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روزنامهنگاری و خبرنگاری تحقیقی ،یكی از تاثیرگذارترین شــیوههای روزنامهنگاری در جهان است؛ با این
حال ،این ســبك روزنامهنگاری با همه جذابیت و اهمیتی که دارد ،از دیدگاه خبرنگاران و خبرگان رســانه،
هنوز در ایران چندان شناختهشده نیســت .هدف این مقاله "شناسایی موانع و چالشهای خبرنگاری تحقیقی
در سازمان صداوسیما" است و پرسش اصلی این مقاله این است که با توجه به جایگاه صداوسیما در فضای
رســانهای کشور ،موانع و چالشهای خبرنگاری تحقیقی در صداوســیما کداماند؟ برای پاسخ به این سؤال،
پس از بررســی ادبیات نظری و تجربی تحقیق ،مصاحبههای نیمه ســاختیافته با خبرگان انجام شــده است.
برای رســیدن به جامعة نمونه ،ویژگیهایی تعریف شــده اســت و درنهایت ،افراد دارای آن ویژگیها ،برای
مصاحبه انتخاب شــدهاند .نمونهگیری به صورت هدفمند بوده و با  30نفر از اســتادان دانشگاه ،مدیران ارشد
خبر ،ســردبیران و خبرنگارانی مصاحبه شــده که بیش از  10ســال ســابقه کار حرفهای مرتبط داشتند؛ معیار
بسندگی مصاحبهها ،دستیابی به اشباع نظری بوده است .پس از کدگذاری ،با استفاده از نرمافزار مکسکیودا،
اولویــت اثرگذاری هر یک از این عوامل ،با بهرهگیری از تحلیل سلســهمراتبی و نظرات  10نفر از داوران در
نرمافزار ایاچپی مشــخص شد .نتایج این پژوهش نشان میدهد پنج عامل فضای بستة سیاسی ،فقدان امنیت
شغلی خبرنگاران در ساختار کنونی سازمان صداوسیما و خبرنگاری وابسته به دولت /حاکمیت ،رشد فضای
خبرنگاری سلبریتی و کاهش آموزش و سواد خبرنگاری ،از اصلیترین موانع شکلگیری خبرنگاری تحقیقی
در سازمان صداوسیما به شمار میروند.
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روزنامهنگاری یا خبرنگاری تحقیقی> ،تالشــی اســت برای دســتیابی به حقیقت در جایی که
حقیقتی پنهان شده و دیگران منتظر دانستن آن هستند تا بر اساس آن ،نتایج تحقیقهای بیطرفانه
از طریق رســانه ،منعکس شود< (دیبرگ .)23 :2000 ،1این عبارت (خبرنگاری تحقیقی) بیش
از همه با "فســاد و معضالت سیاســی ،اقتصادی ،اجتماعی ،اخالقــی و نظایر آن" گره خورده
است .هرچند به طور کلی فساد از جمله آسیبهایی است که اغلب جوامع و کشورهای جهان
با آن مواجه هســتند .با این حال ،کشــورهای در حال توسعه و توسعهنیافته ،بیش از کشورهای
توســعهیافته از این معضــل رنج میبرند .اگرچه وجود ابعاد مختلفی از فســاد ،بیشــتر معلول
توسعهنیافتگی است ،اما در صورت بیتوجهی و درمان نشدن آن ،میتواند به عاملی بازدارنده
برای پیشرفت این کشورها تبدیل شود.
ایــران نیز از جمله کشــورهایی اســت که گرفتار ابعاد مختلفی از انواع مفاســد سیاســی،
اقتصادی ،اجتماعی و یا فرهنگی و ورزشی ،در برخی سازمانها و مراکز دولتی و یا خصوصی
شــده است؛ به همین دلیل ،مواجهه با این مفاســد از مهمترین دغدغهها و اقدامهای مقامهای
نظام و نهادهای ذیربط ،طی یکی دو دهة گذشته بوده است .با این حال ،نهتنها از میزان و حجم
آن کاسته نشده ،بلکه شواهد حاکی از گسترش بیش از پیش آن بوده است (افقه.)2 :1396 ،
بــرای جســتوجو و کنــدوکاو در خصوص چگونگــی کاهش یا حذف ایــن پدیدة ضد
اخالقی از جامعه ،شــناخت ریشهها و دالیل گســترش آن از ضرورتهای جامعة مدنی است.
در چنین جامعهای ،نقش خبرنگاران و به طور ویژه "خبرنگاران تحقیقی" بسیار مشهود است؛
روزنامهنگاری و خبرنگاری تحقیقی ،در رسانههای جمعی در سراسر جهان جایگاه برجستهای
را به خود اختصاص داده و نشــاندهنده شــکل مؤثری از کنترل اجتماعی بر قدرت و نهادهای
رســمی در یک جامعة مدنی اســت .از میان چهار وظیفة اصلی رسانههای جمعی ،مهمترین و
اصلیترین وظیفه ،خبررســانی یا اطالعرســانی اســت .اما در کشــور ما با وجود توسعة حرفة
روزنامهنــگاری به طور عام ،ســبک روزنامهنگاری و خبرنگاری تحقیقــی در معنای خاص و
کاربردی آن ،به شکل حرفهای و شایسته ،مورد توجه قرار نگرفته است .این گونه روزنامهنگاری،
که تالشــی را جهت مبارزه و افشای مفاســد اقتصادی ،سیاسی و اداری در ساختارهای دولتی
و خصوصی دنبال میکند ،نقشــی نظارتی را نیز در نظامهای مردمســاالر بــر عهده دارد .برای
نظامهای دمکراتیک ،چهار رکن کلی ذکر شده است که عبارتاند از .1 :قانون اساسی؛  .2نظام
پارلمانی (مجلس)؛  .3احزاب سیاسی؛  .4مطبوعات آزاد (خانیکی.)1381 ،
مطبوعات آزاد ،که چهارمین رکن مردمســاالری محســوب میشــود ،در سبک تحقیقی ،با
اصل قرار دادن منافع عمومی و ملی ،به افشــا و بیان خطاها و ناراســتیها میپردازد .این سبک
1. DeBurgh

پیشینة پژوهش
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بــا توجه به پژوهشهای انجامشــده در موضــوع تحقیق ،برخی پژوهشها ،مســتقیم و یا غیر
مســتقیم ،به بررســی نسبت صداوســیما /رســانة ملی و خبرنگاری تحقیقی پرداختهاند .نتایج
نظرسنجی مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما ،در مورد مخاطبان اخبار ،که در بهار  1399انجام
شده ،نشان میدهد ،تنها حدود 41درصد از پاسخگویان به اخبار صداوسیما در حد "خیلی زیاد
یــا زیــاد" اعتماد دارند و حدود 44درصد در حد " کم یا خیلی کم" اعتماد داشــتهاند و نزدیک
بــه 12درصد نیز " اص ً
ال" اعتمادی به اخبار صداوســیما ندارند (مرکز تحقیقات صداوســیما،
 .)1399این آمار ،افزون بر آنکه از کاهش شدید میزان اعتماد به اخبار صداوسیما حکایت دارد
(بیــش از 56درصد ،بیاعتماد یا اعتماد کم و خیلی کم) ،میتواند نشــاندهندة تمایل مخاطبان
به دریافت اخبار از رســانههای اجتماعی باشد .با این حال ،پژوهشها و یافتههای مختلفی در
حوزة روزنامهنگاری تحقیقی و اعتماد به صداوسیما راهگشای نگارش مقاله حاضر بوده که به
برخی از مهمترین آنها اشاره شده است.
ســاعی ( )1399در پژوهش خود با عنوان "موانع ســاختاری و حرفهای نظارت رســانهای
برکنــش دولت در ایران" با روش کیفی (مصاحبه عمیق با روزنامهنگاران باتجربه و متخصصان
روابط عمومی) ،به این نتیجه رســیده که مهمترین موانع فرهنگی در نظارت رســانهای بر کنش
دولت در کشــور ،شامل "پنهانکاری و هراس از شفافیت در فرهنگ ایرانی ،استقبال از تمجید
و ســتایش و هراس از انتقاد در میان ایرانیان" اســت .او مهمترین موانع سیاســی را ،شــامل
اسرارگرایی در رســانه براثر سایه سنگین سیاست ،برخورد سیاسی با رسانهها و کارکرد حزبی

 /سال سیوسوم  /شمارة  / 2پیاپی / 127

روزنامهنگاری/خبرنگاری ،در واکنش به روزنامهنگاری پس از جنگ جهانی دوم ،رشد کرد که
با رویکردی توسعهمحور فعال شده بود .در این سبک ،با افشاگری فسادهای اقتصادی و سیاسی
دولتها و دســتگاههای حکومتی ،از خطاکاریها و اموری که به صالح و منفعت عموم جامعه
نیســت ،جلوگیری میشود؛ به بیان دیگر ،رســانهها بر سازمانها ،ارگانها و دستگاههای دولتی
و خصوصی برای جلوگیری از فســاد و پیگیری عدالــت و منافع ملی و مردمی نظارت میکنند
(بدیعی و قندی.)299 :1383 ،
با وجود ســابقة بیش از چهار قرن روزنامهنــگاری و معرفی "روزنامهنگاری یا خبرنگاری
تحقیقی" از اوایل دهة  1970میالدی در جهان ،متأسفانه در سازمان صداوسیما از زمان تأسیس
آن ( )1337تاکنون ،این نوع از خبرنگاری ،جایگاه مطالبهگرانه و اســتیضاحگونه خود را نیافته
اســت .حال ،مســئلة اساسی اینجاست که چرا ســازمان صداوســیما با در اختیار داشتن تمام
ظرفیتهای چهارگانه مدیریت رســانه (اعم از فیزیکی ،فنی ،انســانی و هنری) در بررســی و
پرداختن به مفاسد اقتصادی ،سیاسی ،اداری و نظایر آن ،منفعل یا بهنسبت ناتوان مانده است؟
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رســانهها و مدیریت رســانهها توســط افراد سیاســی میداند .در این پژوهش مهمترین موانع
حقوقی و قانونی در نظارت رسانهای بر کنش دولت شامل لزوم دریافت مجوز برای فعالیتهای
رســانهای ،گستردگی استثنائات و خطوط قرمز اطالعرســانی ،نبود یک تعریف روشن از جرم
مطبوعاتــی و مهمترین موانع اقتصــادی در این زمینه حضور دولت در اقتصاد رســانه ،تطمیع
خبرنگاران ،نابرابری فضای رقابت بین رسانههای دولتی و غیردولتی است .همچنین مهمترین
موانع درون ســازمانهای دولتی شامل نگاه مالکانة ســازمانهای دولتی به اطالعات سازمانی،
بسته بودن جلسههای ادارههای دولتی بر روی رسانهها ،تلقی هجمهگرایانه و مﭻگیرانة مدیران
ســازمانها از انتقاد رسانهها و مهمترین موانع درونرســانهای شامل خودسانسوری رسانهها،
وجود افراد جوان و کمتجربه در رسانهها ،عدم آشنایی با روزنامهنگاری تحقیقی و غلبه رویکرد
رویدادمحوری بر فرایندمحوری در رسانهها بودهاند (ساعی.)33 :1399 ،
به همین اعتبار و در پیوند با مسئله و پرسش مقالة حاضر ،میتوان به عنوان یک پیشفرﺽ
در نظر گرفت که ســازمان صداوســیما نیز از برخی موانع درونرسانهای شامل خودسانسوری،
وجود افراد جوان و کمتجربه ،غلبه رویدادمحوری بر فرایندمحوری و بهویژه "عدم آشــنایی با
روزنامهنگاری تحقیقی" رنج میبرد.
حسینی ( )1395پژوهشــی با عنوان بررسی چرایی کاهش گرایش روزنامه نگاری تحقیقی
ایــران به گزارش تحقیقی (با تأکید بر ظهور رســانههای نوین ارتباطی) انجام داده اســت .این
پژوهــش ،بــا روش مصاحبه با افراد مطلع و خبــرگان روزنامهنگاری ،و تأکیــد بر نقش ظهور
فناوریهای نوین ارتباطی و شبکههای اجتماعی موبایلی ،موانع شکلگیری گزارش تحقیقی و
چرایی کاهش گرایش به این سبک از خبرنگاری را بررسی کرده است طبق نتایج به دستآمده
از ایــن پژوهش ،کمرغبتی بــه گزارشهای تحقیقی در بدنة روزنامهنگاری ایران ،به دلیل هزینة
ســنگین تهیة این گزارشها ،محدودیتهای حکومتی و نبود قوانین شــفاف ،مالکیت رســانه،
رواج شــبکههای اجتماعی موبایلی ،میزان مهارت روزنامهنــگاران و ظهور فناوریهای نوین
رســانهای اســت که از مهمترین عوامل و موانع شــکلگیری و دالیل چرایی گرایش به ســبک
خبرنگاری تحقیقی نیز بوده است (حسینی.)1395 ،
بیــالن ( )1393نیز ،در پژوهش خود با عنوان موانــع و چالشهای روزنامهنگاری تحقیقی
در کردســتان عراق ،ضمن مصاحبة عمیق با  17نفر از استادان روزنامهنگاری و روزنامهنگاران
عراقی ( 5سردبیر 6 ،استاد و  6روزنامهنگار) ،موانع اصلی روزنامهنگاری تحقیقی را در کردستان
عراق بر شــمرده اســت؛ که به ترتیب مهمترین موارد عبارت از :عدم آشــنایی روزنامهنگاران
کردســتان عراق با گزارشنویسی تحقیقی؛ مستقل نبودن مطبوعات ،اهمیت ندادن به این شیوة
روزنامهنگاری؛ و عدم حمایت مالی از روزنامهنگاری در کردستان عراق است (بیالن.)1393 ،
اللمــی ( )1389در پژوهش خود با عنوان موانع و چالشهای شــکلگیری روزنامهنگاری
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تحقیقــی در ایران ،تالش کرده مهمترین چــالشها و موانع شكلگیری روزنامهنگاری تحقیقﻲ
را در ایران بررسﻲ کنــد .یافتههای این تحقیق ،نشــان میدهد روزنامهنگاری تحقیقی به عنوان
یﻚ ســبﻚ شناختهشــده و معتبر جهانی ،هنوز میان روزنامهنگاران و نیز مدیران روزنامههای
ایران شناختهشــده نیست؛ شــاید همین امر یكی از اصلیترین موانع شكلگیری این سبﻚ در
روزنامهنگاری ایران باشد تا زمانی كه قوانین ،حق دسترسی آزاد به اطالعات و نیز حق انتشار
آزاد اطالعات را برای روزنامهنگاران به رسمیت نشناسند ،آنچه به عنوان گزارش تحقیقی منتشر
میشــود ،تنها چیزی شــبیه به گزارش تحقیقی خواهد بود و با استانداردها و معیارهای جهانی
فاصله خواهد داشــت .از سایر موارد بهدست آمده ،تأثیر آموزشهای دانشگاهی بیتأثیر نبوده
و به نظر میرســد تعداد بیشــتری از دانشآموختگان به مشــاغل دیگری بعد از فارﻍالتحصیلی
میپردازند و از آن طرف ،روزنامهنگارانی كه با رشتههای غیر مرتبط روزنامهنگاری میكنند ،به
همین دلیل ،با این نوع از خبرنگاری آشنایی نداشته و تمایلی نیز به آن ندارند (اللمی.)1389 ،
بصیریــان جهرمی ( )1387در پژوهش خود با عنوان بررســی مقایســهای میــزان اعتماد به
اخبار ســیما و اخبار وبسایتهای خبری و عوامل مؤثر بر آن ،به این نتیجه میرسد که سازمان
صداوسیما ،با وجود ظرفیتهای فراوان ،برای جلب اعتماد رسانهای مخاطبان نخبه (دانشجویان
تحصیالت تکمیلی دانشــگاههای شهر تهران) ،اهتمام کافی نداشته است .یافتههای این تحقیق،
نشان میدهد که میزان سانسور و سوگیری اخبار ،با اعتماد مخاطبان ،نسبت معکوس و با صحت و
جامعیت آن ،نسبت مستقیم داشته است .همچنین در دنیایی که میزان اعتماد به رسانههای جمعی،
به طور کلی ،رو به افول است (بیکر و بارلو )5 :2007 ،1رسانههای جایگزین و در کل ،رسانههای
مبتنی بر اینترنت( 2به دالیل مختلفی که نتایج این مقاله نیز آن را تأیید کردهاند) از قابلیت بیشتری
برای روزنامهنگاری /خبرنگاری تحقیقی برخوردارند (بصیریان جهرمی.)130 :1387 ،
با این حال ،او پیشــنهاد کرده اســت که دالیــل اعتماد مخاطبان نخبه بــه تارنماهای خبری
فارسیزبان ،نظیر بیبیسی فارسی که از لحاﻅ میزان مراجعه و اعتماد در مقایسه با سایر بخشهای
خبری صداوسیما عملکرد بهتری داشته است ،مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد (بصیریان جهرمی،
 .)56 :1389همچنیــن در پژوهــش دیگــری با عنوان "بررســی تطبیقی چگونگــی به کارگیری
نرمخبرها :مطالعه موردی بخشهای خبری  20:30شبکة دو سیما و  60دقیقه تلویزیون بیبیسی
فارسی" ،به نحوة بهکارگیری نرمخبرها 3و روزنامهنگاری روایتی ،4به عنوان دو حوزة کمککننده
به روزنامهنگاری تحقیقی اشاره شده است (بصیریان جهرمی و فهیمدانش.)123 :1394 ،

 /سال سیوسوم  /شمارة  / 2پیاپی / 127
34
تحلیل سلسلهمراتبی فازی موانع و چالشهای …
حسین بصیریان جهرمی ()29-50

هوگو دی بــرگ ( )2000کتاب روزنامهنگاری تحقیقاتی :مفهوم و ممارســت 1را نگاشــته
اســت .این کتاب از مهمترین منابعی اســت که دربارة روزنامهنگاری تحقیقی در جهان منتشر
شــده است .نویســنده ،در بخشهای مختلف ،موضوع روزنامهنگاری تحقیقی را مورد بررسی
قــرار داده اســت .از امتیازهای این کتاب ،این اســت که نویســنده گزیدهای کامــل و مجزا را
از مهمتریــن تعاریفــی که تا کنــون در زمینة روزنامهنگاری تحقیقی در دنیا ارائه شــده ،یکجا
گردآوری کرده اســت .این کتاب ،بارها تجدید چاپ شــده و در آخرین نســخة آن بخشهایی
با موضوع گزارشهای تحقیقی در رادیو و تلویزیون افزوده شــده اســت .نویسندة این کتاب از
برجســتهترین محققان روزنامهنگاری تحقیقی اســت .این اثر ،بعدها دســتمایه پل برادشو 2در
نگارش کتاب روزنامهنگاری تحقیقی در ایاالت متحده شده است.
4
دیوید اندرســون و پیتر بنجامینســون )1976( 3نیز کتاب گزارشنویسی تحقیقی را منتشر
کردهاند .این کتاب منبع مهمی در تحقیقات مرتبط با حوزة روزنامهنگاری تحقیقی اســت و در
بســیاری از مقالهها و پایاننامهها مورد اســتفاده قرار گرفته است و همچنان یکی از معتبرترین
منابع موجود در این حوزه به شمار میآید که مرجع محققان بسیاری بوده است.
بــر این مبنا ،میتوان گفت که روزنامهنگاری و خبرنگاری تحقیقی ،در رســانههای جمعی
سراســر جهان جایگاه برجســتهای را به خود اختصاص داده و نشــاندهندة یک شکل مؤثر از
کنترل اجتماعی بر قدرت و نهادهای رســمی در یک جامعة مدنی است .در بررسی پیشینههای
این موضوع ،میتوان هدف کشــف و یا افشــای عمومی اطالعات پنهان را ،در مورد تخلف از
هر نوع مشاهده کرد .بنابراین موضوع تحقیق ،واقعیتهای تخلف از معیارهای مختلف قانونی
و اخالقــی اجتماعی و قوانین اســت که متخلفان به طور عمدی از عمــوم مردم پنهان میکنند.
خبرنگاران تحقیقی ،دربارة فعالیت برخی افراد ،ســازمانها و ساختارهای مسئول این تخلفات
تحقیق میكنند> .اغلب گفته میشــود که روزنامهنگاری اولین پیشنویس تاریخ خشــن است.
در مقابل ،روزنامهنگاری تحقیقاتی اولین پیشنویس خشــن قانون را ارائه میدهد( <.دی برگ
2004؛ به نقل از بندورسکی و حاال .)72 :2010 ،5
این گفتة هوگو دی برگ ،شاید ،هدف اصلی روزنامهنگاری /خبرنگاری تحقیقی را منعکس
میکند که فقط آگاهی دادن به جامعه نیســت که اتفاقی در جایی رﺥ داده اســت ،بلکه عمیقتر
از آن اســت؛ سعی میشود مفاسدی را کشــف کند ،که وسعت تأثیرگذاری آنها میتواند منجر
بــه ناهنجاریهــای بزرگی برای عدم دســتیابی به ارزشهای اجتماعی باالتر برای رســیدن به
1. Investigative Journalism: Context and Practice
2. Paul Bradshow
3. David Anderson & Peter Benjaninson
4. Investigative Reporting
5. Bandurski & Hala

یک جامعة مدنی ســالم شــوند (نقل در فرقانــی .)1386 ،این تحقیقها ممکن اســت منجر به
تصمیمگیریهای مهم مقامها یا تجدید نظر در قوانین موجود شوند.

تعریف مفاهیم

در ادامه ،برخی از مهمترین واژگان و مفاهیمی که در این مقاله مطرح شــده ،تشــریﺢ و در مورد
دیدگاه نویسندگان نسبت به آنها توضیحاتی ارائه شده است.

در روزنامهنگاری/خبرنگاری تحقیقی ،گزارشــگران با رویكردی عمقــی موضوعات مختلف را به
صورت تحقیقی و بر مبنای اطالعات و آمار ،مســتندات دقیق و اغلب ناگفتههایی كه مسئوالن سعی
در پنهان كردن آن دارند دنبال كرده و نتایج را در قالب یك گزارش تحقیقی در رســانه ،مجلهها یا
كتابی بر آمده از تحقیقات روزنامهنگاری منتشر میكنند .نتایج تحقیقات روزنامهنگاران/خبرنگاران
تحقیقی در این شــیوه ،در بیشتر موارد منجر به جریانهای جنجالبرانگیز خبری در جوامع میشود.

1 Hewat

 /سال سیوسوم  /شمارة  / 2پیاپی / 127

روزنامهنگاری تحقیقی
تحقیقات هیوات ،1نشان میدهد كه برای داشتن طیف وسیعی از مخاطب ،باید به موضوعهایی
پرداخت كه نهتنها با زندگی روزانة مردم گره خوردهاند ،بلكه آمار و ارقام درست و حقایقی را
فــاش میكنند كه معمــو ًال بهندرت در اختیار آنها قرار میگیرد؛ این ممكن نخواهد بود ،مگر با
تكیه بر تقویت "خبرنگاری تحقیقی" (دی برگ.)48 :2000 ،
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صداوسیما (رسانة ملی)
ســازمان صداوسیمای جمهوری اســالمی ایران (رسانة ملی) همان گونه که از نام آن برمیآید،
از دو بخش رادیو و تلویزیون تشــکیل شــده است .دو بخشی که در ابتدا ،به طور مجزا تأسیس
شد و به فعالیت پرداختند .البته ،رادیو از قدمت بیشتری نسبت به تلویزیون برخوردار است .در
ســال  ،1350زمینه برای ادغام رادیو ایران و ســازمان تلویزیون ملی ایران فراهم شد و واحدی
با نام ســازمان >رادیو تلویزیون ملی ایران< به طور رســمی ،آغاز به کار کرد .در جریان انقالب
اســالمی ،ســازمان رادیو و تلویزیون ایران از نخســتین پایگاههایی بود که به دســت نیروهای
انقالب افتاد و پس از پیروزی انقالب ،در  22بهمن  ،1357به " سازمان صداوسیمای جمهوری
اســالمی ایران" تغییر نام یافت .رهبر انقالب ،امام خمینی (ره) نیز در همان نخســتین روزهای
پس از پیروزی انقالب ،صداوسیما را یک " دانشگاه عمومی" نامید و همین عنوان بار سنگینی
از مســئولیت را برعهده مدیران و کارکنان این نهاد فرهنگی قرار داد " .رسانه ملی" نیز ،تعبیری
اســت که مقام معظم رهبری ،در ســالهای اخیر ،با توجه به ویژگیها و رسالت این سازمان به
آن اطالق کردهاند.

به دلیل اینكه در این نوع از روزنامهنگاری/خبرنگاری ،حقایق پشــت پرده افشا میشوند و این امر
موجب رسوایی سیاستمداران ،مسئوالن و ســایر شخصیتها میشود ،این روش روزنامهنگاری/
خبرنگاری به روش افشای افتضاحات نیز شهرت دارد (بدیعی و قندی.)299 :1383 ،

 /سال سیوسوم  /شمارة  / 2پیاپی / 127
36

به تعبیر دیگر ،کشــف حقایق یا پرده برداشــتن از رویدادها ،فسادها با جستوجوگری ،حرف اول
را در خبرنــگاری تحقیقی میزند (رضائیــان .)1395 ،با این توضیﺢ میتوان گفت روزنامهنگاری/
خبرنگاری تحقیقی از كنار هم گذاشــتن یافتهها و اطالعات دیگران نوشته نمیشود؛ بلكه این نوع
روزنامهنگاری/خبرنگاری ،شامل تحقیقات ویژه است كه روزنامهنگار/خبرنگار ،اطالعات آن را از
مصاحبههای گسترده و تركیب و كنار هم گذاشتن اسناد و نكتهها و شواهد به دست میآورد (پیلگر،1
 .)65 :2005در بســیاری از موارد ،نتیجهها و اصالت آنها از كشــف طرحها و ربط دادن چیزهایی
حاصل میشود كه معمو ًال هیﭻكس تاكنون ،به آنها توجهی نكرده است (رندال.)184 :1382 ،

ادبیات نظری
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مسئولیتپذیری اجتماعی و خبرنگاری تحقیقی
مســئولیت اجتماعی ،مفهوم بهنسبت جدیدی است که در ادبیات سازمانهای خدماتی ،اقتصادی
و رســانهای شــکل گرفته اســت و از دهة  1980به بعد ،آثار آن را میتوان در سازمانهای دولتی و
خصوصی مشاهده کرد؛ اما تنها سازمانی که بیشترین تأثیر را در حوزة مسئولیت اجتماعی ایفاء کرده
اســت ،رسانهها بودهاند .زیرا رسانهها ،حلقة رابط بین جامعه و سازمانها ،یا مردم با مردم هستند.
امروزه سازمانها ،برای ارائة خدمات بهتر به مشتریان و سازمانهای رسانهای ،برای جذب بیشتر
مخاطب در حوزة مســئولیت اجتماعی برنامهریزی میکنند .همة ســازمانها ،هم در برابر کارکنان
خود و هم در برابر جامعه ،مســئولیت دارند .مســئولیت اجتماعی ،مفهومی فراتر از قانون است و
به نقش ســازمانها در بهتر شــدن جامعه مربوط است .رســانهها با نظارتهای غیر مستقیم ،مدل
پاسخگویی را در سازمانها نهادینه میکنند و این مدل ،زمینة مطالبه را فراهم میسازد؛ این روش،
موجب تســریع فرایندها ،در فعالیتها میشود .سازمانهایی که نوگرا باشند از این طرح استقبال
میکنند و سازمانهایی که در گذشته سیر میکنند ،خود را پاسخگو و مسئول نمیبینند .بر این اساس
رســانههای جمعی ،تا حدی مسئولیت ساخت و رشــد اجتماعی را ،بر اساس پایبندی به حقوق
دیگران پذیرفتهاند؛ بنابراین ،آزادی شامل حجم زیادی از مسئولیت اجتماعی است و بر این اساس
آزادی ،حقی مشروط به مسئولیتهاست که انسان در قبال خود و جامعه به آن همت میگمارد.
طبق نظریة مســئولیتپذیری اجتماعی ،2رســانهها حق دارند از سازمانهای مختلف انتقاد
کنند و آنها را به چالش بکشند ،اما خود نیز ،در برابر منافع و نیازهای جامعه مسئولاند و باید
1. Pilger
2. Social Responsibility Theory
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مککوایــل ،اصول اساســی نظریه مســئولیتپذیری اجتماعی را ،در این میداند که رســانهها
بایــد برخی تعهــدات و وظایف را در برابر جامعه بپذیرند و آنهــا را انجام دهند .برای تحقق
ایــن تعهدات ،باید به اســتانداردهای حرفهای خبری مانند حقیقــت ،صحت ،عینیت و توازن
توجه فراوانی معطوف شــود .همچنین ،رســانهها با پذیرش و ایفــای تعهدات مورد نظر ،باید
بــه خودانضباطی حرفهای خویش در چارچوب قوانین و نهادهای موجود بپردازند .رســانهها
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پاســخگو باشند؛ چراکه با اشــتباه آنها افکارعمومی نیز مرتکب خطا میشود .به این موضوع،
نظریه مســئولیت اجتماعی میگویند ،نظریهای که با پیش کشــیدن این موضوع ،میان آزادی و
مســئولیت رسانهها ،پیوند برقرار کرده اســت .این نظریه ،بیشتر یک نقد اجتماعی و اخالقی از
عملکرد رســانهها ،بهویژه پیروی از الگوی لیبرالی یا آزاد منش اســت .نکتة محوری در نظریة
مســئولیت اجتماعی ،اخالقی و حرفهای عمل کردن رســانهها و پرهیز از غلبه و سلطة اهداف
و منافع تجاری بر کار رســانه اســت (دهقان .)1391 ،در این نظریه ،اصل بر ایجاد پیوند میان
" اســتقالل و آزادی رســانهها" و " وظایف و مســئولیت اجتماعی" آنهاست که تأکید میکند،
رسانهها باید در عین پاسخگویی به نیازهای مخاطبان ،در برابر فعالیتهای خود ،مسئولیت نیز
داشــته باشــند و وظایف اجتماعی خود را محدود به گیرندگان پیام یا مالکان رســانهها ندانند.
مضمون اصلی این نظریه ،این اســت که آزادی و مســئولیت ،دو روی یک سکه هستند و همان
گونه که رســانهها حق دارند از دولت و ســایر نهادها انتقاد کنند ،مسئولیتی نیز در قبال مصالﺢ و
منافع ملی و پاسخ به نیازهای جامعه دارند (مهدیزاده.)35 :1389 ،
مدافعان نظریة مســئولیت اجتماعی ،معتقدند که تحقق این نظریه باعث میشــود ،بین سه
اصل به ظاهر ناســازگار آزادی فردی و آزادی رســانهها از یک ســو و تعهد رســانهها در برابر
جامعه از ســوی دیگر ،سازگاری ایجاد شده و برای مقابله با تعارﺽهای نظریة مطبوعات آزاد
در عرصة تجربی ،راه حل مناسب پیدا شود (معتمدنژاد .)281 :1386 ،از دیدگاه مدافعان نظریة
مســئولیت اجتماعی ،برای رویارویی با تعارﺽهــای نظریة مطبوعات آزاد ،این دو راه حل از
اهمیت خاصی برخوردارند:
 .1توجه به توســعة نهادهای عمومی و مســتقل ،برای ادارة مؤسسههای رادیویی و تلویزیونی،
به تأمین عینیگرایی و حفﻆ اســتقالل آنها در برابر دولت و مؤسســههای تجاری و ایفای
وظایف خاص این رســانهها در برابر جامعه کمک میکند و زمینههای توسعة بیشتر نظریة
مسئولیت اجتماعی را فراهم میسازد.
 .2حمایت از توسعة حرفهایگرایی مطبوعات و رسانههای دیگر ،از طریق ارتقاء کیفی استانداردهای
عملیروزنامهنگاری/خبرنگاریوپیشبرد"خودساماندهی"فعالیتهایحرفهایروزنامهنگاران/
خبرنگاران ،مسئولیت اجتماعی مورد نظر را تقویت میکند (همان281 :ـ.)82

 /سال سیوسوم  /شمارة  / 2پیاپی / 127
38

باید از آنچه ممکن اســت به جنایت ،خشــونت یا بینظمی در کشور یا هتک حرمت گروههای
اقلیت منجر شــود ،پرهیز کنند .رســانهها به عنوان یک مجموعة کلی ،باید کثرتگرا باشــند و
با ایجاد امکان دسترســی بــه دیدگاههای مختلف و تأمین حق جــواب ،انعکاسدهندة تعدد و
تنوع اندیشــهها در جامعه باشــند .جامعه و مخاطبان رســانهها ،با توجه به تعهدات و وظایف
عالی حرفهای در فعالیتهای
اجتماعی مورد نظر ،حق دارند خواســتار رعایت استانداردهای ِ
روزنامهنــگاری باشــند و در صورت لزوم ،بــرای تأمین و تضمین منافــع و مصالﺢ عمومی در
ایــن زمینه ،مداخله کنند .روزنامهنگاران و همکاران حرفهای رســانهها ،باید در برابر جامعه و
همچنین کارفرمایان خود و بازار ،پاسخگو باشند (مککوایل.)171 :1382 ،
میتوان گفت از منظر مســئولیت اجتماعی ،كارگزاران رســانهای همــواره در برابر تولید،
توزیع و نشــر اطالعات و دیگر فعالیتهای ارتباطی ،فقط در مقابل ســازمان و نظام مدیریتی
حاكم بر آن پاســخگو نیســتند ،بلكه میبایســت در برابر كلیه مراجعــان ،بهرهمندان و ذینفعان
سازمان و درنهایت مخاطبان نیز چنین باشند.

روش شناسی پژوهش
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تحقیق حاضر ،با توجه به هدف (شناســایی موانع و چالشهای خبرنگاری تحقیقی در سازمان
صداوســیما) و پرســش اصلی (موانع و چالشهای خبرنگاری تحقیقی در سازمان صداوسیما
کداماند؟) در دو مرحله انجام شــده است .در گام نخست ،ادبیات تجربی و نظری موجود مورد
بررســی قرار گرفته اســت .در این گام ،کوشش شــد تا مرتبطترین پژوهشهای منتشرشده در
حــوزة خبرنگاری تحقیقی مطالعه شــوند .در گام دوم ،پس از مطالعــة ادبیات تجربی و نظری
موجود ،مصاحبه با نخبگان رســانه در دســتور کار قرار گرفت و درنهایت پنج عامل اصلی مؤثر
بر ناتوانی سازمان صداوسیما ،در توسعة خبرنگاری تحقیقی استخراج شدند.
جامعة آماری شامل صاحبنظران و کارشناسان مدیریت رسانه ،مدیران شبکههای تلویزیونی،
مدیران ارشد سازمان صداوسیما و به طور کل ،کلیه افرادی بوده که در حوزه رسانه و خبرنگاری
تحقیقی صاحبنظر بودهاند .کاروالین بویس 1و پالنا نیل 2در تعریف مصاحبه مینویسند:
مصاحبه یک تکنیک تحقیق کیفی است که شامل انجام مصاحبههای شخصی ،عمیق ،متمرکز و فشرده
اســت .از دیدگاههای پاسخگویان به منظور ارزیابی ایدهها ،برنامهها و موقعیتهای معین استفاده
میشود .برای مثال ،ما با استفاده از روش مصاحبه میتوانیم از مشارکتکنندگان ،دستاندرکاران
و افراد مرتبط با یک طرح یا برنامه درباره تجربهها و انتظارات آنها نسبت به این برنامه ،نظرات و
دغدغههای آنها را درباره عملکرد ،فرایند و نتایج برنامه و یا تغییر و تحوالتی که در حین کار ایجاد
شده است ،جویا شویم (بویس و نیل.)3 :2006 ،

1. Carolyn Boyce
2. Palena Neale

برای رســیدن به جامعة نمونه ،ویژگیهایی تعریف شــده که افراد واجد آن ویژگی ،برای انجام
مصاحبــه انتخــاب شــدهاند .نمونهگیری ،به صورت هدفمنــد بوده و  30نفر از پاســخگویان،
اســتادان دانشگاه ،مدیران ارشد خبر ،سردبیران و خبرنگارانی بودند که بیش از  10سال سابقة
کار حرفهای دارند .انتخاب این افراد ،مبتنی بر احراز شایستگیهایی بوده است که خالصة آن
در جدول  1آورده شده است.
جدول  .1ویژگیهای مورد نظر برای انتخاب خبرگان در پژوهش
سوابق آموزشی

داشتن تحصیالت مرتبط با حوزة مدیریت رسانه و ارتباطات با گرایش خبرنگاری تحقیقی

سوابق اجرایی

داشتن سابقة کاری در زمینة خبر ،مدیریت صداوسیما و یا سابقة کاری در سازمان صداوسیما

سوابق پژوهشی

سابقة پژوهشی در زمینة خبرنگاری تحقیقی ،مدیریت رسانه ،مشاوره مدیران سازمان صداوسیما

1. MAXQDA
2. King
)3. Analytic Hierarchy Process (AHP
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نــوع انتخاب خبــرگان در پژوهش حاضر ،مبتنی بر هدف یا نظری بوده اســت .زیرا افرادی به
عنوان مشــارکتکننده انتخاب شدهاند که پدیده مورد نظر را مطالعه کرده یا دیدگاههای خاصی
دربــارة آن دارند؛ پس از تحلیل هر مصاحبه ،با مشــخص شــدن نقاط مبهــم یا ضعف الگو و
مقولههــا ،نفــر بعدی ،با توجه بــه تخصص مورد نیاز برای رفع و اصــالح نقاط ابهام یا ضعف
انتخاب شــد .مصاحبهها به شیوة نیمه ســاختاریافته بوده و تحلیل مصاحبهها نیز ،با استفاده از
نرمافزار مکسکیودا 1و بر مبنای الگوی کینگ )2010( 2انجام شده است.
در گام بعــد ،برای دســتیابی به اولویــت تأثیرگذاری هر یک از مؤلفههای استخراجشــده در
گام قبل ،از مدل تصمیمگیری چندمعیاره و نرمافزار فرایند تحلیل سلســلهمراتبی 3اســتفاده شده
اســت؛ در رویکــرد تصمیمگیری كه در آن ،انتخاب یﻚ راهكار از بیــن راهكارهای موجود و یا
اولویتبندی راهكارها مطرح است ،انتخاب بهترین پیشنهاد /تصمیم با معیارهای چندگانه انجام
میشــود (قدســیپور .)56 :1397 ،در این گونه تصمیمگیریها ،چندین شاخص یا هدف در نظر
گرفته میشــوند که گاه با هم متضاد هســتند .اگر در تصمیمگیری با معیارهای چندگانه ،منظور از
معیار ،شاخص باشد ،آن را به نام تصمیمگیری با شاخصهای چندگانه میشناسند و اگر منظور از
معیارهای چندگانه ،هدف باشد ،به آن تصمیمگیری با اهداف چندگانه گویند (مهرگان.)14 :1395 ،
یکــی از نخســتین روشهــای تصمیمگیــری بــا شــاخصهای چندگانــه ،روش تحلیل
سلســلهمراتبی است که بیش از سایر روشها ،در علم مدیریت مورد استفاده قرار گرفته است.
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ویژگی

توضیحات

در این تحقیق نیز ،که با رویکرد مدیریت رســانهای به انجام رســیده ،برای شناســایی روابط و
تعیین اولویت شــاخصهای تحقیق حاضر از مدلهــای تصمیمگیری چندمعیاره و مدل AHP
استفاده شده است .از این رو ،پرسشنامة مرتبط با این عوامل ،طراحی شده و در اختیار  10نفر
از خبرهترین افراد این حوزه قرار داده شــده اســت .نمونهگیری در این گام ،به صورت هدفمند
و جمعیت پاســخگو نیز ،خبرگانی بودهاند که در حوزة مدیریت دانش و رســانه صاحبنظر یا
دارای تجربــة قابــل توجه بودهاند .درنهایــت با بهرهگیری از تحلیل سلســلهمراتبی و از طریق
نرمافزار  ،AHPاین متغیرها اولویتبندی شدهاند.
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یافته های پژوهش
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تعیین اولویت عناصر مدل با استفاده از تکنیک تحلیل سلسهمراتبی ()AHP
در گام نخست ،مؤلفه های اصلی و زیرمعیارهای اولویتبندیشده عبارتاند از:
 éفضای بستة سیاسی؛
 éفقدان امنیت شغلی خبرنگاران در ساختار کنونی سازمان صداوسیما؛
 éخبرنگاری وابسته به دولت /حاکمیت؛
 éرشد فضای خبرنگارـ سلبریتی؛
 éکاهش آموزش و سواد خبرنگاری در سازمان.
مؤلفه های تحقیق ،با اندیس عددی ،به صورت جدول  2نامگذاری شدهاند تا در جریان تحقیق
بهســادگی قابل ردیابی و مطالعه باشد .در این راســتا ،برای تعیین وزن معیارها و شاخصهای
مدل از تکنیک تحلیل سلسهمراتبی استفاده شده است .الگوی سلسلهمراتبی (از طریق نرمافزار
 )AHPنیز ،در نمودار  1ترسیم شده است.
جدول  .2معیارها و زیرمعیارها
معیارهای اصلی

نماد

فضای بستة سیاسی

C1

فقدان امنیت شغلی خبرنگاران در ساختار کنونی سازمان صداوسیما

C2

خبرنگاری وابسته به دولت /حاکمیت

C3

رشد فضای خبرنگار ـ سلبریتی

C4

کاهش آموزش و سواد خبرنگاری

C5

نمودار  .1نمایش سلسلهمراتبی معیارها و زیرمعیارها

تعیین اولویت معیارهای اصلی بر اساس هدف

n(n-1) = 5(5-1) = 10
2
2

جدول  .3ماتریس مقایسة زوجی معیارهای اصلی
مقایسههای
زوجی

کارشناس 1

کارشناس 2

کارشناس 3

کارشناس 4

کارشناس 5

کارشناس 6

کارشناس 7

کارشناس 8

کارشناس 9

کارشناس 10

میانگین هندسی

C1-C2

1/5

1/3

1/7

1/5

1

1/4

1/5

1/3

1/3

1/5

0/26

C1-C3

2

3

4

5

3

2

4

3

4

1

2/75

C1-C4

5

4

3

5

4

4

4

5

5

4

4/38

C1-C5

4

5

4

3

2

7

1

3

1

6

2/90

C2-C3

7

5

4

3

5

4

3

4

4

7

4/26

C2-C4

5

4

4

5

3

2

4

4

4

4

3/81
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بنابراین ،مقایســههای زوجی از دیدگاه گروهی از خبرگان انجام شــد و با اســتفاده از تکنیک
میانگین هندســی ،دیدگاه آنها تجمیع شــده است .ماتریس مقایســة زوجی ،حاصل از تجمیع
دیدگاه خبرگان ،در جدول  3آمده است.
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برای انجام تحلیل سلســلهمراتبی ،نخست معیارهای اصلی ،بر اساس هدف ،به صورت زوجی
مقایسه شدهاند .تکنیک  AHPیک تکنیک رتبهبندی است و رتبهبندی در این تکنیک ،بر اساس
مقایسههای زوجی صورت میگیرد .مقایسة زوجی بسیار ساده است و تمام عناصر هر خوشه،
باید به صورت دوبهدو مقایســه شــوند .بنابراین اگر در یک خوشــه  nعنصر وجود داشته باشد
) n(n-1مقایسه صورت خواهد گرفت .چون پنج معیار وجود دارد ،بنابراین تعداد مقایسههای
2
انجامشده برابر است با:
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C2-C5

4

5

3

2

4

5

4

4

3

2

3/56

C3-C4

4

3

5

4

3

4

5

4

3

4

3/85

C3-C5

3

5

4

4

4

5

6

3

4

4

4/19

C4-C5

3

1/7

1/5

1

1/4

1/5

1/7

1/5

4

5

0/62
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همانطور که مالحظه می شــود 10 ،کارشــناس به صورت زوجی ،مؤلفه های پنجگانه را مقایسه
کرده اند .برای مثال در جدول  3کارشــناس  ،1در مقایسة زوجی معیارهای  C1و  C2عدد  1/5را
انتخاب کرده اســت .با توجه به شــرط معکوس ،1معنای عدد  1/5این است که به نظر کارشناس
اول ،مؤلفه  C2بر معیار  C1خیلی مرجﺢ است .پس از گردآوری نظرهای کارشناسان ،برای تجمیع
آنها از تکنیک میانگین هندسی استفاده شد .برای انجام تحلیل سلسلهمراتبی ،نخست مؤلفههای
اصلی ،بر اساس هدف ،به صورت زوجی مقایسه شده اند .برای این منظور از نظر گروهی خبرگان
استفاده شده است و با استفاده از تکنیک میانگین هندسی و نرمال سازی مقادیر بهدستآمده ،بردار
ویژه محاســبه شده اســت .در ماتریس مقایسه زوجی حاصل از تجمیع دیدگاه خبرگان ،با تقسیم
میانگین هندسی هر سطر ،بر مجموع میانگین هندسی سطرها ،مقدار وزن نرمال بهدست میآید که
به آن "بردار ویژه" نیز گفته میشود .خالصة نتایج در جدول  4آمده است؛
جدول  .4ماتریس مقایسه زوجی مؤلفه های اصلی
C4

C5

C6

C7

C8

C9

میانگین
هندسی

بردار
ویژه

C1

4/38 2/75 0/26 1/00

2/90

4/23

3/49

3/19

3/56

2/25

0/211

C2

3/81 4/26 1/00 3/91

3/56

0/75

0/92

3/63

3/88

2/35

0/221

C3

3/85 1/00 0/23 0/36

4/19

2/99

4/14

3/81

3/56

1/83

0/172

C4

1/00 0/26 0/26 0/23

0/62

0/68

0/63

0/68

0/68

0/50

0/047

C5

1/62 0/24 0/28 0/35

1/00

3/45

0/93

0/78

0/63

0/73

0/069

معیارها

C1

C2

C3

براساس نتایج جدول  ،4بردار ویژة اولویت مؤلفه های اصلی به صورت W1خواهد بود.
 .1شرط معکوس :اگر ترجیﺢ عنصر  Aبر عنصر  Bبرابر  nباشد ترجیﺢ عنصر  Bبر عنصر Aبرابر 1/nخواهد بود.

براساس بردار ویژة بهدستآمده:

0/211
0/221
0/172
0/047
0/069

= W1
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در روش تحلیل سلســهمراتبی ،باید آزمون ســازگاری روی تصمیم گیرندگان و خبرگانی انجام
شــود که نظر خــود را اعالم کردهاند .این آزمون ،بر اســاس نســبتهای ســازگاری ماتریس
مقایســه ای انجام می گیرد CR .یک زوج ماتریس مقایســه ای ،با نسبت درجة سازگاری آن به
مقدار تصادفی مربوطه برابر است .اگر ماتریس مقایسات زوجی ،در بردار ستونی " وزن نسبی"
ضرب شود ،بردار مجموع وزنی به دست میآید.
AW1 = )1*0/211( + )0/26*0/221( + )2/75*0/172( + )4/38*0/047( + )2/90*0/069( = 2/183
AW2 = 2/81
AW3 = 1/76
AW4 = 0/40
AW5 = 0/68
1

برای محاسبه بردار سازگاری ،عناصر بردار مجموع وزنی را ،بر بردار اولویت نسبی تقسیم می کنیم.
AW1 ÷ W1 = 10/32
AW2 ÷ W2 = 12/71
1. Consistency Index
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محاسبة نرخ ناسازگاری

محاسبه بردار سازگاری
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فضای بستة سیاسی ،با وزن نرمالشده  0/221در اولویت اول قرار دارد.
فقدان امنیت شــغلی خبرنگاران (در ساختار کنونی صداوســیما) ،با وزن نرمالشده  0/211در
اولویت دوم قرار دارد.
خبرنگاری وابسته به دولت /حاکمیت ،با وزن نرمالشده  0/172در اولویت سوم قراردارد.
رشد فضای خبرنگار ـ سلبریتی ،با وزن نرمالشده 0/097در اولویت چهارم قراردارد.
کاهش آموزش و سواد خبرنگاری ،با وزن نرمالشده 0/70در اولویت پنجم قراردارد.

AW3 ÷ W3 = 10/24
AW4 ÷ W4 = 8/49
AW5 ÷ W5 = 9/97

محاسبه Maxλ

میانگین عناصر بردار سازگاری  Maxλرا به دست می دهد.

محاسبه شاخص سازگاری ()CI
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(10/32 + 12/71 + 10/24 + 8/49 + 9/97) = 9/57
9

شاخص سازگاری به صورت زیر تعریف می شود.

λMax

n1

9/57 9 = 0/07
8

=λ

= CI
= CI
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نرﺥ ناسازگاری مقایسههای انجامشده 0/07 ،به دست آمده که کوچکتر از  0/1است ،بنابراین
میتوان به مقایسههای انجامشده اعتماد کرد .درنهایت پنج عامل را که بیشترین رتبه را داشتند،
میتوان مهمترین متغیرهای تاثیرگذار دانست .این عوامل عبارتاند از:
 .1فضای بستة سیاسی؛
 .2فقدان امنیت شغلی خبرنگاران (در ساختار کنونی سازمان صداوسیما)؛
 .3خبرنگاری وابسته به دولت /حاکمیت؛
 .4رشد فضای خبرنگار ـ سلبریتی؛
 .5کاهش آموزش و سواد حرفهای خبرنگاری در سازمان.

بحث و نتیجهگیری

این پژوهش ،با هدف بررسی موانع و چالشهای شکلگیری خبرنگاری تحقیقی در صداوسیما
انجام شده است .در پیوند با نظریههای دروازهبانی خبر و مسئولیتپذیری اجتماعی و یافتههای
حاصل از مصاحبه با صاحبنظران عامل نخســت ،یعنی فضای بستة سیاسی ،بیشترین وزن را،
بین موانع و چالشهای فعلی ســازمان صداوســیما و پرداختن به خبرنگاری تحقیقی داشــته
اســت .متغیرهایی همچون حاکمیتی بودن این ســازمان و ســاختار متصلب معاونت سیاسی،
زیرمقولههای آن تلقی میشــوند .همچنین از آنجا که شــیوة اســتخدام منابع انســانی سازمان
صداوسیما ،در الگوی شغلی "خبرنگار" ،به گونهای است که آنها ثبات و امنیت شغلی الزم 1را

 .1به دلیل نوع برخی از قراردادهای شغلی که بیشتر به شکل پروژهای ،خرید خدمات و به هر حال کوتاهمدت هستند.
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ندارند ،دچار همرنگی محافظهکارانه و حتی همزیستی ناخواسته با اخباری میشوند که حاشیه
امن یا ریسک و خطرپذیری خبری کمتری دارند.
در پیوند با مؤلفة ســوم (خبرنگاری وابســته به دولت) ،از منظر اقتصاد سیاسی ،توانمندی
ســازمان ،برای دنبال کردن ســوژههای مرتبط با ســوء مدیریت دولت ،به دلیل مســائل مربوط
بــه ردیف بودجه ،با احتیاط برونســازمانی و البیهای دولتی همراه اســت .به بیان بهتر ،حتی
خبرنگاران ،در یافتن مستندات حساس (غیر محرمانه) از طریق کانالهای میانفردی ،بهشدت
در فشار و مضیقه قرار دارند؛ این مهم ،در مصاحبه با مدیران ،خبرنگاران و بهویژه سردبیران خبر
صداوسیما مورد تأکید قرار گرفت .مؤلفه /مقولة چهارم ،شامل "رشد فضای خبرنگارـ سلبریتی"
اســت ،که در سالهای اخیر ،با گزینش و به کارگیری خبرنگارانی که فرایند کارآموزی و کسب
تجربه را از برخی مبادی ورودی به سازمان صداوسیما (همچون باشگاه خبرنگاران جوان) طی
کردهاند ،کمرنگتر شــده است .با این حال ،تأکید برخی از مدیران معاونت سیاسی ،بر استفاده
از شهرت خبرنگاران سلبریتی و شناختهشدهتر ،که پیرو الگوهای سنتی و محافظهکارانه هستند،
جسارت پرداختن به خبرنگاری تحقیقی را تنزل میدهد.
در نهایت " ،کاهش آموزش و ســواد حرفهای خبرنــگاری" نیز ،در کنار دروازهبانی خاص
و ســوگیریهای تحمیلی یا خودخواسته در حرفة خبرنگاری ،به عنوان یک مجموعة رسانهای
جریان اصلی ،به گونهای پذیرفته و نهادینه شــده اســت که امکان انتشار بسیاری از سوژههای
میدانی و مهم را برای عبور از دروازه سردبیران خبر گرفته است.
طبق مطالعات اولیه و بر اساس تجمیع دیدگاه صاحبنظرانی که با آنها مصاحبه شد ،نپرداختن
جدی ،مســئوالنه و مبتنی بر خبرنگاری تحقیقی ،به سوژههایی همچون فساد در شهرداری (امالک
نجومی) ،ناپدید شــدن دکل نفتی فورچونا یا دکل نفتی گمشده (نوعی فساد سیاسی که با استفاده از
قدرت از جانب مقامهای دولت در باالترین ســطوح و افراد منتخب صورت پذیرفته) ،فســادهای
ورزشی ،نظیر قرارداد سرمربی سابق تیم ملی فوتبال (ویلموتس) و نقش فساد ساختاریافته در آن،
تبانی ،ارتشــاء ،دوپینگ ،شــرطبندی غیرمجاز در حوزة ورزش؛ جعل و استفاده از اسناد مجعول؛
تصدیقنامههــای خالف واقع؛ فرار مالیاتی؛ مصرف مواد مخدر؛ نقﺾ آشــکار قوانین و مقررات؛
قراردادهای غیرواقعی؛ اختالس در حوزههای فرهنگی (متهم صندوق ذخیره فرهنگیان)؛ پروندههای
مشــهور فســادهای مالی ( 1000میلیارد تومان3 ،هزار میلیارد تومان و حتی 18هزارمیلیارد تومان)؛
پروندههــای زمینخــواری ،خرید و فروش خودرو در حجم باال ،اســتفاده از ویالهای مصادرهای
توسط مدیران ارشد؛ رشوهگیری و غیره ،تنها چند نمونة برجسته از موضوعهای متفاوتی بودند که
سازمان صداوسیما از طریق خبرنگاری تحقیقی میتوانست نسبت به رسانهای شدن و اطالعرسانی
آنهــا اهتمام ورزد .با این حــال ،در تمام این موارد جای خالی و یــا کمرنگ خبرنگاران تحقیقی
صداوسیما و سرویسهای خبری (اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و ورزشی) مشهود است.
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هرچند برخی گزارشهای تحقیقی گذرا ،نظیر پیگیری سوختهای قاچاق ،تخریب باﻍهای
شمال تهران و ساخت برجها؛ یا در حوزة پزشکی پیگیری خونهای آلوده یا نپذیرفتن بیماران
بیبضاعت از ســوی برخی بیمارســتانها و همچنین این اواخر ،موضوع تزریق حدود سههزار
واکســن کرونای تقلبی در تهران (خبرگزاری ایمنا 1)1400 ،نیز از ســوی صداوســیما پوشش
داده شــده است و از ســوی افکار عمومی مورد توجه قرار گرفتهاند ،اما انتظار میرود سازمان
صداوســیما با اســتفاده از ظرفیت خبرنگاران تحقیقی ،در راســتای رکن چهارم مردمساالری،
رســانه را به تحقیق و تفحص ،نظارت و همراهی و شفافســازی و روشــنگری افکار عمومی
ســوق دهند،تا به تعبیر آلتوســر ،فراخوانی ،صدا زدن و اســتیضاح (آلتوســر1987 ،؛ به نقل از
مهدیزاده )107 :1389 :از طریق رســانه حاصل شود .چراکه برای رسیدن به یک جامعة مدنی
ســالم ،پرداختن بــه ابعاد مختلف این پروندهها و شناســایی دالیل افزایــش آنها و تأثیرهای
مخربی که بر شرایط سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی کشور دارند ،مهم و ضروری به نظر میرسد.

پیشنهادها
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بر اساس یافتهها و نتایج این مقاله ،میتوان پیشنهادها و راهکارهای زیر را به صداوسیما ارائه داد:
 .1ســازمان صداوسیما ،با توجه به چرخة عناصر مرتبط با خبرنگاری و دبیری خبر و همچنین،
عوامل مؤثر در تقسیمبندی گروه هدف همچون سیاست ،اقتصاد ،فرهنگ ،و نظایر آن ،ابتدا
ســعی در معرفی موارد موفق و تجربهشده (مانند نمادهای تداعیکننده معنا) داشته باشد و
پس از آن ،به ایجاد عوامل تداعیکننده برای انتقاد از مســئله و رویداد حاضر بپردازد .این
شیوهای است که تلویزیونهای خبری مهم ،در عرصة بینالملل نیز در راستای رویدادها و
سوژههای تحقیقی ،از آن بهره میگیرند.
 .2با توجه به اهمیت روزافزون ژورنالیســم تحقیقی در کشــور ،الزم است سازمان صداوسیما
واحدی متمرکز ،برای اولویتبخشــی به ســوژههای مهم (از منظر افکار عمومی) و اتخاذ
تصمیم نســبت به رســانهای شــدن آنها در نظر گیرد .این مرکز ،باید در شــرایط گوناگون،
وضعیت و ســناریوهای مقتضی را طراحی کند و بتوانــد تحولهای آیندة خبر را در چهار
حوزة " مخاطب ،فناوری ،رقبا ،پدیدهها /ســوژههای رسانهای" ،بررسی کند و با بهرهگیری
از انعطاف و چاالکی الزم ،خود را با شرایط جدید وفق دهد و متمایز سازد.
 .3نیاز است مراکز تصمیمگیری خبر ،در معاونت سیاسی سازمان صداوسیما ،بهویژه خبرگزاری
صداوســیما ،باشــگاه خبرنگاران جوان و ادارات کل اخبار ،سیاستهای کالن سازمان را،
در قالبهای محتوایی مناسب در همة حوزهها ،بسترها 2و قالبها و ژانرهای رسانهای در
1 https://www.imna.ir/news/515225/
2. Platform
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حوزه برودکســت و برودبند ،در سطوح استانی ،ملی ،منطقهای و بینالمللی ،تحت پوشش
قرار دهند و سوژههای خبرنگاری تحقیقی را ،به طور ویژه پشتیبانی و حمایت کنند.
 .4از آنجا که نتایج این بررســی نشــان داده ســازمان صداوسیما ،به دلیل نداشتن چابکی مناسب
در برخی حوزههای مرتبط ،بهویژه در بخش انتقاد از دســتگاههای حاکمیتی ،اقدام مناســبی
اتخاذ نکرده است ،پیشنهاد میشود در حوزة نهادسازی نیز ،با ایجاد زنجیرة تأمین ،مراکزی با
عنوان مفهومسازی جدید ،غنیسازی رسانهها ،نوآوری برنامه و سوژهسازی ،اتاق فکر اخبار
ویژه ،پژوهشهای راهبردی رســانه و آزمایشگاه رسانه ایجاد شود تا ضمن پیوند با نهادهای
اطالعاتی ،دانشــگاه و صنعت ،بخشی از آرایش جامع رسانهای خود را ،در قبال خبرنگاری
تحقیقی ـ رسانهای مرتبط با دغدغههای افکار عمومی ،تولید ،تأمین و محقق سازد.
 .5از طریــق راهاندازی صفحههای رســمی و همگرا ،با شــبکههای تلویزیونی در بســترهای
برخط ،1فرایند پیشنهاد سوژههای تحقیقی یا محبوب و پرطرفدار ،تسهیل شود ،تا همزمان
از مخاطبانی که امروزه به تعبیر کاســتلز ،به اعتبار نقشهای ســهگانهای که در خودتولیدی،
خودگردانی و خودگزینی پذیرفتهاند ،به کاربران رسانه تبدیل شدهاند (کاستلز)147 :1399 ،
نیز ،بهره گرفته شود.
 .6از آنجــا کــه هر یﻚ از دســتگاههای دولتی ،خــود را محق میداند تا با چســباندن یﻚ مهر
"محرمانه" بر اسناد و اوراق از دسترسی مردم و خبرنگاران به آن جلوگیری كند ،این مسئله
یکی بزرگترین موانع دستیابی به حقوق روزنامهنگاران در دسترسی آزاد به اطالعات است
(ماندگاری .)1386 ،برای حل این مشــکل ،بیشــتر پاسخگویان پیشنهاد دادهاند که سازمان
صداوســیما از مراجع و نهادهای فرادست ،تا جای ممکن اجازه و امکان ورود مقتدرانه و
مستقل را به پروندههای اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی بگیرد تا بر اساس اصل "منافع ملی"
ممنوعیتی برای رسانهای شدن این موضوعها ایجاد نشود.
 .7از آنجا که برخی از بخشهای خبری صداوســیما ،ســاختار رسمی و سنتی سابق را ،در ارائة
اخبار کنار گذاشــتهاند و به عرصهای برای توجه بیشتر به نیازهای خبرـ اطالعرسانی تبدیل
شدهاند ،پیشــنهاد میشــود با بهکارگیری نرمخبرها و روزنامهنگاری روایتی ،زمینة توجه و
اقبال طیف گســتردهای از مخاطبان و کاربران به روزنامهنگاری تحقیقی فراهم آید .بنابراین
شایسته است ،سیاســتهای مبتنی بر افزایش استفاده از سبک خبرنگاری تحقیقی ،به طور
خالقانــه در دســتور کار قرار گیرد .مقدمات ایــن موضوع را ،میتوان بــا راهاندازی بخش
پژوهشی در مرکز تحقیقات سازمان ،که به طور ویژه بر روزنامهنگاری تحقیقی متمرکز است،
محقق ساخت؛ به گونهای که بتوان از خروجی یافتههای آن در حوزة خبرنگاری تحقیقی ،به
طور کلی در معاونت سیاسی و به شکل عملیاتی در بخشهای خبری منتخب بهره گرفت.
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