  شاخص  تجهیزات )3/30( با اختصاص باالترین رتبة میانگین، مهم ترین 
نقش را در کمیت و کیفیت خبر ایفا می کند. سنجش همزمان دو متغیر فناوری )3/55( و تجهیزات 
)3/30(، که دارای رابطه کل و جزء و یا به مثابه روح و کالبد هستند، این امکان را برای محقق فراهم 
آورد تا برای اثبات فرضیه خود، مبنی بر وجود رابطه بین تجهیزات و کمیت و کیفیت خبر، دالیل 

محکم تری ارائه کند.
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جمع بندی و نتیجه گیری
نقش فناوري اطالعات در اتاق خبر، اهمیت ویژه اي دارد. مسئلة اساسي، چگونگي استفاده و 
بهره گیري از فناوري هاي اطالعات در اتاق هاي خبر شبکه های خبري تلویزیوني و تأثیر آن بر 
عملکرد اتاق هاي خبر با هدف افزایش سطح کمي و کیفي تولیدات خبري در شبکه های خبري 

تلویزیوني است. )شمس و سایرین، 1397( 
توانمندسازی سازمان های رسانه ای، به ویژه اتاق های خبر،  ضرورتی اجتناب ناپذیر، مستمر و 
اساسی و سرلوحه مدیران رسانه در هزاره سوم است. در فرایند این توانمندسازی، مقولة سرمایه 
و بودجه، یکی از مهم ترین ابزارهای اساسی و تأثیرگذار در فعالیت سازمان های رسانه ای به شمار 

می رود. 
همان طور که بیان شد، در این تحقیق به اتاق خبر به  عنوان یک سازمان نگریسته و نقش عامل 
مادی و سرمایه ای را در کمیت و کیفیت اخبار مورد وا کاوی قرار دادیم. بر اساس دیدگاه کارکنان 
واحد مرکزی خبر، از بین ابعاد چهارگانه متغیر منابع مالی و سرمایه ای، دو بعد بودجه و تجهیزات 

به میزان زیاد، در کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون تأثیرگذار هستند. 
یافته های پژوهش به  نحو بارزی، نقش بودجه را در ارتباط با سایر متغیرها، در سطوح مختلف 
سازمان، تبیین و فرضیه تحقیق را تأیید می کند. بر اساس دیدگاه پاسخگویان پس از بودجه، متغیر 
تجهیزات نسبت به سایر متغیرها نقش بارزتری دارد. نتایج نشان داد متغیرهای خدمات و محیط 
فیزیکی کار در رابطه با کمیت و کیفیت اخبار تلویزیونی از اهمیت کمتری برخوردار هستند. 
همچنین در خصوص نقش تجهیزات دیجیتال در اتاق خبر، که رابطة مستقیم با بودجه سازمان و 
تاثیر آن بر کمیت و کیفیت اخبار دارد، یافته ها نشان می دهد استفاده از این نوع فناوری در فرایند 
تولید خبر و افزایش سطح کمی و کیفی اخبار مهم است. در این بخش، کارکنان اتاق خبر بر داشتن 

مهارت و دانش الزم برای بهره برداری از مزیت های فناوری دیجیتال تأکید کردند.
 نتایج پژوهش شمس و سایرین )1397(، نشان می دهد با وجود موانع و مشکالت بهره گیري 
از فناوري اطالعات در اتاق خبر، استفاده از آن در افزایش سطح کمي و کیفي تولیدات خبري تأثیر 
مستقیمي دارد و با افزایش میزان تولیدات خبري و کاهش خطا، بازده و عملکرد شبکه های خبري را 
بهبود و ارتقا بخشیده است. در این زمینه نامور )1388(، نیز در تحقیقی به این نتیجه رسید که بهبود 
و به روز شدن امکانات سرمایه ای موجب افزایش کارایی سیستم، افزایش سرعت و تسهیل تهیه و 
پخش خبر، امکان مانیتورینگ همزمان در شبکه های اطالع رسانی می شود. همچنین احمدزاده در 
پژوهشی با عنوان “ مقایسة روش های نوین مدیریت تولید گزارش های خبری با روش های سنّتی”، 
به نتایج مشابه دست  یافته است. بر اساس یافته های این تحقیق، استفاده از اتاق خبر دیجیتال، در 
مقایسه با روش های سنّتی، باعث ایجاد  تغییرات پایه ای در سازمان دهی فرایندهای تولید گزارش 

خبری شده، هزینه های تولید را کاهش می دهد و موجب افزایش کارایی می شود.



49

 پیکارد )1998( نیز بر این نکته تأکید دارد که فناوری جدید، برخی از هزینه های هنگفت تولید 
را کم کرده است. یافته های تحقیق در خصوص اثبات فرضیه نقش بودجه و تجهیزات در کمیت و 
کیفیت خبر به شکل کامل تری در بررسی های گیلیان دویله )2002( در کتاب آشنایی با اقتصاد رسانه 
در خصوص تمامی تولیدات شبکه ها مشاهده می شود. وی اعتقاد دارد با ورود تکنیک های دیجیتالی 
رایج برای ذخیره، دست کاری، بسته بندی و تحویل اطالعات، عالوه بر تولید انبوه محتوای کیفی در 
رسانه ها، می توان محتواهای تولیدشده را در قالب محصوالت رسانه ای مجدداً و به آسانی بسته بندی 

و در قالب های دیگری منتشر کرد.

پیشنهادهای تحقیق

y  فناوری، جزء اصلی و الینفک رسانه های نوین است. سازمان صداوسیما با هدف پرکردن شکاف
ناشی از پیشرفت های فناورانه در داخل و خارج، با به  کارگیری فناوری های نوین ارتباطی و 
آموزشی و مجهز کردن اتاق های خبر به سیستم های دیجیتال، گام های مؤثری برداشته است. 
بر اساس دیدگاه کارکنان واحد مرکزی خبر، بهره گیری از فناوری دیجیتال، بیشتر در تغییر 
عناصر شکلی مؤثر بوده و در حوزة محتوا تغییرات قابل قبولی ایجاد نکرده است. همچنین به 
دلیل ضعف دانش در این حوزه از تمامی مزایای آن به نحو شایسته بهره برداری نشده است؛ 
پیشنهاد می شود اگر  ایران  بنابراین به مدیران ارشد سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی 
می خواهند در سپهر رقابتی که غول های رسانه ای جهان، با تمامی قوا و با استفاده از به روزترین 
فناوری های نوین ارتباطی و اطالعاتی، برای جذب مخاطبان ایرانی و جدا کردن آنها از فرهنگ 
و هویت زاد و بومشان تالش می کنند موفق عمل نمایند، الزم است پروژه های دیجیتال  کردن 
بخش ها و مراکز صداوسیما در سراسر کشور را با جدیت دنبال کنند و برای استفادة کامل از 
ظرفیت این فناوری، تمامی بخش های رسانه را به  صورت یکپارچه از آنالوگ خارج و دیجیتال 
کرد، بر استفاده از ظرفیت های کاماًل تعاملی فضای سایبر تأکید کنند. از سویی همان گونه که 
بسیاری از پاسخگویان، با اشاره به ضعف دانش کارکنان اتاق خبر از بالاستفاده ماندن بسیاری 
از قابلیت های این فناوری در اتاق خبر گالیه داشتند، به  طور همزمان، همراه با تجهیز اتاق های 
خبر به فناوری های نوین ارتباطی و اطالعاتی، بر آموزش حرفه ای کاربران تأکید و بر نحوة 
عملکرد آنان نظارت کنند. شایان ذکر است پیشنهاد نویسنده در مقالة حاضر در پژوهشی که 
شمس و سایرین)1397( اجرا کردند، در قالب عبارت زیر مورد تاکید قرار گرفته است، که نشان 

از روایی باالی تحقیق دارد.
»رسانه ملي مي تواند با آشنا کردن کارکنان اتاق خبر با مزایاي بهره گیري از فناوري هاي نوین 
و آموزش دوره اي آنان، تجهیز اتاق هاي خبر نوین و پشتیباني مناسب از آنها، به بهترین شکل در 

این مسیر گام بردارد«.
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y  از آنجا که بیشتر پاسخگویان، بر نقش بودجه و منابع مالی در تولید اخبار بسیار تأکید داشتند، به
طور قطع بخشی از این تأکیدات متوجه مباحث معیشتی و حقوقی کارکنان خبرگزاری است. با  
توجه به نقش حساس خبرگزاری در فرایند اطالع رسانی، آگاهی بخشی و یکی از بازوان اصلی 
دیپلماسی رسانه ای برای حاکمیت، پیشنهاد می شود به مباحث استخدامی و حقوقی کارکنان این 

بخش ها توجه بیشتری مبذول شود.

y  با عنایت به مأموریت های گستردة سازمان صداوسیما، اتکاء سازمان به بودجه های دولتی، در
عمل استقالل و قدرت مطالبه گری را از این رسانه سلب می کند. از سویی چشم انداز سازمان 
برای ایران 1404 و بعد از آن، نشان از گسترة وسیع فعالیت در عرصه های داخلی و خارجی 
دارد. انجام این مهم بدون منابع مالی ریالی و ارزی امکان پذیر نخواهد بود؛ لذا محققان، بر اساس 
استراتژی های مدیریتی در علم اقتصاد رسانه که فرایند تأمین و هزینه درآمد را در مراحل تولید، 
بسته بندی و توزیع کنترل می کند، تأکید می کنند و معتقدند عامل راهبردی  و همگرایی فناورانه 
به  عنوان عامل کاهندة مرز میان محصول، بازار و ارتباطات می تواند، مورد توجه و تأکید مدیران 

ارشد سازمان صداوسیما قرار گیرد. 
ویژگی نامیرایی تولیدات رسانه،  این زمینه را فراهم می کند تا بسیاری از تولیدات خبری و سایر 
برنامه های تولیدی، در شکل ها و مدت زمان های مختلف، تولید و بازتولید شوند و در زمان های 
مختلف و به شیوه های گوناگون، نظیر پخش از شبکه های مختلف رادیویی و تلویزیونی، پخش به 
شکل پادکست، ویدئوکست از اینترنت و در شبکه ها و پیام رسان های اجتماعی، یا در قالب سی 

دی، دی وی دی و به صورت مکتوب در کتاب ها و روزنامه ها ارائه شوند.
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