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صدا مرزی های خبری برونگرایی شبکهای برای همضرورت ایجاد بلوک رسانه

 و سیما
 2هادی ابراهیمی کیاپی، 1زاده اردشیر زابلی

 

                                                                          چکیده

 یهات یفعال رانیا یماسال یجمهور یعموم یپلماسید یبازو عنوانبه صدا و سیما سازمان

 به هابرنامه نیا. دارد خود یونیزیتلو  و ییویراد یهابرنامه یالمللن یب پخش ینهیزم در یاگسترده

 یافرامنطقه و یامنطقه  مخاطبان یبرا...  و یعرب ،یآذر ،یفرانسو  ،یسیانگل چون مختلف یهاانزب

 یخبر یهابرنامه و خبر قالب  در ازمانس نیا یالمللنیب یهات یفعال از یادیز حجم. شودیم پخش

 پخش  به که هستند ییهاشبکه یویت سپانیه و یویت پرس العالم، یونیزیتلو  یشبکه سه. است 

 یهاشبکه یقیتطب یمطالعه با مقاله نیا در. پردازندیم ییایاسپان و یسیانگل ،یعرب یهازبان به خبر

 بر یمبن یشنهادیپ رسانه، یبرا یبرندساز یحوزه در هاآن  کردعمل لیتحل و یالمللنیب یخبر

. است شده ارائه منا کی لیذ صدا و سیما سازمان یالمللنیب یخبر یهاشبکه برند یسازکپارچهی

 تیفعال به برند و نام کی با خبر، یالمللنیب یشبکه کنار در شبکه سه نیا شنهادیپ نیا یمبنا بر

 یشبکه کی یفارس و ییایاسپان ،یعرب ،یسیانگل یشاخه عنوانبه کی هر و داد خواهند ادامه خود

 کپارچهی برند ت یریمد کی جادیا قیطر از تواندیم اتفاق نیا. شد خواهند شناخته واحد یخبر

 .شود یالمللنیب مخاطبان سطح در صدا و سیما سازمان برند ارزش ت یتقو  به منجر

 .ای، بلوک رسانهصدا و سیمایون خبری، گرایی، برند رسانه، تلویزهم کلیدی: هایواژه
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 لهأو طرح مس مقدمه

جهانی،  یدر عرصههای خبری بزرگ یکی از عوامل مهم موفقیت و حضور اثرگذار رسانه

ای تحت منطقه یمجموعههای زیری از شبکهاالمللی برند و ایجاد مجموعهمدیریت یکپارچه و بین

، 3وله ، دویچه2، سی.ان.ان1چون بی.بی.سیلمللی هماهای خبری بینیک نام مشخص است. شبکه

دایت افکار عمومی و در هثری اند نقش مؤ ، با این شیوه توانستهو از این قبیل 5، الجزیره424فرانس

-عرصه یکید بر تحوالت فزآیندهن ایفا کنند. این مقاله با هدف تأایجاد قطب خبری در بین مخاطبا

مورد توجه قرار گرفتن تحوالتی  ،چه در کانون توجه قرار گرفتهها تدوین شده است. آن ی رسانه

چنین هم أثیر قرار داده؛تا تحت های تلویزیونی ری تکنولوژی، شبکهاست که از یک سو به واسطه

کید بر تولید مشارکتی و افقی ی مدیریت و کارکنان و تأل و موضوعاتی است که در زمینهمسای

است تالش برای یکپارچگی برند  مقالهکه محور اصلی این  مطرح است و در نهایت موضوعی

 است. صدا و سیمامرزی سازمان های خبری برونشبکه سازمانی

ره به ضرررورت سیما به طور مشخص اشا و مرزی سازمان صداهای خبری برونشبکه گراییهم

سرری بیان، بیاننوان یا برندی مانند سیاست. ع« عنوان/برند»  ها تحت یکقرار گرفتن این شبکه

را ایجرراد کرررد و  بالکرران، یررا الجزیررره عربرریسی بیان ترک، بیانیا الجزیره که از دل آن بتوان سی

 ی جدید را بتوان تحت همین عنوان گسترش داد.اهشبکه

المللرری بررا منررد بررینای قرردرتل امکرران ایجرراد یررک نام/برنررد رسررانهله به دلیرر اهمیت این مسأ

ای تحت رسانه یای است. موضوعی که باعث افزایش و سهم مجموعهنطقههای ملی/مزیرمجموعه

 ید و بدون پیوند با برند مادر است.یک عنوان مشخص و نه نامیدن هر شبکه جدید به یک نام جد

ها دنیای پرشتابی است. در این فضا تضمینی برای هیچ چیررز وجررود نرردارد. رونررد دنیای رسانه

اری از های خبررری و بسرریی شبکهگونهالمللی، رشد قارچلی و بینالت تکنولوژیک، تحوالت متحو 

بایسررتی خررود را بررا ایررن  مرررزیهای خبررری و برررونشبکه ل دیگر از جمله الزاماتی است کهمسای

 . کنندوضعیت متحول ارتباطی سازگار 

 
1 BBC 
2 CNN 
3 Deutsche Welle 
4 France 24 
5 Al Jazeera 
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ای در فضررای کرد مطلوب رسررانهدادن به این پرسش است که عملپاسخمقاله هدف ما در این 

گرررددق قطعرراس پاسررخ برره ایررن ل میحاص صدا و سیمامرزی های برونالمللی چگونه برای شبکهینب

ی محوری که در ایررن نوشررتار را در بر خواهد گرفت. اما نکته اهی وسیعی از استداللپرسش دامنه

خارجی مثل بی بی سی و مرزی های برونی شبکهکید و توجه شده است، چگونگی توسعهبر آن تأ

 ذیل یک برند واحد است.جزیره ال

 سؤاالت پژوهش

 ال اصلیسؤ 

خبررری تلررف مخ هررایای هماهنگ توسط شبکهها و الزامات تشکیل یک بلوک رسانهضرورت 

 دقنباشچه می صدا و سیما

 االت فرعیسؤ 

کرردام  صدا و سرریمامرزی های برونبندی شبکهالمللی بلوک الزامات اجتماعی و شرایط بین -1

 استق

در این خصوص سی و الجزیره بیخش خبر مثل بیپهای معروف ختلف بنگاههای مبخش -2

 کنندق  گونه عمل میچ

 ی پژوهشپیشینه

هیچ تحقیق مستقلی در این خصوص   ت که تقریباسی این تحقیق باید گفپیشینهدر خصوص  

که به ها انجام شده است ی چگونگی مدیریت رسانهبارهو تنها مباحثی دردر ایران انجام نشده 

 سه بررسی با پژوهشی در( 2014)1مویساندر و مالملینشود. برخی از موارد خارجی آن اشاره می

 المللیبین یمجله شامل رسانه، وکارکسب  و رسانه مدیریت  یزمینه در یجهان معتبر یمجله

  182 بررسی به ،4رسانه اقتصاد یمجله و 3رسانه وکارکسب  مطالعات  یمجله ،2رسانه مدیریت 

 برندسازی یحوزه در موجود یمقاله 35 استخراج با سپس. پرداختند هاآن در شده درج یمقاله

 و سازیمفهوم کلی در رهیافت  پنج به ها،آنمفهومی تحلیل و مقاالت کل میان از هارسانه

 (: شکل)رسیدند هارسانه در برندسازی و برند مطالعات

 
1 Malmelin & Moisander 
2 The International Journal on Media Management 
3 The Journal of Media Business Studies 
4 The Journal of Media Economics 
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 محصول-1

 توسعه-2

 هویت-3

 تمایز-4

 ویژه ارزش-5

 

و  مالملین )رسانه مدیریت بیاتد ا در  رسانه برای  برندسازی هایپژوهش  ابعاد -ی یکشماره  شکل

 )2014 ،موساندر

 

 و تعریف یند،آفر شروع اصلی نقاط از یکی سازی،برند برای رایج هایمدل  از بسیاری در

 نقاط گربیان و کنندهمصرف توسط شناخت اصلی یوسیله برند، هویت . است  هویت برند ایجاد

 و ترینمهم. است  برند یجوهره ناهم برند هویت  .(2007 1د)اینتربرناست  تمایز و تفاوت

 یک داشتن» است  معتقد کاپفرر. شودمی نمایان آن هویت  در برند، خصوصیات فردترینمنحصربه

 هویت . «خودتان فردی ولی ثابت  طرح  از یت تبع هستید؛ که طورهمان شما، بودن یعنی هویت،

 
1 Interbrand 
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 تفاوت. است  برند شناسایی معالی و هاارزش اهداف، و هاآرمان فردیت، یکنندهتعیین  برند،

  تصویر،  که حالی در هستید؛ شما که است  چیزی آن هویت، که است  این در تصویر و هویت 

 از. (1,2008کاپفرر)کندمی اطاستنب شما از شما، با ارتباط طی کنندهمصرف که است  برداشتی

 اجتناب قابل غیر ای،رسانه هایسازمان در تصمیمات تمامی در برند هویت  به توجه رو همین

 است.

 تاریخی دیدگاه. است  کرده شناسایی برند هویت  مورد در تفکر یشاخه دو 1999 2هنبی

  در  که حالی ر د داند؛می کاریدست  قابل و مصنوعی جان،بی شیء یک صورت به را هویت 

 انهگرایتقلیل و محورمالک قدیمی دیدگاه. گیرندمی نظر در زنده موجود یک را آن ،نوین دیدگاه

 بهبودی به کمک برای جانبی شیء یک کاریدست  برند، مدیریت  تاریخی، حالت  در. است 

 سود،  فزایشا منظور به آن یابیگاهجای برای و رقبا با تمایز ینقطه  یک عنوان به برند، مستمر

 ، برند مدیریت  یوظیفه دیدگاه، این در. است  ترجامع و ترارگانیک نوین، دیدگاه. شودمی  اطالق

 و نیازها با سازمان کردعمل سازیگامهم یوسیله به برند هویت  کردنروشن و تصحیح

 و خاطب م با ارتباط افزایش برای پروژه یک عنوان به برند مدیریرت. است  مشتریان هایاولویت 

 شود.می اجرا او رضایت  رشد

 قابل که ت نیس سازمانیدرون موضوع یک صرفاس برند هویت  است  معتقد( 2006)3برگوال

 با معموالس که است  مخاطب  با مشترک  تولید یندفرآ یک بلکه باشد؛ دیگر بخشی به انتقال

 یناحیه از عمدتاس استه،ناخو پیامدهای البته. شودمی مواجه نیز غیرمنتظره یا ناخواسته پیامدهای

 اسیشنفرصت  پس. گیردمی نشأت هااقبالیخوش روی کردنحساب و هافرصت  به توجه عدم

 از بسیاری. ندارد نقشی زمینه این در شانس و شودمی برند یک موفقیت  باعث  که است 

 موفق خود کار در که هاییآن  قطعاس و کنندمی تجربه را شکست  موفقیت، از پیش وکارهاکسب 

 در برند دانند. هویتمی هافرصت  از استفاده را خود گراییایحرفه هایلفهمؤ  از یکی اند،شده

 .است ایرسانه شرکت  یک چیستی از ایخالصه واقع

 
1 Kapferer 
2 Hanby 
3 Bergvall 
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 گاهجای برند، یپیشینه)2برند شایستگی شامل برند، هویت  اصلی ابعاد ،(2012)1اِش  نظر از

  برند  تصویر و 3برند  لحن برند، مزیت  برند، هایگیویژ ،..(. و برند هایدارایی بازار،

 .( شکل)شوندمی

  

 

 اش (،2012)د هویت برن یمدل توسعه -ی دوشماره شکل

 

 برند ویژگی او نظر از. کندمی ترجزیی ایرسانه هایسازمان در را فوق مدل( 2009)4کرنر

 شود:می زیر موارد شامل

 گاهجای جغرافیایی، هایگرایش عناوین، انتخاب در تنوع مانند خبرها، موضوعی گرایش-1

 ؛تحریریه

 هنجاری اصول و ایحرفه اخالق اصول رعایت  شده،ارائه عناوین پردازش یشیوه-2

 .نگاریروزنامه

 اشکال استفاده، مورد زبان موضوع، یپیشینه پوشش شامل نگاریروزنامه سبک-3

 ؛...( و کاریکاتور عکس،)بصری

 
1 Esch 
2 Brand Competence 
3 Brand Tonality 
4 Korner 
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 مالی لرکنت شدت موجود، یبودجه میران کرد،عمل-قیمت  نسبت  شامل اقتصادی، یجنبه-4

 .(مالی حامیان و مخاطب  توسط پرداخت )فروش از مالی تأمین ساختار و

 به را ایکنندهراضی نتایج رسانه مدیریت  در برند هویت  مفهوم از استفاده که داده نشان تجربه

 شود:می توجه خوبی به زیر عامل دو به حالت، این در زیرا ؛(2006 ,1مک داول)است  هداد دست 

 ؛یکدیگر با دو این دادن ربط و تجاری و ایتحریریه یجنبه ود هر دربرگیری-1

 ... و بازار شکست  چونهم ای،رسانه تجاری محیط در خاص مشکالت آوردن حساب به-2

  پژوهشروش 

صدا و مرزی های خبری برونگرایی شبکهناسایی چگونگی هماین پژوهش با هدف ش       

سی اسناد و مدارک و برر ینیز از نوع کیفی به شیوه نآبه نگارش در آمده و روش انجام  سیما

ها انجام آن یالمللی و مقایسههای بیندر این روش، بررسی روی شبکه .باشدمی ایتحلیل مقایسه

مضمونی و معنایی است  قیق بدان جهت است که تحلیل  عمدتاسگرفته است. انتخاب این روش تح

تواند خیلی دقیق باشد. هدف از این روش آن های کّمی نمیو تقلیل آن به عدد و فرمول و تکنیک

های گرایی شبکهو سیاسی در چگونگی هم ها و عوامل اجتماعیاست که نشان داده شود، چه زمینه

این مبحث از لحاظ نظری به مطالعات  ی مطالعهیر دارد. تأث صدا و سیمامرزی خبری برون

که زبان، متن و گفتمان  گرددبرمی شناسیو نشانه 2انتقادی به تحلیل گفتمان ویژهبه، شناختیزبان

 :1393 ،داند)محمودیل کالن جامعه و نهادهای اجتماعی و ایدئولوژیکی مرتبط مییبا مسا ،آن را

به  موقعیتی، فرهنگی و اجتماعیعوامل بیرون از متن یعنی بافت  بهاین دو چارچوب در  .(161

وجه شود. این تحقیق با میپرداخته پیام ثیر تأو معنا  یگیرشکلگی چگون ها درتأثیر آن 

 ،است. بر این اساس تحلیلی-با استفاده از رویکرد توصیفیتحلیل گفتمان آن، نوعی شناختی جامعه

آید. یم وجود بهاجتماعی  یکارگیری زبان در عرصهه به هنگام بهر است ک ای متکثگفتمان، پدیده

شناسی در آن نقش محوری ای است که زبانرشتهفعالیتی بین ،نامسطحی و تحلیل گفتگفتمان چند

 .(90 :1383 ،دارد)فاضلی

ا در ارتباط با گیری پیام واحدهای زبانی رچگونگی تبلور و شکل تحلیل گفتمان در واقع  

اجتماعی، فرهنگی و  ی)زمینهزبانیل نظام زبانی و عوامل برونمتن( و ک  ی)زمینهزبانیدرون عوامل

 
1 McDowell 
2 Critical discourse analysis   
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و ای ظریف و پیچیده با جامعه و شرایط رند این اساس، حقایق رابطه برکند. میعیتی( بررسی قو م

ی شرایط تاریخی، سیاسی و اجتماعشده و ساختههای ظامن، بازتاب و پخش پیام ی ارائهنحوه

 .(8 :1379 ،فرکالف)هستند

 

 پژوهشهای یافته

 هاگرایی رسانههم

گرایی فزآینده در صنایع ارتباطات بوده است. این بیستم شاهد هم های پایانی قرنجهان در دهه

ای در متون، پرریش گرایی رسانهبعاد متفاوتی از هماگرایی در سطح مختلفی صورت گرفته است. هم

ظیررر تررایم وارنررر و های مختلف نهای سازمانکنندهی این ابعاد از ادغاممنهرو گذاشته شده است. دا

تاپ کررامپیوتر و تا ادغام انواع مختلف تکنولوژی نظیر دسک 2ای بی سینی و زیدو  1امریکا آنالین

 (.1998)ایکات، گیردو روزنامه را دربر میتلویزیون 

 گرایی را توصیف کرد:نوع هم 4 ،2006خود در سال  یادگارهوانگ و دیگران در مقاله

هررا، روزنامررهای رقیب رسانهواع ناکه با  رای آنیندی که در آن، محتوا بفرآ گرایی در محتوا:هم

الحی )اصررطشودگررذاری میبندی و هدفزیون و اینترنت تسهیم شررود، مجرردداس بسررتهیتلو  ،هامجله

 (.2006جدید از سیلکوک و کیت، 

-تکنولوژی کامپیوتر و اینترنررت، هررم 1990 یدر اواسط دهه ژی:گرایی در شکل یا تکنولوهم

متن و هنرهای گرافیکی را  ویدئو، صوت، تصویر صامت، داده، رگرایی و اشکال متنوع ارتباطی نظی

 پذیر کرد؛امکان

 هررای خبرررگرایرری در اتاقای به هررمادغام رسانه کاری ساختاری یا سازمانی:گرایی در همهم

تملک برریش از یررک  یارتباطات دور، به مالکین اجازه 1996سال  یدنبال اعالمیهکمک کرد که به 

  داد؛بازار می نوع رسانه را در

چررون گران، عکاسان و ویراستاران ممکن است نقررش خررود را هررمگزارش گرایی در نقش:هم

 شده ببینند.  گراشان همهای خبر و واحدهای شرکتیاتاق
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 45.. ............. .صدا و سیمامرزی های خبری برونگرایی شبکهای برای همبلوک رسانه جاد  ضرورت ای 

 های خود برای عملیرراتیای در تالشهای رسانهشده را برای سازمانکارگرفتهبهترین تجارب به

 ،( الزام یا تعهد2، ( ارتباط1 خالصه کرد؛ عنصر 7توان در میشغلی  یگرایی میان واحدهاکردن هم

 .( مشتری7 ،( رقابت 6 ،( فرهنگ5 ،( پاداش4 ،کاری(هم3

ا سررردبیران و سررایر رکت ترر افررراد از مرردیران شرر  یکه همرره؛ چراضروری است  ارتباطنخست: 

 یگرروی مررداوم دربررارهوت آوری و توزیع محتوا درگیرند باید در گفرر ای که در جمعکارکنان رسانه

ریزی گرایی باشد، باید برنامهآمیز همیک سازمان به دنبال ایجاد موفقیت گرایی درگیر شوند. اگر هم

 یندها بر ارتباط متمرکز شود.  و اجرای فرآ

ی موریررت و فلسررفهگرایی سازمان به صورت بخشرری از مأرت است از تلفیق همتعهد عبا دوم:

تر از یک طرح از کند. این بحث چیزی بیشمان تجارت را هدایت میساز هاست ک ای آن. این شیوه

ولی تعهدی درونی و بیرونی از سوی مدیران شرکت در برابر کارکنان، اقتصاد و  ؛باال به پایین است 

توسررعه و نیررز آمرروزش و توسررعه تعهد اقتصادی باید بررا حمایررت از پررژوهش و تکنولوژی است. 

   .(1999اسمیت  -؛ گریفیث، زاموتو و ایمن1999 ،ت )اسمیها همراه شودمهارت

کرراری یررک ضرررورت برررای انجررام گران و عکاسان، هررمبرای سردبیران، مدیران، گزارشسوم: 

یکرردیگر هررای خررود را بررا ها و ایدهتا داستان ای مشارکتی است کارهای روزمره با یکدیگر به شیوه

شده در این های تسهیمها و ایدهسازیتصمیم ههای خبری باید نسبت بتسهیم کنند. اعضای سازمان

هررای د، ذهنی باز داشررته باشررند. پیشرررفت شو عملیاتی می گرایی به بهترین نحوهباره که چگونه هم

-های سنتی تلقی شود؛ بلکه باید به عنرروان جررایکنی رسانهی ریشههای جدید نباید به منزلهرسانه

 ر گرفته شوند.  ظنگزینی پیشنهادی برای توزیع محتوا در 

گیرررد کرره برره طررور ی مختلف را نیررز در بررر مرریها و واحدهای شغلکاری، کارکنان از گروههم

گرایرری، مر کننررد. در عملیررات هرر توا بررا هررم کررار مرریر های محمشارکتی برای توسعه و اجرای ایده

ند که اسررتند نک نگاران چاپی عوضی مییزیونی یا جای خود را با روزنامهنگاران چاپی و تلو روزنامه

 گیرند. ورد مصاحبه قرار میکنند یا روی آنتن مهای تلویزیونی را اجرا میآپ

نگاران به ویژه در نشریات چاپی اسررت. ی در حال رشدی برای روزنامهپاداش، دغدغه :چهارم

ن امرردیر فراد در سازمان افزایش یافته اسررت،مهارت و دانش ا یکه انتظارات در زمینهه موازات آنب

هایی که با تغییر نقش کارکنان مورد انتظار اسررت، بدانند که نسبت به تخصص و مهارت ه بایدرسان

در یک حرروزه نگاران و سایر کارکنان باید دهند. در محیط دیجیتال، روزنامه قدردانی کرده و پاداش

 ز اهمیت است.  ای نیز حای؛ ولی داشتن درکی از محیط چندرسانهتخصص داشته باشند



 98بهار ، 4یم، شمارههفتی رهدوفرهنگی،   -ی اجتماعیی مطالعات توسعهنامه فصل  .......................46

نگاران در حال کررار، برره پررذیرش و گی ضرورت دارند و به کمک روزنامهتغییرات فرهن :جمنپ

شرراغل در نشررریات  نگررارانهای متفاوتی برای روزنامهدهند. فرهنگگرایی استمرار میپیشرفت هم

شده و مترردهای کارگرفتهیک وجود دارد. تفاوتی در زبان بههای توزیع الکترونو پخش محیطچاپی 

انررد ن چاپی عمق بخشیدهنگاران نشریات چاپی بر این باورند که به واژگاهوجود دارد. روزنام دتولی

ند. نیازهای مخاطب کافی نیسررت مینهای الکترونیکی برای تأهای صوتی و کلیکو معتقدند که بابت 

 د.نارا برای جذب افراد درک کردهکنندگان تلویزیون، طبیعت تصویری جامعه و توانایی خود پخش

هررای . ترکیررب بررا پویرراییبودن و داشتن فضای نامحرردود اسررت یکی از نقاط قوت اینترنت تعاملی

 گرایی است.فرهنگی مختص یک رسانه، کلید موفقیت هم

یابی است. رقابت تنهررا ای جدید قابل دست محیط رسانههای متفاوتی در : رقابت، به شیوهششم

هررای آنالیررن رقررابتی فعالیررت  نی محدود نیست؛ بلکهو ق پخش رادیو تلویزیبه نشریات محلی یا ح

 .است  ای محلی ایجاد کردهجهانی و محلی در بازاره

بررا گرایی است. خواننرردگان سررنتی روزنامرره های جدید مرکز همهفتم: مشتری در محیط رسانه

 مکتوب قابل حمل در دست برای مطالعه از مخاطبان تلویزیررون قابررل یتمایل به داشتن یک نسخه

شرروند، آیررا ها ارزیابی مرریهای آنالین روزنامهگرایی، زمانی که نسخهند. در عصر همهست تشخیص

دگانق آیررا ها را باید کاربران محتوا محسوب کرد یا خواننرردگان یررا بیننرر کنندگان این روزنامهمطالعه

سرری از ستردی ماند یا به واسطهش تلویزیونی به شکل سابق باقی میمخاطب تلویزیون کابلی و پخ

-ی رسانهها و محتوای الکترونیک همهایایی، به کاربر یا مشتری چندرسانهگریندهای همطریق فرآ

یررا کرراربر در  خواننده، مخاطررب، بیننررده-شودق مشتریمتعلق به یک سازمان است تبدیل میها که 

-ه، کنترل برریشدای که برای دریافت اطالعات برگزیاصطالحات در حال تغییر، بر رسانهدریایی از 

 تری دارد. 

 های سراسریمدیریت برند در رسانه

تغییر کرده و به  2کند که شرایط و محیط سرویس پخش سراسریبیان می (2011)1الو

ورت رر به ص اماسیر پت. ر ده اسر ل شردیر بر ، ت3ریرراسر س یهر انرس رسر رویر س
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، ترکیبی از اماسپیاست. یعنی  

 « است.2های مربوطه و تکنولوژی »وب تمامی پلتفرم یبه عالوه بیاسپی

  (2006، 1اسکاتز و هاچ)بندی کردتوان دستهل میعام د را در چهاررنعوامل موفقیت ب

اصلی است که سازمان در پی رسیدن به آن شکل گرفته  ی: آن ایده2انداز استراتژیکچشم

 است.

ای که های پایهانگاره ها و باورهای درون سازمان و: شامل ارزش3فرهنگ سازمانی-1

 گذارد.ست و بر احساسات کارمندان تأثیر میمیراث سازمان ا یدربردانده

گذاران، مشتریان، ، سرمایهتصویری از سازمان که عموم مردم :4نفعانتصویر برای ذی-2

 از آن در ذهن دارند.  ها و ...کنندگان، سایر رسانهتأمین

د چه تفاوت خو که چه کسی است و با سایر رقبای اینی هویت: ادعای سازمانی درباره-3

 ی دارد.بنیادین

انداز چشمروزکردن برند خود، گرفتار تناقض در این چهار عامل است. برای به بیاسپی

، امروزه قابل پذیرش نیست. بیاسپیانداز سابق سازمانی در طول زمان عوض شده است. چشم

دن رسانه، از و بسازی و غیر تجاریدر مسیر جهانی تأکید فراوان بر خدمات اجتماعی، تالش

. ولی اکنون فاصله حرف تا عمل زیاد شده است. برای مثال (2009)الو،انداندازها بودهچشم جمله

بلکه  زیرا به تبلیغات روی آورده است؛ تواند ادعا کند که غیر تجاری است؛دیگر نمی بیاسپی

 بودن باشد.تواند مدعی غیر انتفاعیمی

زیرا  اند؛خوش تغییر شدهنی سازمانی نیز بسیار دست روهای دویژه ارزشبهفرهنگ سازمانی 

-شدههای نهادینهبا ارزشچنان سابقه همشده است. برای مثال کارمندان با ها دگرگونفرضیات آن

توانند خود را با فضای جدید وفق دهند. در کنند و به سختی میرفتار می بیاسپیتاریخی  ی

انداختن دیدگاه دانند. مثالس جاا متعهد نمیهارزش جوان خود را به آن انحالی که کارمند

الو و )ی آن، میسر نیستو کارمندان با سابقه بیاسپیمحور در فرهنگ تاریخی مخاطب 

 شده است.ای پذیرفتهمسأله ،ولی برای طیف جدید کارمندان، این( 2011، 5پالوکانگاس

 
1 Schultz & Hatch 
2 Strategic vision 
3 Schultz & Hatch 
4 Stakeholder images 
5 Palokangas 



 98بهار ، 4یم، شمارههفتی رهدوفرهنگی،   -ی اجتماعیی مطالعات توسعهنامه فصل  .......................48

که نفعان متحول شده است. عالوه بر اینیوان طیف ذراتغییر فتصویر سازمان هم به دلیل 

نیز  بیاسپی بسیاری از مخاطبان  اند؛خصوص سیاسیون، تغییر کردهبهبسیاری از حامیان سابق، 

جوانان  یدیگر در طبقهاند، امروز اند. آن مخاطبان سابق که روزی مورد توجه بودهعوض شده

روی بیاورد که از  اشته و به سمت مخاطبان جوانها بردآن ز زش را اباید تمرک  بیاسپینیستند و 

هویت نیز به عنوان  بوده است. 1های اروپارادیو و تلویزیون یی اتحادیهدغدغه 1990سال 

چالش اصلی برندسازی جدید، مانند سایر عوامل، دچار مشکل شده است. در بسیاری از 

نبودند. این واقعیت وجود دارد که ها هسایر شبک باتمایز  قابل بیاسپیهای کشورها، دیگر کانال

، بر بیاسپیمحبوبیت نزد مخاطب است. بر خالف گذشته که اسناد استراتژی  یتمایز، الزمه

سازی تأکید داشت، امروزه به مفاهیمی چون بستگی و جهانیچون شهروندان، هممفاهیمی هم

 کند.وجه میو برند ت رفتری، مصمحیط رقابتی و مبتنی بر فضای بازار، مش

ولی تصویر برند را مربوط  ای سازمان مبتنی بر استراتژی است؛سازی برهویت برند، در برند

ای هویت برند خود را در  دانند. اگر شرکتی رسانهبه ادراک و دریافت مخاطب از برند می 

با دیدن  آمریکایی ینال والدشود. برای مثهایش نهادینه نکند، اعتبار آن شرکت مخدوش میبرنامه

آورند. یا در روی یک انیمیشن، آن را یک ضمانت برای کیفیت آن به حساب می 2برند دیزنی

ای از انتظارات مخاطبان را به تولید شده باشد، درجه 3سیبیای تحت نام بیانگلیس اگر برنامه

رند آن به هویت به وجب خدشای که مای معتبر برنامههای رسانههمراه خواهد داشت. در شرکت 

شود؛ زیرا تعهد و اعتبار شرکت باید در باشد، عرضه نخواهد شد و از پخش آن جلوگیری می

ای صدمه نبیند. تمامی تولیدات آن رعایت شود تا تصور مثبت مخاطب از برند سازمان رسانه

ی هاگیریت که هویت برندش شکل گرفته باشد، به تولیدات با جهوقتی یک شرکت بدون این

کند، منابع مادی و انسانی خود را تحلیل برده ها بازاریابی میآورد و برای آن وی میمختلف ر

کند، در حالی سازمانی که برای تصویر برند خود بازاریابی می است و راه به جایی نخواهد برد.

برده ل زیر سؤاوعیت سازمان و برند خود را تواند هویت برندش را برآورده سازد، مشرکه نمی

کیفیت خود که با تولیدات ضعیف و خدمات بیها پس از اینبرخی سازمان (2005 ,4ناندن)است 
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سازی خورند و سپس به سراغ برنددر رسیدن به استانداردهای باالی صنعت خود شکست می

 مشکل اصلی ریشهاند. روند، مشکل اصلی خود را حل نکردهبا یک کمپین بازاریابی می 1مجدد 

 یها که شالودهن دیگر هویت برند آنها دارد. به بیاها( آنها و سیستم)ارزشکر و عملز فدر طر

گسست بزرگی بین تصویر برند  شودشکل نگرفته است. همین عامل موجب می ،سازی است برند

مشخصاس دو مشکل عمده  (2011)رند، وجود داشته باشد. از نظر الوشده به بازار و هویت بعرضه

 ای در این خصوص اتفاق بیفتد:ممکن است در یک سازمان رسانه

های اصلی سازمان مغایرت زاویه گرفتن از هویت برند با ارائۀ محصوالتی که با ارزش-1

 دارد؛

 .شود)در تولیدات( پشتیبانی نمیابی برای برندی که در عمل و اجرابازاری-2

باشد و  2دارای جدید، باید دارای یک برند میراثشرکت رسانه ن یکبه عنوا اماسپیبنابراین 

نگر، در فضای قبل مانده و . تفاوت این دو در این است که برند گذشته3نگرنه یک برند گذشته

 یدار، از گذشته به عنوان یک سرمایهولی برند میراث ؛امروز برای مخاطب برجستگی ندارد

روز نگه برد، خود را بهخود بهره می یه از قدمت و پیشینهی ک حال کند و درتاریخی استفاده می

ها ارزشی نداشته است و باید آن خوبی ندارند و برند آن  یها گذشتهبرخی سازمانالبته  دارد.می

 را کنار بگذارند. در حالی که گاهی اوقات، گذشته یک فرصت است.

 رو اندازهای پیشی تحوالت و چشمپیشینه

ای، گاه منطقهایران نیز مانند بسیاری از کشورها تمایل دارد تا با توجه به حساسیت جایاس تیعطب 

کرره فضررای ییجانآالمللی بازی کند. از اص و... نقشی جدی در معادالت بینایدئولوژی سیاسی خ

ه یررژهررا برره وها گردیده است، توجرره برره رسررانهالملل به شدت متأثر از رسانهسیاست و روابط بین

ل برره ر ری تبدیرر ر های خبرر ویزیونر اهمیت است. در این میان تلز اده حایر العری فوقر بهای خهر انرس

لی آن نرره فضای مجازی و امکانررات تعررام یاند. رشد فزآیندههای خبری گردیدهروترین رسانهپیش

 
3 Rebrand 
2 Heritage brand 
3 Retrospective brand 
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 یشزامنجررر برره تقویررت و افرر گرایرری های خبری نکاسته بلکه در روند هررمتنها از اهمیت تلویزیون

 شان گردیده است.یاثرگذار

هررای به تدریج شرراهد گررذار از خبرگررزاری گیری سی ان انبه این سو با شکل 1980ی از دهه

 المللی هستیم. اگر روزگرراری آسوشرریتد پرررس،های خبری تلویزیونی بینالمللی به شبکهبزرگ بین

هررای به تلویزیون وظیفهین ا یجبه تدر یونایتدپرس، تاس و... نبض اخبار جهان را در دست داشتند،

سرراعته خبررری 24هررای گیررری شرربکهانهاده شد. در ذیل رونررد ترراریخی تأسرریس و شررکلخبری و

 زبان به طور کلی نشان داده شده است.انگلیسی
 زبانهای خبری تلویزیونی انگلیسی گیری شبکه روند شکل -ی یکشماره جدول
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سرریر  سرراعته24هررای خبررری ی شرربکهانرردازراههای اخیر الدر سشود طوری که دیده میهمان

هررای بررزرگ شورهای بسیاری خررارج از بلرروک قرردرتطوری که ک صعودی به خود گرفته است. به

سررور تلهقطر،  یاند. از جمله الجزیرههای خبری تلویزیونی نمودهجهانی هم اقدام به تأسیس شبکه

 وی ایران. تیپرس چنینونزوئال و هم

ی اثرگررذار یها بررا دایرررهما شرراهد برخرری شرربکه ،المللیی بینعتهسا24های در کنار این شبکه

 یاهلل لبنرران، العربیررههای خبری مانند المنررار حررزبتوان به شبکهمحدودتر هستیم. از این جمله می

ذاری و هررا بررا هرردف تأثیرگرر ی ایررن شرربکهآمریکا و العالم ایران اشاره کرد. همه یعربستان، الحره

هررا را بررودن آنایها نیز منطقررهنام این شبکه. زبان تأسیس شده است طبان عرببه مخانی رسااطالع

-ی دیگری از شبکهاند. گونههای عربی بهره بردهکه جملگی از عنوان. به خاطر اینکندیادآوری می

تند المللی( هسرر ر)بینهای فوق وابسته به یک برند مادد که برخالف شبکهنای وجود دارهای منطقه

ی و حتی ملی اسررت. از ایررن دسررته اهای منطقهشبکه ها در قالب ای از زیرشاخهرای مجموعهکه دا

 ، الجزیره و... را نام برد.24سی، فرانسبیان، بیانتوان سیمی

 ایدهند. یررک عنرروان رسررانهای را شکل میی اول یک بلوک رسانهدوم بر خالف دسته یگونه

-رهای زنجیرهضور دارد. این دسته به تبعیت از کسب و کاحاسر جهان که در سرتتجاری( )معادل 

یررد اسررت جا کرره ممکررن و مفنفوذ و حضور خود را تا آن یکنند تا دامنهالمللی کوشش میای بین

سررت. برره نحرروی کرره ای بررزرگ اهررای رسررانهوجود آمدن غول گسترش دهند. پیامد این مسأله به

ذهررن  هیم یاد کنیم بالفاصله سی ان ان، بی بی سرری بررهخواای میهای مهم رسانهامهنگامی که از ن

ی دیگررری پرریش ران اما وضعیت برره گونررهر ی جمهوری اسالمی ایدا و سیمار صکند. در خطور می

ها هم در بخش خبری و هم در بخررش غیررر خبررری وجررود دارد. ی متنوعی از نامرود. مجموعهمی

-ری. عدم تمرکز و یکپارچهر بخش خبر خبری پرس تی وی، العالم د غیرسحر در بخش  جام جم،

 یخبر را هم در نوعی تعلیق قرار داده است. آیا این شبکه یک شرربکه یسازی حتی وضعیت شبکه

 المللیقی بینای استق یا شبکهی خبری منطقهخبری داخلی استق آیا یک شبکه

ی پارچررهریت یکر دیگررر از دسررتاوردهای مدیرر یکرری ای هر افزایی رسانرر هم ای:افزایی رسانههم

مندتر گیری سیستماتیک و هدفآمدن امکان بهرهای فراهمافزایی رسانهمنظور از هم ایی است.رسانه

مرزی فعلی و های خبری برونی شبکهای است. به این معنی که اگر مجموعهاز تعامالت بین شبکه
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ی عنرروان رابطرره رچه تحت یررک عنرروان و البترره وراییکپابه شکل  صدا و سیما ی)احتمالی( آینده

)در عین استقالل( برآیند کار به طور کلی از سطح کیفرری برراالتری ارگانیکی با یکدیگر داشته باشند

تصرراویر و  تواننررد امکانررات،هررا در صررورت نیرراز مرریی این شبکهبرخوردار خواهد بود. مجموعه

 اطالعاتی را در اختیار هم قرار دهند. 

های خبری متشررکل از ویژه شبکههلویزیونی موفق دنیا بهای تهشبک تر:یک برند پرقدرتخلق 

ای یررک بلرروک رسررانه کننده هستند که در مجموعررهای و ملی حمایت های منطقهای شبکهمجموعه

 اند.المللی گسترده را شکل دادهپرقدرت و با پوشش بین

 ی برترچند نمونه

اند مخاطبرران پردازیم کرره توانسررتهالمللی تلویزیونی میی بینبکهند شدر این بخش به معرفی چ

بندی کرده و به تولید های مشخص، دستهگذاریبر با توجه به سیاست خی جهانی خود را در حوزه

های ها ترروان رقابررت بررا سررایر شرربکهها گام بردارند. این شبکهسو با نیاز آنهای همو پخش برنامه

با جلررب و ترغیررب مخاطبرران برره تماشررای زمان ملی را در کشورهای هدف، همیا  ایخبری منطقه

 اند. های خود یافتهبرنامه

 انگلستان(کشور مخاطبان خارج از  ی)ویژهسیبیبیهای تلویزیونی شبکه -1

   :است  کرده میتقس گروه سه به را خود یرمجموعهیز یهاشبکه یسیبیب

 یبرر  ،3سه یسیبیب ،2دو یسیبیب ،1کی یس یب یب: )ایانتیبر یسلطنت یداخل یهاشبکه :الف

 یبرر  یسرر  ،(برراالتر و ساله 6 کودکان یژهیو) 6یس یب یب یس ،5خبرها یس یب یب ،4چهار یسیب

 .8باال ریتصو  وضوح با یس یب یب ،(سال 6 ریز کودکان یژهیو) 7زیب

 ،10یسرگرم / میپرا یسیبیب ،9باال ریتصو  وضوح با یسیبیب: )ژهیو یتیملانیم یهاشبکه. ب

 (4  کودکان یسیبیب ،3یزندگ سبک یسیبیب ،2مجلس یسیبیب ،1دانش یسیبیب

 
1 BBC One 
2 BBC Two 
3 BBC Three 
4 BBC Four 
5 BBC News 
6 CBBC 
7 CBeebies 
8 BBC HD 
9 BBC HD 
10 BBC Prime/Entertainment 
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 6یسررلطنت ونیرر زیتلو  ،5جهرران یدادهایرر رو یس یب یب: )یالمللنیب و یامنطقه یهاشبکه. ج

 یایدن یسیبیب ،9کانادا یس یب یب ،8کایآمر یس یب یب ،7آلبا یسیبیب ،(زالندنو  و ایاسترال ژهیو)

 .12یفارس یس یب یب ،11یعرب یس یب یب ،10وحش

 
 سیبی های بی شبکه  -ی سه شماره شکل

 
1 BBC Knowledge 
2 BBC Parliament 
3 BBC Lifestyle 
4 BBC Kids 
5 BBC World News 
6 UKTV 
7 BBC Alba 
8 BBC America 
9 BBC Canada 
10 BBC Animal Planet 
11 BBC Arabic 
12 BBC Persian 
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ل جرراری را از یو مسررا الملررلنیباخبار  ی،سیبیب المللای و بینهای تلویزیونی منطقهشبکه

های شرربکهاز  بخشرری، در ایررن قسررمت صرررفاسد. کننرر سرری برره مخاطررب عرضرره میبینگرراه بی

 توضیح و از اندی خبر متمرکز شدهعرصهدر  عمدتاس شوند کهسی معرفی میبیبی یمجموعهزیر

سرری بیبی مثل)سررنی بندیرا در یک دسررتهکه مخاطبان  یالمللبین یا ای وهای منطقهسایر شبکه

نظررر  صرررف، نرردادر نظر گرفته (2سی حیات وحشبیبینظیر )موضوعیبندی دسته( یا 1کودکان

شوند، توصیف سی محسوب میبیی بیهایی که زیرمجموعهبرخی از شبکه هدام. در اشده است 

 اند؛شده

اخبررار  است کرره تلویزیونی ی،سیبیب یجهان یشبکه :3جهانی یساعته 24 یخبر یشبکه

سایر  بین درشبکه  نیادارد. به مخاطب عرضه می سیبیبی را از نگاه ل جاریو مسای المللنیب

-شبکه. است  جهان در یسیبیب مخاطبان ترین طیفیشبدارای سی بیبی ایای زنجیرههشبکه

 در 4یسرر یبیب یجهرران سیسرررو ونیرر زیتلو  عنرروان به 1991 مارس 11 دری سبیجهانی بی ی

و پررس از آن، در  5یسیبیب جهاننام خود را به  1995 سال در و شد یاندازراه اروپا از خارج

 بررا ه وسرراعت 24 را برره طررور خررود پخررش و داد رییرر تغ 6ینجهررا یسیبیباخبار  به 0820ل سا

 مصاحبه و یزندگ  ی مرتبط با سبکیهابرنامه مستند، یهالمیف ،یخبر بولتن چونی همیهابرنامه

 550ای بررالب بررر سی هویت بصری جدید خود را با هزینررهیبآن زمان به بعد، بیاز  پی گرفت.

ایررن  یاصررل ب یرر رق بری جدیدی برررای آن سرراخت.های خو استودیو  عریف کردبازتهزار پوند 

پخررش اخبررار در سراسررر هررای بنگاه سایر با هرچند است، 7یالمللنیب انانیس، یجهان یشبکه

 یجهرران یسرر یبیب ،یسرر یبیب یداخلرر  یهرراکانال برررخالف در رقابت است.چنان نیز همجهان 

سرری جهررانی، رقیبرران بیبی کنررد.یم نیمأتتجاری  غاتیتبلق طری های خود را ازبرنامه ینهیهز

وی ، پرررس ترری11، راشرراتودی2410، فرررانس 9، یورو نیرروز8المللبین انانهای سیخود را شبکه

 
1 BBC Kids 
2 BBC Animal Planet 
3 BBC World News 
4 BBC World Service Television 
5 BBC World 
6 BBC World News 
7 CNN International  
8 CNN International 
9 Euro news 
10 France24 
11 Russia Today 
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برشررمرده  5انگلیسرری یو الجزیره 4چین 9وی سی تی، سی3ولهدویچه، 2جهانی کیاچ، ان1ایران

   است.

برره  7سررییبجهانی بیرویس سزمانی که تلویزیون  ت دردرس ،این شبکه :6پرایمسی بیبی

ی مذکور شبکه ، اعالم موجودیت کرد.تبدیل شدسی پرایم بیو بی 8یسیبیب جهانی دو شبکه

برای اروپررا و  2009تا نوامبر  1995های خود را از ژانویه ، پخش برنامهسازیرویکرد سرگرمبا 

 هررم اکنررون یافت وتغییر  9گرمیسی سربیبه بی آنکه نام بود . در این زمان ادامه دادخاورمیانه 

 کند.کار خود را دنبال میهای درام، کمدی و سبک زندگی با پخش برنامه

خررود بود که کار  تلویزیونی انگلیسی زبانی ی، شبکه11مجلس یشبکه :10سی مجلسبیبی

یا گذاری بریتانانی و قانونارلمنهادهای پ پوشش خبرهای مربوط به با تمرکز بر 1992را از سال 

رنررد سی خریداری شررد و تحررت همررین ببیبیتوسط  1998بود. این شبکه در سال  آغاز کرده

. پخش خررود را گسررترش داده ،سی مجلس از طریق کابل و ماهواربیجهانی با عنوان جدید بی

 ابیانتخرر  یهاتررهیکم ،13لردهررا مجلررس و 12عرروام مجلررس از شرردهو ضبط زندههای آیتمپخش 

 و 15یشررمال رلنرردیامجمع  ،14اسکاتلند پارلمان هایسه مجمع پیرامونی به نامدر  ایتانیبر پارلمان

 ، در دسررتور کررار ایررن شرربکهانگلستان یعموم ییسایکل یشورا از اوقات یگاه و 16زلو مجمع

 یاصررل یاسرر یس احررزاب یسرراالنه کنفرررانس و اروپررا پارلمان از گزارش پخشچنین هم .است 

مجلررس از سررال سرری بیت. بیاس ز اهداف اصلی این شبکها کنگره یهیاتحاد اصناف و ایتانیبر

 
1 Press TV 
2 NHK World 
3 Deutsche Welle 
4 CCTV-9 
5 Al Jazeera English 
6 BBC Prime 
7  BBC World Service Television 
8  BBC World 
9 BBC Entertainment 
10 BBC Parliament 
11 The Parliamentary Channel 
12  House of Commons  
13  House of Lords 
14 Scottish Parliament 
15 The Northern Ireland Assembly 
16 Welsh Assembly 
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ها را به طور ویررژه پوشش داده است و برخی از برنامه طور مرتب انتخابات عمومی رابه 2002

 .1و خاص به تصویر کشیده است 

ن دیجیتال یزیو تلو  مشترک  یگذارهیسرمابا  2008 سپتامبر 19 در این شبکه :2آلبا سیبیبی

ماهواره و به  و اسکاتلند از طریق انگلستان سراسر در یسیبیب تحت لیسانس ،زبان یاسکاتلند

و از طرررف  اسررت  اسررکاتلند برره معنررای یاسکاتلند ایواژه "3آلبا". شد یاندازراه نیآنالشکل 

 سررتگاهیا نیرر اد. گرررد، برراز مینررام دارد 4ذار دیگر این شبکه که آلبا ام.جیگ سرمایه نام دیگر به

و بررا مشررارکت آن شررروع برره  یسرر یبیبتحررت لیسررانس ایست که شبکه نیاول ،فرد به منحصر

های خود را که تمام برنامه شودمحسوب می 5یژانر چند کانال نیاولهمکاری کرده و همچنین 

   .است  ساخته اسکاتلند در کامل طور به

 ارسمرر 11 شررنبهسرره روز از یعرب یسیبیب یونیزیتلو  یشبکه :6یسیبیب یعرب ونی ز ی تلو

 تررا شرربکه نیرر ا .کرد آغاز را خود کار ،روز در ساعت  12 مدت به( 1386 اسفندماه 21) ،2008

 شرربکه نیرر ا یهابرنامرره. رسرراند سرراعت  24 به را خود پخش ساعات 2008 سال انیپا از شیپ

 یشبکه نیا ینهساال یبودجه. بود خواهد مخاطبان نظرات و مصاحبه ،یخبر یهابولتن شامل

 توسررط زیرر ن یبخشرر  و ایرر تانیبر دولررت  توسررط آن از یبخش که است  دالر ونیلیم 50 یونیزیتلو 

 یهرراشرربکه یبودجرره ،یسرر یبیب یجهرران سیسرررو. شررودیم نیمأت یسیبیب یجهان سیسرو

. اسررت  داده اختصاص یعرب یونیزیتلو  یشبکه به را( یشرق یاروپا عمدتاس)شدهلیتعط ییو یراد

 ،(عربسررتان)هیاألخبار و هیرر العرب ،(قطررر)رهیالجز یهرراهشرربک را خررود بررانیرق ،یعربرر  یسیبیب

 .است  کرده اعالم العالم ایروس و ،(کایامر)الحره ،(یعرب بخش)24 فرانس ،(رانیا)العالم

 هیرر ژانو  14 روز از را خررود یهابرنامه پخش یسیبیب یفارس ونیزیتلو : 7سی فارسیبیبی

 13:30یا )رانیا وقت  به 17:00 ساعت  زا روز هر و نمود آغاز( یدیورشخ 1387 ید 25)2009

 
 امینسرری نیررز و درگذشررتش، سررالگرد چهلمین در را چرچیل وینستون جنازه تشییع مراسم میالدی، 2005 سال در مثال نعنوا به 1

 دایانررا پرنسس مرگ از گزارشی 2007 سال در چنینهم. است کرده پخش تلویزیون این از را اروپا 1975 مومیع رفراندوم سالگرد

 .کشید تصویر به را

2 BBC Alba 
3 Gaelic word 
4 MG Alba 
5 first multi-genre channel 
6 BBC Arabic 
7 BBC Persian 
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 سیسرررو از یارمجموعررهیز یسرر یبیب یفارسرر  خررشب د.کنیم کار به شروع (چینو یگر وقت  به

 و یخبررر ت یرر فعال نترنت یاو  و یراد ون،یزیتلو  قیطر از یفارس زبان به که است  یسیبیب یجهان

 المنررافعمشترک  و خارجه مورا وزارت یدالر ونیلیم 24 یجهبود با شبکه نیا .کندیم یارسانه

ان، افغانسررتان و در ایر های فارسی زبانی شبکهتوان رقیب همهرا می و آن شودیم اداره ایتانیبر

میلیون مخاطررب فارسرری زبرران  170مأموریت این شبکه،  یهیچراکه در بیان تاجیکستان دانست؛

ای فارسی زبان، در سررازمان رسررانه یدازی این شبکهانراهان ی تو م لذا د؛اننظر قرار گرفتهمطمح

چراکرره بررا  ؛دانست مهم ی خبر ویژه شبکهصدا و سیمای جمهوری اسالمی به برایرا سی بیبی

 کند.را به خود جذب میهای خود در ساعات پربیننده، درصدی از مخاطبان برنامهپخش 

 1سی.ان.ان

 یهارمجموعررهیز از)ترنررر نو یرر زیتلو  و و یرر راد شرررکت  به تعلقم یونیزیتلو  یشبکه انانیس

 برره لیتبررد 1985 ایررن شرربکه در .کرررد کار به آغاز 1980 ژوئن 1 در که است ( وارنر میتا گروه

 سررال در نیچنرر هررم. شررد اروپا تبرردیل در یخبر یهابرنامه یساعته 24 پخش یشبکه نینخست

 کرررد 2تیتر اخبررار انعنو  با یخبر یشبکه کی یزانداراه به اقدام بار نیاول یبرا انانیس ،1982

 پخررش ساعتهمین یبرنامه صورت به یالمللنیب و کایآمر یداخل اخبار نیترمهم شبکه نیا در که

بررسرری و شرروند، محسرروب می انانسیی هایی که زیرمجموعهدر ادامه برخی از شبکه .دشیم

 اند:شده معرفی

 
1 Cable News Network 
2 Headline News 
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 انانی ای سهشبکه  -ی چهارشماره شکل

 

ان است که برره انی سیترین زیرمجموعهتلویزیونی اصلی یاین شبکه :1مللالبین انانسی

پوشش خود  جهان سراسر در اخبار با پخش 1985از ژانویه  ساعته 24و به طور  یسیانگل زبان

ا ، فراتررر از مرزهرر یگررر جریرران اخبررار جهررانهدایت »با شعار این شبکه . ستر ساخت گ را جهان

 ب یرر رق. اسررت  تبدیل شده جهان در یخبر یهاسازمان نیترزرگب از یکیبه  ،«2کندکت میحر

 
1 CNN International/ CNN 
2 Go beyond borders, The World's News Leader 
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 از شیبرر ی، در دسررترس المللنیب یاین شبکه .است  یجهان یسیبیب یشبکه ،آن یجهان یاصل

تاکنون پوشررش  .است جهان  کشور 200 از شیب در هتل یهااتاقن یهمام و خانوار ونیلیم 200

 ست.  محقق شده ا 1تلویزیون دیجیتال زمینیپی و ه، اینترنت، تلویزیون آی.هوارآن از طریق ما

هررایی در خصرروص آب و گزارش این شبکه با هدف پخش :2ناانسیفرودگاهی  یشبکه

هررای معطرروف برره وضررعیت پروازهررا در و ویژگی روزرسانی وضررعیت سررهام در بررازارهوا، به

از پنجاه فرودگاه  اکنون بیش. هماست  یس شدهتأس 1991از جوالی های ایاالت متحده فرودگاه

 کنند.آمریکا با این شبکه آخرین اطالعات و اخبار خود را مبادله می یدر سراسر قاره

 17ان اسررت کرره از انی سرریشرربکه یساعته 24 و ی اسپانیولینسخه :3اسپانیولیان انسی

های مکزیررک برنامررهمررردم برای  (،1999)این شبکه از دو سال بعد د.اندازی شراه 1997مارس 

گاه معتبری ی گذشته جایخاطر در یک دهه به اینبه همین زبان پخش کرد که  خبری متنوعی

 در بین تماشاگران مکزیکی یافته است.

از  6آ.گ متعلق به کمپانی برتلزمناین شبکه  :5(انانی آلمانی زبان سی)نسخه 4تی.وی اِن

به بخش آلمررانی زبرران  1992ز سال وابستگی خود را ا کهاست  7.الای آر.تیگروه بزرگ رسانه

سرراعت و س هررر یررک أاین شبکه ر بریهای خبولتنبر این اساس  .ان اعالم داشته است انسی

از طریق ماهواره و  یسیدر آلمان، اتریش و سو شوند و پخش میگاه تلویزیونی آن از ایست  نیم

مرکزی آن در کلن آلمان  دفتر باشد.ابل دریافت میق پیدر سراسر جهان از طریق تلویزیون آی.

 واقع است.

رسانی در خصوص هند ان برای خبرانی انگلیسی زبان سینسخه این شبکه :8هند ان انسی

 24به طررور  2005دسامبر در  1المللو ترنر بین 9ی.بی.انای جرسانهاکت شر با است. این شبکه

 
1 Digital Terrestrial Television 
2 CNN Airport Network 
3 CNN en Español 
4 N-TV 

 )اخبار تلویزیون( است. Nachrichten TVه آلمانی مخفف ب 5

6 Bertelsmann AG  یِ چند ملیتی در آلمان موجودیت خود را برره ابه عنوان یک شرکت رسانه 1835، شرکتی است که از سال

 ثبت رسانده است.

7 RTL Groupار کمپانی برتلزمن آلمان است. این اختیی آن در تلویزیونی در اروپاست که سهم عمده-ترین سازمان رادیو، بزرگ

 باشد.کشور جهان می 11ایستگاه رادیویی در  32ایستگاه تلویزیونی و  45سازمان دارای 

8 Cable News Network-Indian Broadcasting Network 
9 Global Broadcast News 
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شود هند محسوب می 2لی این شبکه ان.دی تی.ویب اصرقیساعته در هند تأسیس شده است. 

  کند.ساعته اخبار خود را از هند برای سراسر جهان پخش می 24به طور  های اخیرکه در سال

ان اسررت کرره انای سیی رسانهزبانان در زیرمجموعهی محبوب ترک شبکه :3ترکان انسی

اسررت.  و مقررر آن در اسررتانبول شرردهسیس تأترکیه  مردم برای 1999از اکتبر به طور انحصاری 

و، ورزش، شرر وگو، تاک های آن به طور روزانه عالوه بر پوشش متنوع اخبار، شامل گفررت برنامه

 اقتصاد و غیره است.

بررا  2008ساعته مخصوص مردم شیلی اسررت کرره در دسررامبر  24ی شبکه :4شیلیان انسی

ی طات دور شرریلی(، شرررکت جهررانرتبا)شرکت ا 5کمپانی وی.تی.آرگذاری مشترک بین سرمایه

  .  تأسیس شده است تایم وارنر ، و 6گلوبال لیبرتی

از  ان برای مخاطبرران ژاپنرری اسررت کررهانکابلی سیی شبکهژاپنی ی نسخه :7ان ژاپنانسی

های ایررن شرربکه زمان برنامهکند. ساعت برنامه پخش می 120به طور هفتگی حدود  2008سال 

المللرری و آمریکررایی آن آمیخترره و تکمیررل های بینان در نسررخهانیای سرر ههای برنامررهبا آیتم

 شود.  می

 الجزیره

 خیشرر توسررط  1996در سررال  کرره اسررت  یاماهواره یخبر یونیزیتلو  یشبکه ،رهیالجز یشبکه

 2006 سررال زا افتتاح شد و  قطر پایتخت  دوحه شهر درامیر قطر پسر عموی ی ثان آل ثامر بن حمد

 خرراص متعرردد یهرراکانال رهیرر الجز .8کرد آغاز یسینگلا زبان به را خود یهاامهبرن پخش( یالدیم)

 کانررال ،یسرر یانگل زبان کانال کی شامل هاکانال نیا. است  گرفتهکار  اخبار به بر عالوه را یونیزیتلو 

 یزنررده پخررش ،یعربرر  زبرران برره یورزش یعموم کانال کی ره،یالجز یورزش کانال ره،یالجز مستند

 و کندیم پخش نظر اعمال ای شیرایو گونهچیه بدون خود یقعوا زمان در را هاشیهما هک  رهیالجز

 
1 Turner International 
2 NDTV 
3 CNN Türk 
4 CNN Chilie 
5 VTR Chile 
6 Liberty Global 
7 CNNj 

بار در غرب به شهرت تروریستی یازده سپتامبر برای اولین  یالدن، پس از واقعهرانی اسامه بنهای سخناین شبکه با پخش فیلم  9

 رسید.
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 برره رهیرر الجز از عبارتند آن شده اعالم یآت داتیتول. باشدیم کودکان یبرا یونیزیتلو  کانال کی زین

 در کهشررب نیا نیچنهم ؛سازدیم برآورده را ایآس جنوب مردم یارسانه یازهاین اسعمدت که اردو زبان

 . دینما یاندازراه زین یقیموس یهاکانال مکانا صورت در دارد نظر

 
 های الجزیرهشبکه  -ی پنجشماره شکل
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 لحرراظ از روابسررتهیغ یونیرر زیتلو  سررتگاهیا تنهررا کرره است  یمدع رهیالجزی شبکه :1الجزیره

 در ننرردهیب نو یرر لیم 50 حرردود در یمخاطبرران داشتن با اکنون هم. باشدیم انهیخاورم در ،یاسیس

 برره یاهیسرررما افررت یدر با را خود کار رهیالجز. کندیم رقابت  یسیبیب یشبکه اب جهان سراسر

 سررال تررا یآگهرر  پخش قیطر از که بود آن هدفش. نمود آغاز قطر ریام از دالر ونیلیم 150 مبلب

 یاعطا یادامه با رقط ریام د،یگرد ناکام آن به دنیرس در که یزمان اما ؛برسد ییخودکفا به 2001

 پخررش کانررال نیرر ا .نمررود موافقت  2004 سال در کا،یآمر دالر ونیلیم 30 ساالنه یمبنا بر ارانهی

 یونیرر زیتلو  یشرربکه سررال، همرران لیرر آور در. کرررد آغرراز 1996 سال اواخر از را خود یبرنامه

 و واجررهم عربسررتان دولررت  یسو  از سانسور یتقاضا با یعرب زبان به یسیبیب یجهان سیسرو

 یجهرران سیسرررو کارمندان سابق گروه از یتعداد. شد لیتعط شبکه آن ت،یفعال سال دو از پس

 متضاد یهادگاهید یعرضه یلهیوس به تا دیکوش رهیالجز آغاز، در. وستندیپ رهیالجز به یسیبیب

 ،یسررعود عربسررتان جملرره از فررارس جیخل یحوزه یکشورها یهادولت  از یبرخ با ارتباط در

 ننرردگانیب ترشیب جذب موجب  مصر هیقضائ یقوه و لبنان با هیسور یرابطه زین و قطر و نیحرب

 2000-2001 یهاسال در لبنان یداخل جنگ یلحظه به لحظه شینما مستند یبرنامه. شود خود

 اواخررر در کرره نیرر ا دوام نیافت تررا لهأمس نیا اما،. دیگرد شبکه نیا نندگانیب نرخ جهش موجب 

 شررهرت برره نمررود، پخررش را القاعررده رهبران ییدئو یو یرانسخن که یزمان رهیجزال 2001 سال

 .افت ی دست  یجهان

کرره از  «الریاضرریه»با عنوان عربی  الجزیره یهای ورزشی شبکهنسخه: 2ورزشی یرهی الجز 

های ورزشرری ترین شبکهاز جذاب ،اندبه تدریج تکمیل و افزایش پیدا کرده 2009تا  2003سال 

ی شررود. پخررش زنرردهاز طریررق مخاطررب پرداخررت می ی اشتراک تماشررای آنهزینهکه  هستند

 ،4سررری آ ایتالیررا »کررالچو« لیگا،، بونرردس3ی اروپایی نظیر اللیگرراهای زندهترین بازیپرمخاطب 

الجزیررره تررا  های ورزشرریتعررداد شرربکه ها میسر شده است.و غیره از این شبکه 5چمپیونز لیگ

 رسیده است. انالهشت ک به  2009آگوست 

 
1 Al Jazeera 
2 Al Jazeera Sports 
3 La Liga 
4 Italian Calcio Serie A 
5 UEFA Champions League 
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به  تنها بدون ویرایش و نقد و نظر، که است  رهیالجز یای از شبکهنسخه :1اشرمب یالجزیره

م در حررال هررای مهرر رانیسررخنزیرنررویس از  یهای زنده و در صورت نیرراز ارائررهپخش برنامه

 2005یل آور پردازد. این شبکه ازمی المللی مهمهای بینکنگره، و هاس، دادگاهمجال ازبرگزاری 

 دارد. 2اسپن امریکا-ی پخش آن شباهت زیادی به شبکه سیهافتتاح شده و شیو 

، از نرروامبر الملررلی خبررری بینسرراعته 24ی نسررخه در رهیالجزی شبکه :3بالکان یالجزیره

به طررور روزانرره شررش سرراعت را برره با تمرکز بر تحوالت سارایوو، بوسنی و هرزگویین  2011

اخبار، مستند، امور  ساعته 6این بخش است.  بالکان( اختصاص داده یزها)حو اخبار این کشوره

  آوری و تجارت را مطمح نظر دارد.جاری، فن

عربی و بیررداری اسررالمی با توجه به تحوالت کشورهای  رهیالجزی شبکه :4مصر یالجزیره

 های خود افزوده است.ر مصر این آیتم را نیز به برنامهدر کشو 

 

 یری گنتیجه

-تنوع کانال المللی با وجودگذار بینشده و تأثیرهای شناختهشبکه ،شدداده  نشان هگونه ک همان

برره  کننررد.صورت هماهنگ با هم عمل مرریههای پخش، همگی ذیل یک مدیریت واحد بها و زبان

مرزی صرردا و سرریما و ایجرراد یررک های برونشبکه یرسد که در راستای مدیریت یکپارچهنظر می

 ایررنگذاری رخ دهررد. ای ضرورت دارد، تغییری در ساختار و سیاست المللی و منطقهقوی بین برند

 .باشد المللیتر در سطح بینحرکت به سمت حضور پرقدرتتغییر الجرم بایستی در راستای 

هر یک با نامی متفاوت مشغول به  صدا و سیمامرزی سازمان های بروندر حال حاضر شبکه

یک بلوک خبری  ،زیر چتر یک نام توانندی خبر میرس تی وی، العالم و شبکهد. پفعالیت هستن

وی فارسی، وی عربی و پرس تیتی)انگلیسی(، پرست مثالس با عنوان پرس تی وی ورلدقدرپر

یک  ،های خبری پراکندهپرس تی وی اسپانیایی را تشکیل دهند. بدین ترتیب ما به جای شبکه

ی بخش  المللی و هم در سطح منطقهاشت که هم در سطح بینم دواهیای خبری خگروه رسانه

 جوار( را به خوبی پوشش خواهد داد.)کشورهای همزبانی )دنیای اسالم( و بخش فارسزبانعرب

 
1 Al Jazeera Mubasher 
2 U.S. channel C-SPAN 
3 Al Jazeera Balkan 
4 Al Jazeera Mubasher Misr 
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 یسرراعته 24های خبررری گذاری شبکهنامدر کنار این موضوع، باید در نظر داشت که چنین هم

هررا از دو یررا سرره کرره از لوگرروی آن ای است اند، به گونهبودهگام المللی که عمدتاس موفق و پیشبین

ولرره، التین( تشررکیل شررده اسررت. بی.بی.سرری، سرری.ان.ان، راشررا تررودی، دویچه)از حروف کاراکتر

ها های از آن دانست. اگرچه در ایررن میرران برخرری از شرربکهتوان نمونهرا می و ان.اچ.کی 24فرانس

 .شوندنظیر الجزیره، استثنا محسوب می

 2برنرردیررک با یررک عنرروان یررا  ،1با نگاه مدیریت تغییر مرزیی برونهای خبرمهندسی شبکهباز

فرصتی برررای بررازتعریف  (فارسی، انگلیسی، عربی، اسپانیایی و غیره ویتیپرس )مثالسفردمنحصربه

 گشاید.اندازهای جدید را پیش روی آن میی کاری، تقسیم وظایف و چشمشبکه و گسترش حوزه

طررور کرره . همررانتر خواهررد یافررت ای، این شبکه نقشی منطقهخبر یبازتعریف مجدد شبکهدر 

میلیون فارسی زبان در کشورهای ایررران، افغانسررتان و  170سی فارسی مخاطب هدف خود را بیبی

تأکیررد  3تلویزیونی صدای آمریکا یبخش فارسی شبکه بر خالف آن تاجیکستان اعالم کرده است و

در ایررن  خبررر یشرربکه شود کررهتوصیه می لذا، ر داده است بر کشور ایران قرافقط را خود و تمرکز 

عررالوه بررر پوشررش  ،شرروندخبری محسوب می که ماهیتاس های فارسی زبانرقابت همیشگی با رسانه

. بدین ترتیب شاید دفاتر بیروت، دمشق و قاهره جوار تأسیس کندداخلی دفاتری در کشورهایی هم

حررذف خبررر  یکنررداکتور شرربکه یکاری از برنامهرهو دوبا لیل پرهیز از اتالف هزینهبه درا بایستی 

ایررن ر روی برر  ،«باشررد اصلی که برندبا فرض این»را  ویتیتا بخش عربی پرسداد نمود و اجازه 

طیف وسرریعی از مخاطبرران توان به جای آن، در این صورت، می. شود تمرکزآن م منطقه و مخاطبان

پوشش  نستان، تاجیکستان، ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه و عراقهند ،پاکستان، افغا یارهقبهشرا در 

 باشند.مند عالقههای این شبکه به زبان فارسی کردن برنامهبه دنبالداد که 

تازه تأسیس هیسررپان، و بخررش  یدر خصوص شبکه بخش اسپانیایی شودپیشنهاد می چنینهم

ن مسررأله برررای ایرر ی اویژهمهندسی و بازنگری برند جدید، باز لم در اینالعای عربی نیز برای شبکه

گرایرری مطلرروب حاصررل افزایی و هررمتحت این برند، هم یشدهتا از مدیریت بازتعریف اتخاذ کند

 .شود
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